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III.  ASPECTES  ORGANITZATIUS  I  LABORALS  
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En  la  historiografia  del  moviment  obrer  del  segle  XX a  casa  nostra  ha  

estat  usual  la  identificació  entre  el  sindicalisme i  les  centrals  sindicals.  Més  

encara,  la  identificació  entre sindicalisme  i  historia  política  de  l'actuació  dels  

dirigents d'una  central  sindical,  la  CNT.  Amb  això,  hom  ha  perdut  -en  tot cas,  

poques  vegades  s'ha  buscat-  la  visió més  global  del  fenomen sindical,  vist  

aquest  com  a  l'expressió  històrica  i  social  d'una primera  i  continuada  

necessitat  elemental  per  a  la  classe  obrera,   la  necessitat  de  l'associació.  Hom  

ha  treballat  el  tema  com si  l'associació  obrera  hagués  estat  un  problema  del  

segle  XIX, de  les  "primeres  etapes"  del  moviment  obrer.  En  el  segle  XX,   si la  

situació  política  ho  ha  permés,  els  obrers  s'han  agrupat  entorn  de  les  centrals  

sindicals,  conquesta  definitiva  i,  segons molts  estudis,  poc  problemàtica  dels  

obrers. 

Tanmateix,  és  fàcil  adonar-se  de  la  fal�làcia  de  l'argumentació  -

argumentació,  d'altra  banda,  quasi  sempre  implícita.  N'hi ha  prou  amb  fixar-se  

amb  els  repetits  i  continuats  esforços  d' aquestes  centrals  sindicals  (de  la  CNT  

en  especial)  per  aparèixer com  la  "vertadera"  expressió  del  sindicalisme.  N'hi  

ha  prou  amb recórrer  a  les  diferents  estadístiques  i  censos  sindicals  existents,  

que  malgrat  totes  les  limitacions  són  suficients,  per  a posar  clarament  de  

manifest  que  les  centrals  sindicals  intenten però  no  esgoten  el  moviment  

sindical,  excepte  potser  el  1919. Més  encara,  si  hom  es  fixa  amb  la  vida  

d'aquestes  centrals  aviat sorgeix  la  visió  d'una  dinàmica  complexa  interna  

sindicats  versus  central. 

Aquest  capítol  intenta  justament  posar  tot  això  de  manifest. En  el  fons,   

intenta  fer  veure  que  per  a  comprendre  el  desenvolupament històric del 

moviment obrer a Catalunya durant el  segle XX també cal afrontar un tema 

elemental, un "tema del segle XIX", les  dificultats  i  complexitats  dels  intents  

d'associació  obrera, en  la  creença,  això  sí,  que  precisament  el  que  dóna  

continuïtat al  moviment  obrer  del  primer  terç  del  segle  XX  és,  a  través  de les  

diferents  situacions  polítiques,  aquest  constant  esforç  d' associació,  d'actuació  

sindical. 



3 

En  aquest  sentit,   la  història  del  sindicalisme  -de  tot  el sindicalisme-  pot  

ajudar-nos  a  situar  el  paper  polític  i  social de  les  centrals  sindicals  i  dels  

seus  dirigents.  És,  en  tot  cas, una  passa  mínima  i  necessària,  no  suficient  és  

clar,  per  a  apropar-nos  al  paper  del  moviment  obrer,  al  paper  social  i  polític 

de  la  classe  obrera  en  la  nostra  història.  D'alguna  manera,  és damunt  o  al  

costat  d'aquest  esforç  sindical  que  s'aferma  en  una complexa  dinàmica  

l'actuació  política  dels  obrers.  I  la  frase -usual-  pren  segons  crec  tot  un  nou  

sentit  si  no  s'identifica esforç  sindical  amb  una  determinada  central;  si,  d'altra  

banda, no  s'identifica  actuació  política  dels  obrers  amb  les  consignes o  

plantejaments  polítics  d'uns  determinats  dirigents.  Es  tracta, en  definitiva,  

d'apropar-nos  a  la  història  de  la  classe  obrera a  través  de  l'anàlisi  de  les  

seves  actuacions  globals,  en  les quals  caldrà  situar  l'actuació  i  "direcció"  

exercida  pels  dirigents.  El  que  no  es  tracta  és  de  continuar  fent  la  història  

de la  classe  obrera  a  través  dels  ulls  dels  qui  han  volgut  ésser -i  en  el  millor  

dels  casos,  han  estat-  els  seus  dirigents. 

En aquest capítol, com és lògic, l'objectiu és molt més modest. Penso que hom 

pot adonar-se de moltes d'aquestes coses amb una  revisió  parcial  del  moviment  

obrer  el  1881-1923,  abans  de la Dictadura  de  Primo  de  Rivera.  Que  quedi  ben  

clar:  no  vull fer  la historia del moviment  obrer en aquests anys.  Ni  tampoc, la 

historia del sindicalisme i de la seva actuació. Pretenc simplement,  a  través  de  

l'anàlisi  de  la  marxa  organitzativa,  i si de  cas,  laboral,  del  sindicalisme a  casa  

nostra,  posar de  manifest  la  importància  del  tema. 
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1.  EL FRACÀS DE LES CENTRALS  SINDICALS EL 1881-1903. 

El  1903  el  moviment  sindical  a Barcelona  era  un moviment societari,  és  a  

dir,  un  moviment  basat  en  l'existència  -hom  dirà sovint lànguida- de societats 

obreres d'ofici. Donaven el to  societats  com  la  Societat  de  Peons  Paletes  de  la  

barriada  de Gràcia,  La  Garrucha,  la  Societat  d'Oficials  Boters  de  Sant  Martí  de  

Provençals  o,  si  es  vol,  la  societat  El  arte  de  imprimir. on  hi  havia  molts  

anarquistes  coneguts.  Aquestes  societats  no eren  en  general  més  que  petits  

grups  d'obrers,  d'unes  poques fàbriques  o  tallers,  que  de  tant  en  tant  es  

reunien,  triaven  una junta  directiva  i,  a  voltes,  editaven  un  butlletí  intern.  N'hi 

havia  moltes,  més  del  que  sovint  hom  ha  tingut  present.  N'he pogut  localitzar,  

en  l'esmentat  any,  fins  a  145.  La  seva  major part  tenien  una  llarga  història  

darrera,  per  més  que  molt  discontínua.  Sens  dubte,  les  societats  que  havien  

assolit  una  vida  més regular  i  llarga  eren  les  ja  llavors  mítiques  Les  Tres  

Classes de  Vapor,  fundada  el  1869,  i  la  Societat  d'Oficials  Boters,  fundada  el  

1870.  I  n'hi  havia  d'altres  també  molt  antigues  com  la Societat  de  Serrallers  

d'Obres  de  Barcelona  i  voltants,  de  1870, o  La  Fraternidad.  societat  d'oficials  

fusters  del  districte  novè  (Sant Andreu),  la  societat  de  serradors  mecànics  de  

Barcelona  i  voltants  i  la  societat  d'obrers  constructors  mecànics,  les tres  de  

1872,  o,  finalment,  per  no  allargar  la  relació  en  excés, la  societat  de  camàlics  

del  comerç,  fundada  el  1874.  De  tota  manera,  la  majoria  podia,  com  a  

màxim,  remetre's  als  anys  vuitanta  del  segle  XIX,  si  hom  feia  abstracció  dels  

moments  de  desorganització. 

Aquest moviment  societari  apareixia  fonamentalment dispers. Els  seus  

dirigents  celebraven  en  ocasions  reunions,  es  posaven d'acord  i  a  vegades  

emprenien  acciona  més  o  menys  conjuntes,  algunes  certament  importants  com  

és  ara  els  moviments  vaguístics de 1890 i de 1901-1902. Però no s'havia assolit, 

malgrat els repetits  intents  d'alguns  dirigents  obrers,  una  estructuració  

organitzativa  estable,  no  ja  d'abast  general  a  Catalunya,   sinó  ni tan  sols  a  

Barcelona  ciutat.  Existien  -de  manera  força  teòrica- unes  centrals  sindicals,  la  

Unió  General  de  Treballadors  (UGT), creada  el  1888,  i  la  Federació  Regional  de  
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Societats  Obreres  de Resistència  de  la  Regió  Espanyola  (FRSOR),  constituïda  el  

1900, però  els  dirigents  barcelonins  d'aquestes  no  podien  fer  altra cosa  si  

volien  endegar  una  determinada  acció  que  cridar  les  societats  obreres  i  

esperar  de  convèncer-les;  les  més  de  les  vegades  no  feren  d'altra  cosa  -i  ja  

era  molt-  que  intentar  donar cohesió  i  imprimir  una  determinada  direcció  als  

moviments  espontanis  dels  obrers,  quasi  sempre  inicialment  vaguístics  i  de  

reivindicació  laboral.  L'afiliació,  sigui  a  la  UGT  o  a  la  FRSOR, era  mínima:  19  

societats  i  3.539  obrers  de  la  UGT  a  tota  Catalunya el  setembre  de  1903;  22  

societats  el  setembre  de  1901  -moment de  màxim  esplendor-  i  unes  15  el  

maig  de  1903  havien  assistit respectivament  al  segon  i  tercer  congressos  de  la  

FRSOR (1) .  En  realitat,  doncs,  l'afiliació  servia  sobretot  per  a  mantenir  la  

possibilitat  d'incidir  en  el  moviment  societari,  i  molt  menys  per a  decidir  una  

actuació  pròpia. 

             +    +    + 

         A  partir  de  1881,  la  Federació  de  Treballadors  de  la  Regió 

Espanyola  (FTRE)  impulsà  una  ràpida  reorganització  societària a  Barcelona,  i  

més  en  general  a  tota  Catalunya,  a  l'empara  de les  possibilitats  legals  obertes  

amb  el  primer  govern  liberal del  règim  de  la  Restauració.  I  en  aquest  sentit  

cal  atribuir  un paper  decisiu al  grup dirigent  barceloní  de  la  Federació  en  la 

creació  de  les  societats  obreres  que  sorgiren,  així,  en  estreta relació  amb  el  

fet  mateix  de  la  constitució  de  la  FTRE.  Dit  d' una  altra  manera,  el  1881-82  

la  major  part  de  les  societats  d'ofici  es  constituïren  (es  reorganitzaren)  

paral�lelament  a  l'esforç d'organització  d'una  central  sindical.  Ara bé,  el  fracàs  

de  la Federació  -que  es  pot  situar  a  Catalunya  cap  el  1884-  no  significà  com  

a  vegades  s'ha  volgut  creure  la  desaparició  del  moviment societari.  Precisament  

una  característica  ben  diferenciada  dels nous  temps  respecte  del  que  havia  

significat  el  període  1874-81 és  que  ara  les  societats  obreres  continuaren  

existint  ,  malvivint en  general,  però  assolint  una  certa  continuïtat  organitzativa 

gràcies  a  unes  mínimes  possibilitats  legals.  Això  ajuda  a  entendre  la  tendència  

de  determinats  anarquistes  en  els  anys  noranta a  convocar  congressos  obrers  



6 

"amplis",  és  a  dir,  reunions  obertes  a  totes  les  societats  obreres  afiliades  o  

no  a  la  central sindical.  D'altra  banda,  cal  no  oblidar  que  al  marge  de  la  

FTRE i  dels  internacionalistes  havia  existit  un  moviment  societari important  

dinamitzat  per  Les  Tres  Classes  de  Vapor  i  que  a  partir  de  1888  existí  -

encara  que  amb  un  pes  relatiu-  la  Unió  General  de  Treballadors  a  Espanya. 

El  Centre  Federatiu  de  les  Societats  Obreres  de  Barcelona i  els  seus  

voltants,  fundat  poc  abans  de  1877,   s'havia  recolzat en  l'activitat  de  diversos  

dirigents  obrers  sindicalistes  i  reformistes,  amb  Josep  Pàmies,  Joan  Nuet,  

Manuel  Bochons,  Eudald Xurriguera,  Baldomer Lostau,  etc.  Organitzà unes  

conferències obreres  l'agost de  1877 -gener de 1878  i  posteriorment unes altres els  

mesos  d'agost-setembre de  1881.  A les primeres havien  assistit  23 delegats  de  

societats  obreres de Barcelona  i voltants; a  les  segones  127,  en  representació  de  

14.498  obrers  (dels  quals uns  vuit  mil  eren  de  Les  Tres  Classes  de  Vapor).  

Sembla  que  el Centro  agrupava  una  vintena  d'associacions  d'ofici.  

Posteriorment, el  mateix  Centre  organitzà  un  congrés  obrer  nacional,  l'agost de  

1382,  en  el  qual  estigueren  representades  152  societats  per 123  delegats  (la  

major  part,  seccions  locals  de  Les  Tres  Classes de  Vapor)(2) .  D'aquí  sorgí  la  

decisió  de  crear  una  Associació  Nacional  d'Obrers  d'Espanya,  clarament  oposada  

a  la  FTRE  que  s'havia organitzat  el  1881.  El  fracàs  d'aquesta  Associació  -que  

de  fet no  arribà  a  funcionar-  sembla  haver  arrossegat  el  Centre  Federatiu  de  

Barcelona.  En  tot  cas,  del  mateix  centre  havia  sorgit  el 1881  l'Ateneu  Obrer,  

continuador  de  l'Ateneu  Català  de  la  Classe Obrera  de  1861-1874,  que  tingué  

una  llarga  vida  i  que  paulatina-ment  es  convertí  en  un  simple  centre  instructiu  

i  cultural  de caire  clarament  reformista. 

Si  el  1877-1882  el  sindicalisme  reformista  català  s'havia aglutinat  a  

l'entorn  del  Centre  Federatiu  de  Societats  Obreres de  Barcelona  i  els  seus  

voltants,  posteriorment  es  basà  fonamentalment  en  una  revista,  "El  Obrero"  

(1881-1891),  a  la  qual  donava  suport  Les  Tres  Classes  de  Vapor,  i  en  uns  

fantasmagòrics partits  -el  Partit  Demòcrata  Socialista  i  el  Partit  Socialista 

Oportunista,  de  1890-91-,  un  cop  fracassat  l'intent  d'aproximació  al  PSOE  el  
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1882-87  i  que  havia  portat  a  la  creació  d'un  altre  Partit,  el  Partit  Democràtic  

Obrer  Socialista  Espanyol (3) . 

Com  és  sabut,  el  1878-79  es  produí  una  certa  diàspora  del nucli de  la 

Nueva Federación Madrileña que el  1872-73 havia defensat  el  consell  general  de  

l'AIT davant  els  antiautoritaris. 

El maig de 1879 un petit grup de tipógrafs -coneguts entre si sobretot  a  través  

de  l'Asociación General  del  Arte  de  Imprimir, creada  el  novembre  de  1871  i  

presidida  per  Iglesias  a  partir de  maig  de  1874-,  més  algun  estudiant  de  

medicina  i  algun  metge, un  sabater  (Francisco  Mora)  i  un  marbrista  (Gerardo  

San  Miguel), crearen  a  Madrid  el  Partido  Socialista  Obrero  Español.  El  seu 

programa  fou  signat  el  9  de  juliol.  Fora  de  Madrid,  i  gràcies a  Francisco  Mora,  

hi  havia  uns  petits  grups  a  Saragossa  i  Barcelona.  Aquí  el  grup  era  

encapçalat  pel  també  tipògraf  Toribio  Reoyo,  membre  de  l'Arte  de  Imprimir    

madrileny,  que  després  de  passar  per  Logroño  havia  fixat  la  seva  residència  a  

Barcelona  a  finals  de  1878  o  començaments  de  1879.  Reoyo  formà  part  de  la  

Societat  Tipogràfica  de  Barcelona  fundada  l'agost  de  1879  i  a  partir  d'aquí  

entrà  en  contacte  amb  el  grup  sindicalista  del  Centre Federatiu  de  Societats  

Obreres.  Fou  ell  qui,  ajudat  des  de  Madrid  per  Mora,  assegurà  els  contactes  

amb  el grup  d'"El  Obrero" i  de  Josep  Pàmies.  Així  el  programa  del  Partit  

Democràtic  Socialista  Obrer  de  15  de  juliol  de  1882  fou  el  producte  de  

l'entesa entre  Francisco  Mora  i  Josep  Pàmies,  Nuet  i  Solà;  després  del congrés  

obrer  de  l'agost  de  1882  Reoyo  figurà  en  la  direcció  de l'Ateneu  Obrer  de  

Barcelona  i  fins  i  tot  arribà  a  dirigir  la  revista  "El  Obrero".  No  és  aquest  el  

lloc  per a analitzar  la  significació  i  les  dificultats  d'aquesta  aproximació  que  

sovint s'ha  vist,  de  forma  inexacta,  com  una  aproximació  entre  un  marxisme  

madrileny  i  un  marxisme  català (4) . Interessa  destacar  simplement que fou a 

travis d'aquesta aproximació com el nucli socialista  madrileny, i  el  que  

representava, aconseguí  una  certa  incidència  en el  moviment  societari  català  i  

en  especial  entre  les societats  obreres  representades  en  el  Centre  Federatiu.  

Segurament  aquest  Centre  degué  patir  algunes  transformacions  importants al  
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llarg  de  1883-1887,  una  d'elles,  formal,  la  pèrdua  del  qualificatiu  de  

"federatiu";  a  partir  de  1887  hom  l'anomena  Centre de  Societats  Obreres  o  

més  ampulosament,  Centre  de  les  Classes Obreres.  En  tot  cas,  sembla  haver  -

com  a  mínim  segons  "El  Obrero"-una  certa  continuïtat  entre  el  Centre  

Federatiu  que  el  1882  intentà  l'organització  de  l'Associació  Nacional  d'Obrers  

d'Espanya i  el  Centre  de  Societats  Obreres  que  el  1887,  juntament  amb  el 

Centre  de  Societats  Obreres  de  Mataró,  preparà  el  congrés  de 1888,  

fundacional de  la  Unió  General de Treballadors (5) . 

El  1887,  el  mes  de  juliol,  Reoyo  rebé  el  suport  d'Antonio García  Quejido,  

també  tipògraf,  un  dels  signants  del  Partido  Socialista  Obrero  de  1879.  García  

Quejido  residí  a  Barcelona,  llevat  d'un  breu  parèntesi  el  1893,  fins  el  1897.  

Arribà  doncs  quan la  ruptura  de  Reoyo  amb  el  grup  d'"El  Obrero"  havia  ja  

esclatat i,  a  partir  de  la  mínima  xarxa  de  partit  que  havia  aconseguit Reoyo,  

pogué  endegar  un  primer  moviment  societari  d'inspiració socialista  força  

clarament  diferenciat. És  interessant  en  aquest sentit  observar  que,  fora  de  

Barcelona,  els  primers  nuclis  socialistes  a  Catalunya,  nuclis  inicialment  del  

Partit  Democràtic  Socialista  Obrer,  es  constituïren  el  1886-87 (6) : 

Manresa 

maig  1886 juny  1886 juliol  1886 octubre  1886 

Roda  de  Ter Caldes  de Gràcia Sallent 
Montbui Mataró 

 Sant Marçal 
 
febrer 1887 marc  1887 maig 1887       juny 1887 

Sant Joan de Vic Tarragona        Ripoll 
Vilassar 

agost  1887 novembre  1887 
Navarcles       Campdevànol 
Puigreig 

maig  1888 

Sant Andreu  del  Palomar 

És a  dir,  els  primers  nuclis  socialistes  catalans  estigueren  molt  relacionats  

amb  Les  Tres  Classes  de  Vapor  i  el  grup  d'"El  Obrero",  però,  més  encara,  
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corresponen  força  al  període  en que  Reoyo  dirigí  "El  Obrero",  el  1886-1887 (7) . 

Sigui  per  la  ruptura  amb  Pàmies  i  la  direcció  de  Les  Tres Classes  de  

Vapor,  sigui  pel  paper  de  García  Quejido,  el  fet és que  des  de  l'agost  de  1887  

començaren  a  produir-se  intents  de preparar  l'organització  d'una  federació  de  

societats  obreres  de resistència  que  inicialment  hom  volia  fonamentalment  

preocupada pels  problemes  laborals,  és  a  dir,  "celebrar  un  Congreso  nacional  

obrero  para  tratar  asuntos  económicos  y  crear  una  organización  sin  distingos,  

puramente  de  resistència,  que,  uniendo  en apretado  haz  las  fuerzas  

productoras,  fuera  garantia  favorable a  sus  intereses  en  la  lucha  contra  el  

capital,  cada  vez  más  difícil  y  de  menor  éxito  por  la  disgregación  de  las  

fuerzas  del trabajo" (8) .  Per més  que  formalment  fou  el  Centre  Obrer  de  

Mataró qui  encarregà  al  Centre  de  Barcelona  l'organització  del  congrés, crec  que  

en  realitat  fou  més  directament  el  nucli  socialista català  l'organitzador.  La  

Comissió  creada  pel  Centre  de  Societats Obreres  de  Barcelona  estava  composta  

per  Toribio  Reoyo,  Josep Garrigó,   Josep  Borrell,  Lluís  Rosal,  Basili  Martín  

Rodríguez, Salvador  Ferrer,  N.  Florensà  i  Joan  Boixader,   i,  mancat  de  l'ajut  

d'"El  Obrero",  fou  "El  Socialista"  qui  en  féu  propaganda.   Finalment,  el  congrés  

es  celebrà,  l'agost  de  1888,  als  locals  del  Cercle  Socialista  de  Barcelona.  

L'anàlisi  de  les  delegacions  que  hi  foren presents  reafirma  encara  més  aquesta  

idea  i  permet  de  conèixer  la  força  real  del  centre  societari  barceloní  

d'influència  socialista.  Hi  assistiren:(9) 

Barcelona 

Soc.  d'obrers  marbristes        Basilio  Martín  Rodríguez        62  afiliats (secció  de  
    pulidors) 

Germandat  de  pintors  a  mà      Segimon  Vila 94 

Soc.  de  blanqueig  i  estam        Constantí  Amigó  i 800  
pats  mecànics  de  Barceló-         Antoni  Cortés na  i  
voltants 

Soc.  de  ferrers  mecànics            Joan  Roca 198 
de  Barna  i  voltants 

Soc.  de  teixidors  de  se-             Salvador  Ferrer 100 
da  de  Barna  i  voltants 

Soc.  d'estucadors  Barna Cristòfor  Uño 100 
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Soc.  de  cilindradors,  em-            Antoni  Tarroella  i 300 
pesadors  i  ajustadors  de              Josep  Sarcós 
Barna  i  voltants 

Soc.  d'obrers  fusters  de              Ramon  Parramon 50 
Gràcia  i  voltants 

Soc.  d'oficis  de  funció Jaume  Mora,  Joan  Mas, 290 
de  l'aigua  i  rams  anexos             J.  Castells 

(Soc.  Tipogràfica  de  Bar-            (Toribio  Reoyo) 172 
celona) 

           9  (10) 13  (14) 1988  (2160) 

Soc.  Cooperativa  d'obrers      Basilio  Martín  Rodríguez        10 marbristes 

Soc.  de  Picapedres  de Josep  Pons 300 
Barcelona 

Soc.  de  cadirers  de  Bar-             Joan  Boixader 16 
celona  i  voltants 

          12  (13) 15  (16) 2314  (2486) 
 
Vic        (Centre  Local  de  Vic) Pau  Roca 155  afiliats 

 

Blanquers 

Serralers 

Mecànics 

Tres  Classes  de  Vapor 

Paletes 

Espardenyers 

            6 1 155 

Manresa      (Centre  local  de) Pere  Botifoll, 284 

Ramon  Cuñí 

Tres  Classes  de  Vapor 

Paletes 

Fusters 

Blanquers 

Cinters  de  seda 

      6      1   284 

Mataró (Centre  local  de) Baldomero  Car- 101 
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bonell 

Soc.  de  manyans  i  fonedors 

Soc.  de  vidriers 

Soc.  vidre  comú  i  mig  cristall 

Tres  Classes  de  Vapor Rafael  Orrioles        600 

               4 2 701 

Tarragona 

Paletes José  Enguera   70 

(Soc.  tipogràfica  de) (Fed.  tipogràfica)         (30) 

               2 2 100 

Caldes  de  Montbui 

Societat  de  teixidors  me- Joan  Palomero 120 
cànics 

           29  (31) 22  (23) 3644  (3846) 

 

Fora  d'aquestes  societats  catalanes  hi  havia  representació de  La  Unión  de  

Obreros  de  Madera  de  Madrid  (Juan  Serna,  79  afiliats),   la  Sociedad  de  

Obreros  Panaderos  de  Castellón  (Antonio Moliner,  40),  i  la  Federación  

Tipogràfica  Española  (Pablo  Iglesias  i  Toribio  Reoyo,  1391  afiliats).  Es  a  dir,   

sobre  un  total de  5.154  obrers  representats  en  el  congrés,  uns  3.846  

corresponien  a  Catalunya  (el  74'62%). (10) 

En  definitiva,   els  socialistes  catalans  tenien  una  certa influència  societària  

l'agost  de  1888  a  Barcelona,  Manresa,  Vic, Mataró,  Caldes  de  Montbui  i  

Tarragona.  En  tots  aquests  llocs  hi havia  nuclis  del  partit,  però  el  significatiu  

és  que  d'altres nuclis  (Roda  de  Ter,  Sallent,  Sant  Joan  de  Vilassar,  Ripoll, 

Navarcles,  Puigreig  i  Campedevànol)  que  funcionaven  efectivament l'agost  de  

1888  no  tenien  la  suficient  influència  per  dur  societats  obreres  al  congrés. 

Després  de  l'esmentat  congrés  constituent  de  la  UGT,  els dies 23-25 
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d'agost,   se  celebra  el  congrés  fundacional  del  PSOE a  Barcelona,  en  els  

mateixos  locals  del  Cercle  Socialista,  amb representacions  de  les  agrupacions  

catalanes  següents: (11) 

Barcelona Toribio  Reoyo 

Manresa Francisco  Mercedes 

Roda  de  Ter Sebastià  Llessuí 

Caldes  de  Montbui Sebastià  Casanovas 

Gràcia Miquel  Ferrés 

Mataró Joan  Rocafort 

Sant  Martí  de  Provençals Fèlix  Vilad 

Sant  Joan  de  Vilassar Joan  Roldós 

Vic Antonio  García  Quejido 

Tarragona Basilio  Martín  Rodríguez 

Ripoll José  Cuadrades 

Campdevànol José  Cuadrades 

Sant  Andreu  del  Palomar Josep  Batllori  Brunes 

Dels  nuclis  existents,  per  tant,  no  assistiren  Sallent, Navarcles  i  Puigreig.  

Fora  de  les  agrupacions  catalanes,  el  congrés  del  PSOE  reuní  representacions  

de  Madrid  (Pablo  Iglesias), Guadalajara  (José  Cuadradas),  Bilbao  (Facundo  

Perezagua),  València  (Antonio  Cortés  Victoria),  Linares  (Juan  Palet),  Xàtiva  (F. 

Martínez  Andreu)  i  Màlaga  (Josep  Comaposada). 

El  desenvolupament  de  la  UGT  a  Catalunya  -i  paral�lelament la  del  PSOE-  

fins  el  1903  no  es  pot  dir  que  signifiqués  un  elevat  grau  d'estructuració  del  

moviment  societari.  Per  les  poques informacions  recollides,  tenim  que  la  UGT  

seguí  a  Catalunya  la següent  evolució:(12) 

Barcelona     Tarragona     Girona      Catalunya     %federats     Espanya 
 1    2           1     2         1     2         1     2                            1       2 

nov.89 15-2381 71 27-  3355 

Juny 90 14-1821 46,7        36-  3896 

gen.92      15 79-  7170 

set.93       17-1689 2-126 19-1815 20,98      98-  8653 

set. 99 65-15264 

març 02 17-2275 226-32778 

gen.03       17-3544 282-46896 
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set. 03       13-3141 5-378        1-20          19-3539 7,6       331-46574 

(1.  nombre  de  societats  obreres;  2.  nombre  d'afiliats) 

D'alguna  manera,   la  UGT  s'estabilitzà  en  uns  nivells  molt baixos  a  

Catalunya.  El  setembre  de  1893  les  societats  obreres ugetistes  catalanes  

eren:(13) 

Barcelona 

Soc.  Arts  i  Oficis 27    afiliats 

Soc.  serradors  mecànics 40 

Cilindradors  i  empesadors 350 

Soc.   constructors  de  cotxes 30 

Fondistes 42 

Marbristes   (pulidors  i  torners) 26 

Naipers                                   25  afiliats 

Picapedrers                                 503 

Pintors  a  mà                                  74 

Cadirers  en boga                                    8 

Teixidors  de  seda                                  34 

Tipògrafs                                 172 

                                12                                1.321 

Gràcia 

Soc.  d'estucadors                                           105 

Manresa 

Paletes                               94 

Fusters                               60 

                          2                               144 

Mataró 

Nuadors i  ajudants                                          94 

Ebenistes                               15 

                           2                               109 

Tarragona 

Paletes                               78 

Tipògrafs                               48 
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                             2                                126 

Respecte  al  congrés  de  1888  cal  fer  notar  la  clara  minva de  la  inserció  

de  la  UGT  en  el  sector  del  tèxtil   (en  especial a  Les  Tres  Classes  de  Vapor)   i  

a  partir  d'aquí  del  seu  paper  a Vic,   Caldes  de  Montbui,  Manresa,   etc.  A  

Barcelona  ciutat  la  seva petita  força  es  basava  en  la  societat  de  picapedrers  i  

en  la  dels cilindradors  i  empesadors.  No  havien  continuat  dins  de  la  UGT les  

societats  obreres  de  blanqueig  i  estampat  mecànics  de  Barcelona  i  voltants,  la  

de  ferrers  mecànics  i  fusters  de  Gràcia  i la  funció  de  l'aigua  i  rams  anexos  

(dues  societats  del  sector del  tèxtil  i  dues  més).  S'hi  havien  incorporat  la  

Societat  d'Arts i  Oficis,  típica  agrupació  "vària",  els  serradors  mecànics,  

constructors  de  cotxes,  fondistes  i  els  naipers,  és  a  dir,  petits nuclis  dels  oficis  

respectius. 

D'altra  banda,  segons  les  informacions  que  he  pogut  recollir, entre  1899  

i  1903  les  sacietats  obreres  catalanes  que  amb  major o  menor  regularitat  

romangueren  afiliades  a  la  UGT  foren:(14)  

Barcelona 

Soc.  de  naipers (1893-1901) 

Soc.  de  litògrafs  "La  Solidaria" (1903-1904) 

Associació  de  la  Dependència  Mercantil 

Soc.  de  Pintors  i  decoradors  de  Barna,. (1899-1903) 
La  Defensa 

Soc.  d'obrers  marbristes   (polidors  i (1888-1903) 

torners) 

Soc.  d'obrers  en  mosaics (1901-        ) 

Soc.  de  serradors  mecànics  de  Barna  i (1890-1893;  1903) 
voltants 

Soc.  de  lampistes,   llauners  i  llautó  de (        -1900) 
Barna  i  voltants 

Soc.  de  serrallers  d'obres (1901-1904) 

Soc.  d'obrers  calderers  en  coure (1900) 

Soc.  d'obrers  fabrils  de  Sant  Martí  de (1899) 

Provençals 

Soc.  de  cilindradors  i  empesadors 

Unió  de  gravadors  en  cilindres  per  a (1903) 
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estampats 

Soc.  d'obrers  de  tintorers  de  llana (1898-99;   1900-01;  1903) 

Soc.  de  teixidors  en  seda (        -1902) 

Soc.  d'obrers  cotxers  d'omnibús  de ( -1901) 
Barna  i  voltants 

Sindicat  obrer  del  ram  de  la  fonda  marí-              (1902)  

tima 

La  Razón,   obrers  fogonistes  marítims  i (1901) 
terrestres 

Soc.  d'Arts  i  Oficis (1890-1904) 

Soc.  d'oficials  guanters (1902) 

Soc.  d'obrers  sastres  La  Unión (1901-1902) 

Calella 

Soc.  fabril  obrera  en  gèneres  de  punt (1901) 

Igualada 

Soc.  de  blanquers (1900) 

Manresa 

Obrers  en  ferro (1899-1900) 

Soc.  d'obrers  fabrils (1899) 

Soc.  d'Arts  i  Oficis (1901) 

Mataré 

Soc.  dels  ebenistes (1903) 

Soc.  d'obrers  jornalers  de  l'Art  Fabril (1900-1903) 

Soc.  de  filadors (1900) 

Soc.  de  nuadors  i  ajudants (1899-1903) 

Soc.  fabril  d'obrers  en  gènere  de  punt (1901) 

Soc.  de  teixidors  mecànics (1903) 

Soc.  de  tintorers  i  blanquejadors (1899-1904) 

Roda 

Teixidors,  filadors  i  preparadors  (TCV) (1900) 

Sabadell 

Secció  de  teixidors  mecànics  en  llana (1900) 

Sitges 
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Associació  d'obrers  agricultors (1899) 

Soc.  de  paletes  de  Sitges (1900) 

Soc.  de  peons  paletes  de  Sitges (1904) 

Soc.  de  constructors  de  claçat  de  Sitges (1901) 

Vilassar  de  Mar 

Soc.   d'obrers  fabrils (1900) 
 
Tarragona 

Soc.  d'oficials  forners (1904) 

Soc.  tipogràfica? 

Tortosa 

Soc.  de  peons  paletes (1904) 

Soc.  d'oficials  fusters (1903) 

Soc.  de  serradors  i  afiladors (1902) 

Cal  advertir  que  aquesta  llista  no  és  completa,  però  sí  indicativa  de  les  

dificultats  de  la  UGT  per  a  representar  un  nexe d'unió  important  per  al  

moviment  societari  català.  Fins  el  1899, en  els  primers  deu  anys,  el  comitè  

nacional  de  l'organització radica  a  Barcelona,  però  tampoc  sembla  que  assolís  

una  gran  importancia  organitzativa (15) . 

En  ocasions,  la  influència  de  la  UGT  repercutí  fora  del  seu marc  estricte.  

Com  a  exemple  clar  hi  ha  el  cas  de  la  preparació i  celebració  del  primer  

primer  de  maig  a  casa  nostra (16).  En  aquella ocasió  els  dirigents  de  la  UGT  

aconseguiren  aglutinar  una  part important  del  sindicalisme  moderat  català  

oposat  a  la  concepció dels  anarquistes  i  anarcosindicalistes.  N'hi  ha  prou  en  

recordar que  a  Barcelona  aconseguiren  fer  signar  27  societats  obreres les  seves  

crides  a  la  manifestació  pacífica  de  l'u  de  maig.  En un  altre  sentit  -i  com  

veurem  amb  major  detall  posteriorment-, ampliaren  momentàniament  aquesta  

influència  a  través  de  la  posada  en  marxa  de  federacions  d'ofici;  així,  en  el  

cas  de  la  Unió Fabril  Cotonera  el  1895-1899.  Ara  bé,   en  qualsevol  cas  és  clar 

que  l'impuls  no  partí  tant  de  la  UGT  com  a  tal  -massa  embrionària  i  

estancada  a  Catalunya-  com  força  directament  dels  dirigents socialistes.  El  

canvi  de  residència  de  la  direcció  no  facilità posteriorment  les  coses.  Amb  la  



17 

consulta  de  les  actes  de  la  UGT  el  1899-1904  hom  se  n'adona  del  lluny  que  

apareixen  des  de Madrid  les  consultes  de  les  societats  obreres  catalanes  i,  

d'altra banda,  com aquestes  no  aconseguien mai  la  declaració  d'una vaga  com  a  

reglamentària  (és  a  dir,  amb  el  suport  organitzatiu de  la  UGT (17)).  Però  si  la  

direcció  de  la  UGT  no  oferia  una  xarxa clara  d'unió,   tampoc  sembla  haver  

actuat  massa  brillantment  el contacte  entre  les  diverses  societats  obreres  

catalanes. 

Resta,  per  últim,  l'esgraó  local.  Només  hi  havia  dues  federacions  locals 

que  funcionessin  més  o  menys  com  a  tals,   el  Centre  de  Societats Obreres  de  

Barcelona  i  el  Centre  Obrer  de  Mataró (18). El Centre de Barcelona  fou  clarament  

mediatitzat  fins  el  1899  per  l'existència  paral�lela  del  comitè  nacional  de  la  

UGT.  Dóna  la  impressió que  el  comitè  nacional,  format  a  partir  dels  

representants  de les  societats    obreres  de  Barcelona  més  el  president  i  el  

secretari  elegits  en  els  congressos,  impedí un funcionament  autònom i  propi  del  

Centre  local;  la  feblesa  del  moviment  societari  uge-tista  no  afavorí,  és  clar,  la  

diferenciació  entre  ambdós  organismes.  En  tot  cas,  és  difícil  de  trobar  

discussions  o  iniciatives  pròpies  del  Centre  de  Societats  Obreres  de  Barcelona  

en  a-quests  anys.  Una  manifestació  indirecta  d'això  és  que  fins  el desembre  de  

1893  hom  no  intentà  posar  en  marxa  des  del  Centre una  Unión  de  Sociedades  

Obreras  de  Barcelona  (Círculo  de  Trabajadores),  unió  de  la  qual  he  trobat  

molt  poques  referències (19).  Sembla  en  definitiva  que  el  Centre  fou  poca  cosa  

més  que  un  local on  es  reunia  el  Comitè  Nacional  de  la  UGT  i  dirigents  de  

les  diverses  societats  obreres  ugetistes  de  Barcelona,  així  com  l'agrupació  

socialista  i  la  redacció  dels  diversos  òrgans  de  premsa endegats  pels  

socialistes.  En  aquests  anys  era  situat  el  carrer de  l'Olm,  10,  1er.  1a.,  en  el  

districte  cinquè.  Anteriorment, havia  hagut  de  reunir-se  en  al  local  del  Cercle  

Socialista,  al carrer  Tallers,  29,  1er.  Quan  es  produí  el  trasllat  del  comitè 

nacional  a  Madrid  arran del  Vè  congres  (setembre-octubre  de  1899), tot  sembla  

haver  continuat  igual.  En  tot  cas  no es  troben  comuni-cacions  directes  del  

Centre  de  Societats  Obreres al  Comitè Nacional,  les  relacions  són  sempre  entre  
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una  societat obrera  concreta  i  els  dirigents  nacionals  de  la  UGT.(20) 

Una  major  vida  local  pròpia  degué  tenir  el  Centre  de  Clas-ses  Obreres  

(Centre  Local,  Centre  Obrer  o  Centre  de  Corporacions Obreres)  de  Mataró.  

Aquest  apareix  regularment  en  les  actes  del comitè  nacional  de  la  UGT  

d'aquests  anys  i  en  especial,  davant les  vagues  de  1902  intentà  la  seva  

direcció  coordinada.  Tanmateix,  existeix  també  un  estret  lligam  entre  membres  

del  partit i  dirigents  de  les  societats  obreres  (21) . 

La  confusió  organitzativa  real  (no  teòrica)  entre  moviment societari  i  

partit  incidí  sens  dubte  tant  en  l'estancament  de les forces  ugetistes  com  en  la  

limitació  del  grau  d'estructuració  interna  de  la  pròpia  UGT  a  Catalunya.  

Teòricament,  la  UGT es  presentava  com una  proposta  d'unió  i  d'estructuració  

sindical  per  a  afirmar  assenyadament  la  força  de  la  classe  obrera  i aconseguir  

millores  reals  per  als  treballadors.  En  aquest  sentit, és  clar  que  a  Catalunya  el  

seu  èxit  o  fracàs  depenia  en  gran  mesura  de  la  seva  capacitat  per  a  

aglutinar  sobretot  el  moviment societari  descontent  amb  les  experiències  

anarcosindicalistes i  anarquistes.  I  poc  podia  ésser  aquest  nexe  d'unió  si  no  

aconseguia  traduir  en  estructura  organitzativa  autònoma  els  èxits conjunturals,  

com  és  ara  el  primer  de  maig  de  1890,  i  si  apareixia  en  la  pràctica  

sistemàticament  reticent  davant  les  vagues, 

encara que fossin aquestes laborals, amb una constant crida a la seva limitació. 

El fet és que per aquest camí hom només arribà a la multiplicació de diversos  i petits 

grups  socialistes -del  partit-, grups que no aconseguiren en molts casos portar les 

seves respectives  societats d'ofici a la UGT (22). El PSOE volia ésser la reunió dels 

obrers més conscients,  l' impulsador del moviment  societari  i  la  seva expressió 

política, A la pràctica, amb una influència molt reduïda,  el partit a Catalunya es va 

veure  sovint abocat a ignorar la UGT i a cridar en les ocasions politiques  tot  el  

moviment  societari,   i això ja  abans de  1903-1904,   i  també del 1899. 

L'evolució del partit a Catalunya a partir de 1881 i fins el  1903  pot ésser 

esquematitzada de  la  següent  forma: 
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Hom dóna usualment 1879 com a data de  constitució del pri-mer nucli 

socialista a Catalunya, a Barcelona, i hom el posa en relació amb el nucli de Madrid 

creat el maig del mateix any pel PSOE i  que el juliol aprovà el  primer programa 

d'Iglesias. 

Cal fer,  però, alguns advertiments. La data surt de l'obra historiogràfica de 

Juan José Mocato.   De fet, tot fa pensar que el 1879 el que hi havia a  Barcelona era  

simplement  la presencia de Toribio   Reoyo que degué posar-se  en  contacte  amb  el 

grup de Josep Pàmies, grup dinamitzador del  Centre  Federatiu de  Societats Obreres.  

Fou el nucli  internacionalista moderat el que en conèixer el  programa  elaborat a 

Madrid, sens dubte a  través de Francisco Mora-Toribio Reoyo,   provocà una nova  

redacció programàtica ara  feta per Mora  l'abril de  1880.  És a partir d'aquest 

programa, que  com ha assenyalat Antonio Elorza(25) tingué  una clara  influencia 

internacionalista i fins i tot bakuninista, que s'anaren estrenyent les relacions entre el 

nucli  socialista madrileny i el nucli  sindicalista moderat barceloní.  Però Pàmies llençà 

des d'"El Obrero" un programa propi d'un dit llavors Partido Democrático  Socialista  

Obrero  el  10  de  maig  de  1881(26). Poc  abans, el  gener  de  1881,  a  Madrid  

hom  havia  intentat  la  constitució d'un  Comitè  Central  del  PSOE;  la  creació  per  

Pàmies,  és  a  dir, pel  "nucli  socialista  de  Barcelona",  del  PDS0  no  podia  ésser  

més que  el  reflex  de  tensions  amb  el  grup  madrileny.  Punts  bàsics d'aquest  

desacord  radicaven  on  la  pretensió  madrilenya  d'erigir-se  en  nucli  director  

general  del  moviment  i  en  la  major  comprensió  del  grup  català  envers  el  

paper  dels  partits  polítics  republicana.  La  reconciliació  vingué  el  1882,  poc  

abans  del  congrés creador  de  l'Associació  Nacional  dels  Treballadors,  des  de  

Barcelona,  novament  de  la  mà  de  Francisco  Mora,  que  fou  el  signant  

madrileny del  nou  manifest-programa  del  PDSOE  de  15  de  juliol  de  1882.  Amb  

això  "El  Obrero"  fou  obert  als  dirigents  madrilenys  i  sembla  que  fins  el  1886,  

data  de  creació  d'"El  Socialista",  l'acord  es  mantingué. 

És  significatiu  que,  fora  de  Barcelona,  els  primers  nuclis socialistes  

apareguin  el  1886  i  1887(27),  es  a  dir,  en  els  moments en  què  des  de  Madrid  

i  "El  Socialista"  Pablo  Iglesias  s'imposà clarament  en  el  nucli  madrileny  i  
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aconseguí  marginar  els  germans Mora  i  Jaime  Vera,  en  els  moments  en  què  

es  produí  la  tensió entre  el  grup  d'"El  Obrero"  i  Madrid,  en  els  moments  en  

què paradoxalment  Reoyo  fou  director  d'"El  Obrero"(28).  Això  pot  ésser explicat  

per  la  major  voluntat  diferenciadora,  partidista  si  es vol,  imprimida  per  Iglesias  

al  nou  partit.  Mentre  Pàmies,  i  també  Mora,  semblen  haver  entés  

fonamentalment  el  partit  com  una simple  xarxa  organitzadora  que  impulsés  una  

determinada  via  de lluita  sindical  i  proclive a  acceptar  la  necessitat dels  avenços 

democràtics  en  política,  la  concepció  d'Iglesias  tendí  a  crear grups  

incondicionals,  nítidament  separats  dels  partits  republicans,  encara  que  el  preu  

fos  l'aïllament.  D'aquesta  manera,  l'aparició  de  nuclis  o  agrupacions  socialistes  

de  1886-87  ha  d'ésser  vist  precisament  com  una  manifestació  de  la  ruptura  

amb  "El Obrero",  una  ruptura  encara  no manifesta  però  sí  cada  vegada  més 

clara (29).  "El  Socialista"  i  els  seus  partidaris a  Catalunya,  entre els  quals  cal  

comptar  Reoyo  i  Martín  Rodríguez,  i  aviat  García Quejido,  podien  denunciar  el  

progressiu  col�laboracionisme  dels dirigents  de  Les  Tres  Classes  de  Vapor  amb  

la  patronal  arran  de la  crisi  del  sector  del  tèxtil  el  1884-85 (30).  Eren  en  

definitiva  els  socialistes  que  no  volien  seguir  el  camí  possibilista  i  gradualista  

en  els  temes  socials  i  polítics.  El  congrés  de  1888, el  primer  congrés  del  

PSOE,  sancionà  en  definitiva  el  model  de Pablo  Iglesias:  un  partit  sectari  que  

pretenia  dirigir  estretament  un moviment  sindical,  a  l'espera  de  la  "batalla  

final",  com afirmava  el  programa  del  PSOE  de  1888.  N'hi  ha  prou amb  

repassar la  llista  de  les  poblacions  que  comptaven  en  aquells  moments  amb 

algun  grup  socialista  per  adonar-se'n  de  l'estreta  relació  dels mateixos  amb  els  

llocs  d'influència  de  Les  Tres  Classes  de  Vapor.  Els  dirigents  del  nou  partit  a  

Catalunya  degueren  ésser, a  part  de  Toribio  Reoyo  i  Antonio  García  Quejido,  

Josep  Comaposada,  Josep  Caparé,  José  Cuadradas,  Basilio  Martín  Rodríguez, 

Juan  Almela,  Pedró  Costa,  Mir  Pardas,  etc  (31). 

La  celebració  del  primer  de  maig  de  1890  obrí  la  possibilitat  d'un  elevat  

protagonisme  als  grups  socialistes,  els  quals, especialment  a  Barcelona,  

aconseguiren  un  èxit  considerable  encapçalant  clarament  una  alternativa  als  
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anarquistes.  Tanmateix -i  penso, com  ja  he  dit  abans,  que és  un  tema  clau-  no  

aconseguiren  traduir  l'èxit  en  una  expansió  de  la  UGT  i  això,  en  el fons,  

perquè  es  veieren  superats  per  la  dinàmica  reivindicativa  impulsada  pels  

anarquistes  i  pel  revisionisme  d'"El  Obrero". En  qualsevol  cas,  el  cert  és  que  

el  1890-91,  el  nou  partit  socialista  semblava  tenir  alguns  nuclis  ja  consolidats:  

Barcelona (més  Gràcia,  Sant  Martí  i  Sant  Andreu),  Manresa  i  Caldes,  Roda, 

Manlleu,  Torelló,  en  la  conca  tèxtil  del  Ter;  Mataró  i  Vilassar en  el  gènere  de  

punt  del  Maresme,  i  alguna  cosa  a  Vilanova  i  la Geltrú  i  a  Tarragona.  Fou  

capaç  de  treure  un  segon  òrgan  de  premsa.  Fins  a  l'aparició  de  "La  Guerra  

Social"  el  gener  de  1891,(32)  el  PSOE  només  havia  comptat  amb  "El  

Socialista",  el  primer  número  del  qual  sortí  el  12  de  març  de  1886.  Però  cal  

dir  que precisament en aquells anys aparegueren altres organs del partit  com és ara  

"El  Grito  del  Pueblo"  a  Alacant  ("La  Lucha  de  Clases"  a  Bilbao  (octubre  1894-

 ),  "La Bandera  Roja"  a  Palma  de  Mallorca  (juliol  1892-febrer  1894),  etc. 

"La  Guerra  Social"  s'interrompé  el  juliol  de  1893  i  definitivament  l'octubre  de  

1893.  Així,  fou  justament  el  1893  quan  es  féu evident  la  feblesa  de  l' 

organització.  En  tot  cas  el  1894  el  partit  aparegué  dividit  a  Barcelona  (Cercle  

Socialista  i  Cercle  Marxista)  i  perdé  les  seves  posicions  a  les  conques  del  

tèxtil  del Llobregat  i  del  Ter.  Es  mantingué  només a Roda,  Mataró  i  Vilassar,  

Vilanova  i  la  Geltrú  (ara  reforçat  pel  nucli  de  Sitges)  i Tarragona) (33).  La  

consulta  directa  de  "La  Guerra  Social"  hauria  de permetre  establir  les  línies  

mestres  de  l'actuació  socialista a  Catalunya  en  aquells  anys  i  del  fracàs  de  

1893-94,  fracàs  que crec  que  s'ha  de  veure  tant  en  relació  al  de  la  UGT  com  

al  del partit  com  a  tal.  És  interessant  retenir  -amb  totes  les  limitacions  del  

cas-  que  el  març  de  1893,  l'any  de  la  primera  unió republicana  en  les  

eleccions  legislatives,  els  socialistes  afirmaren  haver  tret  a  Catalunya  els  

següents  resultats: (34) 

Barcelona 81  vots Vilanova  i  la  Geltrú   32  vots 

Tarragona. 69  Mataró   363 

En el  seu  conjunt,  el  PSOE  havia  aconseguit  3.969  vots.  Com  a punts  de  
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referència  cal  tenir  en  compte  que  a  Madrid  hi  hagueren 709  vots  socialistes, 

643  a Màlaga, 307 a Mallorca, 304 a Valencia, 315  a  Alacant,  etc. (35)  És clar que 

en aquells moments l'únic nucli socialista fort era el de  Mataró.  D'altra  banda, la 

crisi socialista de 1893-94 no es  pot  veure  separada,  de  l'allunyament  temporal  

de  García  Quejido,  a  finals  de  1892-93,  l'home  de  l'u de  maig  de  1890  i  de  

"La  Guerra  Social".(36) 

Amb  la  desaparició  de  "La  Guerra  Social"  sembla  haver-se iniciat  un  

període  d'acusada  decadència  del  PSOE  a  Barcelona. El  centre  de  gravetat  del  

socialisme  català  es  desplaçà  clarament  a  Mataró,  des  d'on  hom  intentà  una  

nova  penetració  en  el sector  del  tèxtil  a  través  de  la  Unió  Fabril  Cotonera (37),  

que  el 1895  ingressà  a  la  UGT.  A  Mataró  també  es  publicà  un  nou  òrgan de  

premsa,  "La  República  Social" (gener  1896-juliol  1898),  dirigit  per  Toribio  

Reoyo  i  amb  la  col�laboració  regular  de  Jesús  Costa,  A.  Palau  i  Dulcet,  Empar  

Martí  i  J.  Pich  i  Creus (38). A  Barcelona  l'enfrontament  entre  Reoyo  i  Basilio  

Martín  Rodríguez,  enfrontament  del  qual  no  es    coneixen  les  característiques,  

provocà la  divisió:  juntament  a  l'Agrupació  Socialista  de  Barcelona  existeix  un  

Centre  Marxista  dinamitzat  per  Martín  Rodríguez.  García Quejido,  pel  seu  

costat,   sembla  abocat  força  exclusivament  a  la UGT  i  sembla  haver  topat  

també  amb  Reoyo  i  altres  dirigents  ca-talans.  En  el  congres  de  Màlaga  

(setembre  de  1892)  foren  designats  Josep  Comaposada  i  Sebastià  Lesuy,  

president  i  secretari respectivament, del  comitè  nacional  de  la  UGT.  García  

Quejido  es traslladà  a  Bilbao  i  no  retornà  a  la  secretari  general  de  la  UGT, i  a  

Barcelona,  fins  després  del  IV  congrés,  celebrat  a  Madrid l'agost  de  1894.  Fou  

ratificat  en  el  càrrec  en  el  V  congrès  (València,  abril  1896),  però  el  maig  de  

1897  tornà  a  marxar  de  Barcelona  i  llavors  Reoyo  ocupà  la  secretaria.  Tornà  

a  la  direcció de  la  UGT  en  el  VI  congrés,  celebrat  a Madrid el setembre de 

1899, quan el comitè  nacional  es  trasllada definitivament  a  Madrid. Les  "fugides"  

de  García  Quejido  de  Barcelona  han  estat  explicada  per  la  historiografia  del  

PSOE  sempre  per  motius  de  feina, però  la  lectura  de  les  actes  de  la  UGT  a  

partir  d'octubre  de 1899  permeten  endevinar  alguna  mena  d'enfrontament  com  
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a  mínim amb  Reoyo (39). En  qualsevol  cas,  el  Centre  de  Societats  Obreres  de 

Barcelona  no  sembla  haver vist amb  bons  ulls  la  pèrdua de  la direcció  de  la  

UGT  i  Quejido  defensà,  en  canvi,  el  trasllat.  Per acabar  d'emmarcar  aquests  

anys,  qualificats  sovint  de  foscos, es pot  recordar  que,  per  primera  vegada  des  

de  la  seva  fundació, la  UGT  experimentà  en  el  seu  conjunt  un  descens  

important  en l'afiliació.  El febrer  de  1893  comptava  amb  110  secciona  i  8.848 

afiliats;  el  maig  de  1895,  les  seccions  eren  79  i  els  afiliats 6.276,  el  febrer  

de  1896,  69  i  6.154,  respectivament.  No  he  trobat  dades  pormenoritzades,  

però  tot  apunta  a  atribuir  el  descensen  gran  part  a  la  davallada  de  la  força  

ugetista  a  Catalunya (40). 

La  recuperació  de  la UGT es produí  posteriorment  el  1898,   però fou  

deguda  fonamentalment  a  l'ingrés  del  Sindicat  General  de Ferrocarrils  i  no  a  

l'increment  dels  afiliats  catalans.  El  setembre  de  1899  la  UGT  comptava  amb  

65  seccions  i  15.264  afiliats (41). En  definitiva,  el  setembre  de  1899  les  

agrupacions  socialistes  de  Barcelona  eren  només  deu  (onze  si  comptem  el  

Centre Marxista  de  Barcelona):  Barcelona,  Sant  Martí  de  Provençals, Manresa,  

Roda  de  Ter,  Caldes  de  Montbui,  Mataró,  Vilassar,  Vilanova  i  la  Geltrú,  Sitges  

i  Tarragona.  Força  clarament  ja,  el  socialisme  català  era  marginal  en  el  si  del  

PSOE.  Aquest  es  recolzava  ara  en  l'eix Madrid,  Astúries  i  Biscaia.  Unes  poques  

xifres poden  il�lustrar  aquesta  paulatina  pèrdua  relativa  del  pes  del  socialisme  

català  en  el  PSOE:  

Nombre  d'agrupacions  existents  quan  es  celebraren  els  congressos de:(42) 

1888     1890     1892        1894     1899      1902 

Catalunya 14 12 14 8(11)    10(11)    8(6) 

Resta  d'Espanya           8 11 22         33   45 74 

Total 22 23 36         41(44)  55 82(73) 

En  els  primers  anys  del  segle,  els  dirigents  socialistes a  Catalunya  

hagueren  d'enfrontar-se  a  l'important  moviment  vaguístic  que  desembocà  en  la  

famosa  vaga  general  de  febrer  de  1902. Pel  que  sabem,  el  moviment  només 
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és comparable  al  produït  el  1890, i com  llavors,  fou  un  moviment  que  tingué,  

al  costat  d'altres connotacions,  un  elevat  component  societari.  Si  el  1890  les  

vagues  foren  dinamitzades  inicialment  pel  sector  del  tèxtil  (Manresa)  i  per  Les  

Tres  Classes  de  Vapor,  ara  partiren  força  clarament  del  moviment  societari  

barceloní  i  foren  aviat  encapçalades pels  anarquistes.  Els  socialistes,  amb  els  

seus  plantejaments rígids  sobre  les  vagues  i  amb  la  seva  actitud  poc  matisada  

que tendia  a  identificar  la  major  part  de  les  societats  obreres  que no  formaven  

part  de  la  UGT  amb  els  anarquistes,  es  veieren  clarament  desbordats  (43).  

Publicaren  a  partir  de  1901  "La  Guerra  Social", però  la  seva  força  organitzada  

disminuí  clarament:  desaparegue-ren  les  velles  agrupacions  de  Caldes  de  

Montbui,  Vilassar,  Vilanova  i  la  Geltrú  i  Tarragona;  també  la  de  Sant  Martí  de  

Provençals.  En  el  congrés  de  Gijón  del  PSOE  (setembre  de  1902)  foren 

representats  vuit  grups  socialistes  de  Catalunya  (sobre  un  total de  82):  

Barcelona  -amb  la  fusió  entre  el  Centre  Marxista  i  l'agrupació-,  Manresa,  

Mataró,  Roda  i  Sitges,  més  els  nuclis,  creats de  feia  molt  poc,  de  Badalona,  

Cabrils  i  Tortosa.  El  febrer  de 1902  els  grups  eren  només  els  esmentats  en  

primer  lloc  i  Badalona.  Posteriorment,   el  final  fracàs  del  moviment  vaguístic  

els havia  de  permetre  una  tímida  i  poc  sòlida  reorganització  el  1903, quan  per  

un  costat  el  febrer  aconseguiren  que  20  societats  obreres  de  Barcelona  (les  

afiliades  a  la  UGT  no  serien  més  de  7)  signessin  un  manifest  contra  els  

intents  de  reproduir  una  vaga  general,  i,  per  altre,  el  mateix  mes,  els  vuit  

grups  socialistes existents  constituïren  la  Federació  Socialista  de  Catalunya (44). 

                                                  +  +  + 

La  Federació  de  Treballadors  de  la  Regió  Espanyola  (FTRE), continuadora  

de  la  FRE  de  l'AIT,  aconseguí  el  1881-1883  aglutinar  i  impulsar  una  part  molt  

important  del  moviment  societari obrer  a  Catalunya.  En  el  congrés  constitutiu  

celebrat  a  Barcelona  els  dies  23-25  de  setembre  de  1881  hi  hagueren  

representacions de  36  poblacions  catalanes  d'un  total  de  70.  Quan  es  celebrà  

el congrés  de  Sevilla,  el  setembre  de  1882,  hi  havia  a  Catalunya 53  
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federacions  locals,  193  seccions  i  13.201  afiliats,   sobre  un total  espanyol  de  

218  federacions  locals,  663  Seccions  i  57.934 afiliats.  Finalment,  en  el  congrés  

de  València  (4-8  octubre  de 1883)  hi  assistiren  delegats  de  25  federacions  

locals    i  de  diverses  seccions  de  7  poblacions  catalanes,   sobre  un  total  de  

88 federacions  locals  i  62  seccions. Amb un major detall, tenim:(45) 
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És  interessant  observar  el  pes  de  la  FTRE  en  el  tèxtil.  En el  congrés  de  

Sevilla  hi  foren  representats,  del  tèxtil,  com a  mínim  els  llocs  següents: 

Arenys  de  Munt       28  teixidors 

Barcelona      615  tintorers 

Sant  Martí  de  Provençals  

Sants 

Carme       160  teixidors 

Canet  de  Mar       85  teixidors 

Castellar  del  Vallès 

Igualada      800  teixidors  a  mà 

Masó,  La        40  teixidors 

Manlleu        40  manufacturers 

Picamoixons        70 

Reus       584  teixidors 

Sabadell            1.216 filadors 

Terrassa 

Es  a  dir,  més  de  3.638  obrers,  potser  prop  de  4.000,  un 29% del  total  

d'obrers  afiliats  a  la  FRTE  a  Catalunya.  Si  pensem que  la  Federació  de  Les  

Tres  Classes  de  Vapor  comptava  amb  uns 8.000  federats  l'agost  de  1881,  

abans  de  la  reorganització  de la  Unió  Manufacturera  (el  març  de  1882),  

sembla  que  ambdues  organitzacions  es  repartien  força  equilibradament  el  total  

d'afiliats  a  les  societats  obreres  del  tèxtil  que  no  devien  passar el  setembre  de  

1882  dels  vuit  o  deu  mil.  Ara  bé,  cal  fer  notar la  poca  -quasi  nul�la-  

penetració  de  la  Unió  Manufacturera  a  l'alta  muntanya.  Els  anarquistes  

semblaven  ésser  majoritaris  a  la mitja  muntanya  i  Les  Tres  Classes  de  Vapor  

al  Barcelonès  i  el seu  pla  i  a  l'alta  muntanya.(46) 

  D'altra  banda,   l'èxit  organitzatiu  de  la  FTRE  el  1881-83 a  Catalunya  

s'ha  de  matisat.  Per  començar,  cal  tenir  en  compte que  el  1873  existien  a  

Catalunya  84  federacions  locals  (sobre un total  de  210)  de  la  Internacional  que  

agrupaven  267  sindicats (sobre  un  total  de  424)(47). El  1882  les  federacions  

locals  eren, com  hem  vist,  53  i  les  societats  193.  Si  el  1873  uns  2/3  de  les 

forces  de  la  Internacional  es  concentraven  a  Catalunya,  el  1882 Catalunya  

venia  a  representar  entre  1/3  i  1/4  del  total  d'efectius.  Si  els  afiliats  a  la  
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FRE  el  1873  degueren  oscilar  a  l'entorn  dels  25.000,  ara  eren  com  hem  vist  

poc  més  de  13.000.  La FTRE  en  el  seu  conjunt  arribà  el  1882  a  comptar  amb  

una  xifra d'afiliats  similar  al  màxim de  la  FRE  el  1873;  però  això  es  degué  a  

l'augment  de  la  incidència  a  Andalusia.  A  Catalunya  hom no  aconseguí  

recuperar  ni  els  sindicats  ni  l'afiliació  anterior. 

La  real  implantació  de  la  FTRE  a  Catalunya  es  basà  en unes  poques  

localitats. Si  ens  fixem  en  els  llocs  amb  més  de  100  afiliats,  aquest  són:(48) 

Barcelona  i  voltants     4.287  afiliats 

Sabadell         528 

Terrassa         520 

Gelida                  140 

Lavit          135 

Capellades         773 

Carme         308 

Igualada       1.576 

Pobla  de  Claramunt       150 

Manresa         107 

Olot          202 

Sant  Joan  les  Fonts       480 

Vilaseca         210 

Valls          162 

Reus        2.375 

 

En  aquestes  poblacions  (més  els  casos  de  Gràcia,  Hostafrancs, Sant  

Andreu,  Sant  Martí  de  Provençals  i  Sants) és  on  existien unes  federacions  

locals  (un  total  de  20)  que  hom  pot  considerar reals.  En  general,  la  resta  de  

federacions  locals  no  foren  més que  societats  d'oficis  diversos. 

Els  pols  de  l'afiliació  a  la  FTRE  eren,  per  tant:  Barcelona,  Sabadell-
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Terrassa,  Igualada,  Reus  i  Olot.  És  difícil  establir  el  detall  pormenoritzat  i  

complet  de  les  societats  obreres afiliades  a  la  FTRE  el  1881-83.  He  pogut  

localitzar  les  següents:(49) 

Anoia                                                   1881             1882 

Capellades 873_ ______ 700 
                       Teixidors  a  mà 150 

                       Paperers   500 500 

                       Pagesos  i  hortolans   170 

                       Paletes20 

                       Fusters12 

                       Rajolers21 

Carme   
                       Teixidors  a  ma   150 160 

                       Paperers   148 148 

Igualada   1.158             1.576 
                       Teixidors  a  mà  i  mec. 800               850 

                       Perxaires 20 

                       Corders 10 

                       Manobres 50 

                       Espardenyers 8 

                       Forners 10 

                       Blanquers 80 

                       Barbers 20 

                       Galoners 20 

                       Cintaires 30 

                       Tintorers 60 

                       Rajolers 30 

                       Ferrers  i manyans                          20 

Pobla  de  Claramunt               
 Teixidors  80              150 

                          Paperers 70 

Santa  Coloma  de  Queralt       

 Teixidors 30 40 

                           Prof.  diverses 10 
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L'evolució  institucional  del  moviment  obrer  d'inspiració anarquista  i  

anarcosindicalista  no  és  difícil  de  resumir (50). Arran de  les  disputes  internes  a  

l'entorn  del  revolucionarisme,  insurreccionalista  o  de  represàlies,  o  del  

sindicalisme  reivindicatiu i  de  masses,  que  prengueren  una  especial  virulència  

quan  es  produí  l'afer  de  la  Mano  Negra,   la  Comissió  Federal  de  la  FTRE  

passà  de  Barcelona  a  Valladolid.  Llunas,  Farga  Pellicer,  Tomàs,  Canibell,  Pellicer  

Paraire  -els  membres  més  destacats  de  la  reorganització  de  1881-  deixaren  la  

direcció  de  la  FTRE  en  el  congrés de  València  (octubre  de  1883).  La  nova  

Comissió  Federal  passà a  ésser  dirigida  per  Indalecio  Cuadrado,  tipògraf  

val�lisoletà. A  partir  d'aquí,  la  FTRE  deixaria  d'ésser  en  la  pràctica  una proposta  

d'organització  sindical  dels  obrers,  una  proposta  de central  sindical.  A  València  

ja  s'havien  manifestat  veus  partidàries  de  tornar  a  l'organització  secreta  ("la  

retirada  al  Mont Aventino").  En  el  congrés  extraordinari  de  24-27  de  setembre  

de 1884  celebrat  a  Barcelona,  aquesta  "retirada"  fou  decidida,  així com  la  

dissolució  formal  de  la  FTRE,  que  no  es  volia  que  impliqués  la  dissolució  de  

les  societats  obreres.  S'havien  reunit 34  delegats  en  nom  de  64  seccions;  

sembla  que  15  o  16  delegats eren  oficials  -nomenats  directament  per  la  nova  

Comissió  Federal-  i  sols  9  o  10  delegats  directes. 

El  grup  anarcosindicalista  català    es  refugià,  paulatinament i  cada  cop  de  

forma  més  acusada,  en  la  reflexió  teòrica  intel�lectualitzada (51). Farga  Pellicer  

dinamitzà  una  extensa  obra  d'exposició  doctrinal  titulada  Garibaldi.  Historia  

liberal  del  siglo  XIX (1882-1883);  hi  col�laboraren  especialment  Eudald Canibell, 

Antoni Pellicer Paraire i Anselmo Lorenzo. Posteriorment, el mateix grup de  persones  

publicà  "Acracia.  Revista  Sociológica"  (gener 1886-juny  1888),  Pel  seu  costat,  

Josep  Llunas,  que  amb  Cels  Gomis,  Emili  Guanyabens  i  Eudald  Canibell  

publicaven  "La  Tramontana.  Periòdich  vermell.  Salut  pública.  Interesos  Populars"  

des del  febrer de  1881,  es  llençà  a  una  important  i  continuada  obra d'exposició  

doctrinal  de  l'anarco-col�lectivisme  (Estudis filosófico-socials,  1882; Organización y 

aspiraciones de la FTRE,   1885; Questions  socials, 1891;  Los partits socialistes 

espanyols,   1892). La  celebració  del  Primer  Certamen Socialista a  Reus  el  30  de 
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maig  de 1885  vingué  així  a  confirmar  una  tendència  a  la  reflexió i  a  la  

configuració  teòrica de l'anarquisme  hispànic (52).  Entre  els participants a aquest  

primer  certamen  cal  destacar  a  part  de Llunas,  Ricardo  Mella,    Fernando  

Tarrida  del  Mármol,  Juan  Serrano  y  Oteiza  i  Teobaldo  Nieva.  Una  segona  

edició  del  mateix  es reuní  el  10  de  novembre  de  1889  i  tornaren  a  tenir-hi  

un  paper destacat  Llunas,  Tarrida,  Nieva  i  Mella,  més  Anselmo  Lorenzo, Jaume  

Torrents,  Soledad Gustavo i  Francesc  Abayá Garriga. 

Des  d'Andalusia,  una  associació  internacional  de  treballadors  denominada  

"Los  Desheredados"  recollí  des  de  gener  de  1883 molts  membres  de  la FRE  

clandestina  partidaris  de  l'insurreccio-nalisme  i  de  les  accions  de  represàlies  (el  

nihilisme)  i  de  la violència.  Celebrà  congressos  a  Sevilla  (data  esmentada)  i  

Cadis (desembre  de  1884)    i  si  primer  encapçalà  l'oposició  a  la  Comissió  

Federal  de  Barcelona,  especialment  arran  de  la  seva  actitud davant  els  fets  de  

la  Mano  Negra, (circular  22  condemnant-la), després  sembla  que  hi  hagué  

alguna  mena  de  relacions  entre  Los  Desheredados  i  la  CF  de  Cuadrado,  que  

també  havia  optat  per  la clandestinitat. (53)  Los  Desheredados  publicà  un  òrgan  

clandestí,  "La  Revolución  Social"  (1885)  i  sembla  haver  comptat  amb  la 

presència  a  34  poblacions  (25  d'Andalusia).  El  grup de  Catalunya radicava  a  

Barcelona,  Gràcia,  Sant Martí  de  Provençals  i  Sabadell. (54) 

Es  significatiu que  la resistència al  retorn a  la clandestinitat partís més de 

Barcelona,  i en part d'Andalusia mateix, que  no  de  Madrid.  L'octubre  de  1884  la  

Unió  de  Constructors  d' Edificis  (en  el  seu  sisè  congrés)  es  definí  per  

l'organització pública,  contra,  però,  el  parer  d'algunes  seccions  com  les  de 

paletes  i  manobres  de  Barcelona,  pedrers  de  Montjuïc,  paletes de  Sants  i  de  

Gràcia,  que  defensaren  l'actitud  de  la  Comissió Federal  "aventina".  El  nexe  

d'unió  dels  partidaris  de  la  "llum i  la  vida"  fou  "La  Revista  Social",  setmanari  

aparegut  a  Madrid i  recolzat  en  l'obra  i  l'actitud  de  Juan  Serrano y Oteiza  el  

juny de  1881  fins  el  maig  de  1884.  A  partir  de  gener  de  1885  reaparegui  a  

Sants  (fins  l'octubre  del  mateix  any)  i  defensà  la  reorganització  de  la  FTRE  

pública.   "La  Bandera  Social"   (Madrid,  febrer  de  1885-gener  de  1887),  amb  
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Ernesto  Álvarez  i  Teobaldo  Nieva,  "El  Cosmopolita"  (Valladolid), “Los 

Desheredados"  (Sabadell,  maig  de  1882-novembre  de  1886)  amb  José  López  

Montenegro,  "La  Federación  Igualadanina"  (Igualada,  febrer  de  1883-juliol  de  

1885),  "La  Unión  Obrera"  (Ferrol)  donaren  suport  a  la  comissió  federal.  

Tanmateix,  41  federacions  locals  es  pronunciaren  a  favor  de  celebrar  un  

congrés regular  de  la  FTRE  a  Madrid  el  maig  de  1885  (com  s'havia  decidit  a  

València),  el  qual  fou  convocat  per  tres  comissions  comarcals  (Andalusia  de  

l'oest  i  de  l'est,  i  Castella  la  Nova)  1  pel consell  de  la  Unió  de  Constructors  

d'Edificis  (abril  de  1885). Pel  seu  costat,  la  Comissió  Federal  convocà  el  maig  

a  Barcelona  un  Congrés  Cosmopolita  i  un altre  congrés  de  la  FTRE.  A Madrid es  

reuniren delegacions  de  16  federacions  locals  (entre  elles Reus,  Picamoixons,  

Valls,  Corts  de  Sarrià,  Sant Gervasi  de  Cassoles,  Gràcia  i  Sants).  L'abril  de  

1885  només  119  federacions locals  havien  cotitzat  (62  de  Catalunya,  37  

d'Andalusia,  20  del País  Valencià).  Ara  bé,  el  fracàs  relatiu  de  Madrid  anà  

acompanyat  d'una  ofensiva  feta  des  de  Barcelona  per  retornar  a  la  pau entre  

les  diverses  tendències  i  per  reorganitzar  una  FTRE  publica.  Hi  participaren  

gent  de  Barcelona,  Sants,  Sant  Martí  de  Provençals,  les  Corts  i  Gràcia.  Les  

bases  de  l'acord  semblen  haver estat  eclèctiques:  allà  on  es  pogués  vida  

pública,  on  no  es  pogués,  vida  "reservada";  però  la  FTRE  com  a  organització  

era  pública.  Finalment  es  celebrà  el  congrés  de  Barcelona,  però  només hi  

assistiren  27  federacions  locals.  La  Comissió  Federal  fou traslladada  a  Alcoi.  Les 

federacions  catalanes  presents  eren: Barcelona,  Sant  Martí  de  Provençals,  Sants,  

les  Corts,  Sant  Gervasi,  Sabadell,  Terrassa,  Reus,  Picamoixons,  Valls,  Palamós  i 

els  denominats  primer  i  segon  grup de  l'Alta  Muntanya.  Hom  aprovà  per  13  

vots  contra  5  negatius,  6  abstencions  i  3  absències, la  gestió  de  la  Comissió  

Federal  de  Valladolid.  Hom  abolí  unànimament  l'article  4  de  1884  (la  retirada  

al  mont  Aventino).  S'aprovaren  uns  nous  "reglamentos  típicos"  (que  fixaven  la  

no  duplicitat  de  federacions  locals  i  seccions  en  les  poblacions  petites, però  

obrien  la  porta  a  aquesta  duplicitat  en  els  municipis  de "gran  extensió"). (55) 

En  resum,  el  1884-85  la  FTRE  havia  deixat  pràcticament  de ser  
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organisme  sindical  de  masses  -ho  havia  estat  el  1881-83-. Les  discussions,  les  

divisions  i  les  reconciliacions  afectaren  cada  cop més  a  nuclis  reduïts  de  

militants  que  foren,  això  sí, els  que  mantenien -progressivament  amb  menys  

entusiasme-  unes sigles,  unes  reunions,  uns  congressos.  La  polèmica  

clandestinitat  (revolucionarisme,  acció  violenta)/legalitat  (sindicalisme) fou  

superada  per  la  realitat.  Les  darreres  notícies  sobre  Los Desheredados  -que  

havien  participat  en  peu  d'igualtat  al  costat de  la  FTRE  en  el  denominat  

congrés  cosmopolita  de  juliol  de  1885-són  de  juny  de  1886.  En  aquest  marc  

no  és  d'estranyar  que  una nova  polèmica,  ara  teòrica  i  doctrinal,  substituís  les  

discussions tàctiques  i  organitzatives.  L'enfrontament  entre  anarco-col�lecti-vistes  

i  anarco-comunistes,  més  obreristes  i  sindicalistes  els uns,  més  anarquistes  i  

revolucionaristes  els  altres,  s'inicià el  1886.  La  nova  polèmica  fou  la  

manifestació",  en  el  fons,  de la  progressiva  diferenciació  entre  l'anarquisme  i  

l'obrerisme sindicalista.  No  és  aquest,  tanmateix,  el  lloc  per  a  explicar-ho.(56) 

Hi  ha  una  derivació  d'aquesta  actitud  intel�lectualitzadora dels  anarquistes:  

él  progressiu  pes  de  la  "idea"  damunt  la  situació  objectiva  i  econòmica  del  

treballador.  Paulatinament  hom tendeix  a  tallar  amb  l'ambigüitat  inicial  de  la  

Primera  Internacional.  Ara  els  treballadors  s'agrupen  no  ja  sols  perquè  són 

treballadors  -és  a  dir,  per  la  seva  situació  en  relació  al  procés  de  producció-  

sinó, i sobretot, per les "idees",  perquè  són partidaris  de  l'"acràcia".  En aquest  

sentit, el manifest de febrer de 1886 de la federació local barcelonina de la FTRE,  

manifest  redactat per Anselmo  Lorenzo i que significà la seva  tornada  activa  al  

moviment des de la seva defenestració cinc anys abans de la Comissió Federal 

clandestina  de  la  FRE,  és  molt  significatiu.  Lorenzo  imprimí  en  l'esmentat  

manifest  un  acusat  caràcter  antirepublicà.  El  manifest, -d'altra  banda,  permet  

tenir una  idea  de  la  força  real  de  la  FTRE  en  aquells  moments.  Si  hom es  

fixa  en  els  signants  inicials  i  després  en  les  adhessions que  tenen  un  caràcter  

societari  -no  ja  de  grup  o  d'individus-, tenim  per  a  Catalunya:(57) 
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Teixidors  a  mà  

Secció  Vària 

Reus 

Moliners  

Federació  Local 

Castellar  del  Vallès 

Federació  Local 

Aquesta  relació  posa  de  manifest  el  paulatí  empobriment  del pes  

anarquista  en  el  moviment  societari.  Els  esforços  societaristes  s'animaren  una  

mica  arran  de  la  campanya  endegada  a  USA  per la  jornada  de  vuit  hores,  l'u  

de  maig  de  1886.  Des  de  Sant  Martí  de  Provençals  i  Barcelona  (l'abril)  i  

posteriorment  a  partir d'"El  Grito  del  Pueblo"   (Sant  Martí,  juliol-novembre  de  

1886) hom  aconseguí  una  Comissió  Interina  de  les  8  hores  el  12  de  se-

tembre  de  1886,  constituïda  a  partir  de  la  reunió  de  68  delegats de  57  

organitzacions.  Fora  de  Barcelona,  les  adhesions  catalanes  foren,  el  setembre-

novembre  de  1886,  de  Sabadell,  Terrassa, Sant  Feliu  de  Llobregat,  Igualada,  

Castellar  del  Vallès,  Olot i  Carme.   Però,   en  qualsevol  cas,   no  semblen  haver  

superat  fonamentalment  la  força  societària  esmentada  mes  amunt.(58) Aquesta  

decadència  societària  vingué  confirmada  pel  congrés  de  Madrid (maig  de  1887)  

de  la  FTRE:  hi  assistiren  sols  delegacions  directes  de  7  federacions  locals,  més  

la  comissió  federal  (Alcoi). De  Catalunya  hi  havia  delegacions  de  Barcelona  

(Anselmo  Lorenzo), Sant Gervasi,  Sant Martí de Provençals  i Reus.  Entre  les 

adhesions hom  podia  comptar  amb  les  de  les  Corts,   Sabadell  i  Carme.  La  

nova  comissió  federal  passà  a  les  federacions  de  Barcelona  i  voltants .(59) 

Aquesta  progressiva  pèrdua  d'influència  de  la  FTRE  explica l'aparició  en  

aquests  anys  de  la  idea  de  celebrar  congressos  o reunions  "amplies",  és  a  dir,  

adreçades  a  reunir  tot  el  moviment societari  amb  independència  de  la  seva  

afiliació  concreta.  La Comissió  de  les  vuit  hores  de  1886-87  fou  ja  un  intent  

en  aquesta  direcció.  El  Manifest  que  seguí  el  congrés  de  Madrid  de  1887 parlà  

de  convocar  un  proper  congrés  a  Reus  el  1888  amb  "representants  de  totes  

les  societats  i  federacions  obreres  de  resistència"  per  a  aconseguir  una  unió  
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en  el  terreny  econòmic,  amb independència  de  les  "diferents  escoles  

socialistes".(60) 

A  l'entretant,  les  polèmiques  doctrinals  ocupaven  cada  cop més  els  

esforços  i  el  paper  dels  dirigents  anarquistes  i  anarcosindicallstes,  que  es  

trobaven  en  el  fons  sense  organització i  sense  masses.  Ara  des  d'"El  

Productor",  "Acracia",   "La  Tramuntana",  etc,  hom  inicià  una  revisió  crítica  dels  

vells  esquemes sindicalistes  que  paulatinament  s'afermava  en  la  reticència 

envers  els  moviments  sindicals  -reformistes  de  per  se-  i  envers les  masses,  

incultes,  ignorants,  poc  revolucionàries.  D'altra banda,  el  comunisme  kropotkinià  

guanyà  molts  adeptes.  Des  de Gràcia,  Hugas  i  Borràs  impulsaren  "La  Justicia  

Humana"   (1886) i  després  "Tierra y Libertad"  (1888-89)  com a  òrgans  clars  de  

la tendència.  Els  més  intel�lectualitzats  -primer  Tarrida,  més  tard Urales-  

llençaren  la  solució  més  adequada  al  moment.  Es  tractarà  simplement  d'ésser  

anarquistes,  és  a  dir,  de  poder  criticar  el moviment sindical i de no apuntar-se a 

les tesis col�lectivistes  ni  a  les  comunistes.  L'"anarquisme  sense  adjectius",  

consigna  impulsada  per  Tarrida  del  Màrmol  al  Segon  Certamen  Socialista 

(Barcelona,  1889),  significava  en  el  fons  el  triomf  de  l'anarquisme  

intel�lectualitzat,  alliberat  per  fi  de  la  "rèmora  societaria",  de  l'anarquisme  que  

pretengué  parlar  a  tot  el  poble  sense  patir  les  limitacions  i  dificultats  d'haver  

de  fer-ho  a  través d'una  organització  sindical. (61) 

La  decadència  de  la  FTRE  no  podia  ésser  més  acusada.  La  nova  

Comissió  Federal  ni  tan  sols  pogué  ésser  constituïda  a  partir de  decisions  de  

les  federacions  locals  de  Barcelona,  Sants,  Sant Martí,  les  Corts  i  Sant  Gervasi  

i  hagué  d'ésser  formada  per  coop-taciò.  A  Catalunya  el  darrer  congrés  

comarcal  s'havia  celebrat el  juliol  de  1885;  el  cinquè  congrés  es  reuní  a  

Barcelona  el juliol  de  1887:  fixa  la  residència  del  comitè  comarcal  a  

Palafrugell,  però  haguí  de  passar  a  Reus  perquè  a  Palafrugell  la  federació  local  

s'havia  desorganitzat.  Joan Montseny,  el  novembre de  1887  fou  el  nou  secretari  

comarcal  català  des  de  Reus.  Unes conferències  d'"estudis  socials"  organitzades  

pel  Consell  Local de  Barcelona  (i  per  "El  Productor")  que  es  celebraren  
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l'octubre 1887-maig  1888  plantejaren  obertament  i  amb  força  unanimitat una 

"reforma completa" (62): calia abolir l'estructuració organitzativa de la FTRE  (la 

Comissió Federal, les comissions comarcals, els congressos, etc);"la unió dels 

treballadors  ha  de  tenir  l'anarquia  com a  base  única";  calia  que  "les  idees  de  

la  revolució  fossin  exteses,  no  reduint-se  a  explicar-les  exclusivament a  

organitzacions  determinades,  procurant  sempre,  i  era  el  principal, sublevar  la  

massa  dels  treballadors. 

El  congrés  "ampliat"  de  maig  de  1888,  que  es  reuní  a  la  fi a  Barcelona,  

no  podia  en  cap  cas  capgirar  les  tendències  dominants  en  els  medis  llibertaris.  

Impulsat  per  un  grup  minoritari aferrat  encara  a  alguna  mena  de  sindicalisme  

("El  Productor"), tingué  en  contra  les  forces  anarquistes  (en  especial  de  "Tierra 

y  Libertad")  i,  com  hem  vist  pàgines  enrera,  dels  socialistes del  PSOE.(que  

convocaren  al  mateix  temps  el  congrés  fundacional de  la  UGT).  Hi  foren  

representades  24  societats,  2  seccions vàries,  3  consells  locals,  6  federacions  

locals  i  la  Comissió Federal,(de  Catalunya,  Barcelona,  Sant  Martí,  Girona,  Sants, 

Sant  Gervasi,  Sabadell,  Carme,  Reus,  Pícamoixons,  Valls  i  Olot; també,  

València,  Alcoi,  Cocentaina,  Grazalema  i  Valladolid).  Aquest  congrés  pretengué  

ésser  el  producte  de  la revisió  organitzativa  empresa  per  "El  Productor":  hom  

creà  una  Federació  de Resistència  al  Capital,  que  havia  de  basar-se  en  

l'establiment de  pactes  d'unió  i  solidaritat  entre  individus,   societats  i  

federacions  i  tenir  com  a  gran  objectiu  la  lluita  per  la  jornada de  les  vuit  

hores.  La  Comissió  Federal  fou  substituïda  per  una Comissió  representativa  (que  

havia  de  localitzar-se  primer  a Alcoi  i  després  de  nou a  Barcelona).  En  

definitiva,  els  partidaris  d'alguna  mena  de  sindicalisme  es  dividiren  entorn  de  

l'al-ternativa:  organització  econòmica  (resistència  al  capital  mitjançant  les  

vagues)/organització  anarquista.(63)  

Les  tesis  organitzatives  d'"El  Productor"(64)  restaven,  però,  incompletes. 

Calia fer un altre pas. Si per un costat s'obria la possibilitat d'endegar un moviment 

obrer sindical poc dogmàtic  i  poc  definit  (la  Federació  de  Resistència  al  Capital), 

por l'altre hom pensà que la FTRE havia de transformar-se en una organització  
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purament  anarquista.  Un  congrés  extraordinari  de la  FTRE  celebrat  a  Valencià  

l'octubre  de  1888  fixà  unes "Bases per  a  l'organització  anarquista  de  la  Regió  

Espanyola".  El  dictamen  fou  signat  per  la  Federació  de  Barcelona,  Federació  de  

València  i  Federació  d'Alcoi.  La  nova  "organització  anarquista  revolucionària  

(de)  individus,  societats,  grups,  cercles,  periòdics etc,  que  acceptin  l'anarquia  

sense  distinció  de  procediments  ni d'escoles  econòmiques"  havia  de  comptar  

simplement  amb  un  Centre de  Relacions  i  Estadística  per  a  transmetre  

informació,  adreces, etc,  entre  els  individus  o  grups.  L'Organització  Anarquista  

de la  Regió  Espanyola  tingué  una  certa  existència:  l'estiu  de  1889 hi  havia  a  

Barcelona  10  grups  anarquistes,  3  a  Sant  Martí,  2  a Sabadell,  2  a  Sant  Feliu  

de  Guíxols  i  potser  algun  grup  o  individu  a  Gràcia,  Sant  Andreu,  Terrassa,  

Carme.(65) 

L'intent  de  la  FRC  i  de  l' OARE  respongué  al  rebuig  de  l'organització  

dels  homes  d'"El  Productor",  especialment  Pere  Esteve,  Antoni  Pellicer,i  

Indalecio  Quadrado, i Tarrida  del  Mármol (el  grup  Benevento).  Fou  el  resultat  de  

la  seva  revisió  crítica  de  la  FTRE  de  1881-83.  En  realitat  fou  també  -i  potser  

sobretot-  el  resultat  de  la  incapacitat  dels  dirigents  anarquistes per  endegar  i  

mantenir  un  moviment  sindical,  un  moviment  organitzat  de  masses. 

La  resistència  a  tot  això  -en  què  alguns  veieren  la  mà  de Lorenzo  i  fins  

i  tot  de  la  francmaçoneria-(66) fou  encapçalada  des  de  Sevilla  per  "La  

Solidaridad"  i  Ricardo  Mella,  ajudat  des  de Madrid  per  Francesc  Tomàs.  Però  el  

problema  era  que  els  anarquistes no comptaven ja amb un moviment societari en 

el qual influir i  organitzar.  El  1888-89,  quan  el  congrés  extraordinari  de  València  

obrí  el  procès  de  dissolució  formal  de  la  FTRE,  existien només  comissions  

comarcals  a  Catalunya,  València  i  Andalusia  de l'oest.  Fora  d'aquests  llocs  

funcionaven  sols  dos  petits  nuclis d'obrers  (autotitulats  federacions  locals)  a  

Galícia  (La  Coruña i  El  Ferrol)  i  un  altre  a  Madrid  (una  secció  d'oficis  varis  di-

namitsada  per  Francesc  Tomàs).  A  Catalunya  existien  algunes  seccions  a  Reus  

-on  radicava  la  comissió  comarcal  regida  per  Joan Montseny-,  unes  seccions  

d'oficis  varis  a  Picamoixons  i  Valls, nuclis  a  Vilaseca,  Carme  i  Pobla  de  
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Claramunt,  dues  seccions  a Sant  Feliu  de  Guíxols;  Barcelona  i  Sant  Gervasi  

continuaven  cotitzant.  A  València  hi  havia  federacions  locals  a  Alcoi  -on  

radicava  la  comissió  comarcal-,  Alacant,  Cocentaina,  Muro,  Algemesí  i  Ontinyent  

i  un  nucli  a  Enguera.  A  Andalusia  de  l'Oest  la comissió  residia  a  Sevilla  (3  

seccions),  existien  uns  30  federats  a  Antequera  i  petits  nuclis  de  4  o  5  

federats  a  Aznalcóllar, Cadis,  Xerez,  Sanlúcar  de  Barrameda  i  Osuna.  En  la  

resta  d'Andalusia,  només  algun  afiliat  a  Granada  i  Linares.  Els  intents de  la  

Federació  Sevillana  per  a  reconstruir  la  FTRE  -convertida ara,  seguint  les  

directrius  de  Mella,  en  una  federació  explícitament  anarco-col�lectivista-  

aconseguiren  reunir  sols,  a  part  de Sevilla  i  la  comarca  d'Andalusia  de  l'Oest,  

Màlaga,  Madrid, Sants  i  Alcoi. 

Òbviament,  és  dificil  d'avaluar  la  força  més  o  menys  organitzada  de  

l'anarquisme  a  Espanya  i  en  especial  a  Catalunya  a  partir  de  1889.  En  

l'elecció  de  Tarrida  del  Mármol  com  a  delegat  a  la  conferència  Internacional  

Anarquista  celebrada  a  París el  setembre  de  1889  participaren  grups  de:(67) 

Barcelona  9  Carme                   1 

Sant  Martí  3  Manlleu                    1 

Gràcia            1  Reus                             1 

Sant Andreu           1  Picamoixons                    1 

Sabadell  2  Sant Feliu  de Guíxols 2 

Terrassa  1 

Posteriorment,  en  l'elecció  de  Ricardo  Mella  substituït  finalment  per  Pere  

Esteve)  a  la  Conferència  Anarquista  Internacional  de  Xicago  de  setembre  de  

1893  participaren  3.995  individus de  tota  Espanya.  Finalment,  en  una  avaluació  

clarament  optimista Ricardo  Mella  parlà  el  novembre  de  1897  de  25.800  

anarquistes actius  a  tota  Espanya.  Segons  ell,  a  Catalunya  hi  havia  grups  a 

Barcelona,  Sabadell,  Terrassa,  Manresa,  Mataró,  Tarragona,  Valls, Reus  i  Girona,  

Sant  Feliu  de  Guíxols,  Palafrugell  i  Palamós.  En total  6.100  anarquistes  actius  

(68). 
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La  campanya  per  a  la  jornada  de  les  8  hores  i  la  celebració  de  l'u  de  

maig  de  1890  respongué  des  de  la  perspectiva  anarquista  al  nou  model  

organitzatiu  fixat  el  1888:  agitació  i  propaganda  de  grups  anarquistes  per  un  

costat,  comissions  organitzadores  de  l'u  de  maig  basades  en  reunions  obertes  

de  societats obreres,  per  l'altre.  Així,  els  grups  anarquistes  s’uniren  a  les 

organitzacions  maçòniques  i  celebraren  actes  commemoratius  de la  revolució  

francesa  el  juliol  de  1889  a  Barcelona  i  València, tímida  resposta  anarquista  

als  congressos  internacions  de  París del  mateix  any.  A  Barcelona  l'acte  celebrat  

al  Teatre  Novetats fou  presidit  per  Llunas  i  rebé  l'adhesió  de  8  lògies  

francmaçò-niques,  10  agrupacions  lliurepensadores,  10  societats  obreres,  10  

grups  anarquistes,  6  periòdics,  4  associacions  polítiques.   Els  oradors  foren  

Cristòfor  Litran  (en  nom  de  "La  Avanzada",  del Partit  Republicà  Federal),  

Garriga  (de  la  lògia  francesa  Amis du Devoir),  Sentori,  Mir  (de  la  lògia  

Revolució),  Torrents,  Campani,  Tarrida  (del  Cercle  obrer  de  Barcelona) (69).  

Posteriorment, de  forma  més  exclusiva,  els  anarquistes  impulsaren  una  sèrie  d' 

actes  commemoratius  de  les  execucions  de  Xicago  de  l'11  de  novembre.  A 

Barcelona  es  féu  coincidir  amb  el  Segon  Certamen  Socialista.  Altres  mítings  es  

celebraren  a  Sant  Martí  de  Provençals, Gracia,  Sant  Gervasi,  Sabadell,  Carme  i  

Capellades. (70) 

D'altra  banda,  l'abril  de  1890  hi  havia  "comissions  per  a les  vuit  hores",  

segons  "El  Productor"  a  Barcelona,  Sant  Martí de  Provençals,  Sant  Gervasi,  

Sabadell  i  Terrassa.  També,  segons el  mateix  periòdic,   s'havien  pronunciat  en  

favor  de  la  vaga  general  -contra  el  parer  dels  socialistes-  les  societats  obreres 

següents:(71) 

Barcelona 

Fariners 

Forners 

Unió  de  Semolers  i  Amidoners 

Societat  Obrera  Tipogràfica 

Paletes 
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Marbristes 

Fonedors 

Blanquers 

Tintorers 

Teixidors  de  cintes  

Cilindradors  i  empesadors 

Camàlics  del  comerç  

Carreters 

Filantròpica  de  Capellers 

Sant  Martí  de  Provençals 

Boters 

Teixidors  i  preparadors  mecànics 

Fusters 

Sabaters 

Sants  

Boters 

A  favor  de  la  manifestació:  

Barcelona  

Manyans  mecànics  

Calderers  en  coure 

Ferrers  mecànic 

Pulidors  marbristes  

Camàlics  conductors  

Societat  tipogràfica  

Estucadors 

Tanmateix,  l'activitat  dels  socialistes,  i  en  especial  de García  Quejido,  

aconseguí  paulatinament  d'encapçalar  una  majoria societària  partidària  de  

celebrar  només  la  manifestació  i  de lliurar  un  document  amb  les  peticions  

obreres  al  governador  civil.  Signaren  finalment    aquest  document  les  societats  

següents:(72) 

Barcelona 

Obrers  de  les  refineries  del  sucre  (en  organització) 

Centre  de  confiters  i  pastissers 

Societat  Tipogràfica 

Obrers  enquadernadors  (en  organització) 

Societat  d'oficials  perruquers  barbers 
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Societat  la  Artística  Culinària 

Societat  de  Marbristes  (secció  del  cisell) 

Societat  de  Marbristes   (secció  de  pulidors) 

Germandat  de  pintors  a  mà 

Societat  de  picapedrers 

Obrers  del  ram  de  dauradors  (en  organització) 

Unió  d'oficials  estorers 

Obrers  espardenyaires   (en  organització) 

Societat  de  cadiraires 

Societat  de  serradors  mecànics 

Centre  d'oficials  calderers  en  coure  

Societat  de  ferrers  mecànics  

Societat  de  manyans  mecànics  

Societat  de  manyans  d'obres 

Societat  de  carregadors  i  descarregadors  de  carbó  mineral 

Societat  de  cilindradors  i  empesadors 

Unió  de  gravadors  en  cilindres  per  a  estampats 

Societat  de  Teixidors  en  seda 

Societat  de  blanqueig  i  estampats  mecànics  (en  organització) 

Obrers  sastres  (en  organització) 

Societat  La  Unió  Vidriera  (en  organització) 

Sants     

Societat  d'oficials  boters 

És  a  dir,  27  societats  obreres,  de  les  quals  6  en  organització.  Alguna  

societat  esmentada  per  "El  Productor"  com  a  partidària  de  la  vaga  general  

havia  signat  però  el  document  (marbris-tes  ciselladors,  cilindradors  i  

empesadors).  D'altres  societats que  havien  signat  el  cartell  anunciador  dels  

actes  del  Primer de  Maig  (míting  al  Teatre  Tívoli,  manifestació  i  lliurament  del 

document  al  governador)  no  signaren  a  la  fi  el  document:  societat  

d'estucadors,  blanquers  de  Barcelona  i  voltants,  conductors de  mobles,  obrers  

en  cristall  de  Barcelona  i  voltants,  Centre del  ram  d'ebenisteria,  Agrupació  

d'obrers  diversos,  boters  i obrers  del  blanqueig  i  estampat  de  Sant  Martí  de  

Provençals. Per  últim,  hi  hagué  societats  que  participaren  en  les  reunions 

preparatòries  organitzades  pels  socialistes  i  que  no  signaren ni  el  cartell  ni  el  

document:   societat  de  pintors,  grup  de  barretaires  i  grup  de  lampistes. 
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En  definitiva,   societats  obreres  que  donessin  suport  de  manera  total  a  

les  postures  anarquistes  només  foren,  segons  sembla:  

Barcelona 

Fariners 

Forners 

Unió  de  Semolers  i  Àmidoners 

Societat  Obrera  Tipogràfica 

Paletes  

Fonedors 

Tintorers Teixidors  de  cintes 

Camàlics  del  comerç 

Carreters 

Cotxers,   conductors  i  mossos  de  quadra  dels  tramvies  i  omnibús  de 

Barcelona  i  Voltants 

Capellers 

Sant  Martí  de  Provençals  

Teixidors  i  preparadors  mecànics  

Fusters  

Sabaters 

Tanmateix,  la  vaga  general  que  seguí  la  celebració  de  l'u de  maig  i  que  

es  perllongà  a  Barcelona  amb  diversa  intensitat fins  el  dia  12,   fou  en  un  cert  

sentit  un  èxit  dels  anarquistes. Seria  de  tota  manera  ben  erroni  atribuir-la  

exclusivament  a  la seva  activitat  i  a   les  pressions  que  feren  el  dia  2.  El  que  

succeí  és  fonamentalment  que  les  societats  obreres  -donat  l'èxit de  l'u  de  

maig-  es  llençaren  a  la  lluita  reivindicativa,   intentant  en  el  fons  aprofitar  

l'ocasió  per  a  obtenir  unes  millores que  l'afirmació  obrerista,   que  havia  

representat  la  campanya  per a  les  vuit  hores   i   la  celebració  de  la  diada,  

havia  posat  en  un  primer  pla.  De  fet,  la  vaga  posà  de  manifest  la  incapacitat  

dels socialistes  per  a  controlar  el  moviment  societari  i  també  la feblesa  dels  

anarquistes  que  hagueren  de  veure  com  la  vaga  lliscava  ràpidament  cap a  un  

terreny  corporatiu.  La  vaga,  en  canvi, serví  per  imposar  a  la  patronal  la  

negociació  d'unes  noves  bases  de  treball.  Sota  la  pressió  del  general  Blanco,  

les  negociacions  s'iniciaren  el  diumenge  diu  4  de  maig.  Les  reivindicacions 



46 

obreres  es  centraren  en  la  reducció  de  la  jornada  (hom  demanava les  vuit  

hores,  però  de  fet  s'acceptaren  jornades  de  9  i  10  hores),  l'establiment  

d'hores  extraordinàries  i  la  imposició  de la  sindicació  per  a  treballar,  a més  de  

l'augment  de  sou.  Aquestes  foren  les  reivindicacions,  com  a  mínim  de  la  

societat  de tramviaires,  la  de  paletes,  la  de  sabaters  (La  Unió),  la  de  

teixidors,  Secció  d'Obrers  d'Estampats  i  Blanquejadors  de  Barcelona i  

voltants.(73) 

Fora  de  Barcelona,  la  celebració  del  primer  de  maig  de  1890 tingué  el  

caràcter  següent  (la  relació  pot  donar  una  visió  aproximada  de  la  incidència  

del  moviment  societari  i  també  de  la  dels anarquistes  i  dels  socialistes):(74) 

Sant  Feliu  de Guíxols  Manifestació, vaga. Vaga fins 9 de maig 

Palafrugell    Manifestació.  Vaga general 

Palamós    Manifestació. 

Calonge    Manifestació. 

Vidreres    Manifestació. 

Llagostera    Manifestació. 

Port  Bou    Manifestació 

La  Jonquera        Manifestació. 

Girona    Manifestació. 

Olot     Manifestació. 

Ripoll     Manifestació. 

Vic     Festa  i  manifestació. 

Manlleu    Manifestació.  Vaga  gal.  fins  dia  5  de  maig 

Sallent    Vaga  i  manifestació. 

Manresa    Vaga  i  manifestació. 

Olesa  de  Montserrat  Manifestació. Vaga  gal.  fins  dia 9 de  maig 

Igualada    Manifestació.  

Sabadell    Manifestació. Vaga gal.  fins dia 9 de maig 

Terrassa    Manifestació. 

Badalona    Manifestació. 

Granollers    Manifestació. 

Mataró    Manifestació,  vaga.  Vaga  gal.  fins  9  maig 

Vilassar de  Dalt   Manifestació. 

Sitges     Manifestació. 

Vilanova  i  la  Geltrú  Festa  i  manifestació. 

Reus     Vaga,  manifestació. Vaga  gal.  fins  14  maig 
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Valls     Vaga  i  manifestació. 

La  revifalla  societària  produïda  arran  d'aquest  1  de  maig fou  aprofitada  

pels  anarquistes  per  a  intentar  afermar  la  Federació  de  Resistència  al  Capital.  

El  7  de  desembre  de  1890  una  Comissió  de  Relacions  i  Estadística  del  Pacte  

d'Unió  de  les  Societats  de  Resistència  del  pla  de  Barcelona  cridà  a  la  

celebració d'un  congrés  obrer  "ampli"  (és  a  dir,   obert  en  principi  a  qualsevol  

societat  obrera  espanyola).  L'esmentada  comissió,  i  en  especial  l'igualadí  Pere  

Marbà,  se  n'encarregà  de  l'organització i el  congrés  es  celebrà  efectivament  a  

Madrid  els  dies  22-25  de març  de  1891.  Hi  havia  122  delegats  en  

representació  de  135  col�lectivitats.  El  congrés  sembla  haver  estat  el  

suficientment  important,  en  tot  cas  fou  el  congrés  obrer  més  nombrós  celebrat  

des del  temps  del  de  Sevilla  de  1882.  D'altra  banda,  entre  els  delegats  hi  

havia  els  dirigents  més  importants  de  les  diverses  tendències  del  moviment  

obrer  d'aquell  moment,  amb  una  àmplia  majoria,  tanmateix,  dels  anarquistes.  

Entre  d'altres  hi  assistiren  Pablo  Iglesias,  Josep  Pàmies,  Francesc  Tomàs,  

Enrique  Borrel, José  López  Montenegro, Pere  Esteve,  Josep  Llunas,  Ernesto  

Álvarez,  Anselmo  Lorenzo,  José  Sánchez  Rosa,  Vicente  García,  Ferran Tarrida  

del  Mármol,  Abelardo  Saavedra,  etc.  En  el  congrés  es  reafirmaren  les  posicions  

anarquistes  entorn  de  l'u  de  maig  i  de la  lluita  per  a  les  vuit  hores;  només  9  

delegats  s'hi  oposaren. Hom  pretengué  a  més  reorganitzar  la  Federació  de  

Resistència  al Capital  (Pacte  d'Unió  i  Solidaritat);  la  comissió  de  relacions 

d'aquesta  fou  fixada  a  Barcelona,  amb  Pere  Marbà  com  a  secretari  de  

l'exterior. (75) 

El  fracàs  de  les  vagues  promogudes  a  l'entorn  de  l'u  de maig  de  1891  i  

de  1892  degué  afectar  el  funcionament  d'aquella Federació.  En  qualsevol  dels  

casos,  els  anarquistes  començaren a  culpar  els  socialistes  del  fracàs  i  a  perdre  

la  fe  en  la  possibilitat  de  convertir  la  diada  en  moviments  de  signe  

revolucionari.  D'altra  banda,  les  darreres  referències  sobre  el  funcionament  de  

la  FRC  són  de  1893. (76) 

L'activitat  sindical  dels  anarquistes  fou  estroncada  també el  1892-93  -i  
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potser fonamentalment- per la situació creada al país després de la insurrecció  de 

Jerez de la Frontera de gener de 1892, que coincidí amb la primera influència seriosa  

del  pensament d'Enrico Malatesta  en  els  medis  llibertaris(77) , i  després dels  

atemptats  terroristes  de  Barcelona  de  1893  (bomba  de  Paulí Pallàs  contra  

Martínez  Anido,  bomba  de  S.  Salvador  al  Liceu). Els  dirigents  anarquistes  es  

veren  cada  cop  més  arraconats  en l'activitat  intel�lectual  i  publicista,  on  

trobaren  inclús  moltes  dificultats. Si  el  1895  semblà  haver  passat  ja  el  pitjor  

de  la repressió,  poc  després  l'atemptat  contra  la  processó  del  Corpus al  carrer  

de  Canvis  Nous  (juny  1896)  permeté  l'inici  d'un  gran procès,  el  procès  de  

Montjuïc,  que  desorganitzà  molt  els  anar-quistes  i  el  moviment  societari.(78) 

La  represa  del  camí  sindical  fou  difícil  i  lenta.  S'inicià el   23  de  

desembre  de  1899  des  d'Haro,  amb  una  crida  de  Vicente García,  en  nom  

d'una  Alianza  Obrera  Internacional,  per  a  celebrar un  nou  congrés  ampli.  El  24  

de  gener  de  1900  hi  hagué  una  altra crida,  ara  de  la  Unió  Obrera  Comarcal  

d'Arts  i  Oficis  de  la Conca  del  Ter,  impulsada  per  Francesc  Abayà,  de  Manlleu.  

Finalment,  la  Societat  d'obrers  paletes  de  Madrid  El  Porvenir  del Trabajo,  

animada  per  Francesc  Tomàs,i  amb  el  suport  de  "La  Revista  Blanca",  

aconseguí  posar  en  marxa  la  preparació  efectiva del  congrés.  Aquest  fou  

convocat  per  circular  del  20  de  juny  de 1900.  Se  celebrà  a  Madrid  els  dies  

13-15  d'octubre.  Sembla  que hi  assistiren  213  representants  de  157  societats  

obreres  que afirmaven  reunir  un  total  de  52.000  obrers(79).  S'hi  decidí  crear 

una  Federació  Regional  de  Societats  Obreres  de  Resistència  de  la Regió  

Espanyola  (FRSOR)  i  hom  fixà  la  seu  de  l'"oficina"  de  la nova  federació  a  

Barcelona  (el  secretari  fou  Francesc  Soler). La  FRSOR  celebrà  un  nou  congrés  

l'octubre  de  1901  a  Madrid,  on 50  delegats  digueren  representar  uns  70.000  

obrers.  El  tercer congrés,  també  a  Madrid,  reuní  uns  30  delegats  en  nom  

d'una  centena  de  societats  obreres  els  dies  14-16  de  maig  de  1903.  El quart  

es  celebrà  a  Sevilla  els  dies  15-18  de  maig  de  1904}  llavors  hom  decidí  

traslladar  l'oficina  regional  de  Barcelona  a  Madrid  (el  febrer  de  1904  Francesc  

Soler  havia  estat  empresonat).  El  cinquè  congrés  (16-19  de  maig  de  1905  a  
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Madrid)  passà  la direcció  a  La  Corunya  i  a  la  pràctica  la  FRSOR  deixà  ja  de  

funcionar.  La  seva  dissolució  formal  es  produí  però  el  maig  de  1907  (80). 

Aquesta  Federació  Regional  de  Societats  Obreres  de  Resistència  sembla  

haver  continuat  força  els  criteris  organitzatius de  la  Federació  de  Resistència  al  

Capital  de  1388-93  i  haver  estat  una  organització  molt  poc  estructurada.  Ara  

bé,  la  nova  Federació  tornava  a  l'explicitació  d'un  ideari  anarquista  (cosa que  

s'havia  intentat  de  marginar  una  mica  el  1888-93)  com  ja  ho havia  fet  la  

FTRE  de  1883-86.  La  FRSOR,  d'altra  banda,  acceptà el  1901  formalment  la  

idea  de  la  vaga  general  com  a  objectiu revolucionari  i  com  a  mesura  tàctica  

molt  recomenable  per  a  la consecució  de  la  jornada  de  les  vuit  hores  i  per  a  

impedir "las  injusticias  de  la  burguesía  y  los  atropellos  del  poder". La  nova  

FRSOR  acompanyà  així  la  gran  fe  que  els  anarquistes  espanyols  dipositaren  en  

aquells  anys  en  la  consigna  de  la  vaga general.  Aquesta  els  permetia  superar,  

segons  ells,  els  inconvenients  del  corporativisme  sindical.(81)  

És  difícil  d'avaluar  amb  correcció  la  força  real  d'aquella Federació,  en  

especial  a  Catalunya.  Només  puc  donar  de  manera molt  aproximada  la  següent  

relació  de  societats  obreres  relacionades  amb  ella,   les  més  estretament  

lligades  als  dirigents  anarquistes,  el  1901-1903:(82) 

Barcelona 

Mecànics 

Fonedors 

Paletes 

Manobres 

Pintors 

Picapedrers 

Oficis  Varis 

Tintorers 

Sants  

Paletes 

Gràcia  
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Paletes 

Sabadell  

 

Terrassa 

 

Manresa 

 

Vic  i  comarca 

 

Girona 

 

Sant  Feliu  de  Guixols 

 

Valls  

Paletes 

Tarragona 

Teixidors  mecànics 

                                                 +  +  + 

Els  socialistes  havien  intentat  posar  en  marxa  un model  organitzatiu  

obrer  basat  en  l'existència  d'un  partit  -el  PSOE-  que es  volia  que  encapçalés  

una  lluita  política  específica  dels  obrers i  l'existència  d'una  central  sindical  -la  

UGT-  que  hom  entenia en la pràctica mes com una organització suport del partit 

que com a un moviment sindical reivindicatiu. El 1903 el fracàs d' aquest model era 

manifest. A Catalunya,  la  lluita  política  endegada  pel  PSOE  es  reduïa  a  

l'existència  d'uns  pocs  regidors  a  l'ajuntament  de  Mataró,  i  això  no  es  pot  dir  

que  representés  una opció  política  seriosa  -o  en  tot  cas  atractiva-  per  als  

obrers. Com  s'estava  demostrant,  si  algú  havia  sabut  il�lusionar  els  obrers en  

una  lluita  política,  al  marge  de  la  seva  possible  demagògia, era  el  moviment  

republicà  renovat  a  partir  de  1901  per  Lerroux. D'altra  banda,  la  UGT  no  

havia  aconseguit  encapçalar  l'estructuració  d'un  moviment  societari,  moderat  i  

les  més  de  les  vegades  reformista  que  tanmateix  existia.  A  l'hora  d'explicar-ne  

la causa,   sovint  hom  ha  apelat  a  la  petita  història  interna  dels homes  
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socialistes  i  a  la  incomprensió,  certa,  dels  dirigents madrilenys  del PSOE  envers  

la  situació  obrera  catalana.  A  mi  em sembla  però  que  el  tema  és  més  

complex.  Per  a  començar,  cal  recordar  que  el  fracàs  de  la  UGT  a  Catalunya  

es  produí  ja  abans de  la  partida  de  la  direcció de  Madrid  el  setembre  de  

1899.  En el  fons,  el  que  hom  s'hauria  de  demanar  és  si  a  Catalunya  es  

donaven  les  condicions  econòmiques,   polítiques  i  socials  per  a  tirar  endavant  

amb  un  moviment  sindical  obrer  que  pogués  assolir una  vida  regular  i  estable,  

a  l'estil  del  que  ja  s'havia  produït a  Anglaterra,  Bèlgica  o  Alemanya. 

Els  mateixos  anarco-col�lectivistes  barcelonins  de  1881  havien  fracassat.  I  

tanmateix,  en  gran  part  la  seva  proposta  no era  altra  que  la  d'intentar  

endegar  una  vida  legal,  regular  i pausada  del  moviment  obrer.  A  partir  d'aquí  

s'imposà  un  model aparentment  caòtic  però  que  tingué  una  lògica  interna.  Hom  

intentà  composar  un  moviment  anarquista,   llibertari,  al  costat d'una  mínima  

estructura  sindical  que  permetés  la  incidència  conjuntural  en  el  moviment  

societari,  a  la  recerca  sempre  de  portar aquest  a  actituds  revolucionàries,  i  en  

molts  casos,  revolucionaristes. 

Ara  bé,  el  que  vull  destacar  en  definitiva és  que  en  els primers  anys  del  

segle  cap  tendència,  ni  socialista  ni  anarquista,  podia  presumir  d'haver  sabut  o  

pogut  organitzar  un  moviment sindical  a  Catalunya.  Però,  més  fort  o  més  

feble,  existia  un moviment  societari  que  si més  no,  posava  de  manifest  la  

continuada  necessitat  d' organització  de  la  classe  obrera. 
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2.  CENTRALS  SINDICALS,  FEDERACIONS  LOCALS I CENTRALS SINDICALS. 

SOLIDARITAT OBRERA I LA FUNDACIÓ DE LA CNT 

El  fracàs  final  de  la  vaga  de  1902  significà,  com  és  lògic, una  acusada  

desorganització  del  moviment  societari  arreu  de  Catalunya.  Fora  de  Barcelona,  

les  societats  obreres  resistien  molt difícilment  els  fracassos  vaguístics.  Mentre  a  

Barcelona  ciutat hom  podia  assegurar  una  certa  continuïtat  societària  basada en  

petits  nuclis  de  dirigents  malgrat  el  descens  d'afiliació, a  fora  la  desaparició  

total  de  les  societats  era  més  fàcil.  Tanmateix,  el  1903  he  pogut  localitzar  

145  societats  a  Barcelona i  217  a  la  resta  de  Catalunya,   repartides  entre:(83) 

 

Badalona 11  societats 

Esplugues  de  Llobregat 1 

Hospitalet  de  Llobregat 1 

Molins  de  Rei 2 

Olesa  de  Montserrat 1 

Sant  Boi 1 

Caldes  de  Montbui 1 

Sabadell 8 

Terrassa 4 

Parets 1 

Alella 1 

Arenys  de  Mar 1 

Arenys  de  Munt 1 

Calella 5 

Canet  de  Mar 1 

Malgrat 1 

Masnou 1 

Mataró 19 

Premià  de  Mar 1 

Vilassar  de  Dalt 1 

Vilassar  de  Mar 1 

Sitges                                               6  societats 

Vilanova  i  la  Geltrú 4 

Vilafranca  del  Penedès 2                        

Igualada 5 
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Manresa 6 

Sallent 1 

Berga 1 

Manlleu 1 

Roda  de  Ter 1 

Vic 2 

Girona 5 

Banyoles 3 

Caça  de  la  Selva 1 

Llagostera 2                             

Figueres 6 

La  Junquera 1 

Calonge 2 

La  Bisbal 1 

Palafrugell 4 

Palamós 1 

Sant  Feliu  de  Guíxols 3 

Blanes 3 

Hostalric 1 

Osor                                  1                             

Begudà  (Sant  Joan  de  les  Fonts)     1 

Olot 2 

Sant  Joan  de  les  Abadesses 1                              

Lleida 10 

Alguaire 1 

Preixana 1 

Tàrrega 1 

Algemí 1 

Os  de  Balaguer 1 

Tragó  de  Noguera 2 

Borges  Blanques   1  societat  

Tarragona  12 

El  Morell  1  

Albinyana 1 

El  Vendrell 7 

Cabra  de  Camp 1 

El  Pla  de  la  Cabra   1 

La  Riba   1 
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Rodonyà   1 

Vallmoll   1 

Valls   2 

Vila-rodona  1 

Reus     16 

Vimbodí   1 

Mora  d'Ebre   1 

Roquetes   1 

Tortosa   17 

Alcanar   1 

La  Sènia   1 

Arnés   1 

He  localitzat  per  tant  un  total  de  362  societats  obreres existents  el  

1903.  Val  a  dir  que  possiblement  degueren  ésser algunes  més.  Tanmateix,  

crec  que la  relació  oferida  es  força significativa.  No  he  d'insistir  ara  en  el  dit  

en  l'epígraf  anterior:  fins  a  quin  punt  les  centrals  sindicals  existents  no 

abarcaven  el  conjunt  del  moviment  societari.  A  molt  estirar,  entre  la  UGT  i  la  

FRSOR  comptaven  el  1903  amb  unes  50  societats obreres  afiliades,  és  a  dir,  

només  arreplegaven  un  13,81%  del total  de  societats  obreres  existents. Que  

fossin  segurament  les societats  més  combatives  és  tota  una  altra  qüestió. 

En  el  moviment  societari  de  fora  de  Barcelona  alguns  fets semblen  clars.  

Per  a  començar,  la  feblesa  societària  a  l'alta muntanya  en  el  tèxtil.  També,  

l'existència  de  moltes  societats en  les  capitals  -de  província  o  de  comarca-  no  

sempre  amb  una estreta  relació  amb  una  població  obrera  industrial  important 

(com  per  exemple  a  Tarragona,  Lleida,  Girona  o  Tortosa).  També cal  constatar  

que  en  molts  llocs  eren  els  paletes  qui  mantenien més  regularment  l'esperit  

associacionista.  D'altra  banda,  el  nombre  de  societats  obreres  camperoles,  

especialment  a  la  província  i de  Tarragona,  no  era  en  absolut  menyspreable 

La  situació  fora  de  Barcelona  no  s'alterà  substancialment en  quant  al  

nombre  total  de  societats  obreres  existents  en  els anys  que  seguiren,  fins  el  

1907.  He  pogut  localitzar  la  creació o  reorganització  de  societats  als  llocs  

següents: (84) 

Badalona 2  (1907) 
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Esparreguera 1  (1904) 

Prat  de  Llobregat 1  (1907) 

Castellbisbal 1 (1907) 

Sabadell 1 (1904);   1   (1905);   1  (1907) 

Sentmenat 1 (1906) 

Terrassa 1 (1904) 

Calella 2  (1904) 

Mataró 1  (1904);  1   (1906);  1  (1907) 

Premià  de  Mar 1   (1907) 

Font-Rubí 1  (1907) 

Vilafranca  del  Penedés            2  (1904);  2  (1905) 

Manresa 1  (1904) 

Casserres 1  (1907) 

Gironella 1   (1904) 

Manlleu 1  (1904) 

Girona 1  (1904,  1907) 

Maçanet de Cabrenys 1 (1905) 

Calonge 1  (1905) 

Palafrugell 1 (1905) 

Breda 1  (1907) 

Castellfollit  de  la  Roca 1  (1904) 

Lleida 1  (1904) 

Mollerussa 1  (1905) 

Agramunt 1  (1906) 

Cervera 1  (1905) 

Tarragona 2  (1904) 

Torredembarra 1  (1904) 

Valls 1   (1906) 

Reus 1  (1905) 

Tortosa 3  (1904);  1  (1907) 

Sant  Carles  de  la  Ràpita 1  (1904) 

Com  a  mínim  un  total  de  45  societats  obreres  es  constituïren  de  bell  

nou  el  1904-1907  a  "comarques".  Això  no  vol  dir  que realment  la  xifra  total  

augmentes  en  45;   certament,   força  societats  es  desorganitzaren  en  aquest  

mateix  període.  És  difícil fer-ne  una  avaluació,  en  tot  cas,  crec  que  el  nombre  

total  deguí  baixar  en  una  mínima  proporció.  Una  altra  cosa és  el  nombre  

d'afiliats  obrers,  el  qual  sembla  que  en  aquells  anys  de crisi  organitzativa  

degué  disminuir. 

Pel  seu  costat,  a  Barcelona  ciutat  es  constituïren  4  societats  obreres  
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noves  el  1904,  8  el 1905, 4 el  1906  i  7  el  1907; un  total  de  23  societats  el  

1904-1907.  També  aquí  hi  hagué  una important  desorganització  societària  en  

aquests  anys. 

En  definitiva,  deixant  de  banda  altres  consideracions  i acceptant  la  

relativa  exhaustivitat  del  cens  sindical  que  he  pogut  elaborar,  sembla  força  

clar  que  el  moviment  societari  català  entre  1903  i  1907 es  situava  com  a  

mínim  a  l'entorn  d'unes 50  associacions  obreres  repartides  per  tota  la  

geografia  catalana.  De  manera  aproximada,  un  40%  d'aquestes  radicaven  a  

Barcelona,  en  el  ben  entés  que  el  manteniment  de  les  societats  obreres  als  

barris  augmentaven  considerablement  el  nombre  total  d'associacions  

barcelonines  i  per  tant  el  seu  pes  en  el  conjunt català.  Fora  de  Barcelona,  a  

la  resta  de  la  província  havia  a l'entorn  d'un  25%.  A  la  província  de  Girona  

un  12%,  un  6%  a  la de  Lleida  i  un  17%  a  la  de  Tarragona.(85)  

N'hi  ha  prou  amb  donar  un  cop  d'ull  al  cens  per  adonar-se'n que  en  

moltes  ocasions  aquelles  societats  no  eren  altra  cosa que  un  petit  nucli  

d'obrers, a  vegades,   perquè  l'ofici  concret el no  donava  per  més  en  el  lloc:  un  

exemple  simptomàtic  pot  ésser el  de  la  Societat  de  Barbers  del  Vendrell,  amb  

23  socis  el  1904. Altres,  perquè  la  societat  es  mantenia  sols  gràcies  a  l'esforç 

d'uns  poca  homes»  a  l'espera  de  poder  aprofitar  una  conjuntura favorable  i  

poder  cridar  tot  l'ofici  a  una  vaga  reivindicativa, com  és  el  cas  de  la  Societat  

de  Manobres  de  Barcelona,  amb  24 afiliats  el  1904. 

En gran  mesura,  a  més,   el  moviment  societari  era  un  moviment  dispers  

i  poc  estructurat.  Encara  que  això  s'ha  de  matisar en  tenir  en  compte  que  

existien  -i  havien  existit-  intents  d' organitzacions  que  volien  aplegar  diverses  

societats  obreres: federacions  locals,  federacions  provincials  o  comarcals,  fede-

racions  d'ofici  d'abast  català  o  espanyol.  Més  endavant  analitzaré  amb  un  cert  

detall  les  federacions  d'ofici.(86) 

Hi  havia  algunes  federacions  locals  reals,   és  a  dir,  federacions  de  

diverses  societats  obreres  d'un  lloc  determinat.  A part  del  cas  de  Barcelona,  

existien  organismes  d'aquesta  mena a  Badalona,  Sabadell,  Terrassa,  Mataró,  

Vilafranca  del  Penedès, Igualada,  Manresa,  Vic,  Palafrugell,  Sant  Feliu  de  

Guíxols,  Blanes,  Olot,  Lleida,  Tarragona,  Reus  i  Tortosa. És important,  pe-rò,  
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diferenciar  aquests  organismes  que  volien  ésser  un  esgraó organitzatiu  superior  

a  partir  de  les  diverses  societats  d'ofici  existents,  de  les  més  abundants  

societats  d'oficis  diversos per  més  que  a vegades  adoptaven  la  denominació  de  

centre  obrer o  de  federació  local.   I  en  general,  aquesta  nena  d'associacions 

era  tot  just  el  contrari  d'una  federació  local   real:   significa-       ven  sols  el 

mínim  intent  de  mantenir  una  relació  per  part  de  militants  obrers  que  no  

tenien  la  suficient  força  per  a  crear  societats  d'ofici.  Ara  bé,  d'altra  banda,  hi  

havia  uns  organismes que  malgrat  no  voler  ésser  l' expressió  organitzada,  d'un  

moviment  de  resistència  dels  obrers,  a  la  pràctica  actuaven en aquest sentit  o  

sovint  representaven  un  nexe  de  cohesió  de  la  classe obrera  més  important  

que  la  mateixa  federació  local.  Cal  recordar  aquí  l'Ateneu  Igualadí  de  la  

Classe  Obrera  (fundat  el  1863) i  amb  1.000  socis  el  1904,  l'Ateneu  Vilassanès  

de  la  Classe  0brera  (fundat  el  1883),  l'Ateneu  Tarraconense  de  la  Classe  

Obrera  (fundat  el  1383),  el  Centre  de  Lectura  de  Reus   (fundat  el 1859),   

l'Ateneu  Obrer  de  Badalona  (fundat  el  1833),  etc.(87) 

La  informació  que  he  pogut  reunir  sobre  les  federacions locals  és  molt  

incompleta  i  fragmentaria.  Tanmateix  dóna,   segons crec,  una  imatge  

aproximada  de  l'esforç  de  molts  militants  obrers per  assolir  un  grau  

d'estructuració  organitzativa  important. 

A  Badalona  una  federació  obrera  es  degué  constituir  el  1907,  sense  

excessius  requisits  reglamentaris.  En  tot  cas,  aquesta federació  tingué un  paper  

determinant,  com  veurem,  el  març  de 1908  en  l'organització  d'una  assemblea  

de  delegats  de  societats obreres  de  tota  Catalunya  que  havia  de  permetre  la  

posterior  organització  de  la  Federació  Regional  de  Solidaritat  Obrera.  

Anteriorment,  es  bastant  segur  que  no  existia  vers  el  1903-04.(88) 

La  Federació  Obrera  Sabadellenca  era  l'hereva  de  la  federació  local  

adherida  a  la  federació  de  Treballadors  de  la  Regió Espanyola  el  1881-88  i  de  

la  Federació  de  Societats  Obreres  de Resistència  adherida  a  la  FRSOR  de  

1900.  Comptava  amb  un  òrgan de  premsa  important,   "El  Trabajo",  que  havia  

començat  a  publicar-se  el  1890  i  que,  malgrat  algunes  interrupcions  i  

suspensions (les  més  importants  el  1901  i  el  1909-10),  arribà  fins  el  juny de  

1913.(89) 
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La  Federació  Obrera  de  Terrassa  es  constituí  segons  sembla el  1901  -

abans  havien  existit  altres  intents  de  federació  local-. En  aquests  anys  de  

1903-1907  no  sembla  haver  tingut  una  excessiva  vitalitat.(90) 

A  Mataró,  el  Centre  de  Corporacions  Obreres,  hereu  del  Centre  Obrer  

dels  anys  vuitanta,  estava  impulsat  sobretot  pels  socialistes.  No  era  

pròpiament  una  federació  local  encara  que  cubria  a  la  pràctica  les  funcions  

d'aquesta.   "La  República  Social" (1896-98)   i,  després,   "La  Nueva  Vida"   

(1906),   òrgans  del  partit socialista,  eren  també  en  gran  mesura  expressió  del  

Centre.(91) 

La  Federació  Obrera  d'Igualada,  estatjada  als  locals  cedits per  la  Unió  

Republicana  en  els  primers  anys  del  segle,  havia  d'aconseguir  el  1910  un  

local  propi.(92) 

La  Federació  Local  Obrera  de  Vilafranca  del  Penedès  es  reorganitzà  

reglamentàriament  el  1904;  comptava  en  aquella  data amb  376  afiliats,  de  

diverses  societats  obreres.(93) 

A  Manlleu  existí  durant  molts  anys  una  Unió  Obrera  Comarcal d'Arts  i  

Oficis  de  la  Conca  del  Ter,  dinamitzada  per  l'anarquista  Francesc  Abayà.  

Resultà  molt  afectada  per  les  vagues  de  1902 i  hagué  de  reorganitzar-se  el  

1903-04.  Degué  subsistir,   tanmateix, una  federació  obrera  local;  en  tot  cas  es  

reorganitzà  el  1907, com  féu  també  la  federació  obrera  de  Vic.(94) 

A  la  província  de  Girona  hi  havia  un  Centre  Obrer  (fundat el  1887),  

amb  315  socis  el  1904  a  Palafrugell,   la  Unió  Guixolen-ca  fundada  el  1899)  a  

Sant  Feliu  de  Guíxols,  una  Casa  del  Poble constituïda  el  març  de  1905  a  

Blanes i un Centre Obrer (1894) a Olot que  comptava  el  1904  amb  650  socis.(95) 

El  1903  hom  posà  en  marxa  des  de  Lleida  una  Federació  Obrera  

Provincial  que  comptava  el  1904  amb  250  socis;  a  la  pràctica  reuní  algunes  

societats  de  Lleida  ciutat  i  poca  cosa  més.(96) 

La  Federació  Obrera  de  Tarragona  fou  dinamitzada  pels  socialistes,  que  

la  reorganitzaren  el  1903;  el  1906  comptà  com  a òrgan  de  premsa  amb  "La  

Aurora  Roja",  dirigida  per  Marcial  Badia.  Pel  seu  costat,   la  Federació  Obrera  

de  Reus  es  constituí l'agost  de  1905  amb  13  seccions,  també  al  compàs  de  

l'organització  d'un  nucli  socialista  local  (l'anterior  federació  local  havia  quedat  
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desorganitzada  arran  del  fracàs  de  la  vaga  general de  1903).  A  Tortosa,  la  

Federació  de  Corporacions  Obreres  es fundà  el  1903.(97) 

La  conclusió  d'aquest  petit  repàs  no  pot  ser  altra  que  la constatació  de  

la  feblesa  d'aquest  esgraó  organitzatiu  local, mancat  d'una  cohessió  superior,   

interlocal.  Pel  seu  pes  específic,  aquesta  no  podia  venir  més  que  de  

Barcelona,   com  ja  s'havia posat  de  manifest  al  llarg  del  segle  XIX. 

La  Unió  Local  de  Societats  Obreres  de  Barcelona  i  els  seus voltants  fou  

el  primer  intent  seriés  de  reorganització  obrera a  Barcelona  ciutat.  És  difícil  

precisar  la  data  exacta  de  la  seva  constitució;  en  tot  cas,  existeix  un  projecta  

de  reglament signat  el  12  de  març  de  1904.  Es  tractava  d'una  proposta  

organitzativa  tímida.  Volia  reunir  totes  les  societats  obreres  de  la capital  "que  

tinguin  com  a  aspiració  principal  el  millorament i  defensa  de  les  condicions  de  

treball  mitjançant  l'associació". Però  no  tenia  cap  facultat  per  a  discutir  

l'administració  i  marxa  interior  de  les  societats;   aquestes,  autònomes,   

acceptarien i  aplicarien  allò  que  volguessin  de  les   recomanacions  de  la  Unió. 

Es  constituïa  amb  un  legat  de  cadascuna  de   les  societats  adherides.  El  

conjunt  de  delegats  havia  d' anomenar  un  consell  administratiu,  amb  un  

president,  un  secretari,   un  tresorer-comptable i vuit  vocals.(98) 

Aquesta  Unió  Local  no  sembla  haver  tingut  una  vida  organitzativa  

regular,  amb  societats  obreres  formalment  adherides  i  cotitzants.  Més  aviat  

sembla  haver  estat  simplement  un  instrument de  determinats  sectors  de  

militants  per  a  endegar  algunes  campanyes  d'agitació  obrera  general,  com  és  

el  cas  de  l'agitació  per la  jornada  de  los  vuit  hores  de  1906  i  el  primer  

míting  de  denúncia  del  lerrouxisme  del  mateix  any.(99)  Ara  bé,   la  Unió  fou  

un tímid  intent  d'endegar  un  nou  model  d'estructuració  sindical, model  que  

havia  de  desenvolupar-se  amb  la  creació  de  Solidaritat  Obrera  el  1907.  

Davant  de  les  propostes  partidistes  de  la UGT  i  de  la  Federació  de  Societats  

Obreres  de  Resistència,  ara  hom posava de nou  l'accent  en  la  necessitat  de  

crear  un  nexe de  relació  per  al  moviment  societari,  bandejant  molt  

conscientment  la  definició  política  i  tàctica. 

I  és  que  la  situació  de  les  centrals  sindicals  a  Catalunya era  

especialment  desastrosa.  La  FRSOR,   com  hem  vist,  hagué  de traslladar  la  
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seva  oficina  regional  de  Barcelona  a  Madrid  el  1904. Respecte  a  la  UGT,  de  la  

qual  tenim  més  informació,  la  seva  evolució  fou:(100)  

   Barna    Girona  Tarragona    Lleida      Catalunya %federats Espanya 

set.1903     13-3141    1-20     5-378 19-3539 7,6% 331-46574 

mrç.1904 16-5033 4-217 20-5250 9,2% 352-56900 

oct.1904 13-2805 5-566 18-3371 6,0% 371-56433   

fbr.1905 12-2604 4-215 16-2819 4,9% 373-56905 

oct.1905 11-1485 5-200 16-1685 3,6% 346-46485 

mrc  1906 8-1148 3-135 11-1283 3,5% 274-36557 

oct.1906 253-34537 

abr.1907 246-32405 

jny.1907 9-1096 2-  63 11-1159                          
set.1907 6-  839 1-  15 7-  854 2,8% 225-30066 

Queda  clar  que,  fora  d'un  espectacular  i  conjuntural  creixement  a  finals  

de  1903,  començaments  de  1904,  la  UGT  a  Catalunya perdé  acusadament  

l'estabilitat  que  havia  assolit  el  1889-1902, quan  comptava  a  l'entorn  dels  dos  

mil  afiliats  i  unes  15/17  societats  obreres.  El  creixement  que  havia  

experimentat després de la vaga anarquista de 1902 (uns 3.500 afiliats el 1903, 

5.000 el maig de 1904) no significà una renovada implantació. La seva força -relativa-  

continuà,  i  cada  cop  més,  recloguent-se  a  Mataró,  molt  poc  a  Barcelona,  una  

mica  a  Sitges  i,  després,  a  Tarragona  i  a  Tortosa.  D'altra  banda,  l'expansió  

de  1903-04  ha  d'éssser atribuïda  a  la  constitució  de  la  Federació  de  l'Art  

Fabril  de  Catalunya  impulsada  pels  socialístes.(101)  

Tanmateix,  la  influència  dels  socialistes  no  s'ha  de  veure, segons  crec,  

només  en  relació  estricta  a  l'evolució  de  la  UGT. Com  s'havia  de  posar  de  

manifest  amb  la  constitució  de  Solidari-tat Obrera,   quan  l'afiliació  a  la  UGT  

quedà  reduïda  a  la  mínima expressió  (6  societats  i  469  afiliats  l'octubre de  

1908) ,  para-doxalment  els  socialistes  catalans  assoliren  una  major  incidència  

en  el  moviment  obrer  en  la  mida  que  no  pretenien  imposar l'afiliació  a   la  

UGT  i   sí  es  presentaven  com  a  defensors  i  organitzadors  d'un  moviment  

societari  autònom,  amb  una  postura  crítica,  en  tot  cas,   respecte  l'aventurisme  

anarquista. 
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Curiosament,   la  vaga  de  1902  que  havia  significat  un  acusat fracàs  de  

les  directrius  de l'anarquisme  barceloní,   també  va  afectar  negativament  els  

dirigents  tradicionals  del  PSOE  a  Catalunya. En  especial,  significà  el  

bandejament  de  Toribio  Reoyo  i  de  Basilio  Martín  Rodriguez,  que  sembla  que 

no saberen  reaccionar  davant el  criteri  condemnatori  de  la  vaga  (i  també  en  

general  del  moviment  obrer  català)  de  la  direcció  madrilenya  del  PSOE.  El  

cert és  que   a  partir  de  1903  uns  nous  homes,  significativament  catalans, 

encapçalaren  el  socialisme  català. Sembla  que  impulsaren la  figura  del  "vell"  

militant  Josep  Comaposada  enfront  de  l'anterior  direcció.  Comaposada  substituí  

Reoyo  com  a  corresponsal a  "El  Socialista"  i  com  a  director  de  "La  Guerra  

Social".(102)  Al  seu costat,  Antoni  Badia  Matamala,  Artur  Gas  Belenguer,  Antoni  

Fabra Ribas,   i,  aviat,  també  Josep  Recasens  i  Mercadé  de  Reus,  Marcial Badia  

de  Tortosa,  Josep  Floresví  de  Tarragona,  juntament  amb  Constantí  Perla sia  de  

Mataró  i  Joan  Duran  de  Sitges,   imprimiren  un caràcter  ben  diferent  a  la  

tradicional  actitud  dels  socialistes envers  el  moviment  obrer  català.  Com  he  dit,  

el  preu  fou  la  UGT:  el  nou  socialisme  s'abocà  a  l'organització  del  moviment  

societari,  deixà  de  considerar  els  anarquistes  com  a  bojos  terribles o  com  a  

elements  contrarevolucionaris  i  no  es  negà  a  la  crítica de  les  direccions  del  

PSOE  i  de  la  UGT. 

Josep Comaposada, nascut a Vilobí del Penedès el 1859, era sabater  d'ofici  i  

residia  a  Barcelona  ja  des  dels  anys  vuitanta. De  l'Agrupació  Socialista,   fou  

un  dels  organitzadors  del  congrés fundacional  de  la  UGT  i  del  primer  congrés  

del  PSOE  el  1888.  La seva  activitat  més  destacada  abans  de  1903  es  produí  

el  1892-94 quan  presidí,   en  absència  d'Antonio  García  Quejido,   el  comitè 

nacional  de  la  UGT. 

Antoni  Badia  Matamala  fou  el  principal  dirigent  de  l'Associació  de  la  

Dependència  Mercantil  de  Barcelona  i  a  diferència de  Comaposada,   Reoyo o 

Martín  Rodríguez,  desenvolupà  una  especial i  intensa  activitat  organitzativa  

societària.  Fou  un  dels  impulsors  de  la  Federació  Nacional  de  Dependents  de  

Comerç,  constituïda  el  1902. 

Antoni  Fabra  Ribas,  nascut  a  Reus  el  1879,   estudià  filosofia  i  lletres  i  

dret  a  Barcelona.  Dirigí  a  Reus  el  1900-01  "La Reforma",   "Eco de los 
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Dependientes  de  Comercio".  Després  marxà a  l'estranger  (Gran  Bretanya,  

Alemanya,  París)  i  si  a  fora  entrà en  contacte  estret  amb  las  organitzacions  

socialistes,  continuà mantenint  estrets  lligams  amb  Catalunya:  col�laborà  molt  a  

"La Guerra  Social"  i  a  "La  Reforma"  en  la  seva  segona  època  (1903-05), 

assistí  al  tercer  congrés  de  la  Federació  Nacional  de  Dependents de  Comerç   

(Saragossa,   setembre  de  1905).  Tanmateix,  no  fixà  de nou  la  seva  residència  

a  Catalunya  (a  Barcelona)  fins  el  1908, quan  ja  existia  Solidaritat  Obrera. 

Artur  Gas  Belenguer,  impressor  de  Barcelona,  de  la  Societat de  l'Art,  

d'Imprimir,  deixà  de  tenir  un  paper  destacat  a  partir de 1910.(103) 

En  definitiva,  cap  el  1907-08,  els  socialistes  eren  certament  pocs  però 

ara  comptaven  amb  alguns  homes  d'activitat  societària  important.  Juntament  

amb  el  tradicional  interès  socialista en  el   sector  del  tèxtil  -des  d'on  sempre  

havia  semblat  que  Havia de  partir  la  possible  estructuració  de  la  força   

socialista  a  Catalunya-  ara  hom  incidia  en  un  altre  sector  obrer  important,  el 

comerç.   A  part,  és  clar,  de  mantenir  la  seva  tradicional  relació amb  un  sector  

poc  nombrós  però  molt  significatiu  i  que  donava gran  nombre  de  dirigents  tant  

a  socialistes  com  a  anarquistes: el  d'arts  gràfiques.  Però  crec  que,  encara  

mes,  per  a  acabar de  caracteritzar  la   promesa  del   socialisme  català  d'aquell  

moment cal   adonar-se  que  per  primera  vegada  el   socialisme   té  una  

incidència,   tímida  si  es  vol,   en  el món intel�lectual  català.  El  cas del  doctor  

Pla  i  Armengol  és  significatiu  en  aquest  sentit.   Com també ho és, en  el  fons,   

el  cas  del  mateix  Fabra  Ribas.   I  fins i  tot  en  un  altre  sentit,  Gabriel  Alomar,  

que  cal  no  oblidar-ho, sense  una  relació  orgànica  amb  els  socialistes  escriu  

una  sèrie important  d'articles  prefiguradors  d'un  socialisme  català  a  la "Revista    

Jurídica  de  Catalunya"  el  1902-05.(104)  Ara bé,   la  relativa incidència  del  

socialisme  a  Catalunya  en  aquests  anys  no  tingué el  seu  origen  en  el  PSOE si 

hom  identifica  aquest  amb  la  seva direcció  madrilenya.   Partí  fonamentalment  

del  coneixement  -forca directe-  del  socialisme  europeu  de  la  II  Internacional,   i  

en especial,   del  que  podien  representar  en  aquells  moments  el  laborisme  

britànic  per  un  costat  i   el  socialisme  de  Jaurès  per  un  altre.   S'estava  

inaugurant,  només  inaugurant,  un  corrent  de  socialisme  intel�lectualitzat  i  

moderat  que  havia  de  desembocar  en la  primera  Unió Socialista  de  Catalunya  
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el  1922  i  que  també  havia  d'influir  força més  en  general  en  el  nacionalisme  

d'esquerres. 

Organitzativament,   l'evolució  del  PSOE a  Catalunya  el  1903-1907  fou  la  

següent:(105)  

1903 1904 1905 1906 1907 

Barcelona = = = = =80  afiliats 

Manresa i 
comarca = = = = =10 

Roda                   = = 

Sitges = = =              =29 

Badalona =              = + =                                                           

Cabrils =              = = =              =12 

Calella               +/- 

Manlleu + = =               =10 

Vilafranca 

del  Penedès +/- 

Tarragona + = == = =30 

Tortosa + = = = =16 

Reus + = =35 

Val  a  dir,  a  més,  que  la  Federació  Socialista  Catalana  creada  el  1900  i  

que  degué  funcionar  el  1904,  no  actuà  com  a  tal  posteriorment;   la  seva  

reorganització  no  es  produí  fins  el  1908. Respecte  de  la  situació  el  1903,   

l'única  conquesta  organitzativa  important  fou  doncs  la  creació  de  l'Agrupació  

de  Reus  el  1905 gràcies  molt  personalment  a  la  influència  de  Fabra  Ribas  i  a  

la personalitat  de  Josep  Recasens  i  Mercadé.  Sens  dubte  era  molt limitada  la  

militància  socialista  i,  una  vegada  més,  es  posava de  manifest  la  incapacitat  

dels  socialistes  per  a  traduir  en  èxits organitzatius  els  èxits  conjunturals  de  la  

seva  presència  i  influència  en  el  moviment  societari.(106) 

Molt més difícil és l'intent de qualificar la presència anarquista.  Sembla que 

existiren els següents grups:(107) 

Barcelona 

Alba  Social  (1903) 

Avenir  (1905) 

Comitè  d'acció  (1905) 
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El  Cosmopolita(1907) 

Germinal   (1907)  

Grup anarquista metal�lúrgic  

Grup 4 de maig   (1906) 

La  Huelga  General 

Los  Iguales 

Igualtat 

Los  Intransigentes 

Joventut  Àcrata 

Joventut  Llibertària  (1905) 

Ni  Dios,  ni  Pàtria,  ni  Rey 

El  Productor 

Rebelión 

Sin Nombre 

La  Vida 

Sabadell Gente  Nueva 

Manresa  

Siempre  Viva 

Sallent 

Germinal 

Granollers  

La  Justicia 

Sant  Celoni El  Porvenir 

Llagostera  

Sin  Patria 

Palafrugell  

Luz  y  Armonía 

El  Justiciero 

El  Despertar 

Palamós 

Verdad 

Sant  Feliu  de  Guíxols  

La  Anarquía  es  inevitable  

Paso  a  la  ciencia Amor  y  Progreso 

Grup  de  socialistes  llibertaris  La  Federación 
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La  Jonquera 

Llibertaris muntanyencs 

El Vendrell 

El Mendrugo 

Tortosa 

Espartaco 

D'aquesta  relació,  els  grups  més  importants  semblen  haver estat  a  

Barcelona  l'Alba  Social,  amb  Josep  Prat;   l'Avenir,   dinamitzat  per  Felip  

Cortiella  i  que  publicà  la  revista  en  català "Avenir";   el Grup  4  de  maig,   editor  

de   "Tierra  y  Libertad" ,   amb Mariano  Castellota.  De  fet,   la  redacció  de  cada  

òrgan  de  premsa llibertari  constituïa  si  més  no  un  embrió de grup  

anarquista.Així,  hom  pot  parlar  clarament  del  grup  de  "La  Huelga  General" 

(1901-03),  amb  Ignasi  Clarià,  Francesc  Ferrer  i  Guardia,  Anselmo  Lorenzo,  del  

d'"El Productor"   (juliol  1901-abril  1906),   amb Joan  Baptista  Esteve  ("Leopoldo  

Bonafulla")   i  Teresa  Claramunt, i  del  de  "Natura"   (octubre  1913-setembre  

1905),  amb  Josep  Prat; o  del  d'"El  Libertario"   (juliol  1903- ), del de 

"Tramontana" (agost  1907- ),  etc. Hi havia,   però, una altra mena de grups 

d'afinitat anarquista més  clandestins,  en  general  amb  més  o  menys  clares  

relacions  amb  afers  terroristes;  en  poden ésser  un  exemple  el  Comitè  d'Acció  i  

el  grup  de  Joventut  Llibertària.  De  tota  manera,  al  marge  dels  grups  concrets,  

cal  tenir molt  present  que  la  possible  cohesió  dels  anarquistes  no  partia de  cap  

mena  d'organització  pròpia.  Partia  sobretot de determinats centres  de  reunió:  

podien  ésser  els  periòdics, els cafès  o  una taverna,  una  institució  cultural,  etc. 

En  aquest  sentit,  és  clar que  cal  destacar  el  paper  de  l'Escola  Moderna  de  

Ferrer  i  Guàrdia,   o  de  les  tertúlies  del  Teatre  Circ  Espanyol,  al  Paral�lel. En 

definitiva,   i és aquest  un  aspecte  que  crec  molt  important, la  mínima  cohesió  

existent,  no  es  devia  massa  a  la  seva  activitat en el si del moviment societari,   

sinó  que  fonamentalment  es  desenvolupava  al  marge  d'aquest.  D'altra  banda,   

no  s'ha  de  sobrevalorar  la  importància  numèrica  d'aquell  moviment  anarquista: 

hom  ha  pogut  afirmar  que  no  devien ésser  més  que  alguns  cente-nars,  com  a  

màxim,  un  miler  de  persones.(108) 
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                                +  +  +  

El  judici  usual  de  molts  militants  obrers  i  posteriorment d'alguns  

estudiosos  del  tema  sobre  la  feblesa  del  moviment  obrer català  el  1903-1907  

apareix  com  a  bàsicament  encertat.  Hi  ha nombroses  societats  obreres,  però  

aquestes  romanen  disperses, molt  fraccionades  corporativament  i  sovint  sense  

cotitzants. Socialistes  i  anarquistes  no  han  pogut  sabut  o  pogut  tirar  endavant  

amb  les  seves  propostes  d*organització;  ni  la  UGT  ni  la FS0R  han  representat  

de  fet  cap  nexe  d'unió  vàlid  de  les  societats  obreres.  El  fracàs  final  dels  

moviments  vaguístics  de  1901-1903  semblen  haver  esgotat  les  possibilitats  

d'afirmació  específica  de  la  classe  obrera,  políticament  i  també  en  relació  a  

les reivindicacions  concretes  a  la  patronal. És  molt  significatiu,  i  és  un  fet  que  

cal  no  oblidar,  que  aquesta  situació  coincidís  amb  el  moment  d'auge  del  

republicanisme  lerrouxista,  amb el  qual  una  part  important  dels  obrers  

s'identificaven,  de  la mateixa  manera  que  una  altra  part  tendia  a  veure  amb  

bons  ulls el  catalanisme  aparentment  interclassista de la  Lliga  Regionalista  o  el  

més  popular  del  nacionalisme  d'esquerra. És  erroni  considerar,   com  s'ha  fet  a  

vegades,  que  en  aquells  primers  anys  del segle  els  obrers  s'havien  

automarginat  del  món  polític;   el  que succeia  simplement  és  que  no  feien  cas  

de  les  propostes  polítiques  de   socialistes  i  anarquistes.(109) 

La  renovació,   i  aquesta  havia  d'ésser  molt  important,   es  produí  

certament  amb  Solidaritat  Obrera.  És  a  dir,   es  produí amb l'afirmació  d'un  

obrerisme  aparentment  molt  elemental:   reconeixement  que els  obrers tenien  

interessos  comuns,   com  a  mínim en  relació  a  la  patronal,   i que  si  hom  volia  

ésser  eficaç  calia sobretot  un  esforç  d'estructuració   del  moviment  societari.   És 

clar  que la visió política  de Solidaritat  Obrera  és   imprescindible  ja  que  permet  

plantejar  temes  com  les   tenses  bases  d'acord entre  socialistes  i  anarquistes,   

la  lluita  d'aquests  per  a  bandejar  la  influencia  del  lerrouxisme  en  el  món  

obrer,   i  l'esforç per  a  afirmar  una  presència  política  específica  dels  obrers.  

Existeix en  aquest  sentit  una  bibliografia  força  treballada,   amb  els llibres  de  

Connelly  Ullman,  Romero  Maura  i  Cuadrat,   sobretot  (110) . Tanmateix,  crec  que  

hom  no  ha  d'oblidar  una  visió  més  primariament  sindical  del  moviment  de  
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Solidaritat  Obrera. 

Pel que  he  anat  dient,  no  ha  de  semblar  estrany  que  Solidaritat  Obrera  

no  sorgís  organitzativament  de  cap  central  sindical ni  tampoc  de  la  Unió  Local  

de  Societats  Obreres  que  havien  dinamitzat  a  partir  de  1904  els  socialistes.  

Cons  ha  explicat  Xavier Cuadrat,  les  primeres  passes  foren  donades  pel  

socialista  Antoni Badia  Matamala  des  de  l'Associació  de  la  Dependència  

Mercantil. I  les  primeres  reunions  i  crides,  el  maig-juny  de  1907,  ho  foren 

d'aquesta  societat  obrera,  en  cap  cas  de  la  UGT  o  de  la  practicament  

desorganitzada  Unió Local  barcelonina.(111) 

La  proposta  inicial  afirmava  simplement   la  conveniència d'unir-se  totes  

les  societats  de  caràcter  societari  en  una  estreta  solidaritat  obrera,  que,  

deixant  a  cada  entitat  en  completa llibertat  per  a  defensar  sos  peculiars  ideals,   

les  uneixi  en  lo que  els  hi és  comú".(112)  De  la  reunió  el  13  de  juny de 16  

societats obreres,  algunes  amb  influència  socialista però la  seva  majoria neutres,  

sortí  una  comissió  organitzadora  amb  Bruguera  (confiters) Salvador  Seguí  

(pintors  la  Nueva Semilla), Saví  (unió  d'obrers metal�lúrgics) ,  Sedó  (Estampació  

Tipogràfica)   i  Badia  Matamala (Associació  de  la  Dependència  Mercantil).  

Després  de  diverses reunions,  42  societats  obreres  signaren  cap  el 20  de  juliol  

de 1907  un  primer  Manifiesto  de  Solidaridad  Obrera  a  los  trabajadores  de  

Barcelona.  Ara  ja  hi  havia  clarament  entre  les  societats signants,  societats  

d'influència  socialista,  anarquista,  lerrouxista  i  neutres.  Les  idees  d'aquell  

manifest  eren  simples  i aparentment  elementals:  crida  a  l'associació  obrera  i  a  

la  unió dels  treballadors  per  damunt  de  les  diferències  polítiques  i ideològiques,  

denúncia  del  reformisme  estatista,  afirmació  de l'oposició  radical  entre  l'obrer  i  

el  capitalisme. La  nova  Solidaritat  Obrera  es  proclamava  neutra  políticament   

("Solidaridad Obrera  no  seguirá  ninguna  tendencia  política  de  partido,  aunque  

respetamos  la  de  todos  los  asociados"),  demanava  el  concurs  dels "obreros  

llamados  de  profesiones  intelectuales,  que,  como  nosotros,  también  son  

explotados  y  cohibidos  por  el  capital",  i,  taxativament  es  deia  que  "solo  un  

ideal  puede  unirnos,  nuestra emancipación  econòmica,  que  transforme  el  

régimen  capitalista actual,  basado  en  la  explotación  del  hombre  por  el  hombre,  

por un  régimen  social  fundado  sobre  la  base  racional  del  trabajo  y  la  
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solidaridad  humana".(113)  Ara  bé,  al  costat  d'aquesta  relació  de  principis  

ideològics  configuradors  del  nou  organisme,  hi  havia una  insistència  clara  en  la  

necessitat  d'augmentar  el  grau  d' estructuració  del  moviment  societari.  La  

promesa  de  respectar "la más posible  autonomia  de  las  sociedades"  anava  

acompanyada de  la  proposta  concreta  de  reunir  tot  el  moviment  societari  

barceloní  en  un  únic  local,  en  un  únic  centre  obrer: 

"Queremos  asociar  el  esfuerzo  de  las  sociedades  obreras  que hoy  

viven  raquíticamente  en muchos locales,  y  llegar  a  obtener  un  edificio  

común  con  departamentos  especiales  para todos  los  oficiós  y  

profesiones,  però  con  grandes  salas  de reuniones,   espectáculos,  

conferencias  y  escuelas  para  los obreros,  donde  con  gran  economía  

de  las  sociedades  y  meros esfuerzo  de  las  juntas,  poseeríamos  un  

verdadero  centro  de expansión,  de  relación,  de  enseñanza  y  de  

cultura  como requiera tenerlo  la  importància  de  la  clase  obrera  de  

Barcelona".(114) 

En el fons,  en   tot  el  procés  inicial  d'organització  de  Solidaritat  Obrera  hi  

ha  un  rebuig  al  que  havien  representat  les propostes  de  centrals  sindicals  

anteriors,   i  en  especial  la  UGT. Només  així hom  pot  entendre  la  repetida  

insistència  dels  iniciadors  en el respecte  a  l'autonomia  de  les societats obreres.  

Les societats adherides,   segons  Badia  Matamala: 

"gozarán  en  la  Solidaridad  de  absoluta  autonomia,  pues  a todas  asistirá  

el  derecho  de  recobrar  su  libertad  de  acción, adoptando  o  no  los  

acuerdos  tomados"(115) 

La  marxa  institucional  de  Solidaritat  Obrera  prosseguí  amb una  reunió  el  

3  d'agost  que  fixà  les  aspiracions  concretes  bàsiques  de  la  nova  organització:  

manteniment  de  les  bases  signades  amb  la  patronal,  respecte  del  dret  

d'associació,  compliment de  la  llei  de  descans  dominical,  higiene  al  treball,  

reducció de  la  jornada  de  treball,  augment  de  sou,  "vida  externa"  per  a la  

dependència,  supressió  del  treball  a  preu  fet,  fixació  de la  setmanada,  

aboliment  de  les  matèries  tòxiques  a  les  indústries. A  més,  hom  afirmava  que  



69 

la  instrucció  i  la  cultura,  l'organització  dels  treballadors  en  rams  de  producció,  

agrupacions  locals,  federacions  nacionals  i  confederació  internacional  del  treball,  

i  l'exercici  pràctic  de  la  solidaritat  obrera  eren  els mitjans  essencials  per  a  

l'emancipació.  En  definitiva,   Solidaritat  Obrera  aspirava  a  "la  emancipación  

total  de  los  trabajadores del  sistema  capitalista,  sustituyéndolo  por  la  

organitación  obrera  trasformada  en  régimen  social  del  trabajo".(116) 

Finalment,  a  finals  d'octubre,  hom  pot  considerar  Solidaritat  Obrera  

plenament  constituïda.  Comptava  amb  un  consell  directiu  format  per  3  

comissions  (administrativa,i  de  foment,  de  Propaganda  i  d'ensenyament),  amb  

un  total  de  19  membres.  En  la  comissió  administrativa  hi  havia  Antoni  

Colomé  (de  la  Societat  de Fusters),  secretari  general,  Antoni  Badia Matamala  

(Associació de  la  Dependència  Mercantil)  i  Jaume  Bisbe  (Societat  de  Pintors), 

secretaris,  Ramon  Lostau  (Societat  de  Manyans  d'Obres),  tresorer,  Avelino  

Sánchez (Societat de Perruquers)  comptador, Enric Ferrer  (Societat  de  Carreters), 

Martí Marí (Societat de Dependents de Subhasta del peix), vocals. Colomé, Bisbe i 

Ferrer eren anarquistes) Badia Matamala i Lostau, socialistes; Sánchez  i  Martí,  

sindicalistes.  D'altra  banda,  les  societats  adherides  eren 57,  i  gràcies  a  l'ajut  

econòmic  de  Francesc  Ferrer  i  Guardia  po-gué  publicar  el  setmanari  

"Solidaridad  Obrera"  a  partir  del  19 d'octubre  de  1907,  i  llogar  un  local  ampli,  

el  Centre  Obrer  del carrer  Nou  de  Sant  Francesc,  17. 

No és aquest  el  lloc  per  a  explicar  com  els  anarquistes  -o una  part  dels  

mateixos-  decidiren  de  col�laborar  amb  Solidaritat Obrera  i  sobre  quines  bases  

es  produí  la  seva  entesa  conjuntural amb  la  nova  generació  de  socialistes  

catalans,  cosa  ja  feta  en detall  per  l'esmentat  Cuadrat.  N'hi  ha  prou  de  

recordar  alguns fets  importants  de  l'evolució  institucional  de  Solidaritat  Obrera.  

Sota  la  influència  del  model  d'estructuració  sindical  barceloní,  aviat  hom  

intentà  una  extensió  organitzativa  a  tota  Catalunya,  El  25  de  març  de  1908  

es  reuní  a  Barcelona  una  Assemblea de  delegats  de  132  societats  obreres  de  

diverses  poblacions  -la pràctica  totalitat  de  Barcelona  província-,  S'hi  acordà  

convocar  un  congres  regional,  A  partir  d'aquí,  l'activitat dels dirigents  de  

Solidaritat  s'abocà  a  la  propaganda  societària  arreu de  Catalunya  i  a  la  

denúncia  del  projecte  de  llei  contra  el  terrorisme  preparat  pel  govern Maura.  
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En  el  fons,  es  tractava  de la  mateixa  cosa.  El  projecte  de  llei  feia  inviable  

l'organització  sindical.  En  la  campanya,  Solidaritat  Obrera  aconseguí  el maig  de  

1908  la  signatura  de  73  societats  obreres  barcelonines i  de  les  federacions  

obreres  de  Badalona,  Igualada,  Canet  de  Mar, Arenys  de  Mar,  Sabadell,  

Terrassa,  Vic,  Manlleu,  Vilafranca  del Penedès,  més  quatre  societats  de  Caldes  

de  Montbui  (de  llambordes)  i  la  Societat  d'Oficis  Varis  de  Capellades.  

Aproximadament, doncs,  Solidaritat  Obrera  influïa  directament  en  unes  87  

societats  de  Barcelona  província. (117) 

Els  dies  6-8  de  setembre  de  1908  es  reuní  a  Barcelona,  als locals  del  

Centre  Obrer,  un  "congrés  obrer  de  Catalunya"  que  acordà  la  constitució  

formal  de  la  Confederació  Regional  de  Societats de  Resistència  Solidaritat  

Obrera.  Hi  foren  representades  108 societats  i  5  federacions  locals,  a  més  de  

9  adhesions (118).  55  socie-tats  (45,08%)  eren  de  Barcelona  ciutat,  45  de  

Barcelona  provincia  (36,89%),  16  de  Reus  i  Tarragona  (13,11%),  6  de  Blanes,  

Girona  i  Palafrugell   (4,92%).  El  total  de  delegats  fou  de  143.  Els delegats  

socialistes  degueren  ésser  com  a  màxim  22,  amb  Antoni Badia  Matamala,  

Josep  Comaposada,  de  Barcelona,  Constantino  Perlassa,  de  Mataró,  Josep  

Floresví,  de  Tarragona,  Antoni  Fabra Ribas,  Josep  Vidal,  Josep  Mendoza  i  

Manuel  Oñós  de  Reus.(119)  Més difícil  és  avaluar  la  força  dels  delegats  

anarquistes.  Anarquistes  coneguts  assistents  al  congrés  foren:  Miquel  V.  

Moreno, Jaume  Bisbe,  Francesc  Abayà,  Josep  Grau,  Tomàs  Herreros,  Josep 

Rodríguez  Moreno,  Salvador  Seguí,  Josep  Espinal  (Manresa),  Rossend  Vidal  

(Sabadell),  Geroni  Ferré  (Terrassa).  Els  lerrouxistes foren  encapçalats  al  congrés  

per  Jaume  Angles  Pruñonosa (120).  En  qualsevol  cas,  la  majoria  dels  delegats  

no  semblen  tenir  una  significació  especial,  fora  que  podien  sentir-se  més  a  

prop  de  posicions  sindicalistes    que  no  de  les  més  explícitament  socialistes, 

anarquistes  o  lerrouxistes.  Potser  això  explica  l'ambigüitat  de la  major  part  

dels  acords  del  congrés,  en  tot  cas,  sembla  clar que  l'aliança  majoritària  

s'establí  entre  anarquistes  i  sindicalistes.  Els  principals  acords  foren, en 

definitiva,  els  següents: sistema  de  votació  "individual" en  el  congrés  (i  no  

proporcional al  nombre  d'afiliats),  fixació  com  a  "mitjà  essencial"   (però  no  

excluent)  de  lluita  l'acció  directa  i  regulació  acurada  de la  declaració  de  les  
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vagues,  aplaçament  de  les  discussions  sobre el  sindicalisme  a  base  múltiple,  

negativa  al  reconeixement  en el  futur  de  me's  d'una  societat  del  mateix  ofici  

en  el  mateix lloc  (però  acceptació  de  la  situació  de  fet  existent, especialment  a  

Barcelona).  En  les  votacions  hi  hagué  una  majoria  amb 63-65  vots  i  una  

minoria  amb  18-22  vots  que  degueren  correspondre  sobretot  a  les  societats  

d'influencia  socialista. 

Poc  després  de  l'Assemblea  de  Badalona,   l'anarquista  Jaume Bisbe  havia  

substituït  Antoni  Colomí  en  la  secretaria  de  Solidaritat  Obrera.  Després  del  

congrés  de  Barcelona  el  substituí  una persona  menys  significada  com Josep 

Roman  (d'Estampació  Tipogràfica).  Quan  el  govern  civil  havia  ja  aprovat  els  

estatuts  de  la nova  Confederació  Regional,  el  29  de  desembre  de  1908  es  

reuniren  30  delegats  de  la  Federació  Local  barcelonina  per  a  la  determinació  

definitiva  del  Consell  Directiu.  Josep  Roman  fou  ratificat  en  la  secretari  

general.  Com  a  secretaris  ajudants  hi  havia Enric  Demestres  (Constructors  de  

Caixes  de  cartró),  Vives  (de La  Nueva  Semilla,  pintors);  el  tresorer  era  Antoni  

Badia  Matamala  i  el  comptador  Joan  Escandell  (de  la  Societat  de  Confiters i  

Pastissers).  Entre  els  13  vocals  hi  havia  els  anarquistes Adolf  Gandia,  Tomàs 

Herrero,  Josep Mas-Gomeri  i  Josep  Ginés, però  també  representants  més  

sindicalistes,  alguns  propers  als socialistes,  com  Joan  Coll,  Cristòfol,  Fius,  etc.  

Així,  fora dels  diversos  canvis  produïts  i  que  es  produïren,  l'equip  dirigent  de  

Solidaritat  Obrera  fou  força  estable  entre  1908-09: Roman,  Demestres,  Badia,  

Escandell,  Gandia,  Herreros,  etc. 

Com  era  lògic,  l'afirmació  obrerista,  exclusivament  obrerista,  que  

representà  des  d'un  començament  Solidaritat  Obrera,  xocà  des  d'un  bon  

començament  amb  el  lerrouxisme.  Aquest  havia  significat  i  estava  significant  

una  renovació  del  republicanisme a  Catalunya,  com  ha  assenyalat  Romero  

Maura,(121)  però  alhora,  la seva  força  provenia  especialment  d'un  suport  obrer 

genèric  i  poc amic  de  l'associacionisme  sindical.  A  la  força,  un  renaixement 

sindical,  i  per  tant  una  reorganització  de  la  lluita  reivindicativa  concreta  de  

l'obrer  contra  la  patronal,  havia  de  xocar  amb la  política  d'agitació  

genèricament  pro-republicana  i  socialment demagògica  del  lerrouxisme, en el qual  

es comptaven  si  més  no força  amos  de  petits  tallers.(122)  Així,  en  el  fons,  el  
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de  menys  és l'anecdòtic  de  l'enfrontament  de  Solidaritat  Obrera,  i  en  especial  

d'alguns  dels  seus  dirigents,  amb  el  partit  radical.  Aquest enfrontament  s'havia  

iniciat  l'estiu  del  mateix  1908  amb  l'expulsió  de  la  societat  de  l'Art  d'Imprimir  

dels  socis  accionistes de  La  Neotípia,  impremta  que  editava  "El  Progreso"  i  que  

era  regida  en  forma  cooperativa  per  ex-anarquistes  ara  membres  del partit  

radical  (Palau,  Clarià  i  Millà).  L'afer  de  La  Neotípia (123) implicà  la  direcció  de  

Solidaritat  Obrera,  i  en  especial  socialistes  i  anarquistes,  i la  del  partit  radical.  

Els  radicals  digueren  acceptar  la  decisió  d'una  comissió  d'arbitratge,  amb  

Antoni  Badia,  Joan  Escandall  i  Rafael  Bernabeu,  que  obligava  a  l' expulsió  de  

Clarià  i  Palau  de  la  impremta  d'"El  Progreso",  davant  la  proximitat  de  les  

eleccions  parcials  a  diputats  de  desembre  de  1908;  però  desprès  d'aquestes,  

que  significaren  un  triomf lerrouxista  i  una  desfeta  de  Solidaritat  Catalana,  es  

desdiren. "El  Progreso"  tornà  a  admetre  els  expulsats.  Solidaritat  Obrera llençà  

llavors  de  nou  el  seu  boicot  al  periòdic  en  sessió  de  delegats  del  2  de  gener  

de  1909.  El  boicot  perdé  força  arran  dels fets  de  la  Setmana  Tràgica  i  la  

solució  concreta  del  conflicte no  es  produí  fins  l'abril  de  1910.  Tanmateix,  la  

influència  del lerrouxisme  dins  Solidaritat  Obrera  havia  estat  ja  bandejada  i 

s'havia  separat  força  nítidament  el  que  representava  un  i  altre moviment. 

És  clar  que  el  lerrouxisme  no  havia  tingut  un  interès  especial  en  les  

societats  de  resistència.  En  tot  cas,  havia  aconseguit  penetrar  en  algunes  

d'aquestes,  especialment  de  Barcelona. El  cas  més  espectacular  fou  el  de  la  

Unió  Obrera  Metal�lúrgica, constituïda  el  1905  amb  les  antigues  societats  de  

manyans  mecànics,  lampistes,  fonedors  i  calderers,  i  que  el  1908  era  

presidida  per  Ramon  Homedes  -un  dels  dirigents  anarquistes  de  la  vaga  de  

1902  que  s'havia  afiliat  al  partit  radical.  Altres  societats  obreres  barcelonines  

amb  influència  lerrouxista  important eren  la  Societat  de  Botes  -Jaume  Anglès  

fou  el  seu  delegat  al congrés  de  setembre  de  1908,  la  Societat  de  dependents  

de  Carboneria  La  Fraternal,  la  de  subhasta  del  peix,  la  Unió  d'Obrers Mecànics  

i  la  de  manyans  d'obres.  Finalment,  el  mateix  1908  els lerrouxistes  fundaren  

una  Societat  d'Obrers  Tipògrafs,  amb  Ignasi  Clarià  i  Josep M.  Palau,  enfront  de  

l'Arte  de  Imprimir.  Com a  índexs  de  la  seva  presència  i  influència  dins  de  

Solidaritat Obrera,  cal  tenir  en  compte  que  en  la  sessió  del  Consell  de  
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Solidaritat  Obrera  celebrat  el  8  d'octubre  de  1908,  hom  ratificà la  declaració  

que  afirmava  que  La  Neotípia  era  una  impremta burgesa  per  30  vots  a  favor,  

7  en  contra  i  9  abstencions.  Finalment,  en  l'assemblea  obrera  catalana  de  21  

de  març  de  1909  i  a la  qual  assistiren  110  societats  -la  Societat  de  tipògrafs  

i  la  Unió  d'Obrera  Mecànics,  lerrouxistes,  no  foren  admeses  perquè hom  les  

considera  grogues-  hi  hagueren  4  vots  negatius  i  8  abstencions  de  societats  

obreres  barcelonines  a  la  declaració  de suport a  l'actitud de  Solidaritat  Obrera 

davant "El Progreso". 

La  celebració  d'aquesta  assemblea  de  21  de  març  permet  situar  

clarament  l'estabilitat  de  l'abast  de  Confederació  Regional de  Solidaritat  Obrera.  

Si  el  congrés  de  setembre  de  1908    havia tingut  representacions  o  adhesions  

de  122  organismes  societaris a l'assemblea  assistiren  representacions,  com  he  

dit,  de  110  organismes  (47  de  Barcelona).  En  un  cas  i  en  un  altre,  més  del 

80%  d'aquestes  eren  de  Barcelona  província  i  més  d'un  40%  eren 

barcelonines. És  difícil  valorar  el  que  representava  això  en el  conjunt  del  

moviment  societari,  donat  que  no  he  pogut  quantificar  acuradament  aquest  els  

anys  1908  o  1909.  En  una  aproximació  molt  grollera,  crec  que  el  moviment  

societari  global  no  devia  superar  en  cap  cas  les  300  societats  i  per  tant  

Solidaritat Obrera  agrupava  més  d'un  terç  del  total  com  a  mínim.  Ara  bé, cal  

tenir  ben  en  compte  que,  a  Barcelona  ciutat  i  a  Barcelona província,  Solidaritat  

Obrera  abarcava  sens  dubte  l'estructura bàsica  del  moviment  societari  més  

estrictament  obrer. 

L'important,  tanmateix,  és  que  amb  la  creació  de  Solidaritat  Obrera  es  

produí  una  progressiva  i  ràpida  estructuració  or-ganitzativa  del  moviment  

societari.  Això  es  posà  de  manifest, primerament,  en  el  fet  que  les  federacions  

locals  començaren a  funcionar  certament  com  a  tals.  Organismes  locals  que  

mantenien  relacions  el  1908-09  amb  Solidaritat  Obrera  eren  els  següents:(124) 

Barcelona  

Badalona  

Sabadell  

Terrassa 

(Arenys  de  Mar) 

Canet  de  Mar 
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Mataré 

Vilafranca  del  Penedès 

Igualada 

Manresa 

Manlleu 

Vic 

Palafrugell Blanes 

Tarragona Reus 

Per  damunt  de  l'esglaó  local,  cal  esmentar  sobretot  la  creació  de  la  

Federació  Comarcal  de  Vic  el  26-27  de  desembre  de  1908. Aquesta  Federació  

que  ara  partia  de  Vic  vingué  simplement  a  refer  la  tradicional  Unió  Obrera  

Comarcal,  el  comitè  de  la  qual havia  residit  el  1903  a  Manlleu.  Agrupà  

inicialment  les  societats obreres  de  Vic,  Torelló,  Sant  Hipòlit  de  Voltregà,  Roda,  

Montesquiu  i  Manlleu. És  a  dir,  es  tractava  especialment  del  sector del  tèxtil  

de  l'alta  muntanya  a  la  conca  del  Ter,  a  l'Osona.  La influència  socialista  hi  

era,  llavors,  acusada  (al  contrari  del que  havia  passat  a  començaments  del  

segle  amb  la  presència  de l'anarquista  i  de  Francesc  Abayà,  ànima  de  la  Unió  

Comarcal  el 1903).(125) 

Aquesta  estabilitat  societària  s'alterà  el  1909-10.  Un  segon  congre's  de  

la  Confederació  Regional  de  Solidaritat  Obrera havia  de  celebrar-se  en  principi  

els  dies  24-26  de  setembre  de 1909,  obert  a  totes  les  societats  obreres 

d'Espanya, però l' esclat de la Setmana Tràgica i la repressió que en seguí,  obligà a  

l'aplaçament.  No  és  aquest  el  lloc  per  explicar  la  importància  d'aquells fets en 

què s'encadenaren molts i complexos factors: agitació política contra la guerra del 

Marroc, situació social a Barcelona especialment sensible a la crida dels reservistes, 

declaració d'una vaga general d'un dia de protesta organitzada per Solidaritat Obrera 

que desembocà en una insurrecció popular, paper confús i demagògic dels partits 

republicans i en especial del lerrouxista, paper específic dels dirigents de Solidaritat 

Obrera,  l'alineació  de  la  Lliga  Regionalista  amb  el  règim  i  el muntatge  

repressiu  adreçat  a  la  desorganització  i  aïllament  del moviment obrer, etc.(126) A 

la fi, el segon congrés -ara congrés espanyol- es celebrà a Barcelona els dies 30 i 31 

d'octubre i l'1 de novembre de 1910 al Palau de Belles Arts. En principi, sobre un total 

de 114 societats i federacions locals presentades, només 78 eren de Catalunya i, 
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d'aquestes, 40 de Barcelona ciutat. Com és sabut, aquest congrés decidí la constitució 

d'una Confederació General del Treball. El detall de societats i federacions de  

Catalunya  era  (127) : 

 

Barcelona                                      40  societats 

Badalona                                         5                            1  federació  local 

Sabadell                                        12                            1 

Terrassa                                          7                            1 

Sant  Feliu de  Codines                     1 

Igualada                                         1 

Vilafranca del  Penedès                     2                            1 

Vilanova  i la  Geltrú                         1 

Sitges                                             3 

Valls                                               1    1 
                                                     73      5  

Aquests  comptes  estan  basats  en  les  dades  oficials  publicades  per  

"Solidaridad Obrera";  tanmateix,   si  hom  té  en  compte  que  algunes  societats  

foren  representades  en  el  congrés,  però se'n  retiraren  en  el  seu  transcurs  i  

que  per  tant  no  figuren  en la  relació  final  i  que  algunes  federacions  locals  (la  

de  Barcelona  i  la  de  Gijón)  no  figuraren  formalment  com  a  tals  però  de fet  hi  

foren  representades,  les  anteriors  dades  han  d'ésser  revisades.  De  fet,  sembla  

que  unes  xifres  més  ajustades  són:  un total  de  114  societats  obreres  i  8  

federacions  locals,  de  les quals  78  societats  i  6  federacions  locals  eren  de  

Catalunya. 

De  fora  de  Catalunya  hi  havia  així  delegats  de  36  societats  i de  2  

federacions  locals.  De  Barcelona  ciutat,  42  societats  i  1 federació  local.  El  total  

de  delegats  fou,  segons  els  meus  comptes,  de  137.  De  fora  de  Catalunya  

arribaren  com  a  màxim  15  (3  de Saragossa,  2  d'Alcoi,  2  de  Màlaga,  i  1  de  

Palma  de  Mallorca,  Gijón,  La  Coruña,  Vigo,  Salamanca,  Cervera  del  Rio  

Alhama,  Pinos Puente  i  Algeciras).  Els  delegats  catalans  foren,  doncs,  122: 

Barcelona                                      73  delegats 

Sabadell 15 

Terrassa 10 

Badalona 8 

Vilafranca  del  Penedès 4 
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Sitges 3 

Valls 2 

Vilanova  i  la  Geltrú 1 

Igualada 1 

Sant Feliu  de  Codines 1 

Manlleu 1 

 119 

Hi  hagué  con  a  mínim  3  delegats  catalans  que  representaren societats  

de  fora  (Josep Negre,  Joaquim  Bueso  i  Joan  Baptista Esteve).(128) 

Cal  tenir  també  en  compte  les  adhesions  si  hom  vol  

Sitges 

Societat  d'Agricultors  (Joan  Duran) 

Tanmateix,  per  84  vots  a  favor,  14  en  contra  i  3  abstencions, hom 

aprovà  la  constitució  d'una  Confederació'  General  (aviat  hom diria  Nacional)  del  

Treball  Espanyola.  Cal  advertir,  de  tota  manera,  que  els  principals  dirigents  

anarquistes  de  Solidaritat Obrera  -en  especial  Josep  Negre  i  Jeroni  Farré,  de  

Terrassa,  Tomàs  Herreros,  etc-  intentaren  en  el  fons  conservar  part  dels 

presupòsits  inicials   (l'important  era  la  unió  del  moviment  societari  per  damunt  

de  tendències)  i  volgueren  presentar  la  creació de  la  CGT  com  a  

"complementària"  de  la  UGT:  una  part  del  moviment societari  i  per  tant  de  la  

classe  treballadora  podia  sentir-se identificada  amb  les  tàctiques  de  la  UGT  

(base  múltiple,  acció legal,  etc),  però  una  altra  ho  podia  fer  amb  les  de  

Solidaritat Obrera  (acció  directa  preferent,  vaga  general,  etc).  Amb  la  creació  

de  la  CGT  hom  augmentava  el  grau  d'estructuració  del  moviment  societari  i  a  

la  fi  hom  podia  pensar  en  una  entesa  CGT-UGT que  afavoriria  en definitiva  

l'objectiu  de  la  unitat  organitzativa  de  la  classe  treballadora.(130) 

El  consell  directiu  de  la  nova  organització  publicà  un  primer  manifest  el  

13  de  gener  de  1911  que  fixava  com  a  bases  organitzatives  la  constitució  de  

federacions  locals  i  comarcals, a  partir  de  les  diverses  societats  obreres,  i  

també  la  creació de  confederacions  regionals.  La  constitució  legal  es  produí 

durant  el  primer  trimestre  de  1911.(131) 

El  primer  congrés  de  la  CNT  es  celebrà  els  dies  8-10  de  setembre  de  
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1911,  també  al  Palau  de  Belles  Arts  de  Barcelona.  Hi hagué,  en  aquesta  

ocasió,  representació  oficial  de  96  societats  obreres  de  tota  Espanya  i  6  

federacions  locals.  59  societats (45  de  Barcelona  ciutat)   i  4  federacions  locals  

eren  catalanes (Badalona,  Terrassa,  Igualada, Vilafranca  del  Penedès).  El total de 

delegats fou de 122. Amb un major  detall tenim  (a  comparar  amb  les  

representacions  del  congrés  de  1910):(132) 

Barcelona             45 societats             82 delegats 

Badalona 1  fed.  local      1 2 

Sabadell 4 4 

Terrassa                            1                     5  6 

Igualada 1 1 

Vilanova  i  la  Geltrú          1  1 

Vilafranca  del  P.               1                     1  2 

Blanes 1 1 

Olot 1 1 

Total       4 59 100 

Cal  tenir  en  compte,  d'ultra  banda,  que  els  22  delegats  de les  18  

societats  obreres  de  fora  Catalunya  representades  al  congrés  no  eren  tots  

delegats  directes.  Com  a  mínim  4  d'aquests residien  habitualment  a  Barcelona  

(Josep  Negre,  Tomàs  Herreros, Miquel  Permañer  i  Àngel  Capdevila). 

Les  adhesions  foren  16,  d'elles  6  de  Catalunya  (Art  Metal�lúrgica  de  

Lleida,  Oficials  Tintorers  de  Manresa, i voltants,  Obrers forners  i  oficials  paletes  

de  Terrassa,   oficials  ebenistes  de Sabadell,  Paletes  i  Peons  de  Vilanova  i  la  

Geltrú).  Segons  això, per  tant,  la  incidència  del  congrés  afectà  65  societats  

catalanes  (45  de  Barcelona  ciutat)  i  50  de  fora  de  Catalunya.  Un  total de  115  

societats.  Xifres  a  comparar  amb  les  dades  oficials  del Consell  Federal  de  la  

CNT,  donades  al  congrés,  que  afirmaven  l' adhesió  de  140  sindicats  i  26.571  

afiliats.(133) 

Es  clar,  respecto  al  congrés  de  1910  -congrés  obert  en  principi  a  totes  

les  societats  obreres  espanyoles-  que  les  diferències  més  acusades  es  

refereixen,  pel  que  fa  a  Catalunya,  a  casos  com  Sabadell(134)  -que  va  veure  

afeblida  la  seva  força  a  partir de  la  vaga  de  1910-,  algunes  societats  de  
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Barcelona  ugetistas o  pro-ugetistes,  així  com  les  societats  de  Sitges,   també  

influídes  pels  socialistes.  Un  cas  més  especial  era  el  de  Valls.(135) 

En  definitiva,  l'alineació  de  la  CNT  es  produí  en  el  sindicalisme  

revolucionari,  clarament  diferenciada  no  ja  de  la  UGT, sinó  també  de  molts  

sindicats  moderats.  Això  es  posà  de  manifest en  els  principals  acords  del  

congrés,  en  el  qual  no  sembla  que hagués  dissensions  importants!  constitució  

de  la  Confederació en  base  de  federacions  locals  i  regionals  i  formació  de  

federacions  locals,  regionals  i  nacionals  d'ofici;  admissió  en  els congressos,  amb  

veu,  de  tots  els  sindicats,  però  sols  amb  vot als  adherits;  celebració  de  

congressos  ordinaris  cada dos  anys; rebuig  del  sindicalisme  de  base  múltiple  

preconitzat  per  la UGT  i  reafirmació  de  la  tàctica  d'acció  directa;  conveniència 

de  fusió  amb  la  UGT  quan  ambdues  organitzacions  tinguessin  igual nombre  

d'adherits.  Tanmateix,  ell  tema  fonamental  fou  el  de  la discussió  -en  part  

secreta-  sobre  la  vaga  general  existent  en moltes  poblacions.(136) 

El moviment de Solidaritat Obrera,  sens  dubte,  el  1907-1910 reuní  després 

de molts anys una part important del moviment societari català. Com ja  he  afirmat 

pàgines enrera no degué tanmateix agrupar ni  a meitat del total de societats  obreres  

catalanes  existents(137).  La  tendència  a  identificar  moviment  obrer  amb 

moviment sindical o, si es vol, amb moviment de "classe" ha minimitzat aquest fet. 

Així, segons crec, hi ha diversos aspectes  a  destriar  i  analitzar: 

1. Consideració  del  total  de  societats  obreres  que  d'algu-na manera  

estigueren  en  estreta  relació  amb  Solidaritat  Obrera. Algunes  indicacions  

disperses  poden  ajudar-nos  a  situar  el  seu pes  en  relació  al  conjunt  d'un  

moviment  associacionista  en  gran mesura  encara  dispers. 

2. Cal  fixar-se també en  l'estabilitat  relativa  de  l'afiliació  o  adhesió  a  

Solidaritat  Obrera.  Aquesta  estabilitat  s'ha  de matisar  sens  dubte  amb  la  

consideració  d'aquelles  societats  que si  en  un  moment  es  senten  impulsades  a  

participar  en  l'intent de  Solidaritat  Obrera,  en  altres  es  marginen.  En  el  ben  

entés que  no  es  tracta  sols  de  les  societats  afiliades  a  la  UGT  o  influïdes  pels  

socialistes. 

3. Les  poques  informacions  fidedignes  sobre  el  nombre  d'afiliats,  tant  a  

Solidaritat  Obrera  com  més  en  general  a  les  societats  obreres  en  aquells  
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anys,  ens  haurien  de  permetre  situar  en  els  seus  justos  termes  el  pes  

d'aquelles  propostes  d'associació  de  resistència  dins  del  conjunt  de  la  població  

obrera. 

A  Barcelona  ciutat,  el  juliol  de  1907,  42  societats  obreres signaren  el  

primer  Manifest  de  Solidaritat  Obrera.  A  mitjans  d' octubre,  hom  afirma  

comptar  amb  57  societats  adherides.  El  maig de  1908,   la  seva  campanya  de  

denúncia  contra  el  projecte  de  llei de  repressió  del  terrorisme  aconseguí  

signatures  de  73  societats. Tanmateix,  en  el  primer  congrés  constitutiu  de  la  

Confederació Regional  només  es  produí  la  representació  i  l'adhesió  d'un  total  

de  55  societats.  En  l'assemblea  de  21  de  març  de  1909,  que  havia  de  

condemnar  el  lerrouxisme,  assistiren  només  representacions  de  47  societats  

barcelonines.  Finalment,  en  el  congrés d'octubre-novembre  de  1910  hagueren  

representacions  de  43  societats)  poc  abans,  Solidaritat  Obrera  havia  afirmat  

comptar  amb 49  societats  adherides  a  Barcelona  ciutat.  Veurem  a  continuació 

quines  foren  les  societats  menys  regulars  en  la  seva  col�laboració amb  

Solidaritat.  Ara  però  es  poden  fer  ja  algunes  consideracions importants.  En  les  

reunions  regulars  de  la  Federació  Local  hi participaren  usualment  representants  

d'una  trentena  de  societats. Òbviament,  moltes  de  les  73  societats  que  

estaven  disposades  a protestar  pel  projecte  de  llei  del  govern  Maura  el  1908  

no  eren en  canvi  massa  favorables  a  col�laborar  regularment  amb  Solidaritat  

Obrera.  D'altra  banda,  segons  J.  Comaposada,  en  el  govern civil  de  Barcelona  

havia  registrades  el  juny-juliol  de  1909 unes  120  societats  de  resistència  de  

Barcelona  capital(138).  Xifra que  cal  comparar  amb  les  145  societats  que  jo  he  

aconseguit  localitzar  el  1903.  No  sembla  massa  arriscat,  per  tant,  pensar que  

el  1909-10  Solidaritat  Obrera,  en  el  millor  dels  casos,   influïa  sols  en  un  50%  

del  total  de  societats  obreres  existents e  Barcelona  ciutat.  Unes 50-60  societats  

preferien  mantenir-se al  marge  d'una  proposta  d'unió  sindical  que  tanmateix  

pretenia donar  una  gran  autonomia  a  les  seccions  i  no  accentuava  massa una  

definició  ideològica  concreta. 

Societats  obreres  barcelonines  que  participaren  algun  moment  o  altre,  el  

1907-08,  amb  el  moviment  de  Solidaritat  Obrera, però que  en  canvi  

s'allunyaren  del  mateix  i  no  anaren  al  congrés de  1910,  foren:(139) 
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Societat  d'obrers  electricistes 

Societat  d'obrers  confiters  i  pastissera  

Unió  d'escorxadors 

Societat  de  litógrafs  La  Solidaria 

Sindicat  de  productors  d'assegurances 

Unió  de  cambrers 

Societat  de  Cuiners  La  Artística  Culinària 

La  Unió Ultramarina  de  dependents 

Associació  de  dependents  de  subhasta  del  peix  a  l'engrós 

Associació  d'auxiliars  (dependents)  de  farmàcia 

Associació  de  Dependents  cansaladers 

El  Centro,  oficials  doradors 

Societat  d'esculptors  tallistes  de  pedra  i  marbre 

La  Abeja  Constructura,  guixaires,  revocadors  de  parets 

Societats  de  guixaires  adornistes 

Societat  d'encanyissadors 

Societat  d'obrers  marbristes 

Societat  d'oficials  i  aprenents  paletes  de  Barcelona 

Societat  de  paletes  d'Horta 

Societat  d'obrers  paletes  de  Sants 

Societat  d'oficials  paletes  de  Sarrià 

Societat  d'obrers  picapedrers  de  la  muntanya  de  Montjuïc 

Societat  d'oficials  picapedrers  de  Barcelona 

Societat  d'oficials  rajolers  del  Districte  7è.(Sants) 

Sindicat  Musical  de  Catalunya,  EL  Arte  Musical 

Societat d'oficials  boters 

Societat d'oficials  boters  de  Sant  Martí  de  Provençals 

Societat d'oficials  boters  de  Sants 

Societat d'obrers  fusters  de  Gracia  i  voltants 

Societat d'obrers  fusters  de  Sarria 

Societat de  serradors  mecànics  de  Barcelona  i  voltants 

Societat d'obrers  ferradors  de  Barcelona  i  radi 

Societat de  serrallers  (manyans)  mecànics 

Sindicat d'obrers  constructors  mecànics 

Societat de  teixidors  metàlics  i  constructors  de  somiers 
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Societat  d'obrers  de  càrrega  i  descàrrega  de  cereals  i  altres  gèneres 

Societat  de  mestres  d'aixa  del  port 

Societat  d'obrers  paperers  de  Barcelona 

Societat  d'obrers  constructors  de  caixes  de  cartró 

Societat  del  ram  de  basters  i  guarnidors  de  carruatges 

Societat  d'obrers  cotxers  i  xofers  La  Fraternal 

Associació  Tramviària 

Sindicat  obrer  del  ram  de  la  Fonda  marítima  de  Barcelona 

Societat  d'operaris  paraigüers  i  bastoners  en  tots  els  seus  rams 

Centre  l'Art  de  la  Sastreria 

Societat  d'obrers  vidriers  El  Porvenir,  de  Sants-la  Bordeta 

Certament,  d'aquestes  46  societats  algunes  -molt  poques- es  

desorganitzaren  arran  dels  fets  de  la  Setmana  Tràgica  i  per això  s'allunyaren  

de  Solidaritat  Obrera;  algunes  altres  ho  feren donada  la  seva  filiació  lerrouxista  

o  ugetista,  però  la  majoria foren  societats  "neutres"  espantades  pel  

revolucionarisme  d'alguns  dels dirigents  de  la  Confederació  o  si  més  no  per  les  

ambigües  relacions  de  Solidaritat  Obrera  amb  els  anarquistes  i  pels efectes  de  

les  presions  -repressió-  de  l'estat  i  de  les  classes dominants.  Per  més  que  a  

vegades  hom  ho  hagi  volgut  ignorar,  als anarquistes  a  Catalunya,   i  en  

especial  a  Barcelona,  els  costava molt  agrupar  la  major  part  del  moviment  

societari,  malgrat  la seva  influencia  que  era  important.  I  això  no  sols  per  

l'enemistat,  quan  aquesta  es  donà,  dels  socialistes.  Potser  no  es  tracta  d'altra  

cosa  que  de  la  secular  existència  a  Catalunya,   ja  des dels  temps  de  la  

Primera  Internacional  -i  també  d'abans-,  d'importants  sectors  sindicalistes  

moderats,   sempre  superats  per  un costat  -l'activitat  dels  revolucionaristes-  i  

per  l'altre  -l'acció  repressiva  de  l'estat  i  l'actitud  intransigent  de  la  patrónal  i  

de  les  classes  dominants-. 

Fora  de  Barcelona  capital,  el  1908-09  Solidaritat  Obrera  havia  aconseguit  

arribar  a  les  poblacions  següents:(140) 

Badalona                                         13  societats             1  federació  local 

Caldes  de  Montbui                            1 

Sabadell 3                            1 

Terrassa 5                            1 
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Sant  Feliu  de  Codines                      2 

Arenys  de  Mar                                  1 

Calella                                               4 

Canet  de  Mar 3                           1 

Mataró 7                           1 

Premià  de  Mar                                  2 

Vilassar  de  Dalt                                1 

Vilassar  de  Mar                                 1 

Sitges                                                1 

Vilanova  i  la  Geltrú                           1 

Vilafranca  del  Penedès 3                          1 

Capellades                                          1 

Igualada 6                          1 

Manresa 8                          1 

Berga                                                 1 

Manlleu 5                          1 

Roda  de  Ter                                       2 

Sant  Hipòlit  de  Voltregà                     1 

Torelló                                                 2 

Vic 6                         1 

Girona                                                 1 

Palafrugell 1                          1 

Blanes                                                  4 

Montesquiu                                           1 

Tarragona   1                         1 

Reus                                                  13                         1 

Lògicament,  la  seva  presencia  en  aquestes  poblacions  havia estat  

irregular:  en  uns  llocs  el  moviment  societari  era  fort  i  s'havia  relacionat  molt  

majoritàriament  amb  Solidaritat  Obrera; en  altres  llocs  no.  Per  exemple,  

Badalona,  Sabadell,  Terrassa, Calella,  Canet  de  Mar,  Mataró,  Vilafranca  del  

Penedès,  Igualada, Manresa,  Manlleu,  Vic,  Blanes  i  Reus  estaven  en  el  primer  

cas.(141)  

Ara  bé,  el  1910-11  havien  deixat  de  relacionar-s' hi  les  poblacions  

següents:(142) 

Arenys  de  Mar 

Calella 
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Canet  de  Mar 

Mataró 

Premià  de  Mar 

Vilassar  de  Dalt 

Vilassar  de  Mar 

Capellades 

Berga 

Roda  de  Ter 

Sant  Hipòlit  de  Voltregà 

Torelló 

Vic 

Palafrugell 

Montesquiu 

Tarragona 

Reus 

Per  contra, cal  tenir en compte que Valls s'uní  a  la  CNT el  1910-11  i  que  

una  societat  de  Lleida  -de  paletes-  assistí al  congrés  de  1910.(143)  

Hom  ha  dit  que  la  repressió  que  seguí  la  Setmana  Tràgica afavorí  una 

certa desorganització fora de Barcelona ciutat. M'ha estat molt  difícil  precisar l'abast 

d'aquesta desorganització, encara que per a matisar aquesta afirmació  cal  tenir  ben  

present  que  en  un  dels  casos  que  coneixem  millor,  el  cas  de  Reus, foren  

precisament  el  1910-11  uns  anys  d'acusada  reorganització(144) . 

En  definitiva,  la  CNT  tingué  inicialment  una  presència  força reduïda  fora  

de  Barcelona  per  més  que  el  1910-11  hi  aparegueren relacionades  algunes  

societats  obreres  de: 

Badalona  9  societats 1  federació  local 

Caldes  de  Montbui 1 

Sabadell 13 1 

Terrassa 9 1 

Sant  Feliu de  Codines 1 

Sitges 3 

Vilanova  i la  Geltrú 1 

Vilafranca  del  Penedès             11 1 

Igualada 6 1 

Manresa 1 

Manlleu 1 
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Girona 1 

La  Bisbal 1 

Blanes 1 

Lleida 2 

Valls 1 1 

Però,   si  hom  analitza  amb  detall  el  nombre  de  les  societats 

representades  i  dels  afiliats,  queda  clar  que  sols  a  Barcelona, Sabadell,  

Terrassa,  Vilafranca  del  Penedès,   Igualada  i  Valls es  pot  dir  que  existiren  

organitzacions  cenetistes  una  mica  importants.(145)  

Certament en aquest  cas,  com  en  el  de  Barcelona,   influí l'allunyament  

dels  socialistes  del  moviment  de  Solidaritat  Obrera,  influents  precisament  a  

Mataró  i  el  Maresme,   Vic,  Manlleu i  l'Osona,  Reus  i  Tarragona.  Ara  bé,  

aquesta  influència  s'expressava  sobretot  en  relació  a  aspectes  de  sindicalisme  

moderat  i era  més  el  producte  de  la  desconfiança  de  molts  dirigents  socie-

taris  obrers  envers  una  hipotètica  direcció  anarquista  del  moviment  sindical  

que  no  d'una  actitud  positiva  envers  el  que  representaven  el  PSOE  i  la  UGT,  

Com  veurem  una  mica  més  endavant, els  socialistes  no  aconseguirien  afirmar-

se  organitzativament. 

Segons  els  meus  comptes  -que  són  incomplets en  part-  el  1910-1911  hi  

hagueren  només  62  societats  obreres    de  fora  de  Barcelona relacionades  més  

o  menys  regularment  amb  la  Confederació  Regional de  Solidaritat  Obrera  i  

amb  la  CNT,  El  1908-09  s'hi  havien  relacionat  101  i  això  malgrat  que  llavors  

moltes  poblacions  estaven en  una  insuficient  reorganització  societària.  També  

aquí  tenim unes  40  societats  obreres  que  s'havien  allunyat  del  moviment  quan 

fou  clar  que  aquest  estava  dirigit  pels  anarquistes.  Malauradament,  encara  

més  que  en  el  cas  de  Barcelona  ciutat  m'ha  estat molt  difícil  establir  un  cens  

del  moviment  societari  obrer  per  aquests  anys. 

El  recompte  de  societats  obreres  és  força  enganyós,  encara que  té  un  

interès  cert.  Pot  existir  formalment  tal  o  qual  societat  que  compte  amb  5  o  6  

obrers  només,  al  costat  d'altres  d'afiliació  més  nombrosa.  I  és  que  el  

moviment  societari  fou  sovint només  una  promesa  d'enquadrament  dols  obrers,  

una  possibilitat d'actuació  sindical,  que  si  a  vegades  aconseguia  d'arrossegar 
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una  gran  majoria  d'un  ofici  a  la  vaga,  quasi  mai  assolia  el somni  d'una  

afiliació  total.  No  tinc  cap  possibilitat,  per  més aproximativa  que  fos,  d'avençar  

cap  avaluació  de  l'afiliació al  moviment  societari  en  el  seu  conjunt  durant  

aquells  anys. Només  he  pogut  arreplegar  algunes  dades  relatives  al  moment  

de Solidaritat  Obrera  i  primers  anys  de  la  CNT.  La  Confederació Regional  de  

Solidaritat  Obrera  comptava  el  desembre  de  1908  amb 67  societats  obreres  i  

uns  13.000  obrers  afiliats   (53  i  11.000 de  Barcelona  i  14  i  2.000  de  fora).  

Josep  Prat  avaluà  en  15.000  obrers  afiliats  la  força  de  Solidaritat  poc  abans  

de  la  Setmana Tràgica,  el  juliol  de  1909;  en  tot  cas,  a  començaments  de  

1910, iniciada  la  reorganització,  els  afiliats  eren  sols  4.418.  Per al  desembre  de  

1910, l'ugetista Vicente  Barrio  donà  com  a  xifres  teòriques  possibles  de  la  

CNT:  97  societats  catalanes  i  69 a  la  resta  d'Espanya  (el  total  de  sindicats,   

segons  ell,  no  devien  superar  ela  11.000).  L'abril  de  1910  "Solidaridad  

Obrera" afirmà  que  hi  havia  70  societats  catalanes  i  13.953  obrers   (51 i  

9.916  de  Barcelona  i  19  i  4.037  de  fora);  el  conjunt  espanyol pujava  a  99  

societats  1  18.036  afiliats   (per  tant,  29  societats de  fora  de  Catalunya  amb  

4.083  afiliats).  L'agost  de  1911  J.  J. Morato  esmentà  78  societats  catalanes  i  

13.913  afiliats   (45  i 9.845  de  fora  de  Catalunya,  amb  un  total  de  123  i 

23.758).  Per últim,  el  setembre  de  1911,  en  el  moment  del  primer  congrés  de 

la  CNT,  hi  havia  78  societats  catalanes  i  11.889  afiliats  sobre un  total  de  140  

societats  i  26.571  afiliats.  El  1910,  per  tant, l'afiliació  a  Catalunya  havia  

oscil�lat  a  l'entorn  dels  11/13.000 afiliats  i  70-78  societats  adherides.(146)  

És  interessant  afegir  que  segons  Franco  Hostench,   l'agost-setembre  de  

1911  a  Barcelona  capital  el  total  d'obrers  associats eren  25.280  de  169  

entitats,  mentre  que  la  CNT  comptava  només amb  7.766  obrers  i societats,   

segons  dades  oficials.  Es a dir, segons això, la CNT a Barcelona capital arreplegava 

un 30,72% del total d'obrers afiliats al moviment societari i de 

manera  equivalent  un del  total  del  nombre  de  societats existents.  Si  recordem  

que  el  nombre  total  d'obrers  devia  oscil�lar entorn  dels  150.000,  tenim  que  

sols  un  16,67%  del  total  es  trobava  organitzat  i  que  sols  un  5,18%  del  total  

es  trobava  emmarcat dins  la  CNT.(147) 
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3.  LA  FEDERACIÓ  SOCIALISTA  CATALANA  I  LA  UGT  EL  1908-1916 

Com  ja  era  tradicional,  el  paper  dels  socialistes  en  el  moviment de 

Solidaritat  Obrera  no  afavorí  un  creixement  important del  partit  a  Catalunya  ni  

tampoc  de  la  UGT.  L'evolució  d'aquesta  fou,  el  1907-1911:(148) 

Barna      Girona      Lleida    Tarrg.    Catalunya  % fed.         Espanya 

set.07      6-339                                  1-15        7-854       2,8%      225-30066 

oct.08      6-469                                                 6-469       1,2%      260-39668 

mrç.09   10-677                                                10-677       1,5%     301-43478 

nov.09     8-681        1-14                                   9-695       1,6%      307-43562 

jny.10      7-635        1-17                                   8-612       1,6%      305-40984 

mrc.11     9-992                                                  9-992       1,3%      328-77749 

L'augment  de  juny  1910-març  1911  del  total  espanyol  de  la UGT  es  

degué  a  la  incorporació  dels  ferroviaris  i  dels  miners de  Biscaia.  El  creixement  

prosseguí  i  assolí  un  màxim  el  gener de  1913  amb  147.729  afiliats;  en  

aquells  moments  la  Federació ferroviària  comptava  amb  80.000  afiliats.  Ara bé,  

a  Catalunya la  UGT  arribà  al  mínim  de  la  seva  història  l'octubre  de  1908 -en  

el  temps  del  congrés  català  de  Solidaritat  Obrera-  quan  comptà  només  amb  6  

societats  i  469  afiliats  a  Barcelona.  La  petita, petitíssima,  recuperació  posterior  

s'ha  de  relacionar  amb  el canvi  d'actitud dels  socialistes  envers  la  CNT  el  

1910-11.  Previsiblement,   societats  ugetistes  d'aquests  anys  foren:(149)  

Barcelona 

Unió  de  gravadors  en  cilindres  de  Barcelona 

Societat  d'obrers  marbristes 

Societats  de  forners  La  Espiga  (?) 

Societat  de  serradors  mecànics 

Sindicat  obrer  del  ram  de  fonda  marítima 

Mataró 

Societat  fabril  d'obrers  de  gèneres  de  punt  (?) 
 
Sitges 

Associació  d'obrers  agricultors 

Cal  tenir  present  que  fou  sobretot  el  1911  quan  es  produí una  lenta  

recuperació  de  la  UGT  a  Catalunya,  un  cop  acabada  la  il�lusió  d'una  central  
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sindical  unitària  a  Catalunya.  A  partir  de 1911  s'afiliaren  a  la  UGT,  

possiblement  entre  altres,  les  societats  obreres  següents: (150) 

Barcelona 

Societat  de  cotxers  La  Fraternitat  (maig  1911) 

Unió  Obrera  de  l'Art  d'Imprimir  (abril  1916) 

Mataró 

Societat  d'obrers  del  metall  (maig  1911) 

Societat  de  pagesos   (juliol  1912) 

Vilassar  de  Mar 

Societat  d'oficis  varis  (maig  1911) 

Manlleu 

Societat  Art  Fabril  (juny  1911) 

Tarragona 

Secció  ferroviària  (juny  1911) 

Societat  d'oficials  escombrers   (febrer  1912) 

Reus 

Societat  de  Picapedrers  (desembre  1912) 

Societat  tipogràfica  (desembre  1915) 

Secció  ferroviària 

Flix 

Unió  Obrera  (febrer  1913) 

Ginestar 

Societat  de  Pagesos  (agost 1915) 

El  febrer  de  1916  els  efectius  totals  de  la  UGT  a  Catalunya eren  9  

societats  i  4.812  federats  a  la  província  de  Barcelona i  7  societats  i  840  

federats  a  la  província  de  Tarragona.  El  total  espanyol  era  de  438  seccions  i  

76.304  afiliats;  els  obrers afiliats  a  Catalunya  representaven  per  tant  el  7,41%  

del  total espanyol.  En  xifres  absolutes,  calia  retrocedir  al  març  de  1904, quan  

hi  havia  5.250  afiliats  ugetistes  a  Catalunya,  per  a  trobar una  xifra  similar  als  

5.652  afiliats  de  1916.  1904,  1916  i  1928 semblen  haver  estat  els  únics  anys  

-abans  de  1930-  en  què  la UGT  superà  a  Catalunya  els  5.000  afiliats.  En  

qualsevol  cas,  és clar  que  hom  no  pot  afirmar  que  les  16  societats  obreres  

ugetis-tes  de  1916  significaven  una  presència  important  de  la  UGT  a  
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Catalunya. 

Pel  seu  costat,   l'evolució  del  PS0E  a  Catalunya  en  aquells mateixos  anys  

fou:(151) 

1907 1908 1909 1910 1911 

Barcelona =80  af.    =(+JS) = = =(+AF+JS) 

Manresa =10 = = = = 

Mataró =70 =(+JS)        =(=JS)      =(=JS)      =(=JS) 

Sitges =29 =   = = = 

Cabrils =12   = 

Manlleu =10   =   == = =40 

Sabadell   + - + = 

Vilassar  de  Mar + + 

Badalona + 

Argentona + 

Tarragona  =30   =   = =(+JS)      =(=JS) 

Tortosa  =16   =   = = = 

Reus  =35   =   = =(+JS) =(=JS) 

Riudecols =(+JS)      = 

Riba-roja =(+JS  30) 

Tossa   +   = = = 

Girona + = 

Total    9 AL     11           9      13    16 
292  afil.  13entit. 10entit.  17entit.  22entitats 

 

Cal  tenir  present  que  a  Barcelona  ciutat  existien  com  a subagrupacions  

les  de  Sant  Andreu  i  la    Barceloneta  ja  el  1908. 

El  gener  de  1911  s'inaugurà  el  Centre  Socialista  del  Districte  VIè  (part  

del  Raval  i  part  de  l'esquerra  de  l'Eixample) amb  40  afiliats,  El  maig  del  

mateix  any  ho  fou  el  Centre  del districte  I  (Barcelonata  i  part  de  Sant  Martí  

de  Provençals). Poc  després  li  tocà  el  torn  al  Centre  Socialista  del  Districte 

VIIè  (Poble  Sec).  Aquests  centres  s'afegiren  al  vell  Centre  Socialista  de  Gràcia  

(Districte  VIIIè),  durant  molt  de  temps  situat al  carrer  del  Torrent  de  l'Olla,  

prop  del  carrer  de  Bonavista. D'altra  banda,  aquesta  reorganització  dels  

socialistes  de  1911 vingué  completada  amb  la  d'un  grup  de  joventuts  -el  

febrer-  i la  creació  d'una  Agrupació  Femenina  Socialista  de  Barcelona,   les quals  
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s'hostejaren  al  centre  socialista  de  Gràcia.  Pel  seu  costat,  l'Agrupació  intentà  

comptar  amb  un  local  propi;-successivament  el  1911-12:  carrer  de  Sant  Pau,   

80;  Amargós,   ,22;  Barberà, 29.  Així,   si  no  hi  hagué  un  augment  considerable  

de  l'afiliació, sí  que  es  produí  un  important  renaixement  organitzatiu  del  

socialisme  català,  especialment  a  partir  de  1911(152).  En  aquest  sentit,  la  

vitalitat  relativa  en  aquells  anys  es  posà  de  manifest el  1908  amb  la  

reorganització  de  la  Federació  Socialista  Catalana  i  l'aparició  i  publicació  de  

"La  Internacional".  El  28  de  setembre  de  1908  es  celebrà  a  Barcelona  una  

conferència  de  21  delegats  de  tots  els  grups  socialistes  catalans.  Allí  hom  

aprovà els  estatuts  de  la  FSC  i  elegí  el  següent  comitè  de  la  Federació: 

Secretari,  Antoni  Fabra  Ribas;  tresorer,  Joaquim  Rodríguez  Lopez;  comptador,  

Constantí  Perlasia;  vocals,  Jaime  Rodríguez (Mataró),  Pere  Secases  (Manresa  i  

Sabadell),  Marcial  Badia  (Tarragona,  Reus  i  Tortosa),  Josep  Inglès  (Comarca  

del  Ter,  Manlleu), Jacint  Puig  (Barcelona),  Joan  Duran  Ferret  (Sitges).  És  a  dir, 

en  el  comitè  hi  figuraren  els  dirigents  socialistes  més  coneguts del  moment,  

amb  les  notables  excepcions  de  Josep  Comaposada  -que havia  representat  

Tossa  a  la  conferència- i Antoni Badia Matamala, dirigent destacat  de  Solidaritat  

Obrera.(153) 

La  mateixa  conferència  decidí  la  publicació  com  a  òrgan  de la  Federació  

del  setmanari  "La  Internacional"(154).  Aquest  aparegué efectivament  el  4  de  

novembre  de  1908  fins  el  23  de  juliol  de 1909.  El  seu  director  era  Fabra  

Ribas,  el  director  literari  Manuel  Ugarte  i  l'administrador  José  Rodríguez.  Els  

redactors  eren Empar  Martí,  Ernesto  Bach,  Antoni  Badia  Matamala,  Josep  

Comaposada,  Josep  Costa,  Juan  Gonzalez  Nieto  i  Joan  Rosell.  El  periòdic  

aparegué  clarament  alineat  en  el   socialisme  pro-sindicalista preconitzat  pels  

principals  homes  del  socialisme  català  i  que tenia  més  a  veure  amb  les  

posicions  de  Jaurès  a  França  que  no de  la  direcció  madrilenya  del  PSOE.  

Assolí  un  ràpid  prestigi arreu  del  socialisme  espanyol,  paral�lel  al  de  Fabra  

Ribas,  en part  beneficiat  per  l'esperança  que  aquells  socialistes  saberen 

despertar.  Molts  socialistes  de  fora  de  Catalunya  pensaren  que per  fi  s'obria  la  

possibilitat  d'una  incidència  en  el  moviment obrer  català,  en  la  "industriosa  

Catalunya".  Com  a  mínim,  així ho  pensaren  els  socialistes  mallorquins,  els  
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quals  després  de la  visita  de  Fabra  Ribas  es  mostraren  disposats  a  suspendre  

la publicació  del  seu  òrgan  "El  Obrero  Balear"  que  regularment  havien  fet  

aparèixer  des  de  1900  i  unir-se  a  la  Federació  Socialista  Catalana  per  a  

ajudar  a  la  implantació  del  partit  a  Catalunya. De  tota  manera,  l'esclat  de  la  

Setmana  Tràgica  significà  la  suspensió  de  "La  Internacional",  dels  propòsits  

d'unió  amb  el  sòcialisme  balear  i  en  definitiva,  la  desorganització  de  la  

mateixa Federació  Socialista  Catalana  com  a  tal.  Aquesta  havia  celebrat 

precisament  el  seu  II  congrés  els  dies  17  i  18  de  juliol  de 1909  a  

Barcelona.(155) 

Hom  ha  d'advertir,   tanmateix,  que  la  línia  defensada  per Fabra  Ribas,  

Badia  Matamala,  Gas  Belenguer  i  potser  pel  mateix Comaposada,  no  fou  

acceptada  unànimement.  Ja  el  1908,  entre  els dirigents  socialistes  barcelonins  

es  feren  notar  per  les  seves crítiques  als  anarquistes  i  a  Solidaritat  Obrera  

especialment Jacint  Puig,  de  la  Unió  de  Gravadora  en  cilindres,   i  Juan  

Gònzález  Nieto,  ex-anarquista  que  ingressà  al  partit  el  novembre de  1907(156) .  

La  Setmana  Tràgica  i,  més  encara,   la  conversió  de  Solidaritat  Obrera  en  CNT  

el  1910,  afavorí  les  posicions  més  ortodoxes  del  PS0E,   tant  a  Madrid  com  a  

Barcelona. 

A  principis  de  desembre  de  1910  l'Agrupació   Socialista  de Barcelona  

s'oposava  formalment  a  Solidaritat  Obrera,  defensava la  UGT  i  aconsella  els  

militants  de  no  acceptar  cap  càrrec  en el  consell  de  la  Confederació.  Fabra  

Ribas  romania  a  l'exili, Badia  Matamala  i  Gas  Belenguer  s'havien  eclipsat.  La  

Federació s'havia  desorganitzat  arran  dels  fets  de  juliol  de  1909;  Comapo-sada,  

com  a  secretari,  Joaquim  Rodríguez  com  a  tresorer,   i  Artur Gas  Belenguer,  

com  a  vicesecretari,   semblen  haver  assegurat  un mínim  funcionament  de  la  

Federació  en  els  mesos  finals  de  1909 i  primers  de  1910.  La  reorganització  es  

produí  amb  la  Conferencia  de  les  Agrupacions  Socialistes  de  Catalunya,  

celebrada  els dies  25  i  26  de  desembre  de  1910  a  Barcelona  (als  locals  del 

carrer  Guàrdia,  14)(157).  Assistiren  14  delegats  d'agrupacions  socialistes:  

A.S.  de  Barcelona:  J.  González  Nieto,  Manuel  Gómez,  Antonio  Penin 

A.S.  de  Manlleui  Fèlix  Pla 

A.S.  de  Reus:  Josep Recasens  i  Mercadé 
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A.S.  de  Tarragona:    " " 

A.S.  de  Riudecols:    " " 

A.S.  de  Mataró:  Constantí  Perlasia 

J.S.  de  Mataró:  Narcís  Tristany 

A.S.  de  Sitges:  Joan  Duran  i  Andreu  Bosch 

A.S.  de  Tossa:  Jaume  Carbó 

A.S.  de  Sabadell:  Hilari  Valette 

A  més,  hi  assistiren  Coloma  (president  de  l'Agrupació  Socialista  de  

Barcelona)   i  Josep  Comaposada  i  Joaquim  Rodríguez  (en representació  de  

l'anterior  Federació  Socialista  de  Catalunya). Pel  seu  costat,  les  agrupacions  de  

Tortosa,  Manresa  i  Vilassar enviaren  simplement  la  seva  adhesió  a  la  

Conferencia.  L'acord més  important  d'aquesta  fou  la  decisió  de  fixar  el  comitè  

regional  de  la  reorganitzada  Federació  Socialista  Catalana  a  Reus  i suprimir  els  

vocals  comarcals.  L'òrgan  de  premsa  havia  d'ésser "La  Justicia  Social"  que  ja  

es  publicava  a  Reus.  Era  una  prova implícita  de  les  divergències  internes  a  

Barcelona,  per  més  que el  grup  socialista  de  Reus  havia  posat  ja  de  manifest  

una  notable  vitalitat. 

L'Agrupació  Socialista  de  Reus  no  s'havia  constituït  fins la  tardor  de  

1905.(158)  El  seu  primer  president  fou  el  boter  Josep Casanovas  i  el  secretari  

el  serraller  Manuel  Oñós,  però  qui impulsà  -des  de  fora  de  Reus-  l'agrupació  

fou  Antoni  Fabra  Ribas, i  aviat  Josep  Recasens  i  Mercadé,  que  havia  coincidit  

amb  Fabra Ribas  a  les  planes  de  "La  Reforma"   (1903-05),  òrgan  de  la  

dependència  mercantil  de  Reus.  El  maig  de  1909,  amb  l'arribada  a Reus  del  

socialista  tortosí  Marcial  Badia,   tipògraf,  que  havia  tingut  un  paper  destacat  

en  el  socialisme  de  Tarragona,  hom reorganitzà  l'A.S.  de  Reus  -amb  13  

militants-  i  hom  decidí  la publicació  de  "La  Justícia  Social"  primer,  quinzenal,  

òrgan  del partit  socialista  de  Reus  i  "defensor  de  la  clase  trabajadora" (6  

novembre  de  1909-31  desembre  de  1910)  i  després,  setmanari, "órgano  del  

Partido  Socialista  Obrero  (Federación  Catalana)" (7  gener  de  1911-23  desembre  

de  1916).  El  dinamisme  dels  socialistes  reusencs  es  deixà  sentir  especialment  

a  partir  de  1910 en  el  moviment  societari  de  les  comarques  tarragonines  i  el  

periòdic,  desapareguda  ''La  Internacional",   havia  d'assolir  un  acusat  prestigi  

dius  el  socialisme  espanyol.  Cal  tenir  present  que a  finals  de  1910  els  òrgans  
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de  premsa  del  PSOE  només  eren:   "El Socialista",   fundat  a  Madrid  el  març  de  

1886;   "La  Lucha  de  Cla-ses",  de  Bilbao,   fundat  el  1894;   "La  Aurora  Social',  

d'Oviedo, fundat  l'octubre  de  1899;  "El  Obrero  Balear", de Palma  de  Mallorca,   

fundat  el  desembre  de  1900;   "El  Mundo  Obrero",  d'Alacant,   fundat  el  1902;   

"Vida  Socialista",  de  Madrid,  aparegut  el 2  de  gener  de  1910;   "El Obrero"  d'El  

Ferrol,  fundat  el  novembre de  1910;  a  més,  és  clar,  de  "La  Justicia  Social"  de  

Reus. 

La  reorganitzada  FSC   tingué  un  funcionament  ben  precari, malgrat  un  

paulatí  i  petit  creixement  de  la  LOT  a  Catalunya, així  com  de  la  incidència  

dels  socialistes  en  el  moviment  socíe-tari  de  Tarragona,  el  cert  és  que  a  

partir  de  1911  el  socialisme  català  cedí  -en  abandonar  la  CNT-  la  íniciativa  

del  moviment obrer  català  als  anarquistes.  Significativament,   s'inicià  llavors  un  

període  de  reflexió  i  anàlisi  sobre  les  causes  de  la incapacitat  d'arrelament  de  

les  tàctiques  i  estratègies  dels  socialistes  a  Catalunya.  Reflexió,  d'altra  banda,  

que  fou  força  estèril  per  ésser  incapaç  de  superar  l'estadi  de  les  

recriminacions  personals  i  disputes  internes.  D'alguna  manera,  sembla  que les  

majors  reticències  envers  la  direcció  exercida  pels  homes de  Reus  provingueren  

de  Barcelona  i  de  Mataró,  justament  els llocs  on  els  socialistes  se  sentien més  

identificats  amb  l'ortodòxia  fixada  per  la  direcció  madrilenya  del  PS0E.  I  a  

Mataró aparegué  com  a  "periódico  socialista  revolucionario"  "Vida  Nueva" (28  

setembre  de  1911-20  juny  de  1913),  un  setmanari  que  a  la  força  afeblia  el 

pes de "La  Justicia  Social" i de la Federació Socialista Catalana  com  a  tal(159). 

El  juliol  de  1912  hi  havia  16  col�lectivitats  socialistes  a Catalunya,  amb  

un  total  de  447  afiliats.  Degué  ésser  per  aquell temps  que  es  celebrà  el  II  

Congrés  de  la FSC,  del  qual  no  he  pogut  trobar  cap  referència  directa.  En  

aquells  moments  s'havien obert  centres  socialistes a  Barcelona  en  tres  districtes  

(I,  VI, VII) Barceloneta , Esquerra  de l'Eixample-Rondes ,   Poble  Sec,  res-

pectivament),  encara,    que  el  més  actiu  era  sens  dubte  el  de  Gracia.  Tot  

sembla  indicar  tanmateix  que  la  ilegalitat  de  la  CNT després  del  moviment  

revolucionari  de  setembre  de  1911  no  significà  cap  creixement  espectacular  de  

les  forces  socialistes  a Catalunya:  el  1913  -quan  es  celebrà  el  III  Congrés  de  

la  FSC-hom  afirmà  l'existència  de  19  col�lectivitats  i  550  afiliats. El juliol  de  
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1915,  quan  s'havia  produït  ja  la  reorganització  de  la Confederació  Regional  de  

Catalunya  i  el  renaixement  de  la  CNT, les  xifres  socialistes  eren,  

respectivament,  14  i  304.  Amb  un major  detall,  l'evolució  de  les  entitats  

socialistes  el  1911-16, fou:(160) 

 1911        1912        1913        1914        1915        1916 

Barcelona =(+AF)    =(=AF      =(=AF      =(=JS)    =(=JS)    =(=JS) 

=JS) =JS ) 

Manresa = = = = — 

Mataró =(=JS)    =(=JS,    =(=JS)    =(=JS)    =(=JS)    =(=JS) 

40) 

Sitges = = = =(+JS)       = = 

Manlleu =40 = = = = == 

Sabadell = = = =(=JS)    = 

Vilassar  de  Mar» = = 

Mar 

Badalona + = =(=JS) 

Argentona + = = = 

Roda  de  Ter = 

Tarragona =(+JS)    = = = = = 

Tortosa = = = =(+JS)    =(=JS)    = 

Reus =(=JS)     =(=JS      =48(=JS  =(=JS)     =(=JS)     = 
+AF)       =AF) 

Riudecols = = = = = — 
 

Riba-roja (+JS,30)= = (+JS;25) (+JS) 

Tivissa (+JS)      (=JS)       (=JS) 

Tossa = = = 

Girona = = = == = = 

Llançà + 

16  AL      16(447)   19(530)  14(304)  14(304)    22  ent. 

M'ha  estat  impossible  trobar  cap  referència  al  II  Congrés de  la  FSC  que  

degué  celebrar-se  el  1912  (o  potser  a  l'entorn  de la  vaga  general  de  

setembre  de  1911).  En  qualsevol  dels  casos, sembla  que  el  1912-13,  coincidint  

amb  la  desfeta  organitzativa de  la  Confederació  Regional  del  Treball  (i  de  la  

CNT),  foren  els anys  d'afirmació  de  màxima  influencia  del  grup  socialista de 



94 

Reus, el qual, a més de dirigir  la  Federació  Socialista,  havia  d'aconseguir  un  

espectacular  èxit  en  ésser  capaç  d'organitzar  la  Federació  Provincial  d'Obrers  

del  Camp  de  Tarragona.  El  III  Congrés de  la  FSC  es  celebrà  a  Mataró  els  

dies  11  i  12  de maig de  1913 i  és  clar  que  per  als  socialistes  reusencs  devia  

servir  per  a assegurar  el  funcionament  d'una  Federació  dirigida  des  de  fora de  

Barcelona,  amb  el  que  això  significava  en  aquells  moments. 

Les  delegacions  assistents  foren:(161) 

Tarragona:  Josep  Zaragoza 

Riudecols:  Amadeu  Cabré 

Riba-roja:  Josep  Munté 

Reus  (Agrupació  Socialista  i  Agrupació  Femenina):  Marcial  Badia 

Reus  (Joventuts  Socialistes): Miquel  Mestre 

Mataró  (Agrupació  Socialista);  Josep  Palomer,  C.  Perlasia,  J.  Julià 

Mataró  (Joventuts  Socialistes):  Joaquim  Codolà  i  Francesc  Carreño 

Sabadell:  Hilari  Valette 

Argentona:  Salvador  Abril 

Manlleu:  Josep  Lladó 

Sitges:  Joan  Duran 

Barcelona:  Josep  Comaposada 

Comitè  Regional  de  la  FSC:  J.  Recasens  i  Mercadé  i  Lluís  Escolà 

Es  a  dir,  assistiren  17  delegats,  de  10  agrupacions  socialistes,  2  grups  

de  joventuts  socialistes  i  1  d'agrupació  femenina  (a  més  dels  dos  delegats  de  

la  Federació).  És  de  notar  la feble  representació  de  Barcelona,  sols  amb  

Comaposada.  Els  acords no  foren  massa  importants.  Hom  aprovà  els  comptes  

de  la  Federació  i  del  periòdic,  així  com  la  gestió  dels  pocs  regidors  socialistes 

a Catalunya (eren en total, sis: Duran, a Sitges; Codina, a Manlleu) Cabré, a 

Riudecols; Rodríguez, Comas i Buxó, a Mataró). Els de Reus  aconseguiren treure la 

seva proposta de centralitzar el pagament de les quotes al PSOE (213 vots a favor, 

cap en contra, però 232 abstencions)(162); 'acordà  la  realització  d'una  campanya  

de  propaganda  a  l'estiu.  En  tot  cas,  fou  ajornada la  decisió  sobre  la  

reorganització  del  PSOE,  la  reforma  del  programa  del  partit  i  la  qüestió  

agrària.  Els  de  Reus  aconseguiren, finalment,  el  suport  a  la  conveniència  

d'incorporació  dels  grups femenins  i  de  joventuts  a  la  federació. 
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No  crec  que  sigui  casual  la  poca  -o  nul�la-  atenció  dedicada a  la  política  

sindical  en  els  congressos  de  1913-1916  de  la FSC.  Les  preocupacions  

fonamentals  d'aquells  socialistes  -a  traves,   insisteixo,  dels  congressos-  foren,  

per  aquest  ordre:  el funcionament  de  la  Federació  i   la  nova  relació  amb  el  

PSOE  (el gran  tema  dels  socialistes  de  Reus);   la  conjunció  republicana-

socialista  i  la  presencia  d'alguns   socialistes  a  alguns  ajuntaments   (també  aquí 

els de Reus encapçalaren  les  posicions  més crítiques,   i  a  la  fi  majoritàries,  

envers  els  conjuncionistes); la  qüestió  catalana;   el  programa  agrari  del  partit.  

La  impressió que  els  socialistes  abandonaven  qualsevol aspiració  a  dirigir el  

moviment  societari  en  el  seu  conjunt  és  clara,   però  això  s' ha  de  matisar.  

Clarament des de Reus a Tarragona(163)  i  des  de  Mataró  envers  el  sector  tèxtil,  

hom  féu  molts  esforços  de  caire sindical.   El  que  succeí  és  que  els  socialistes  

eren  ben  conscients  que  la  direcció  del  moviment  obrer  català  no  podia  sinó 

articular-se  a  partir  de  Barcelona.  El  fracàs  aquí  havia  arrossegat,  arrossegava  

i  arrossegaria  el  conjunt  del  partit. 

El  IV  congrés es reuní  el  dia  27  de  juny  de  1914  a  Reus  (164). 

Els  20  delegats  foren: 

Manlleu:  Joan  Codina  Vivet  

Barcelona  i  Sabadell:  Joaquim  Bueso Barcelona  (Joventuts):  Andreu  Nin  

Sitges  (Agrupació):  Andreu  Bosch 

Sitges  (Joventuts):  Pasqual  Ibañez 

Mataró  (Agrupació  i  Joventuts):  Pedro  López 

Tarragona:  Eusebio  Rodríguez i  Josep  Zaragoza 

Reus  (Agrupació):  Manuel  Oñós,  Josep  Mendoza,  Gustavo  Ramon 

Reus   (Joventuts):  Damià  Bonet,  Antoni  Martí  Baiges,  Josep  Llort 

Torroja  (Societat  Obrera):  Jaume  Ripoll 

Cornudella  (Societat  Obrera):  Amadeu  Barbot  i  Bonaventura  Font 

Comitè  Regional  FSC:  Recasens,  Escoda  i  Bonafont 

El  congrés  defensà  l'actuació  del  comitè  regional  -que  havia  condemnat  

Constantí  Perlasia  i  obligat  al  cesament  dels  regidors  Rodríguez,  Comas  i  

Buxó,  de  Mataró-  i  rehabilità  alhora els  implicats.  Demanà  una  vegada  més  

l'ingrés  de  les  Joventuts i  dels  grups  femenins  a  la  Federació.  Davant  la  

reforma  orga-nitzativa  que  el  PSOE  havia  de  discutir  en  el  proper  congrés  de 
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1915,  centrà  les  seves  propostes  en  l'afirmació  de  les  "federacions  regionals"  i  

la  incompatibilitat  del  càrrec  de  secretari del  partit  amb  d'altres  càrrecs  dins  el  

partit  o  la  UGT.  Demanà també,  per  unanimitat,  la  ruptura  de  la  conjunció  

republicana socialista.  Proposà  incorporar  al  programa  del  partit  la  voluntat  del  

mateix  de  defensar  una  "Confederació  republicana  de  totes  les  petites  

nacionalitats  ibèriques".  Pel  que  fa  al  programa  agrari,  que  comentarem  a  

continuació,  decidí  donar  suport fonamentalment  al  projecte  d'Antoni  Fabra  

Ribas. 

El  Vè  Congrés  es  celebrà els  dies  23  i  24  de  maig de  1915  a  Sitges.  Hi  

assistiren  sols  14  delegats  (165): 

Mataró  (Agrupació):  Jaume  Rodríguez 

Reus  i  Riudecols  (Agrupacions)i  Gustau  Ramon 

Tortosa  (Joventut):  Gabriel  Subirats 

Tarragona  (Agrupació):  Josep  Flores  i  Eusebio  Rodríguez 

Barcelona  (Agrupació) :  Josep  Comaposada  i  Joaquim  Bueso 

Manlleu  (Agrupació):  Joan  Codina 

Sitges  (Agrupació):  Joan  Duran  i  Pau  Tutusaus Comitè  Regional  FSC:  Josep  

Recasens  i  Lluís  Escoda 

Per  tant,  foren  representades sols 7  Agrupacions  Socialistes  i  1  grup  de  

joventuts.  Les  discussions  es  centraren  en  la negativa  del  PSOE a tallar  

l'afiliació  directa  de  les  joventuts al  Partit  en  contra  del  parer  de  la  FSC,  

paper  que  fou  reafir-mat  per  unanimitat.   També  es  torna  a  insistir  en  que  la  

cotització  al  PSOE  de  les  agrupacions  es  fes  a   través  de  la  Federació.  Un  

altre  motiu  d'enfrontament  amb  la  direcció  del  PSOE  fou la  queixa  per  la  

"pressió  moral"  que  aquesta  exercia  en  les discussions  prèvies  als congressos.  

Altres  acords  foren:   la preparació  d'una  campanya  de  propaganda,   condonar  

les  quotes pendents  anteriors  a  1915  a  la   Federació  i  evitar  la  publicació 

d'articles  que  dividissin  els afiliats  a  la  premsa  del  partit. També,  hom  nomenà  

Josep  Comaposada  delegat  suplent  al  proper congrés  del  PSOE  en  substitució  

d'Andreu Nin  -que havia  causat baixa  a  l'AS de Barcelona—  (els  delegats  en  

aquells  moments  havien  d'ésser  per la Federació,  Josep Recasensi  i  Joaquim  

Bueso, i  com  a  suplents,  Josep  Comaposada   i  Miquel Mestre).   I  finalment,  
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hom  es  preocupà  de  la  vida,  molt  precària,  de  "La  Justicia Social " . 

El VIe  Congrés  fou  el  darrer  d'aquesta  etapa  de  vida  més o  menys  

regular  de  la  Federació,  Es  celebrà  a  Tarragona  els dies  11  i  12  de  juny  de  

1916.(166) Assistiren  delegats  directes  de totes  les  seccions  socialistes  federades  

excepte  una.  Era  la primera  vegada  que  hom  assolia  una  representativitat  tan  

alta, però  cal  fer  notar  que  la  Federació  només  comptava  llavors  amb 9  

agrupacions  i  1  grup  de  joventuts: 

Barcelona:  Joaquim  Bueso  i  Josep  Comaposada 

Mataró (Agrupació  i  Joventuts):  Constantí  Perlasia 

Argentona:  Salvador  Abril 

Manlleu:  Joan  Codina  Vivet 

Sitges:  Joan  Duran  i  Pasqual  Ibáñez 

Tarragona:  Josep  Zaragoza,  Pere  Almenara  i  Eusebi  Rodríguez 

Reus:  Miquel  Mestre  i  Pere  Vilà 

Tortosa:  Ramon  Franquet 

Comitè  Regional:  Josep  Recasens  i  Gustau  Ramon 

Girona:  Antoni  Fabra  Ribas 

Hi  hagueren,  doncs,   16  delegats.  El  congrés  es  celebrà  des-prés  del  X  

del  PSOE  i  hom  hagué  d'acceptar  la  baixa  dels  diver-sos grups  de  joventuts,  

conforme  l'organització  general  del  Partit  aprovada.  La  discussió  més  important  

de  la  reunió  es  centrà en  l'acord  impulsat  per  Fabra  Ribas  que  fixà  l'opinió  de  

la Federació  davant  el  "problema  català' .  Els  passatges  més  importants  de  

l'acord  eren: 

"(El  VI  Congrés)   Reclama  la  necesidad  de  conceder  la  más amplia  

autonomia  a  todas  las  regiones  de  España  y  de  proce-der  

inmediatamente  a  la  descentralización  progresiva  de  to-dos  los  servicios  

administrativos,   excepción  hecha  de  los que  dependen  de  los  

departamentos  de  Estado,  Guerra  y  Marina, cuyos  servicios  deberán,  sin  

embargo,   ser  objeto  de  una profunda  reforma  inspirada  en  principios  

democráticos. 

Reclama  el  libre  uso  de  la  lengua  catalana  en  todos los  actos  de  

la  vida  pública y  que  se  imponga  a  todas  las autoridades,  funcionarios  y  



98 

agentes  del  Estado,  de  la  provincia  y  del  municipio,  sin  excepción,  el  

deber  de  hablar correctamente  la  lengua  o  dialecto  que  se  use  en  las  

loca-lidades,  provincias  o  regiones  en  donde  presten  sus  servicios  (...). 

Pide  que  en  las  escuelas  elementales  de  Cataluña se empiece  por  

enseñar  el  castellano  valiéndose  del  catalán, con  el  fin  de  evitar  el  

absurdo  de  que  se haga pronunciar  y  leer  a  los  niños  palabras  cuyo  

significado  ignoran  la mayoría  de  las  veces. 

Y  denuncia  ante  la  opinión  pública  la  política  egoista, perturbadora  

y  reaccionaria  de  la  "Lliga"  que,  al  defender en  detrimento  de  la  

inmensa  mayoria  de los catalanes  los íntereses  y  las  insensatas  pasiones  

de  una  ínfima  minoria, hiere  sentimientos  respetabilísimos  y  pone  en  

peligro  la mutua,  espontánea  y  cordial  confianza  que  debe  existir  entra  

las  diversas  provincias  de  España".(167) 

La  Federació  havia  de  rebre  un  bon  cop  en  produir-se  la desaparició  de  

"La  Justicia  Social"  uns  mesos  després  del  congrés, el  23  de  desembre  de  

1916  (número  334).  Josep  Recasens  conti-nuà  essent  el  secretari  general  fins  

el  juny  de  1917.(168) Però  de fet,  l'intent  del  grup  de  Reus  (i  en  especial  de  

Recasens)  fracassà  clarament  amb  el  X  Congrés  del  PSOE  l'octubre-novembre  

de 1915.  Amb  Recasens  i  Bueso,   la Federació  havia  intentat  fonamentalment:  

1)  Afirmació  de  la  personalitat  de  la  Federació  Socialista  Catalana  com  a  

organisme  bàsic  de  tots  els  grups  socialistes  de  Catalunya  això  implicava  una  

minimització  del  paper dirigent  de  la  direcció  del  PSOE  i  alhora  una  

supeditació  als criteris  dels  homes  de  Reus  de  la  resta  de  grups  i  agrupacions 

catalanes.  2)  Una  clara  diferenciació  UGT  i  partit,   i,  més  encara,  l'actuació  

dels  socialistes  en  el  moviment  societari  sense  forçar    massa  la  incorporació  

d'aquest  a  la  UGT i  molt  preocupada  en  canvi  per  a  assolir  una  estructuració  

"d'ofici".  3)  La denúncia  de  la  conjunció  republicana-socialista  ,  amb  la  qual es  

tractava  en  el  fons  de  minimitzar  el  paper  "parlamentarista" del  partit  en  

benefici  de  la  seva  actuació  sindical. 

En  molts  sentits,  es  tractava  de  continuar  força  amb  els esquemes  

d'actuació  de  1907-09.  La  desorganització  de  la  CNT  a  finals  de  1911  i  la  
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seva  feblesa  els  anys  que  seguiren  fins el  1917-18,   semblava  obrir  la  

possibilitat  d'una  afirmació  del pes  dels  socialistes  en  el  moviment  societari,   

sobretot  si  hom era  capaç  de  penetrar  sòlidament  en  dos  sectors  

tradicionalment reacis  a  l'anarquisme:  el  camp  i  el  tèxtil.  D'aquí  l'optimisme 

que  generà  en  els  socialistes  de  Reus  la  creació  de  la  Federació Provincial  

Agrària  de  Tarragona  el  8  de  juny  de  1913  i  la  reorganització  de  la  

Federació  Regional  de  l'Art  Fabril  de  Catalunya  feta  des  de  Mataró  el  14  de  

juny  de  1913.  Era  des  d'aquestes posicions  que  hom  pensà  en  la  negociació  

amb  la  CNT  o  en  tot cas  la  resistència  a  la  direcció  més  o  menys  anarquista  

de  la mateixa,  òbviament,   hom  havia  abandonat  pràcticament  tota  esperança  

en  el  combat  en  el  si  del  moviment  societari  de  Barcelona. Ara  bé,   era  clar  

que  si  els  socialistes  podien  pensar  en  dirigir una  federació  agrària  o  una  

federació  tèxtil,  molt  menys  podien pretendre  una  ràpida  afiliació  a  la  UGT.  

Precisament  la  seva influència  es  basava  en  gran  mesura  en  la  capacitat  per  

a  diferenciar-se  prou  de  molts  criteris  rígids  de  l'ugetisme,   i,   en tot  cas,   en  

la  seva  capacitat  per  a  establir  unes  bases  d'organismes  sindicals  on  

poguessin  conviure  dirigents  sindicals  de molt  diversa  procedència.  Com  veurem  

més  endavant,   els "èxits" dels  socialistes  en  aquelles  dues  federacions  es  

degueren  a  que eren  votats  o  elegits  com  a  una  garantia  d'estabilitat  organit-

zativa  i  actuació  moderada,  en  cap  cas  perquè  fossin  de  la  UGT -en  molts  

casos  no  ho  eren-  o  del  PSOE. 

El fet  és  que,  fora  de  la  momentània  crida  a  l'afiliació a  la  UGT  el  

1911,   "La  Justicia  Social"  tendí  a  veure  la  UGT com  a  una  central  sindical  de  

fora  de  Catalunya,   i  necessariament  hom  no  tenia  perquè  defensar-la  o  

deixar-la  de  criticar. L'important  era  l' organització  societària  i  l'estructuració  d' 

aquesta  organització  i  l'establiment  d'uns  criteris  d'actuació sindical  que  

afavorissin  els  èxits  de  les  vagues  i  impedissin la  desorganització.  Hom  

criticava  certament  les  posicions  sindicals  dels  anarquistes,  però  també en  

forces  ocasions  les  de  la direcció  de  la  UGT:  en  ocasió  de  la  vaga  general  de  

setembre  de 1911,  després,  l'octubre  de  1912  per  l'actitud  de  Barrio  davant la  

vaga  de  ferroviaris  iniciada  a  Catalunya,  l'octubre  de  1913 arran  de  la  vaga  

de  Rio  Tinto,  etc.(169)  Òbviament,  els  socialistes de  Reus  foren  -com  molts  
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d'altres  sindicalistes-  els  primers defensors  de  l'entesa  entre  la  UGT  i  la  CNT  

com  a  forma  d'enfortir  la  unitat  societària. 

El  IXè  Congrés  del  PSOE  (Madrid,   setembre-octubre  de  1912) ratificà  la  

permanència  de  la  conjunció  republicana-socialista i  proposà  per  al  proper  

congrés  la  reforma  dels  programes  general,  municipal  i  agrari,  així  com  dels  

estatuts   (projecte  de reorganització  del  partit).  Tant  Fabra  Ribas  com  Recasens  

-que havien  assistit  al  congrés-  s'esforçaren  a  partir  de  llavors -i  especialment  

Fabra  Ribas  a  partir  de  1913-  en  alterar  el  tradicional  funcionament  del  PSOE.  

En  síntesi,  pretengueren:  1)  afirmar  el  paper  de  les  agrupacions locals, del 

conjunt del partit davant de la tradicional direcció del  comitè  nacional exclusivament 

madrileny. Fer a això, calia que el comitè nacional tingués una  representativitat (amb 

delegats regionals) i fos votat directament pel congrés  i  no triat exclusivament per 

l'agrupació del lloc de residència i calia modificar també el  tradicional i  dirigista  

sistema  de  consulta  que  emprava.  També  treure  a "El Socialista"  el  caràcter  

d'òrgan  exclusiu  del  Comitè  Nacional; 2)  separar  clarament  el  partit  del  

moviment  societari  -i  en  especial  de  la  UGT-;  s'oposaven,  per  això,  a  que  les  

societats obreres  dels  llocs  on  no  hi  hagués  AS  poguessin  formar  part  del 

partit.(170) 

D'altra  banda,  i  des  de  començaments  de  1914,  hom  reclamà la  real  

confecció  del  programa  agrari  del  partit.  També  en aquest punt  hi  hagué  

coincidència  entre  Fabra  Ribas  i  Recasens. El  projecte  fou  redactat  pel  primer  

-per  encàrrec  del  congrés del  PSOE  del  1912-.  Com  a  declaració  de  principis  

hom  afirmava  que   "la   tierra  debe  ser  considerada  como  propiedad  pública" i  

que la propietat  privada  era  "antisocial"( . . .)  en  cuanto sirve  de  instrumento  

para  que  unos  exploten  el  trabajo  de  otros, creando  por  un  lado  el salario  y  

por  otro  la  ganancia".   Aquesta darrera  consideració  donava  peu  justament  al  

més  notori  d'aquella  declaració  de  principis:  l'acceptació  de  la propietat  de  la 

terra en  el  cas  d'ésser  conreada  pel  mateix  propietari  o  per la familia:(171) 

"En este  sentido  la  tierra  cultivada  por  su  propietario  o por  la  familia  del  

mismo  no  puede  considerarse  como  instrumento  de  explotación,  por  lo  

cual  la  expropiación  de  la  propiedad  privada  que  preconiza  el  Partido  

Socialista  no  reza con  los  pequenos  propietarios.  Estos  quedaràn  siempre  



101 

en completa  libertad,  y  de  seguir  poseyendo  y  cultivando  sus tierras,  o  

de  verterlas  al  patrímonio común  -solución  ésta que  la  practica  probará  

ser  la  más  conveniente-  para  beneficio, como de  los  demás  ciudadanos,  

de  las  ventajas  que  a todos  brindará  una  sociedad   transformada  en  una  

verdadera democràcia  social". 

El  programa  mínim  arribava  a  comptar  amb  20  reformes  defensades  pel  

partit.  Entre  les  mes  importants  potser  cal  destacar  la  reconstrucció  i  

desenvolupament  dels  bens  comunals  (4art.), la  reorganització  dels  sindicats  

agraris  (6ª),   la  reglamentació dels  contractes  d'arrendament  (7ª),  participació  

de  l'estat  en la  creació  de  cooperatives  agrícoles  (13ª),   reducció  dels  "foros y  

subforos"  gallecs,  asturians  i  lleonesos  (16ª),  extensió  als obrers  del  camp  de  

les  lleis  protectores  del  treball   (l7ª),  etc. Fins  aquí,  el  projecte  de  Fabra  

Ribas  publicat  a  "La  Justicia Social"  el  20  de  juny  de  1914.  Cal  afegir  que  el  

IV  Congrés  de la  Federació  Socialista  Catalana  celebrat  els  dies  27  i  28  de 

juny  del  mateix  1914  a  Reus,  féu  algunes  propostes  complementaries  al  

projecte,  adreçades  fonamentalment  a  assegurar  l'accès dels  treballadors  del  

camp  a  la  petita  propietat  i  la   'redenció" de  la  rabassa  morta   (proposaren  

transformar-la  en  enfiteusis perpetua  redimible  a  terminis).(172) 

Per  últim,   la  denúncia  de  la  conjunció  republicana-socialista,  feta  des  

d'un  bon  començament,  no  es  pot  veure  al  marge  de la  poca  consistència  

que  havia  tingut  la  presència  electoral dels  socialistes  catalans  fins  el  1909.  

Fins  llavors  només havien  aconseguit  comptar  amb  alguns  pocs  regidors  a  

Mataró. No  era  doncs  estrany  que  els  socialistes  reusencs  entenguessin la  

presència  en  ela  ajuntaments  -i  també,  hipotèticament,  en  el parlament-  

només  com  a  un  mitja  per  a  criticar  i  fiscalitzar els  actes  de  les  majories  

conservadores,  liberals  o  republicanes,   burgeses  en  fi.  En  definitiva,  que  la  

seva  fe  en  l'activitat  parlamentarista  fos  molt  limitada.  A  part  d'això,  cal  tenir 

en  compte  que  a  la  pràctica,  en  molts  pocs  llocs  podien  aspirar a  endegar  

comitès  conjuncionistes.  El  fet  és  que  en  les  eleccions municipals  de  novembre  

de  1911  només  hi  hagueren  candidatures conjuncionistes  amb  la  UFNR  a  pocs  

llocs:  a  Barcelona  ciutat,  els  dos  candidats  socialistes  (Toribio  Reoyo,  districte  

IX;  Lluís Estrada,  districte  X)  no  foren  elegits.  Hi  hagueren  minories socialistes  
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a  Mataró  (Rodríguez,  Comas  i  Buxó),  a  Sitges  (Joan Duran),  Ripoll,  Torelló,  

Manlleu  (Joan  Codina)  i  Riudecols (Amadeu  Cabré).  Els  socialistes  de  Reus  

simplement  donaren  suport  als  nacionalistes  d'esquerra (173) Les  crítiques  a  la  

conjunció, que  a  Catalunya  apareixia  més  com  un  problema  abstracte  que real  

i  concret,  anaren  és  clar  acompanyades  de  la  fe  en  la  presència  sindical  dels  

socialistes. 

Totes  les  esperances  posades  en  el  X  congrés  del  PSOE,  que havia  de  

celebrar-se  el  1914  i  fou  ajornat  fins  el  1915  arran de  l'esclat  de  la  primera  

guerra  mundial,  foren  en  definitiva decebudes.  Aquell  congrés  ratificà  la  

conjunció,  acceptà  ben poques  coses  de  la  reforma  organitzativa  del  partit  

preconitzada  per  la  Federació  Catalana  (només  que  l'elecció  del  Comitè  

Nacional  es  fes  al  congrés  i  la  possibilitat  per  part  de  les  federacions  de  

designar  un  delegat  amb  vot  a  les  reunions  convocades pel  Comitè  Nacional),  

ajornà,  en  fi,  la  decisió  sobre  el  programa  agrari,  així  com  el  programa  

mínim  i  municipal.  Cal  tenir present,  a  més,  per  a  valorar  el  que  això  

significava  per  als socialistes  catalans  i  la  seva  estratègia  d'encapçalar  en  

determinat  sindicalisme  alternatiu  al  preconitzat  pels  anarquistes, que  justament  

el  1915  es  produí  la  reorganització  de  la  CNT  i l'enfortiment  de  la  

Confederació  Regional.  I  més  en  especial, la  reorganització de 

l'anarcosindicalisme al camp i al tèxtil. El  PSOE  no  aprovaria  el  famós programa 

agrari fins el XI congrés, el 1918; era massa tard. Els  socialistes  catalans quedaren 

fonamentalment marginats del procés de reorganització sindical  iniciada  a  partir  

dels  anys  de  la  primera  guerra  mundial  i  de 1917,   fonamentalment  (174) . 

Amb  les  limitacions  assenyalades,  la  presència  dels  socialistes  en  el  

moviment  obrer  català  fou  important  el  1908-16.  Primer,  en  relació  a  

l'organització  de  Solidaritat  Obrera,  després, a  partir  de  1910,   en  relació  a  

l'impuls  i  estructuració  del moviment  societari  de  comarques.  Sembla  clar  que  

fou  el  1913  quan aquella  presència  assolí  una  major  entitat.   Llavors  hom  

aconseguí  un  màxim  en  el  nombre  de  col�lectivitats  socialistes  i  en  el nombre  

d'afiliats   (com  hem  vist,   19  agrupacions  i  550  afiliats), al   temps  que  els  

socialistes  semblaven  haver  trobat  dos  terrenys sindicals segurs   el  camp  i  el  

tèxtil,  amb  la  Federació  Provincial  Agrària  de   la  província de Tarragona i la   
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Federació  Regio-nal  de  l'Art  Fabril. No he d'insistir ara fins a  quin  punt  la 

penetració  era  poc  segura,  donada  la  incapacitat  per  assegurar-se  una  

presència  important  a  Barcelona  ciutat.  Ni  com  la  política  de  la  direcció 

madrilenya  del PSOE  dificultà  un  arrelament vist  per  alguns  dirigents  catalans  

com  a  possible.  Ni,   per  últim,   fins  a  quin  punt  la  il�legalitat  i  

desorganització  de  la  CNT (fins  el  1915)   i  de  la  Confederació  Regional  del  

Treball   (fins el  1913)  afavorí  el  protagonisme  socialista.  D'alguna  manera, tot  

això  ja  ha  estat  posat  en  relleu  en  les  pàgines  anteriors. Interessa  ara,  més  

senzillament,  l'intentar  una  certa  recapitulació  i  valoració  d'aquesta  presència.  

Pels  motius   ja  esmentats repetidament,  la  simple  anàlisi  de  la  força  de  la  

UGT  a  Catalunya  és  poc  indicativa.  Hi  ha,   tanmateix,   la  possibilitat  de 

completar  les  informacions  sobre  la  UGT  i  la  Federació Socialista  Catalana,  

amb  el  grau  de  difusió  de  la  premsa  del  partit, notablement  en  el  cas  de  "La  

Justicia  Social" 

                 +  +  + 

"La  Guerra  Social",  en  la  seva  segona  època  (1901-03),  havia arribat  a  

26  pobles  de  Catalunya  (per  ordre  de  comanda  d'exemplars:  Mataró,  

Badalona,  Tortosa,  Calella,  Manresa,  Sitges,  Man-lleu,  Tarragona,  etc)  (175).   

Sembla  que  "La  Lucha  Social"   (1905-06) repetí  aproximadament  el  nombre  de  

poblacions  catalanes  (arriba a  23).   "La  Internacional"  (1908-09)  arribà  a  30  

pobles.  Pel  seu costat,   "La  Justicia  Social"  arribà  el  1911  a  31  poblacions  

catalanes,   el  1913  a  74  i  el  1915  a  70.  Quan  a  finals  de  desembre de  1916  

deixà  de  publicar-se ,   el  socialisme  català  inicià  un llarg  període sense   òrgans  

de  premsa  propis.(176) 

Pot ser interesant d'analitzar més en  detall la difusió del  periòdic  reusenc. 

Per a començar, l'evolució  del  nombre d'exemplars fou:(177) 

1  de  gener  de  1912:   1.100  exemplars  

1  de  maig  de    1912:   2.50O  

1  de gener de     1913:  4.000  

1  de maig  de     1913:   4.500 

1914:  3.700 

1913:   2.800 
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         1916:   2.200  

També  en  aquest  aspecte  trobem  justificat  l'optimisme  socialista  de  

1913,  el  moment  de  màxima  tirada  del  periòdic.  Ara  bé, el  quadre  que  

segueix  vol  ésser  més  ajustadament  indicatiu  de la  presència  del  periòdic  a  

Catalunya,  no  ja  a  tot  l'estat  espanyol.  Cal  tenir  present  que  es  tracta  de  

xifres estimades  de difusió  setmanal  en  els  llocs  i  anys  que   s'indiquen.(178) 

1910         1911         1913 1914         1915         1916 

BAIX  CAMP 43/45      125/133    329/336 (38/94)    (61/67)    (48/52) 

Reus 32              91/92      242/243 

Riudecols 11/12        22/23        36/37 37/38         17             16 

Montroig 0/1            1/2            2 5                  5            5/6 

Castellvell                0/1 

Vilanova  d' 

Escornalbou                  6/7           12                          12/13         1/2 

Alforja                          2/3       11/12                            8            27/28          15 

Vilaplana                      2/3         9/10                         16/17          2/3 

Montbrió  del 
Camp                                        1/2                              8             6/7          10/11 

Duesaigües    0/1 

l'Aleixar                                       16 1/2 

Borges  del  Camp   0/1 

Riudecanyes                                               0/1             0/1 

Selva  del  Camp                                      1/2          2           0/1             1/2 

Vandellós                                                                     0/1            1 

Pratdip                                                                         0/1            1              1/2 

TARRAGONÈS 13/14        37/38        58/60 83/85        60/63        28/31 

Tarragona             13/14        37/38           39             65          52/53        17/18 

Vilaseca  de 
Solcina                                                     10              10            5              1/2 

Vilallonga 

del  Camp                                                   6             2/3            2/3            5/6 

El  Morell                                                   2/3           6/7            1/2            5 

Els  Caridells   1 

Torredembara   0/1 

RIBERA  D'EBRE                        0/1          123/127  150/154     100/103        50/54  

Riba-roja  d' 

Ebre                                         0/1           31/32      21/22           12             12/13 
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Tivissa                                                     52/53      66/67          33/34             5 

la  Serra  d'Almors                                    21/22        18                5                0/1 

Flix                                                          19/20      25/26          16/17         21/22 

Ginestar                                                                 20/21          34/35             11 

Rasquera                                          1/2 

PRIORAT                                                  67/72     106/113       68/72          35/41 

Marçà                                                      41/42       37/38            30                9 

Els  guiamets                                           18/19       21/22              9              1/2 

Capçanès                                                  6/7         37/38             15             2/3 

Falset                                                     2/3          9/10             6           9/10 

Torroja                                                   0/1          0/1             0/1        12/13 

Ulldemolins                                                            2/3             0/1 

La  torre  de 

Fontaubella                                                            0/1             1/2            1/2 

Cornudella 7/8 1/2 

Pradell 0/1 

CONCA  DE  BAR 
BERÀ                      1           9/11           29/31      25/29           4/6            7/9 

l'Espluga  de 
Francolí                  1          9/10             15               17             2               5 

Vimbodí                             0/1                 7            5/6             2/2            1/2 

Vilaverd                                                   5            1/2 

Barberà  de  la 
Conca                                                    1/2            1/2 

Blancafort                                               1/2            1/2            1/2           1/2 

ALT  CAMP                           0/1              7/9            5/7               2           1/3 

Bràfim                                 0/1              2/3            1/2 

Valls                                                        5              2/3               2          0/1 

Alcover                                                   0/1              2                             1/2 

TERRA  ALTA                                           3/5            9/10            5/7        2/4 

Batea                                                     2/3               9                5 

Gandesa                                                 1/2             0/1             0/1        1/2 

Maella       0/1 1/2 

BAIX  EBRE 1/2      14/15              28                32     53/54   60/61 

Tortosa 1/2      14/15              28                32     53/54   60/61 

MONTSIÀ                                               5/6               16               12      1/2 

Amposta                                                5/6               16               12      1/2 
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BAIX  PENEDÈS                                       16             25/28          16/20 10/11 

El  Vendrell                                               9                17               15      9 

Banyeres                                                  7              7/8 

El  Papiolet                                                               0/1              0/1 

Bellvei  del 

Penedès                                                                   1/2              1/2       1/2 

L'Arboç       0/1 

Santa Oliva       0/1 

 

LES  GARRIGUES                                                5/6         5/6       12/13 

Les  Borges  Blan 
ques                                                                    5            5 

Els  Omellons                                                      0/1          0/1        1/2 

Arbeca                                                                                             11 

URGELL                                                2/4        7/10         5/10       4/7 

Sant Martí  de 

Maldà                                                     2           2            0/1 

Agramunt                                               1                         1/2 

Tàrrega                                                              2/3          2/3          2/3 

Belianes                                                             1/2          1/2          1/2 

Llorenç  de 
Vallbona                                               0/1         1/2          1/2          1/2 

Bellpuig 1 

SEGRIÀ                 0/1                          7/9          2/5          2/6          1/4 

Lleida                    0/1                           2            1/2          1/2           0/1 

Torres  de  Segre                                    2            1/2          1/2           1/2 

Maials                                                   1/2                         0/1 

Sarroca  de  Segre                                 1/2 

Seròs                                                     1 

Almatret                                                              0/1          0/1            0/1 

LA  NOGUERA 1/2 

Ponts 1/2 

PALLARS JUSSÀ                                                                  0/1            2/3 

Tremp                                                                                0/1             1 

Vilamitjana                                                                                          1/2 

BARCELONÈS 9/11        61/63    238/239      145/146      73/75        42/44 

Barcelona 9/10        60/61        190              121          48/49        41/42 

Badalona 0/1            1/2        48/49          24/25        25/26          1/2 
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GARRAF 9           87/88     61/62         76/79       46/49       36/38 

Sitges 9           87/88     61/62         74/75        46/47        36/37 

Vilanova  i  la 
Geltrú                                                                     2/3            0/1 

Castellet  i  la 
Gornal                                                                    0/1            0/1            0/1 
 

1910         1911          1913        1914         1915          1916 

ALT  PENEDÈS 0/1                             1/2 7/8                            2/3 

Vilafranca 
del  Penedès 0/1                            1/2 7/8                            2/3 

EL  MARESME          2/4         97/99       162/166    137/151    137/139     71/75 

Mataró                    2/3         88/89            92            84            72           48/49 

Vilassar  de Mar       0/1          1/2            13/14         9/10         0/1            1/2 

Argentona                               8              17/18           8             8            19/20 

Calella                                                    40/41        33/34      50/51 

Arenys  de  Mar                                         0/1           1/2 

Masnou                                                                     2/3            5               1/2 

Pineda                                                                                       2                 2 

VALLÈS  OC- 
CIDENTAL                             13/14         23/24        36/37        17/18        24/25 

Sabadell                               13/14          22/23       36/37        17/18        24/25 

Santa  Perpètua 
de  la  Moguda   1 

VALLÈS  ORIENTAL   7/8 

Granollers   7/8 

BAGES                                    2/3              16         53/54         26/27            11 

Manresa                                  2/3              18         53/54         26/27            11 

BERGUEDÀ                                                1/3             2             0/1                1 

Berga                                                        1/2             2                                  1 

Puig-reig   0/1 

Vilada 0/1 

OSONA               13/14          55/57         84/85        63/65      137/139      96/98 

Roda  de  Ter        7/8            10/11           34           15/16        29/30        40/41 

Manlleu 5            45/46        50/51 43/44        93/94        48/49 

Torelló                     1                                  5              15                8 

RIPOLLÈS                                 1/2         34/35          54/58       42/46        42/45 

Ripoll                                         1             14            27/28         6/7.           15 

Campdevànol                           0/1          9/10              9           21/22          8/9 
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Sant  Joan  de 

les  Abadesses                                            7              7/8           1/2            1/2 

Camprodón                                                 2           10/11          11           12/13 

Montesquiu                                                 2             1/2              2                6 

Mines  de 
Surroca 1/2 
 

1910 1911 1913 1914 1915 1916 

SELVA 0/1 0/1 10/12 12/17        16/17 

Tossa  de  Mar 0/1 

La  Cellera 0/1 1/2 2/3 

Arbúcies 6 1/2 

Sant  Hilari  de 
Sacalm 2/3 8/9 15 

Santa  Coloma  de 
Farners 1 1/2 1/2 

Osor 0/1 

GIRONÈS 10/11        25/27      45/47 26/28 26 

Caçà  de  la  Selva 0/1 6/7 9/10 8/9 8 

Girona 10 19/20      36/37 18/19 18 

ALT  EMPORDÀ 9 55/57 61/62 23/34       13/15   

Llançà 9 54/55        60 33/34 11 

Peralada 1/2 1/2 1/2 

Portbou 1/2 

BAlX  EMPORDÀ 1/2 1/2 

Palamós 1/2 1/2 

Segons  aquests  càlculs,  per  tant,  a  Catalunya  "La  Justicia Social"  hauria  

venut  com  a  mínim  una  mitjana  d'exemplars  a  l'entorn  de: 

1910 1911 1913 1914 1915       1916 

Total                  91/102     520/546     1.333/1.430 
Fora  de  Reus    59/70       429/454     1.091/1.187  1243/1302  943/1004 642/695 
 

Les  poblacions  on  arribaven  més  exemplars, sobretot  el 1913-14,  el  

moment  de  màxima  difusió,  eren: 

a) Més  de  cent  exemplars  setmanals:  Reus,  Barcelona 

b) Entre  50  i  100  exemplars:  Mataró,  Manlleu,  Sitges,  Tivissa, Tarragona,  



109 

Tortosa,  Manresa,  Llançà,  Calella. 

c) Entre  20  i  50  exemplars:  Badalona, Marçà,  Riudecols,  Capçanes,  Ginestar,  

Sabadell,  Girona,  Riba-roja  d'Ebre,  Roda  de  Ter,  Alforja,  Ripoll,  Flix,  Els  

Guiamets,  Campdevànol,  la  Serra  d'Almors. 

Per  últim,  les comarques  amb  una  major  circulació  del  setmanari  foren: 

Baix  Camp  (amb  una  mitjana  superior  als  dos-cents  exemplars) 

el  Maresme  (més  de  cent  exemplars) 

Ribera  d'Ebre  (a  l'entorn  dels  noranta) 

Osona  (mitjana  superior  als  setanta-cinc) 

Priorat  (a  l'entorn  dels  setanta-cinc) 

Garraf  (a  l'entorn  dels  cinquanta-cinc) 

Tarragonès  (uns  cinquanta) 

Ripollès  (uns  trenta-set) 

Alt  Empordà  (uns  35) 

Baix  Ebre  (a  l'entorn  dels  trenta-dos) 

Amb  xifres  inferiors,  però  amb  una  circulació  superior  als deu  exemplars  

cal  anotar  el  Gironès,  Bages,  Vallès  Occidental, Baix  Penedès  i  Conca  de  

Barberà. 

Tenim  en  el  fons  dibuixat  força  clarament  el  mapa  bàsic de  la  presència  

socialista  a  Catalunya  el  1910-16.  Des  de  Reus, hom  incidia  clarament  en  les  

comarques  del  Baix  Camp,  Ribera d'Ebre,  Priorat  i  Tarragonès,  i,  en  menor  

grau,  al  Baix Ebre gràcies  a  Tortosa.  Era  la  base  de  la  penetració  socialista  al 

camp,  sense  oblidar  la  relació  socialista  amb  la  indústria  de Reus  i  Flix,  així  

com  amb  els  ferroviaris  de  Tarragona.  L'altre eix  important  s'establia  al  

Maresme,  Osona  i  Ripollès,  importants  comarques  tèxtils.  Els  altres  focus  

importants  eren  els de  Barcelona  (Barcelonès),  Sitges  (Garraf)  i  Llançà  (Alt  

Empordà). 

El  mapa  adjunt  permet  de  copsar  més  gràficament  aquesta presència  

socialista  en  els  anys  més  immediatament  anteriors  a la  gran  reorganització  

societària  i  de  la  CNT  de  1917-19.  He  incorporat  tres  tipus  d'informació:  

agrupacions  i  grups  socialistes,   societats  obreres  afiliades  a  la  UGT  i,   

finalment,  grau  de difusió  de  "La  Justicia  Social".  Significativament,   si  hi  ha 
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una  certa  correspondència  entre  l'existència  de  grups  socialistes  i  la  difusió  del  

periòdic,  aquesta  es  trenca  sovint  en  el cas  de  la  UGT.(179) 
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4  LES FEDERACIONS D'OFICI 

El segle XIX 

L'organització  de  federacions  d'ofici  fou  ja  una  idea  de  la Primera  

Internacional  a  Espanya  especialment  ben  rebuda.  En  el congrés  de  Barcelona,  

el  juny de  1870,  a  l'hora  de  fixar  l'esquema  organitzatiu  de  la  Federació  

Regional  Espanyola  de  l'AIT, hom  establí  un  doble  edifici  organitzatiu  basat,  en  

principi, en  les  seccions  d'oficií  per  un  costat,  les  societats  d'un  ofici  

determinat  de  tot  l'estat  havien  de  federar-se  en  una  Federació  Nacional  

d'ofici;  per  l'altre,  les  diverses  societats,  d'oficis  diferents  i  d'un  lloc  

determinat,  constituïen  la  Federació Local.  La  reunió  de  totes  les  federacions  

locals  formava  la  Federació  Regional.  Les  federacions  d'ofici  eren  vistes  

clarament com  abocades  a  l'organització  de  la  resistència  i  de  la  vaga, com  es  

pot  veure  en  consultar  el  Reglamento  típico  de  Federación de  Oficios  aprovat  

al  congrés.(180)  Al  davant  de  la  Federació  figurava  un  Consell  pericial  d'ofici,  

que  tenia  un  paper  molt  destacat en  la  declaració  de  les  vagues:  acceptava  o  

no  les  peticions en  aquest  sentit  de  les  seccions  desprès  d'escoltar  el  parer  

de la  federació  local;  en  cas  de  plantejar-se  una  vaga de tot l'ofici havia de 

demanar l'aprovació  del  Consell  federal  de  la  FRE. Posteriorment, en la 

conferència de València  (10-18  de  setembre de  1871)  hom  reformà  l'esquema  

organitzatiu  del  1870  i  bé  es reafirmà  i  de  fet  reforçà  el  paper  de  les  

federacions  d'ofici  en separar  explícitament  "la  resistència  de  las  federaciones  

locales,  creando  para  este  fin  las  federaciones  de  oficios  y  uniones de  oficios  

símiles".(181)  Així,  la  Federació  Regional,   sobretot  a  partir  del  setembre  de  

1871  es  decidí  a  impulsar  unes  federacions d'oficis  i  unes  unions  nacionals  de  

federacions  d'ofici  -antecedents  de  les  futures  federacions  nacionals  d'indústria-,  

a  les quals  hom  atribuí  la  direcció  bàsica  de  la  lluita  de  resistència  i  la  

negociació  de  les  condicions  laborals  del  treball.(182)  Cal advertir,  tanmateix,  

que  la  idea  venia  a  recollir  un  exemple notable,  el  de  la  Federació  de  les  

Tres  Classes  de  Vapor,  organitzada  el  març  de  1869  a  Barcelona  amb  la  unió  
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de  teixidors mecànics,  filadors  i  jornalers,  federació  que  el  desembre  de  1870 

comptava  ja  amb  uns  8.000/9.000  oficials.  Abans  del  juny  de  1870, existia  

també  una  Societat  de  Teixidors  a  la  mà  de  l'Estat  de Catalunya  (o  Centre  

Federal  de  Teixidors  a  la  mà)  que  degué  constituir-se  el  febrer-març  de  

1869.(183) Al  costat  d'aquestes  dues  federacions  que  agrupaven  obrers  del  

tèxtil,  les  federacions  o  u-nions  d'ofici  organitzades  el  1870-73  foren: 

-La Unió o Federació dels Oficis de l'Art de Tintar i Rams Anexes de la Regió 

Espanyola, que celebrà el seu primer congrés a  Barcelona,  el  febrer  de  1871. 

-La  Unió  de  Constructors  d'Edificis.  El  seu  Primer  Congrés es  reuní  a  

Barcelona  els  dies  25-26  de  març  de  1871.(184)  Havia  d' impulsar  el  1873  la  

creació,  en  el  seu  si,  de  les  Federacions de  Fusters,  Paletes  i  Estereotomos. 

-La  Unió  o  Federació  de  l'ofici  d'obrers  en  pells  de  la Regió  Espanyola  

(o  Unió  dels  Blanquers  de  pells),  fundada  a  Barcelona  el  5  de  març  de  1871. 

-La  Unió  de  Constructors  (o  obrers)  del  calçat,  o  Federació de  sabaters  i  

aparadores  de  la  Regió  Espanyola,  celebrà  el  seu primer  congrés  a  València  a  

finals  de  1871. 

-La  Unió  dels  Obrers  Manufacturers  de  la  Regió  Espanyola o  Unió  

Manufacturera.  El  seu  primer  congrés  es  reuní  a  Barcelona els  dies  7-11  de  

maig  de  1872.  Agrupà  inicialment  la  Federació de  les  Tres  Classes  de  Vapor,  

La  Federació  dels  Teixidors  a  mà i  la  Federació  dels  Tintorers,  a  més  

d'algunes  societats  d'altres oficis. 

-La  Unió  dels  Treballadors  del  Camp,  que  celebrà  el  seu  congrés  a  

Barcelona  el  25  i  dies  següents  del  maig  de  1872. 

-La  Unió  dels  Treballadors  en  fustes  fines  i  del  moblatge i  ornat  de  les  

habitacions,  que  celebrà  el  seu  primer  congrés a  finals  de  maig  de  1872  a  

Barcelona. 

-La  Unió  dels  Obrers  Noògrafs  i  rams  anexes,  organitzada interinament  

el  juliol  de  1872.  El  primer  congrés  es  reuní  a  Barcelona  a  començaments  

d'octubre  de  1872. 

-La  Federació  d'Ofici  d'obrers  boters  de  la  Regió  Espanyola, que  celebrà  
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el  seu  primer  congrés  a  Reus  el  novembre  de  1872. 

-La  Unió  d'Obrers  en  Ferro.  Les  primeres  notícies  són  de l'agost  de  

1872. 

-La  Federació  d'ofici  dels  Terrissers.  Les  primeres  notícies són  de  

l'octubre  de  1872. 

-La  Federació  d'Ofici  dels  corders  o  Federació  dels  obrers en  cànem.  Les  

primeres  notícies  són  de  desembre  de  1872.  Celebrà el  primer  congrés  a  

Barcelona  en  els  primers  dies  de  febrer  de 1873. 

—La  Federació  d'obrers  i  obreres  en  articles  del gènere  de punt.  Celebrà  

el  seu primer congrés  el  febrer de  1873. 

-La Federació de Capellers de  la Regió Espanyola.  Les primeres  notícies  són  

de  l'agost  de  1872.  Celebrà  el primer congrés a  Madrid,  a  partir  del  14  de  

juny  de  1873. 

-La  Federació  de  Fusters  de  la  Regió  Espanyola.  Existia  ja el  maig  de  

1873. 

-La  Federació  dels  Oficis  d'Obrers  Estereótomos  de  la  Regió Espanyola  

(pedrers,  picapedrers,  marbristea,  esculptors  en  pedra, pulidors,  estucadors).  

Existia  el  maig  de  1873. 

-La  Federació  d'obrers  forners  de  la  Regió  Espanyola.  Les primeres  

notícies  són  de  maig  de  1873.  Celebrà  el  seu  primer congrés  el  28-30  de  

setembre  de  1873  a  Barcelona.  Anteriorment, el  desembre  de  1872,  hom  

havia  intentat  constituir,   sense  èxit, una  unió  d'obrers  de  la  indústria  de  

l'alimentació. 

La  pràctica  totalitat  d'aquestes  federacions  o  unions  agrupaven  

majoritàriament  societats  obreres  catalanes.  Havien  estat creades  a  Catalunya  -

quasi  sempre  des  de  Barcelona-  on  residia el  Consell  pericial  de  la  federació  o  

la  comissió  federal  de  la Unió.  Només  la  Federació  dels  Sabaters,   la  Unió  

d'Obrers  en Ferro  i  la  Federació  de  Capellers  fixaren  en  ocasions  la  direcció  

fora  de  Catalunya.  La  Federació  dels  Sabaters  celebrà  els seus  congressos  a  

València  (finals  de  1871),  Maó  (desembre  de 1872)  i  Barcelona  (1-6  novembre  
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de  1873).  Tanmateix,  el  consell el  1872-73  residí  a  Barcelona  amb  Josep  

Pamias  com  a  secretari general}  no  fou  fins  desprès  del  tercer  congrés  que  la  

Comissió Pericial  passà  a  la  Ciutat  de  Mallorca,  encapçalada  llavors per  

Sebastià Alorda (començaments de desembre  de  1873).  La  Unió de  Constructors  

del  Calçat  s'havia  constituït  amb  11  seccions, quan  es  celebrà  el  congrés  de  

Maó  comptava  amb  28  seccions  i  1.161 obrers  i  53  mestres  federats.  L'agost  

de  1873  hi  figuraven  31 seccions  (13  de  les  quals  de  Catalunya:  Barcelona,  

Gràcia,  Granollers,  Olot,  Vendrell,  Valls,  etc).  Pel  seu  costat,   la  Unió  d'obrers  

en  Ferro  tingué  inicialment  la  direcció  a  Sevilla  i  a Corrales  (Huelva),  amb  

Enrique  Muñoz  com  a  secretari  general, però  després  del  segon  congrés,  que  

es  reuní  a  Alcoi  a  partir del  20  de  gener  de  1873,  sembla  que  la  direcció  

passà  a  Barcelona,  amb  Joan  Nuet  i  Vidal  com  a  dirigent  més  important.  De  

les 10  seccions  amb  que  comptava  l'agost  de  1872,  passà  a  21  seccions a  

finals  de  l'any;  la  Unió  arribava  llavors  a  18  poblacions,  7 de  les  quals  eren  

catalanes.  Finalment,  la  Federació  de  Capellers tingué  el  seu  consell  pericial  

interí  a  Sevilla  (Antonio  Ciles); durant  el  1873  aquest  degué  passar  a  

Barcelona  i  fou  el  valencià Miquel  Nàcher  el  secretari  general.  Comptà  amb  5  

seccions  (l'agost  de  1872),  13  (el  desembre  de  1872)  i  13  (l'agost  de  

1873).(185) 

La  importància  de  totes  aquestes  federacions  de  1870-73  fou lògicament  

molt  desigual.  Per  damunt  de  tot  sobresortí  la  Unió Manufacturera,(186)  la  qual  

arribà  a  reunir  uns  trenta  mil  federats, és  a  dir,  més  del  50%  del  total  

d'efectius  de  la  Federació  Regional  Espanyola  de  l'AIT.  La  iniciativa  de  la  seva  

constitució sembla  que  partí  de  Les  Tres  Classes  de  Vapor;  en  tot  cas,   fou 

decisiu  el  segon  congrés  d'aquesta  organització  (Barcelona,  4-5 de  febrer  de  

1872)  que  es  declarà  partidari  de  la  formació  d'una  Unió  dels  Obrers  

Manufacturers  de  tota  Espanya.  El  primer congrés  de    la  Unió  Manufacturera  

fou  sens  dubte  la  més  important  reunió  obrera  celebrada  des  del  congrés  de  

juny  de  1870  que fundà  la  FRE  de l'AIT. A  Barcelona,  els  dies  7-11  de  maig  

de 1872  assistiren  115  delegats  en  nom  d'uns  28.000  obrers  i  obreres  del  
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sector  del  tèxtil.  En  aquest  congrés  constituent,  a  més d'aprovar  els  estatuts  i  

el  reglament  propi,  hom  decidí que el Consell residís  a  Manresa,  on  

efectivament  romangué  fins  el  novembre  de  1872.  La  vitalitat  de  la  nova  

Unió  es  posà  de  manifest  en  la  sèrie  de congressos que  celebrà  i  amb  la  

importància  i  difusió  que  assolí  el  seu  òrgan  "La  Revista  Social",  apareguda el  

16  d'agost  de  1872,  inicialment  a  Manresa.  El  segon  congrés es  celebrà  els  

dies  2-4  d'agost  de  1872  a  Barcelona;  hi  assistiren  delegats  de  105  

poblacions.  Fou  un  congrés  bàsicament  organitzatiu:  creació  de  districtes  i  

unions  locals,  fixació  del  paper  en  les  vagues  del  Consell  de  la  Unió  i  decisió  

de  publicar "La  Revista  Social".  Un  tercer  congrés  es  reuní  del  10  al  15  de 

novembre  del  mateix  any  als  locals  de  l'Ateneu  Català  de  la  Classe  Obrera  

de  Barcelona,  amb  assistència  de  121  delegats.  El  Consell  de  la  Unió,  així  

com  "La  Revista  Social",  passaren  a  Gràcia. Els  congressos  quart,  cinquè  i  sisè  

es  reuniren,  respectivament, a  Sabadell  el  13-19  d'abril  de  1873,  amb  109  

delegats;  a  Barcelona  a  partir  del  31  de  maig  de  1873  i  de  nou  a  Barcelona  

els dies  2-3  d'agost  del  mateix  any  amb  89  delegats. 

En  la  direcció  de  la  Unió  Manufacturera  destacaren  el  tintorer  Francesc  

Abayà,  el  teixidor  a  la  mà  Josep  Ferrando  i  Borràs (de  Reus),  i  els  teixidors  

Gabriel  Albagés,  Josep  Bragulat,  Tomàs  Valls,  Ramon  Sivillà,  Eudald Xuriguera, 

etc, dirigents a la vegada  de  Les  Tres  Classes  de  Vapor;  cal  tenir en compte 

també a  Josep  Seguí  i  Valls,  d'Alcoi.  De  tots  aquests,  podien  ésser considerats 

bakuninistes Abayà, Albagés, Ferrando i potser Seguí. Abayà fou  el  secretari  del  

consell  de  la  Unió  el  1872-73, primer  a  Manresa  i  després  a  Gràcia,  i  també  

el  director  (secretari  de  redacció)  de  "La  Revista  Social"  des  de  la  seva  

aparició fins  el  3  de  gener  de  1873,  quan  el  substituí  Gabriel  Albagès que  fou  

substituït,  al  seu  torn,  pel  tipògraf  Rafael Farga  Pellicer  per  decisió  del  

congres  de  Sabadell,  Farga  Pellicer  havia de  dirigir  l'òrgan  dels  obrers  

manufacturers  des  de  l'abril  de 1873  fins  a  principis  de  1877.  Ara  bé,  el  pes  

del  bakuninisme -bakuninisme  moderat,  d'altra  banda-  en  la  direcció  vingué  

molt matisat  donada  la  complexitat  organitzativa  de  la  Unió  Manufacturera.  Per  
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a  començar,  cal  tenir  en  compte  que  els  consells  pericials  de  les  federacions  

que  composaven  la  Unió  eren,  en  general,  en  mans  d'homes  poc  donats  a  

l'aliancisme  bakuninista.  Així  la  Federació  de  Les  Tres  Classes  de  Vapor,  que  

el  1869-71  havia  estat  dirigida  per  Climent  Bové,  desprès  per  Josep  Bragulat, 

Ramon  Sivillà,  Tomàs  Valls  i  Eudald  Xuriguera.  Bragulat,  que  en fou  el  

president,  encapçala  l'oposició  a  la  direcció  bakuninista del  consell  federal  de  

la  FRE  i  de  la  federació  local  de  Barcelona.  La  Federació  dels  Teixidors  a  la  

mà  tendí  a  entendre  la seva  adhesió  a  la  Internacional  i  la  seva  presencia  en  

la  Unió Manufacturera  com  a  una  simple  forma  de  defensa  d'una  actuació 

societària,  la  més  de  les  vegades  legalista  i  anti-revolucionària.  Els  diputats  

republicans  federals  Baldomer  Lostau  i  Pau Alsina  hi  exerciren  una  influència  

certa.  Una influència bakuninista important i determinant sembla  que sols es donava 

en la Unió de Tintorers, numèricament molt feble (547 membres  el  febrer  de  

1872).  Hi  ha  un  altre  fet  que  ve  a  posar  indirectament de  relleu  el  pes  del  

societarisme  moderat.  No  totes  les  societats  afiliades  a  la  Unió  Manufacturera  

estigueren  adherides  a la  Federació  Regional  Espanyola  de  l'AlT,  és  a  dir,  a  la  

Internacional.  Així  ho  indica  una  carta  de  Francesc  Tomàs  del  17  de febrer  de  

1873  a  la  secció  de  dones  de  Bolonia  quan  afirma  que la  Unió  compta  amb  

sis/vuit  mil  obreres,  de  les  quals  quatre  cinc  mil  són  de  la  Internacional;(187)  

també,  una  comunicació  de  la Comissió  Federal  de  la  FRE  a  Alcoi  l'octubre  de  

1873,  on  hom afirma  explícitament  que  les  federacions  manufactureres    es  

composen  de  "secciones  internacionales  y  de  secciones  que  no  pertenecen  a  

la  Internacional".(188)  També  en  el  congrés  de  Sabadell  hom feu  repetides  

crides  per a que les  seccions  s'adherissin  a  la Internacional. 

En  qualsevol  dels  casos,  el  cert  és  que  l'actuació  de  la Unió  

Manufacturera  s'adreçà  força  exclusivament  a  les  reivindicacions  econòmiques  i  

de  jornada  laboral.  I  quan  es  presentà. l'ocasió,  demanà  a  la  República  una  

elaborada  llista  de  reformes socials  clarament  possibilista.  El  consell  de  la  

Unió,  amb  Tomàs Valls,  Pere  Montanà,  Josep  Vicens,  Antonio  Ochando,  Maurici  

Roca i  Francesc  Abayà,   signà  el  5  de  juliol  de  1873  a  Gràcia  una  crida  A las  
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Cortes.  Reformas  Sociales  en  la  qual  hom  demanava:  1) jornada  de  8  hores}  

treball  de  4  hores  per  als  joves  de  12  a  14 anys;  2)  ensenyament  gratuït,   

obligatori  i  laíc  fins  els  12  anys; 3)  prohibició  del  treball  als  menors  de  12  

anys;  4)  igualtat  en el  preu  del  treball  de  la  dona  i  l'home;  5)  higiene  a  les  

fàbriques  i  tallers;  6)  crèdits  per  a  tallers  col�lectius  de  les  societats  obreres;  

7)  disminució  dels  lloguers  i  dels  arrendaments; 8)  cases  model  per  a  

l'assistència  als  invàlids;  9)  salari  mínim  de  12  rals,  de  6  rals  per  als  12-14  

anys;  10)  jurats  mixtes de  patrons  i  obrers;  11)  establiments  de  lleure  i  

conservació de  la  salut;  12)  mercats  populars  creats  pels  municipis  per  a fer  

les  compres  a  preus  de  l'engròs;  13)  treballs  d'interès  públic  per  a  assolir  a  

preu  mínim  els  serveis  públics;  14) retribució  del  treball  fet  a  les  

penitenciaries,  hospicis,   etc,  conforme  als  preus  usuals  en  el  mercat  de  

treball.(189)  Així,  l'actitud més o menys  matisadament  favorable  a  la  República  

de  molts  membres  de  la  Unió  Manufacturera  hagué  de  xocar  amb  les  

posicions més  revolucionaristes  o  inclús  insurreccionalistes  de  la  direcció  

bakuninista  de  la  Federació  Regional  i  d'una  part  dels  ba-kuninistes  de  la  

federació  local  de  Barcelona. 

La  Unió  Manufacturera  comptava  l'agost  de  1872,  quan  aparegué  "La  

Revista  Social",  amb  206  societats  obreres,  de  les  quals 102  eren  de  Les  Tres  

Classes  de  Vapor,  79  dels  teixidors  a  mà, 3  de  teixidors  en  veles,  7  dels  

tintorers,  10  dels  corders,  2 d'espardenyers  i  1  de  pintors  a  mà.  A  finals  de  

desembre  de  1872, quan  es  celebrà  el  congrés  de  Còrdova  de  la  FRE,  el  total  

de  seccions  era  de  225.  Pel  febrer  de  1873  hom  ha  afirmat  que  el  total 

d'obrers  afiliats  era  de  30.000  (de  6  a  8.000  dones).  L'abril del  1873  la  Unió  

comptava  amb  227  seccions  (102  de  Les  tres  Classes  de  Vapor  i  73  dels  

teixidors  a  mà).(190)  L'agost  del  mateix  any les  seccions  eren  de  nou  225,  

repartides  entre  cinc  federacions d'ofici: (191)  la  de  Les  Tres  Classes  de  Vapor,   

la  dels  teixidors  a mà,  la  Unió  dels  Tintorers,  la  Federació  de  corders  o  

treballadors  del  cànem  i  la  Federació  d'obrers  en  articles  del  gènere de  punt.  

La  Federació  de  Les  Tres  Classes  de Vapor i la de Teixidors a mà, eren, per  tant,  
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les  més  importants  de  la  Unió.  Les Tres  Classes  de  Vapor  estava  el  febrer  de  

1871  dividida  en  6 districtes:  Barcelona, rodalia(Gràcia,  Sants,  etc), 

Manlleu,Manresa,  Mataró  i  Vilanova  i  la  Geltrú.  La  secció  de  jornalers 

(posteriorment  dita  també  de  "preparadors")  comprenia  bataneres, metxeres  i  

ordidores.  La  Federació  de  Teixidors  a  mà,  després del  congrés  de  finals  de  

gener  de  1871  al  qual  assistiren  44  delegats  -entre  ells  Pau  Alsina-,  publicà  

com  a  òrgan  de  premsa "El  Tejedor"  a  Valls  (finals  de  maig  de  1871),  on  

radicava  el seu  centre  directiu.  Tenia  llavors  seccions  en  46  poblacions  

catalanes.  Pel  seu  costat,  la  Unió  de  Tintorers  celebrà  un  segon congrés  a  

Reus  a  partir  del  27  de  setembre  de  1873.  En  el  consell, amb  residència  a  

Barcelona,  destacava  Josep  Pamías  i  Josep  Ester-ri.  La  Federació  dels  Corders  

(o  Federació  dels  obrers  en  cànem) celebrà  el  seu  segon  congrés  a  Barcelona  

els  dies  22-24  de  juny de  1873  (el  primer  s'havia  reunit  com  hem  vist  el  2-

3  de  febrer del  mateix  any).  Andreu  Munné,  a  Sant  Martí  de  Provençals,  

encapçalava  juntament  amb  Valls,  el  consell  pericial  de  l'ofici.  Finalment,   la  

Federació  d'obrers  i  obreres  en  gèneres  de  punt tingué  la  direcció  a  Mataró. 

Després  del  segon  congrés,  els  congressos  més  importants de  la  Unió  

Manufacturera  foren  el  IV,  de  Sabadell,  i  el  VI,  de Barcelona,   l'abril  i  agost  

de  1873,  respectivament.(192)  A  Sabadell el  tema  més  important  fou  la  

discussió  sobre  les  vagues:  hom pretengué  assegurar-se  l'èxit  del  moviment  

vaguístic  mitjançant la  prohibició  de  les  vagues  a  empreses  concretes  i  amb  

l'obligació  de  declarar  les  vagues  sempre  per  oficis  en  el  seu  conjunt. El  VI  

congrés  intentà  una  reorganització  que  volgué  assegurar l'entesa  entre  les  

diferents  federacions  de  la  Unió  que  el  12 d'agost  signaren  un  Pacte  d'Unió  i  

Solidaritat.  Pel  seu  costat, un  Pacte  d'amistat,   solidaritat  i  defensa  mútua  

entre  les  federacions  dels  administradors  (directors,  majordoms,  contramestres, 

paradors  i  empesadors)  i  les  dels  obrers  de  Les  Tres  Classes  de Vapor  fou  

signat  el  18  d'agost. 

Seguiren  en  importància  a  la  Unió  Manufacturera  -tanmateix,  en un  clar  

segon  pla-  la  Unió  de  Constructors  d'edificis(193)  i  la  Unió  de  Treballadors  del  
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Camp.(194)  La  Unió  del  sector  de  la  construcció  comptà  inicialment  -l'agost  de  

1871-  amb  uns  700  afiliats a  Catalunya  (500  de  Barcelona).  Després  del  

constituent  de  març de  1871,  celebrà  un  segon  congrés  el  novembre-desembre  

de  1872 a  Barcelona.  Comptava llavors  amb  22  seccions.  El  1873  conegué una  

expansió  màxima:  l'agost  tenia  58  seccions  afiliades  repartides  en  28  

poblacions  (d'elles  20  catalanes)   i  la  Unió  s'havia estructurat  en  una  Federació  

de  Paletes  amb  el  consell  pericial a  València,  una  Federació  de  Fusters  amb  

consell  a  Tarragona  i una  Federació  dels  Oficis  d'obrers  estereótoms  (amb  

seccions de  pedrers  i  picapedrers,  marbristes,  esculptors  en  pedra  i  pulidors,  i  

estucadors)  que  fixà  la  residència  del  peu  consell  pericial  a  Barcelona.  El  

consell  de  la  Unió  dels  constructors  d' edificis  residí  sempre  a  Barcelona.  Els  

seus  dirigents  més  importants  foren  Manuel  Bochons  i  Josep  Pons.  Buchons  

fou  un  sindicalista  apolític  -no  pas  antipolític-  que  posteriorment  havia de  

coincidir  amb  Josep  Pamias,  Josep  Bragulat,  Joan  Nuet,  etc, en  l'intent  

d'organitzar  un  sindicalisme  reformista,  al  marge de  la  Federació  Regional  

Espanyola  de  l'AlT.  Pel  seu  costat,   la Unió  de  Treballadors  del  Camp  

comptava  amb  uns  2.000  afiliats (la  major  part  de  Catalunya,  alguns  d'Aragó  i  

uns  altres  d'Andalusia)  en  el  moment  del  seu  primer  congrés,  el  maig  de  

1872. L'agost  d'aquest  mateix  any  les  seccions  eren  40;  a  finals  de desembre,  

44  (33 de Catalunya). El segon congrés es reuní també a Barcelona el maig  de  

1873,  hi  hagueren  representades  47  seccions  (41  catalanes)  i  hom  afirmà  

comptar  amb prop de 10.000 afiliats (tanmateix, l'agost de 1873 la Comissió  federal  

de  la  FRE  afirmà  que  la  Unió  comptava  amb  44  seccions).  La  direcció residí,  

el  1872-73  a  Sants,  amb  Lluís  Fusté,  Isidre  Pagès,  Mateu  Carreras,  etc. 

La  resta  d'unions  o  federacions  tingueren  una  incidència numèrica  molt  

menor.  La  Unió  dels  Obrers  de  la  Pell  (o  Unió  de Blanquers)  tenia  813  

federats  el  febrer  de  1872  i  s'estabilitzà  en  13  seccions  (de  13  poblacions,  

11  catalanes)  el  1872-73. No  he  pogut  saber  si  celebrà  cap  altre  congrés  fora  

del  primer, de  març  de  1871.  El  seu  consell  pericial  residí  primer  a  Sant Martí  

de  Provençals  (Josep  Prat)  i  desprès  a  Barcelona  (Francesc Clarà).  Una  major  
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importància  -donada  més  per  la  brillantor  del seu  màxim  dirigent,  Josep  

Pamias,  que  pel  nombre  d'afiliats-  va tenir  la  Unió  de  Constructors  de  Calçat  

que  ja  he  comentat.  La Unió  de  Treballadors  en  Fustes  fines  comptava  l'agost  

de  1872, poc  després  del  seu  congrés  constituent,  amb  11  seccions;  aquestes  

foren  14  al  llarg  de  1873.  El  seu  consell  pericial  residí a  Barcelona  amb  

Antoni  Albert  i  Antoni  Ribera.  Com  hom  pot  veure,  el  sector  de  la  fusta  

aparegué  el  1870-73  dividit  des  del punt  de  vista  de  la  seva  organització  

sindical  en  tres  federacions  d'ofici:  els  fusters  (dins  de  la  Unió  dels  

Constructors d'edificis),  els  ebenistes  (la  Unió  de  Treballadors  en  fustes fines)  i  

els  boters.  Aquesta  últims  celebraren  el  seu  congrés constitutiu  el  novembre  

de  1872,  a  Reus,  lloc  on  es  reuní  també  el  segon  congrés  els  dies  16-20  de  

març  de  1973.  La  federació  d'ofici  dels  obrers  boters  de  la  Regió  Espanyola  

comptava llavors  amb  21  seccions,  1.540  oficials  i  329  aprenents  (la  major  

part  de  Catalunya,  a  Tarragona  i  pobles  dels  voltants,  Reus, Torredembara,  

Montblanc,  etc).  L'agost  de  1872  tenia  només  14  seccions.  El  consell  pericial  

residí  inicialment  a  Tarragona (Tomàs  Fortis).  Havia  d'assolir  una  envejable  

continuïtat  organitzativa  al  llarg  del  segle  XIX  i  part  del  XX.  Pel  seu  costat, la  

Unió  dels  Obrers  Noógrafs,  que  havia  estat  impulsada  inicialment  pels  

impressors  de  Barcelona  i  els  litógrafs  de  la  mateixa ciutat,  constituí  un  

consell  interí  amb  Josep  Tubau  i  Busquet (impressor),  E.  Planas  (litógraf)   i  F.  

Àlvarez  (enquadernador) el  juliol  de  1872,  que  comptava  amb  el  suport  d'una  

desena  de seccions.  Arran  del  congrés  constituent,  l'octubre  de  1872  a 

Barcelona,  la  Unió  de  Noógrafs  assolí  19  seccions;   l'agost  de 1873  aquestes  

eren  25,  amb  2.047  obrers,  241  obreres  i  174  aprenents.  Els  seus  principals  

dirigents  semblen  haver  estat  l'esmentat  Josep  Tubau,  i  el  1873  Policarpo  

Castro.  Cal  tenir  en compte,  però,  que  alguns  dirigents  coneguts  de  la  FRE,  

com és ara  Rafael  Farga  Pellicer,  degueren  romandre  per  raó  del  seu  ofici  

afiliats  a  aquesta  Unió.  Resten,  per  últim,   la  Federació  de Terrissers  -que  

hom  no  sembla  haver  inclòs  dins  la  Unió  de  la Construcció-  i  la  Federació  de  

Forners.  Els  terrissers  comptaven  a  partir  de  l'octubre  de  1872  amb  un  



121 

consell  pericial  provisional  a  Sants  (Mateu  Carreras)   i  sembla  que  celebraren  

el  seu congrés  constituent  a  partir  del  15  d'agost  de  1873  també  a Sants.  

Llavors  el  consell  degué  passar  a  Mataró.  D'altra  banda, després  d'haver  

fracassat  la  iniciativa  de  València  de  desembre de  1872  de  constituir  una  unió  

d'obrers  de  la  indústria  de  l' alimentació  per  a  la  qual  hom  comptava  amb  34  

seccions,   s'organitzà  una  Federació  d'Obrers  Forners  de  la  Regió  Espanyola 

que  celebrà  el  primer  congrés  els  dies  28-30  de  setembre  de  1873. Comptava  

amb  12  seccions,  però  només  n'hi  foren  representades  9  (7  catalanes),  amb  

un  total  de  600  forners.  El  consell  residí  a  Barcelona.(195) 

Una  imatge  basada  en  l'actuació  de  la  direcció  de  la  Federació  Regional  

Espanyola  de  l'AIT  el  1870-73,  i  per  tant  en  l' actuació  dels  bakuninistes  

hispànics,  ha  tendit  sovint  -com  assenyalà  ja  Josep  Termes-  a  marginar  i  

minimitzar  el  vesant  sindical  de  la  Primera  Internacional  a  Espanya.  Val  a  dir  

que  aquest vessant  sindical, de  lluita  reivindicativa  laboral  i  d'esforç organitzatiu  

sindical,  tingué  la  seva  manifestació  més  acabada en  el  desenvolupament  de  

les  federacions  i  unions  d'ofici  que acabo  de  comentar.  Sembla  clar  que  fora  

del  tèxtil,   i  per  altres motius,  del  camp,  la  major  part  d'aquestes  

organitzacions  professionals  tingueren  un  elevat  contingut  encara  artesanal  i  

gremial,  per  més  que  en  la  seva  immensa  majoria  fossin  formades amb  

societats  d'obrers  de  Catalunya.  Fins  i  tot  en  la  mateixa Unió  Manufacturera  hi  

havia  una  part  molt  important  de  treballadors  artesanals  (com  a  mínim,  la  

Federació  dels  Teixidors  a  mà). I,  com  veurem,  aquesta  situació  no  tendí  a  

alterar-se  fins  els anys  finals  del  segle. 

El  cop  d'estat  del  general Pavia, el gener de 1874, i després la restauració 

de la monarquia, determinà amb la clandestinitat de la FRE de  l'AIT  la  paulatina  

desorganització de la immensa majoria de les federacions d'ofici.  En  el  congrés de 

la Federació Regional celebrat clandestinament a Madrid el juny de 1874 encara hom 

afirmà  l'existència  de  la  pràctica  totalitat de  les  federacions  d'ofici i unions. Però 

una part important reduí acusadament les seves forces. Així, la Unió de Constructors 

d'Edificis havia passat de comptar amb 58 seccions (el  1873)  a  sols  20.  La  



122 

Federació  de  Forners  passà  de  12  a  5.  La  Unió  de Constructors  de  Calçat,  de  

31  a  15.  La  Federació  de  Capellers, de  13  a  5.  No  constava  informació,  

possiblement  desapareguda, de  les  Federacions  de  terrissers  i  de  blanquers.  

Hom  no  esmentava  tampoc  la  Unió  dels  Treballadors  del  Camp,  però  el  febrer 

de  1874  encara  existia;  degué  desorganitzar-se  al  llarg  de  l' any.  Continuaven  

estables  la  Unió  de  Noógrafs  (25  seccions)  i la  Unió  de  Treballadors  de  fustes  

fines  (14  seccions).  Significativament,  semblaven  mantenir-se  amb  força  la  

Unió  d'obrers  en Ferro,  la  Federació  d'obrers  boters  i  les  federacions  

components de  la  Unió  Manufacturera.  En  el  sector  del  metall  hom  parlà  

també"  de  les  federacions  d'obrers  mecànics  (17  seccions)  i  dels llauners  (50  

seccions).  La  Federació  dels  Boters  havia  passat de  21  a  28  seccions  i  havia  

celebrat  el  tercer  congrés  el  maig de  1874.  En  el  tèxtil,   "La  Revista  Social"  

fou  suspesa  el  febrer-maig  de  1874  i  la  Unió  Manufacturera  com  a  tal  no  

figurà  en  el congrés  de  Madrid,  però  hom  afirmà  que  Les  Tres  Classes  de  

Vapor comptava  amb  100  seccions,  83  la dels teixidors a mà, 8 la de tintorers, 5 

la dels  obrers  del  gènere  de  punt,  9  la  dels  obrers en  llana  i  13  la  dels  

"obrers  en  peces",  és  a  dir,  un  total  de 218  seccions  (a  comparar  amb  les  

227  seccions  de  l'abril  de  1873). En  qualsevol  cas,  a  partir  de  1875  només  

resistí  la  repressió dels  primers  temps  de  la  Restauració  la  Federació  de  

Boters,  Aquesta,  després  d'haver  cessat  la  comissió  pericial  de  Tarragona  el 

novembre  de  1874,  arran  dels  registres  policials  que  afectaren els  locals  de  

les  seccions  de  Reus,  Masnou,  Vilafranca,  etc, aconseguí  reorganitzar-se  amb  el  

quart  congrés  del  17-18  de  juny  de  1875  celebrat  a  "algun  lloc  

d'Espanya";(198)  hi  assistiren 22  delegats  de  16  seccions.  Un  cinquè  congrés  es  

reuní  el  1876, i  en  els  anys  següents  el  VI,  VII  i  VIII,  fins  que  els  dies 1-9  

de  desembre  de  1881  hom  celebrà  a  Reus  el  novè  amb  representacions  de  

1.602  oficials  i  264  aprenents  (xifres  equivalents a  les  de  1873).  Malgrat  

l'existència  regular  de  "La  Revista  Social",  no  hi  ha  cap  informació  que  

permeti  afirmar  el  funcionament  de  la  Unió  Manufacturera  com  a  tal  ni  el  de  

Les  Tres  Classes de  Vapor. 
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Cal  tenir  en  compte,  tanmateix,  que  el  1  78-79  hom  intentà la  

reorganització  de  la  Unió  de  Constructors  d'Edificis.  Es  celebrà  un  primer  

congrés  el  novembre  de  1878,   sembla  que  a  Barcelona,  on  també  es  reuní  

el  segon  els  dies  7,  8  i  14  de  setembre de  1879,  amb  assistència  de  34  

delegats  de  15  seccions  (Barcelo-na,  Sant  Martí,  Gràcia,  Sant  Gervasi,  Sants,  

Sant  Andreu,  Vall-carca  i  Premià),  és  a  dir,  de  9  societats  de  paletes,  4  de  

fusters,  1  de  terrissers  i  1  de  rajolers,  fonamentalment  de  Barcelona  i  

poblacions  adjacents.  El  total  de  cotitzants  era  de  905 (756  paletes,  124  

fusters,  20  rajolers  i  5  terrissers)  i  el  d' afiliats  d'uns  1.500,  La  Unió  

comprenia  en  el  seu  si  la  Federació  de  Paletes  i  la  Federació  de  Fusters.  Era  

l'única  unió  o federació  d'ofici  que  en  aquells  anys  formava  part  de  la  FRE 

clandestina.  No  celebrà  el  tercer  congrés  fins  el  març-abril  de 1881.  Llavors  

tenia  26  seccions.  La  Federació  dels  Boters  deixà de  cotitzar  a  la  FRE  a  finals  

de  1876.  Les  Tres  Classes  de  Vapor, acceptant  la  seva  existència,  no  

cotitzava.(199) 

En definitiva, les dificultats polítiques del moment, juntament amb la  

impossibilitat de tirar endavant  amb  un  moviment vaguístic  reivindicatiu  

important,  donaren  un  fort  cop  a  la  xarxa  organitzativa  sindical  de  1870-73.  

En  realitat,  només  es  pogué  mantenir  la  federació  més  acusadament  gremial  

de  totes,  la dels  boters.  I  així,  hom  posà  indirectament  en  relleu  fins  a  quin 

punt  aquelles  unions  i  federacions  havien  depès  de  l'important alè  d'unió  

obrera  que  la  Primera  Internacional,  a  banda  d'altres consideracions,  havia  

despertat. 

+  +  + 

Amb  la  crisi  política  de  1881  i  la  pujada  al  poder  de  Sagas-ta,  s'obrí  

la  possibilitat  de  la  reorganització  de  la  FRE  que adoptà  la  denominació  de  

Federació  de  Treballadors  de  la  Regió Espanyola.  Des  d'un  principi,  la  FTRE  

impulsà  de  nou  la  reorganització  de  les  organitzacions  d'ofici.  Teòricament,  el  

plantejament  fou  molt  semblant  al  de  1870-73.  Immediatament  després del  
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congrés  constituent  de  la  Federació  de  Treballadors  (Barcelona,  23-25  de  

setembre  de  1881),  el  dia  26  de  setembre  el  reuniren  els  delegats  de  les  

seccions  del  tèxtil  assistents  i  decidiren  la  reorganització  de  la  Unió  

Manufacturera.(200)  Fou  sobretot al  llarg  de  1882  quan  de  nou  tornaren  a  

funcionar  un  important nombre  d'unions  d'ofici  adherides  a  la  FTRE.  Al  costat  

de  la Unió  de  Constructors  d'Edificis,  que  com  queda  dit  es  reorganitzà  el  

1878,  aquelles  unions  foren» 

-Unió  de  constructors  del  calçat.  El  seu  congrés  constituent es  celebrà  a  

València  (¿)  el  29  de  novembre  de  1881. 

-Unió  d'obrers  de  les  indústries  de  l'alimentació  de  la  Regió  Espanyola.  

Celebrà  el  seu  congrés  constituent  a  Igualada  el 20  de  març  de  1882. Des de 

finals de desembre de  l'any  anterior existia  un  consell  provisional,  el  qual  

anteriorment  s'havia presentat  com  a  consell  provisional  dels  forners. 

-Unió  Manufacturera.  Hom  la  reorganitzà  en  el  congrés  ce-lebrat  a  Reus  

els  dies  24-27  de  març  de  1882.  El  consell  provincial  residí  a  Reus  des  de  

l'octubre  de  1881. 

Unió  d'Obrers  en  Ferro  i  Metalls.  Constituïda  a  Madrid,  els dies  17-19  de  

maig  de  1882.  Comptava  però  amb  una  comissió  provisional  a  Valladolid  des  

del  novembre  de  1881. 

-Unió  de  Noógrafs.  El  seu  congrés  es  reuní  a  Gràcia  els  dies 2 '.-25  de  

juliol  de  1882. 

Unió  de  Treballadors  del  Camp.  Celebrà  el  seu  congrés  a  Sevilla  els  

dies  28-30  de  setembre  de  1882.  Des  del  novembre  de 1881  havia  actuat  un  

consell  provisional  a  Ubique  (Cadis). 

Unió  de  Capellers.  Celebrà  el  seu  congrés  el  setembre  de 1882,  a  

Sevilla. 

-Unió  de  Constructors  de  Carruatges.  El  seu  congrés  es  reuní  a  Madrid  

els  dies  30  de  novembre-3  de  desembre  de  1882. 

A  aquesta  relació  caldria  afegir,  potser,  les  unions  de  treballadors  en  

fustes  fines,  de  transports  marítims  i  terrestres  i la  federació  de  boters,  les  
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quals,   segons  la  memòria  de  la  Comissió  Federal  de  la  FTRE  al  congrés  de  

Sevilla  de  setembre  de 1882,  estaven  "en  organització".(201) 

De  nou,   les  unions  més  importants  eren  les  dels  treballadors del  camp,  

manufacturera  i  de  la  construcció.  Però  ara,  l'ordre en  relació  al  nombre  

d'afiliats  era  aquest  i  no  es  podia  parlar  del  destacat  paper  de  la  Unió  

Manufacturera  de  1870-73. 

La Unió Manufacturera o Unió d'Obrers Manufacturers fou reorganitzada a  

instàncies d'algunes seccions de la Federació de les Tres Classes de Vapor i de la dels 

Teixidors a la Mà, però no aconseguí arrossegar aquestes dues antigues federacions  

d'ofici.  De  fet,  s'aixecà  com  a  oposició,  i  en  constant  polèmica,  a  Les  Tres  

Classes  i  als  Teixidors  a  mà.  Al  congrés  constitutiu  de  Reus  assistiren  47  

delegats  en  nom  de  57  seccions, amb  un  total  de  2.333  dones  i  6.200  

homes;  44  vots  aprovaren  l' adhesió  de  la  Unió  Manufacturera  a  la  FTRE.  

Hom  afirmà  a  començaments  d'abril  que  es  comptava  amb  un  centenar  de  

seccions, 3.000  obreres  i  7.000  obrers.  La  seva  implantació  semblava  fo-

narmentar-se  en  Reus,  Valls,  igualada,  Manresa,  Sabadell,  Terrassa,  Sants  i  

Sant  Martí.  En  tot  cas,  tingué  moltes  dificultats per  a  assolir  el  sector  del  

cotó  i  de  l'alta  muntanya,  per  més que  el  1883  aconseguí  que  una  part  dels  

obrers  de  Manlleu  s'hi adherissin.  El  seu  segon  congrés  es  reuní  a  Igualada  

els  dies 17  i  18  de  març  de  1883.(202)  Hi  assistiren  44  delegats.  Cal  fer  notar  

les  delegacions  de  Sant  Martí  de  Provençals  (Tres  Classes, estampadors  i  

empesadors),  Sants  (Tres  Classes,   estampadors,   filadors  de  cotó,  corders),  

Barcelona  (teixidors  de  seda  a  mà, teixidors  mecànics  de  cotó,  tintorers,  

estampadors,   cilindradors i  similars),  Sabadell  i  Terrassa  (teixidors  de  llana,  

Tres  Classes),  Igualada  (Tres  Classes,  vetaires,  cordoners,  tintorers), Manresa  

(Tres  Classes,  vetaires  i  similars),  Reus  (Tres  Classes, tintorers,  filadors)  i  

Valls  (Tres  Classes,  teixidors  a  mà).  Altres  seccions  de  Les  Tres  Classes  de  

Vapor,  afiliades  a  la  Unió Manufacturera  eren  les  de  Sant  Joan  de  les  Fonts,  

Castellar  del Vallès  i  Picamoixons.  També,  els  teixidors  a  mà  de  Sant  Feliu de  

Codines,  Sant  Celoni,  Santa  Coloma  de  Queralt,  Capellades  i Carme.  A més, els 
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teixidors  i  similars  d'Olot  i  els  teixidors de  Gràcia.  De  fora  de  Catalunya  hi  

hagué  representants  de  Granada,  Valladolid,  Antequera,  Màlaga  i  Grazalema,  

així  com  d'Alcoi  (teixidors  a  mà)  i  València  (ventallers,  tintorers,  teixidors  i  

similars).  El  consell  professional  passà  ara  a  Sabadell -havia  estat  des  del  

1881  a  Reus-.  Entre  els  nous  dirigents  de la  Unió  figuraven  el  teixidor  

mecànic  de  Reus  Ramon  Constantí i  l'igualadí  Pere  Marbà  Cullell,  també  

teixidor.  La  Unió  Manufacturera  existia  encara  el  juliol  de  1885,  quan  una  

delegació seva  assistí  al  congrés  cosmopolita  que  se  celebrà  llavors  a  

Barcelona.  Els  dies  23-25  d'agost  de  1885  celebrà  el  cinquè  congrés a  Sants.  

Anteriorment  havia  celebrat  el  tercer  a  València  els dies  8-10  d'octubre  de  

1883  i  el  quart  a  Sabadell  el  21-23  de setembre  de  1884. 

Si  la  Unió  Manufacturera,  que  continuà  agrupant  fonamental-ment  obrers  

del  tèxtil  catalans,(203)  veié  molt  reduïda  la  seva  força numèrica  (els  28/30.000  

afiliats  de  1872-73  passaren  a  ésser, com  hem  vist,  els  9/10.000  de  1882),  

la  Unió  dels  Treballadors del  Camp  en  canvi,  i  gràcies  a  la  incorporació  del  

moviment  societari  d'Andalusia,  experimentà  un  espectacular  augment.  Els 

menys  de  10.000  adherits  de  1873  -la  majoria  catalans-  es  convertiren  en  

20.915  -la  pràctica  totalitat  andalusos-  el  setembre de  1882.  La  importància  

del  fet  no  ha  d'ésser  minimitzada,  encara  que  en  la  UTC  a  Andalusia  sovint  

s'incloïen  obrers  no  estrictament  pagesos.  En  el  moment  de  màxima  expansió,  

durant  el congrés  celebrat  a  Sevilla  els  dies  28-29  de  setembre  de  1882 

(qualificat  de  tercer)  el  segon  degué  ésser  el  de  Barcelona  de 1873)  hom  

afirmà  comptar  amb  104  seccions   (i  els  20.915  federats esmentats);  el  5  de  

juliol  anterior  les  seccions  eren  47.  La seva  força  es  centrava  ara  a  les  

províncies  andaluses  de  Cadis (a  l'entorn  de  Jerez  i  Sanlúcar  de  Barrameda)  

Arcos  i  Ubrique, amb  un  total  de  39  seccions),  Sevilla.  (a  l'entorn  de  Sevilla  i 

Aznalcollar,  el  Arahal,  Marchena  i  Ecija),  Màlaga  (Ronda,  Màlaga  i  Vélez-

Málaga)  i  Còrdova  (fonamentalment,  en  aquests  anys, a  l'entorn  de  Còrdova  

capital).  A  Catalunya  només  comptava  amb seccions  camperoles  a  Sants  (1  

secció  i  lo  afiliats),  Terrassa (1-20),  Sant  Celoni  (1-9),  Capellades  (1-170),  
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Reus  (1-60),  Vilaseca  (1-210),  i  Tàrrega  (1-10),  és  a  dir,  7  seccions  i  489  

afi-liats.  Com  era  lògic  i  obligat,   la  direcció  de  la  Unió  de  Treballadors  del  

Camp  romangué  ara  a  Andalusia,  primer  a  Ubrique,  des-prés  del  congrés  de  

Sevilla  a  Arahal  (amb  Francisco  Ruiz).  Arran de  la  repressió  desencadenada  

per  l'afer  de  la  Mano  Negra  i  de manera  conjuntural,  el  consell  pericial  passà  

a  Barcelona  (juny-setembre  de  1883),  però  després  del  congrés  de  València  

anà  a Medina-Sidonia  i  aviat  a  Sevilla  (octubre  de  1883)  amb  Francisco  Sáenz  

Burgos.  Durant  els  primers  temps,   la  direcció  de  la UTC  es  mostrà  favorable  

als  criteris  prosindicalistes  de  la Comissió  Federal  de  la  FTRE  i  xocà  amb  els  

dissidents  d'Arcos de  la  Frontera  i  de  Sevilla.  El  seu  quart congrés es  reuní  a  

València  els  dies  9-11  d'octubre  de  1383   (després  del  congrés de la FTRE)  

amb  molt  poques  delegacions.  De  fet,  a  partir  de  1883 la  UTC,  molt  afeblida,  

es  veié  també  afectada  per  les  disputes entre  la  nova  direcció  de  Francisco  

Sáenz  i  moltes  seccions. Un  darrer  congrés  de  la  Unió,  a  Montellano  l'abril  de  

1884,  decidí  diverses  expulsions,  entre  elles  la  de  Sáenz.  Aquest  havia 

aconseguit  que  "La  Autonomia"  (que  es  publicava  a  Sevilla  des del  gener  de  

1883)  es  convertís  en  l'òrgan  de  la  UTC  l'octubre de  1883  i  fins  l'abril  de  

1884.(204) 

Pel  seu  costat,   la  Unió  de  Constructors  d'Edificis  sembla haver  assolit  

un màxim d'implantació  el  juny  de  1882  quan  comptava  amb  90  seccions  i  

prop  de  5.000  afiliats  (recordem  que  el setembre  de  1879  tenia,  en  temps  

del  seu  segon  congrés,  15  seccions  i  uns  1.500  afiliats).  La  Unió  de  la  

Construcció  tingué un  paper  destacat  en  les  decisions  preses  de  tornar  a  la  

vida pública  i  fundar  la  FTRE.  Celebrà  el  tercer  congrés  a  Barcelona els  dies  

23  i  27  de  març  i 3  d'abril  de  1881.(205)  Poc  després,  hom reuní  a  Barcelona  

(al  teatre  de  l'Odeó)  una  assemblea,  amb  més de  1.200  treballadors  de  la  

construcció,  el  12  de  juny  de  1881. Hi  havia  delegats  de  societats  de  paletes   

(16),   fusters  (3),  rajolers  (8)   i  terrissers   (1)  de  diverses  poblacions  

catalanes   (de Barcelona  i  el  seu  pla,  Badalona,  Alella,  Masnou,  Tiana,  Premià 

de  Dalt,  Premià  de  Mar,  Vilassar  de  Dalt,  Vilassar  de  Mar  i  Granollers).  En  
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definitiva,  28  societats  de  17  poblacions  catalanes. La  Unió  féu  llavors  una  

crida  a  la  celebració  d'un  congrés  obrer espanyol,  que  fou  convocat  finalment  

el  10  de  juliol  de  1881  per al  setembre  del  mateix  any  per  una  relació  de  

societats  obreres encapçalada  per  la  UCE.  Per  aquell  temps  el  corresponsal  

d'aquesta  unió  era  Josep  Tersol.  El  juliol  de  1881  comptava  amb  26  seccions  

(12  de  paletes)  de  quinze  poblacions  catalanes.  A  mitjans de  1882  la  Unió  

estava  formada  per  41  secciona  de  paletes  i  peons, 15  de  fusters  i  ebenistes,  

14  de  rajolers, 9 de pedrers, 3 de terrissers, 2 de serrallers i 1 de vidriers. Celebrà  

el  quart congrés el maig de 1882 a Barcelona i el cinquè degué  reunir-se el  1883.  

En  tot  cas, el sisè ho féu l'octubre de 1884 a Barcelona. Hom  protestà  per  la  

decisió  presa  en  el  congrés  extraordinari  de  la  FTRE  de  poc  abans  que  havia  

decidit  el  retorn  a  la clandestinitat  (la  retirada  al  Mont  Aventino).(206)  La  UCE  

continuava  demanant,  per  tant,  una  vida  pública  i  sindical.  El  seu  consell  

pericial  residia  llavors  a  Sants.  Tanmateix,  hi  havia  algunes  seccions  

favorables  a  la  postura  de  la  Comissió  Federal  de la  FTRE  que  havia  impulsat  

la  retirada:  els  paletes  i  peons  de Barcelona,  els  pedrers  de  Montjuïc  i  els  

paletes  de  Gràcia. 

La  resta  d'unions  foren  molt  febles  i  la  majoria  dirigides des  de  fora  de  

Catalunya.  La  Unió  de  Constructors  del  Calçat, reorganitzada  l'agost  de  1881  

des  de  València,  on  celebrà  poc després  el  seu  congrés  constituent,  comptava  

el  gener/febrer  de 1882  amb  23  seccions  i  de  1.500  a  2.000  afiliats  (19  

societats de  sabaters  i  4  de  blanquers)(207).  El  desembre  de  1882  el  seu  

consell  residia  a  Madrid  (el  secretari  era  el  conegut  "perturbador" Manuel  

Pedrote,  molt  crític  envers  la  direcció  barcelonina  de la  FTRE.  Poc  després,  el  

consell  dels  obrers  del  calçat  passà a  València,  donada  la  divisió  dels  

membres  de  Madrid.  Posteriorment,  assistí  al  congrés  cosmopolita  de  1885  

celebrat  a  Barcelona.  La  Unió  d'Obrers  de  les  Indústries  de  l'Alimentació  de  

la Regió  Espanyola  sorgí  d'un  consell  provisional  de  la  federació de  forners  

establerta  a  Barcelona  a  finals  de  desembre  de  1881(208). Celebrà  el  congrés  

constituent  a  Igualada  el  20  de  març  de  1882, on  assistiren  representacions  
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de  forners,  fideuers  i  pastissers. El  maig  del  mateix  any  la  Unió  comptava  

amb  11  seccions  de  forners,  2  de  moliners,  1  de  fideuers  i  1  de  confiters.  

Formalment, el  juny  de  1886  encara  existia.  Com  a  mínim,  el  seu  consell 

signà  el  manifest  del  Centre  Obrer  de  Barcelona  de  febrer  de  1886. La  Unió  

de  Noógrafs(209)  comptava  el  juny  de  1882,  poc  abans  del  seu congrés  

constituent,  amb  17  seccions  de  paperers,  7  de  noógrafs (impressors),  4  de  

tipògrafs,  2  de  litógrafs;  en  conjunt,  30  seccions  i  uns  2.000  federats.  El  15  

de  setembre  de  1882  féu  aparèixer  "El  Noógrafo'.'  Revista  de  Ciencias  

Sociológicas"  a  Barcelona.  Celebrà  un  segon  congrés  a  València  els  dies  10-

11  d'octubre  de  1883.  La  seva  comissió  administrativa  (repartida  entre 

Barcelona  i  Valladolid)  passà  llavors  a  Madrid  (amb  Ernesto  Álvarez,  contrari  

a  la  direcció  de  1881-83  de  la  FTRE  i  favorable a  la  nova  comissió  federal  

encapçalada  per  Cuadrado  de  Valladolid).  El  desembre  de  1883  comptava  amb  

41  societats  (de  les  quals 23  de  paperers  i  16  de  tipògrafs)  i  més  de  3.000  

afiliats.  La Unió  d'obrers  en Ferro  i  Metalls(210) comptà  amb  una  comissió  

provisional  a  Valladolid  (Blas  Pérez)  des  del  novembre  de  1881.  Celebrà  a  

Madrid,  els  dies  17-19  de  maig  de  1882,  el  seu  primer  congrés,  Tenia  

llavors  44  seccions  que  agrupaven  uns  6.000  federats. Assistí  al  congrés  

cosmopolita  celebrat  a  Barcelona  el  juliol de  1885.  La  Unió  de  Capellers(211) 

tenia  l'agost  de  1882,  poc  abans del  congrés  reorganitzador  fet  a  Sevilla,  25  

seccions  i  1.100 federats.  Finalment,  la  Unió  de  Constructors  de  

Carruatges(212),  que pretenia  reunir  a  constructors  i  pintors  de  carros,  

manyans  i basters,  tingué  el  consell  provisional  a  Madrid  des  del  juliol de  

1882.  Al  congrés  de  novembre-desembre  d'aquell  any  només assistiren  

delegats  de  sis  poblacions,  cap  d'elles  catalana. 

Si  comparem  la  situació  de  1881-83  amb  la  de  1870-73,  s'observen  

importants  diferències,  malgrat  que  aparentment  la  pràctica  totalitat  de  les  

unions  d'ofici  fossin  reconstituïdes.  En aquest  sentit,  només  la  Unió  de  

tintorers,  la  dels  obrers  de  la pell  (blanquers)  i  la  dels  treballadors  de  fustes  

fines  (ebenistes)  havien  desaparegut.  Però  és  que  les  unions  havien  perdut en  
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gran  mesura  l'elevat  -potser  excessiu-  grau  d'estructuració interna  de  1870-73.  

Ara  no  es  basaven  en  les  federacions  d'ofici.  I  si  en  lloc  de  fer  la  

comparació  en  relació  a  les  nominals  unions de  federacions  d'ofici,  tenim  en  

compte  precisament  aquestes, llavors  podrem  constatar  que  havien  desaparegut  

del  tot  o  s'havien allunyat  de  la  respectiva  unió  adherida  a  la  FTRE moltes 

federacions.  En  el  tèxtil,  Los  Tres  Classes  de  Vapor,  els  teixidors  a  mà,  els  

tintorers,  els  corders,  els  obrers  en  gèneres  de punt.  En  la  construcció,  les  

federacions  de  paletes,  fusters  i estereótoms,  etc.  En  part  per  motius  

ideologics  -hom  intentà  superar  l'excessiva  burocratització  sindical  que  

significava  el model  de  1870-73-,  en  part  perquè  ara  no  totes  les  federacions 

existents  s'avenien  a  ingressar  a  la  FTRE,  el  fet  és  que  la  feblesa  

organitzativa  de  les  unions  d'ofici  fou  considerable.  En realitat,  els  seus  

consells  pericials  tendiren  a  ésser  més  un punt  de  referència  i  de  relacions  -

limitades-  entre  diverses societats  obreres,  que  no  centres  fins  a  cert  punt  

directors  d' una  determinada  política  reivindicativa  laboral  com  d'alguna manera  

havien  estat  anteriorment.  En  relació  a  aquest  tema  cal segurament  veure  el  

menor  paper  de  les  unions  i  federacions  d' ofici  en  el  si  de  la  FTRE.  I  és  

que  en  el  fons,  aquesta  no  pogué, com  a  mínim a  Catalunya,  posar  en  un  

primer  pla  la  vessant  sindical,  reivindicativa,  com  havien  pretès  els  seus  

impulsors. 

Tot  plegat  ens  remet  a  la  feblesa  de  la  FTRE  a  Catalunya, 

comparativament al pes, cert, que havia  tingut  la  FRE.  En  un  cert sentit  això  ja  

ha  estat  comentat  en  un altre  lloc,  però  aquesta feblesa  es  posà  de  manifest 

també amb les unions i federacions d'ofici. El 1881-83, la major part d'aquestes  

foren  impulsades i  dinamitzades  des  de  fora  de  Catalunya.  I  si  hom  es  fixa  

en  les més  importants,  hom  ha  de  constatar  els  canvis  profunds  ocorreguts.  

La  Unió  Manufacturera  no  arribà  ni  de  lluny  a  la  meitat de  la  força  

organitzada  anterior.  La  Unió  dels  Treballadors  del Camp  tingué  a  Catalunya  

una  presència  ridícula.  Sola  la  Unió de  la  Construcció  mantingué  l'anterior  

situació.  En  el  metall, l'eix  de  l'afiliació  es  decantà  clarament  a  Madrid,  
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Valladolid i  en  part  Andalusia.  Això  no  deixa  d'ésser  un  índex  de  les  

dificultats  que  trobaren  en  aquells  moments  els  dirigents  anarquistes  per  a  

penetrar  en  molts  sectors  bàsics  de  l'economia  catalana,  un  cop  trencada  en  

bona  mesura  la  tensa  aliança  de  1870 amb  els  sindicalistes  més  moderats.  Ve  

a  corroborar  aquest  fet, una  nova  característica  de  la  situació  de  1881-83:  

ara  existien algunes,  no  moltes,  però  algunes,  federacions  d'ofici  al  marge de  

la  FTRE  que,  cal  no  oblidar-ho,  volia  presentar-se  com  a  l' única  central  

sindical  del proletariat a  Espanya.  Es  el  cas  de  la Federació  de  les  Tres  

Classes  de  Vapor  i  dels  Teixidors  a  Mà, i  de  la  Federació  Tipogràfica.  Fins  a  

cert  punt,  també,  el cas de  la  Federació  de  Boters. 

Les  Tres  Classes  de  Vapor  es  reorganitzà  a  començaments  de 1881  i  

celebrà  el  corresponent  congrés  el  juliol  de  1881.  Poc després  comptava  ja  

amb  8.000  federats.  No  és  aquí  el  lloc  per a  explicar  la  vida  d'aquesta  

federació(213) ni en especial el paper que tingué  en  les  conferències  obreres  de  

l'agost de 1881 a Barcelona, ni com va sostenir "El Obrero" de Josep Pamias i  els 

intents d'unió amb els socialistes madrilenys, que es  concretaren  en  el  congrés  

obrer de l'agost de 1882, la  fundació  de  la fantasmagòrica Associació  Nacional  de  

Treballadors  d'Espanya i  el  suport  al  Partit  Democràtic  Socialista  Obrer  

Espanyol,  aspectes  aquests  que  ja  han  estat  referits  en  altres  pàgines.  Cal  

potser,  això  sí,  constatar  que  la  seva  vida  organitzativa  fou força  regular,  

malgrat  el  seguit  d'escissions  que  l'actitud oportunista  i  reformista  dels  seus  

dirigents  provocà  sovint.  Mentre  el  1882-83  algunes  seccions s'adherien a  la  

Unió  Manufacturera,  el  juliol  de  1882  es  produí  una  primera  escisió  important 

a  Barcelona  i  les  Corts  (uns  4.000  associats)  que  es  proclamaren autònoms  i  

no  retornaren  a  la  federació  fins  el  juliol  de  1885. Celebrà  tanmateix  en  

aquest  període  congressos  regulars:  el  II (juliol  de  1882),  III  (setembre  de  

1882),  IV  (setembre  de  1883), V  (novembre  de  1883),  VI   (Esparreguera,  

desembre  de  1883)  i  VII (desembre  de  1884).  La  seva  força  numèrica  sembla  

haver  estat important:  un  màxim  de  20.000  afiliats  l'octubre  de  1883.  Els 

dirigents  més  importants  d'aquesta  primera  etapa  foren  Joan  Vidal,  Josep  
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Bragulat  i  Manuel  Vilà.  Molt  afeblida  la  FTRE,  i  pràcticament  desorganitzada  la  

Unió  Manufacturera,   la  Federació  de Les  Tres  Classes  de  Vapor  es  convertí  -

de  fet  sempre  ho  havia estat-  en  la  gran  i  única  organització  del  tèxtil  català  

fins els  primers  anys  noranta. Així celebrà congressos  el 1886  (VIII,  gener  i  IX,  

setembre),  1887  (X,  abril),  1889  (XI, novembre, a Vilanova i la Geltrú), 1890 

(XII, setembre), 1891 (XIII, maig)  i  1892  (XIV, gener), féu reformes 

administratives i intentà continuadament afirmar una via moderada i pròpia, molt 

proclivi al pacte i  l'entesa  amb  les  autoritats  locals.  Ressistí en aquest sentit la 

ruptura amb els socialistes i la creació de la UGT el 1888, però fracassà 

estrepitosament en l'intent d'endegar una central sindical a  la  seva imatge,   la  

Convenció Socialista  Obrera  de  febrer  de  1890.  Els  dirigents  de  la  segona 

etapa  foren  sobretot  Bonaventura  Canadell,  Pere  Orfila,  Rafael  Orriols,  Eudald  

Xuriguera  i  Antoni  Sagnès.  Fins  el  1890  semblen haver  mantingut  la  xifra  dels  

vint  mil  afiliats.  La  crisi  de  la Federació  es  produí  arran  de  les  imponents  

vagues  d'aquests  anys que  feren  trontollar  tot  l'edifici  societari:  l'afiliació  deva-

llà  brutalment  (l'abril  de  1891  eren  sols  6.432  adherits),  "El Obrero",  que  

havia  estat  el  seu  òrgan  d'expressió  el  1880-91, deixà  de  publicar-se  per  

decisió  del  XIV  congrés  i  s'aguditzà el  reformisme  i  oportunisme  polític  amb  

dirigents  com  Ramon  Fontanals  i  Pere  Elias. 

Molt  poca  cosa  sabem  de  la  Federació  dels  Teixidors  a  Mà. Només  que  

el  1882  continuava  la  seva  existència  i  s'esforçava per  a  aconseguir  la  

implantació  dels  jurats  mixtes  i  lleis  reguladores  del  sou.(214) 

Pel  seu  costat,  la  Federació  de  Boters  sembla  haver  estat un  cas  

especial.  Relacionada  amb  la  FTRE,  es  mantingué  molt  apartada  de  la  vida  i  

discussions  d'aquesta,  així  com,  posteriorment, de  les  organitzacions  i  

congressos  amb  influència  anarquista clara.  Tanmateix,  fou  una  federació  d'ofici  

que  es  convertí  en mítica  per  la  regularitat,  estabilitat  organitzativa  i  esperit 

reglamentarista  de  l'ofici  i  les  condicions  de  treball.  Tingué una  vida  quasi  

totalment  abocada  als  interessos  professionals i  laborals  i  molt  poques  vegades  

participà  com  a  tal  en  moviments generals  (organitzatius  o  de  reivindicació)  
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del  sindicalisme català.  Val  a  dir  que  agrupava  la  pràctica  totalitat  dels  

membres  qualificats  de  l'ofici,  per  més  que  aquest  no  constituís un  sector  

numèricament  important.  Els  afiliats  es  mogueren  a  l' entorn  dels  dos  mil:  

1.602  oficials  i  264  aprenents  el  desembre de  1881  (quan  es  celebrà  al  IX  

congrés  a  Reus),  2.072  i  367  respectivament,  el  novembre  de  1882  (X  

congrés  a  Tarragona),  més de  1.600  oficials  el  juny  de  1885  (XIII  congrés,  

Vilanova  i  la Geltrú),  1.827  oficiala  i  333  aprenents  el  maig  de  1887  (XV 

congrés,  Sants),  1.340  i  215  el  maig  de  1889  (XVII  congrés,  Barcelona),  etc.  

Agrupava,  entre  altres,  els  boters  de  Sant  Martí  de Provençals  (270  oficials  el  

1882,  420  el  1887  i  el  1889),  Tarragona  (250  el  1882,  225  el  1887,  224  el  

1389),  Reus  (200  el  1881, 220  el  1887,  225  el  1889),  Vilanova  i  la  Geltrú",  

el  Vendrell (88  afiliats  el  1889),  etc.  Comptava  amb  un  òrgan  de  premsa,   

"El Eco  del  Tonelero"  (existia  el  juny  de  1887)  i  el  1885-87  preconitzà  

l'establiment  per  part  de  les  seccions  de  tallers  cooperatius  (el  1882  ja  

existia  un  taller  d'aquesta  mena  a  Vilanova). El  1873  havia  aconseguit  establir  

una  tarifa  de  preus  del  treball  única  per  a  tota  la  federació  (és  a  dir,  per  a  

tot  l'ofici a  tota  Espanya).  Establí  un  servei  d'invalidesa  el  1889.  La  seva  

direcció  tendí a  desplaçar-se  de  Reus  i  Tarragona  (on  havia residit  

tradicionalment  des  de  la  fundació)  a  Sant  Martí  de  Provençals  i  Barcelona  el  

1885-94.(215) 

Per  últim,  la  Federació  Tipogràfica.  Aquesta  s'organitzà clarament  en  

contra  de  la  Unió  de  Noógrafs  i  de  la  FTRE.  La  iniciativa  partí  de  la  Societat  

Tipogràfica  de  Barcelona,  que  havia  celebrat  el  seu  congrés  constitutiu  l'agost  

de  1879  i  que inicialment  fou  una  organització  professional,  sindical  i  assis-

tencial  que  aconseguí  reunir  també  els  tipògrafs  anarquistes  i algun  socialista  

(com  Toribio  Reoyo).  A  començaments  de  1882  els anarquistes  es  retiraren  i  

crearen  La  Solidaria,  donat  que  no havien  aconseguit  arrossegar  la  Societat  

Tipogràfica  a  la  FTRE. La  Societat  Tipogràfica  de  Barcelona  (136  afiliats  el  

novembre  de  1879;  153  el  gener  de  1880;  273  el  juliol  del  mateix  any; 327  

el  gener  de  1881;  420  l'octubre  d'aquest  any;  550  el  febrer de  1882),  a  
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través  del  seu  "Boletín  Oficial  de  la  Sociedad  Tipogràfica  de  Barcelona"   

(Barcelona,  febrer  de  1880-novembre  de  1882) impulsà  la  creació  de  sindicats  

de  tipògrafs  a  la  Ciutat  de  Mallorca,  Lleida,  Castelló  i  València.  Volgué  

mantenir-se  al  marge de  les  polèmiques  i  així  no  participà  ni  en  el  congrés  

d'agost de  1881  organitzat  pel  Centre  Federatiu  de  Societats  Obreres  de 

Barcelona  ni  en  el  congrés  del  setembre,   fundacional  de  la  FTRE, Eren  els  

seus  dirigents  en  aquells  moments  Manuel  Fernández,  Toribio  Reoyo  i  Miquel  

Renté.  La  separació  dels  anarquistes  (notablement  Antoni  Pellicer  Paraire,  

Josep  Llunas,  Lluís  Gili,  Eudald  Canibell,  Pere  Esteve,  Emili  Guanyabens,  etc)  

accelerà  la decisió  de  la  Societat  Tipogràfica  d'anar  a  una  ràpida  creació de  la  

Federació  Tipogràfica  Espanyola  i  per  això  hom  es  posà en  contacte  amb  

l'Associació  General  de  l'Art  d'Imprimir  de  Madrid,  que  en  aquells  moments  

estava presidida per Pablo  Iglesias. Els  projectes  d'estatuts  i  el  reglament  foren 

elaborats a Madrid, però el congrés fundacional es celebrà a Barcelona els dies  28-

30 de setembre de 1882,(el congrés de la Unió de Noógrafs s'havia reunit a Gràcia el 

juliol del mateix any). 20 delegats representaren 17 societats obreres de la tipografia 

amb un total de 2.400 afiliats. El comitè central  de  la  nova  organització d'ofici, 

sota la presidència de Manuel Fernández, residí  a  Barcelona.  Les  societats  més  

fortes  eren  llavors  les  de  Madrid  (uns 1.041  socis),  Barcelona  (uns  502)  i  

València  (més  de  200).  El nom  oficial  fou  Federación  Tipográfica  Española  y de  

las  industrias  similares  (o  bé,  Federación  de  los  Obreros  Tipògrafos  españoles  

y  de  las  industrias  similares).  Publica  llavors  com  a òrgan  de  premsa  "La  

Unión  Tipogràfica"  (Barcelona,  15  novembre de  1882-30  novembre  de  1884),  

que  substituí  el  "Boletín"  anterior.  El  problema  de  la  nova  federació  es  

centrà,  significativament,  en  l'oposició  dels  anarquistes  per  un  costat  i  en  la  

dels mutualistes  reformistes  pro-republicans  per  un  altre.  El  segon congrés  de  

la  Federació  es  reuní  a  València  els  dies  6-8  de  desembre  de  1884.  Allí  hom  

decidí  traslladar  el  comitè  central  a Madrid  i,  així,  el  gener  de  1885  Pablo  

Iglesias  ascendí  a  la  presidència,  càrrec  que  havia  de  mantenir  fins  als  

primers  anys  del nou  segle.  La  Federació  Tipogràfica  fou,  com  ja  ha  estat  
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assenyalat,  una  important  capsa  de  resonància,  organitzativa  i  doctrinal,  de  

les  posicions  del  nucli  socialista  madrileny.  Celebrà el  III  congrés  a  Saragossa  

(1886)  i  poc  a  poc  el  pes  de  la  Federació  es  desplaça  a  Madrid,  Bilbao,  

Logroño,  Burgos,  i  també a  València,  on  el  maig  1886—juliol  1887  residí  un  

altre  tipògraf socialista,  Antonio  García  Quejido.  Quan  es  reuní  l'agost  de  1888 

el  congrés  obrer  de  Barcelona    que  havia  de  fundar  la  UGT,   Iglesias  i  

Reoyo  representaren  la  Federació  Tipogràfica.  Com  hem vist,  aquesta  estava  

composta  llavors  per  13  seccions  i  1.391 afiliats  (693  de  Madrid,  172  de  la  

Societat  Tipogràfica  de  Barcelona,  30  de  la  societat  de  Tarragona,  etc).  A  

finals  de  l'any, quan  estar  a  la  Federació  Tipogràfica  volia  dir  també  romandre 

afiliat  a  la  UGT,  les  xifres  acusaren  un  cert  descens:  només hi  havia  11  

seccions.  Les  xifres  més  baixes  semblen  haver  estat les  de  1896:  sols  9  

seccions  i  976  federats. La Federació Tipogràfica i en el seu nom, Iglesias, 

assistiren  regularment  a  tots els  congressos  de  la  UGT  (1890,  Vilanova  i  la  

Geltrú;   1892,  Malaga;  1894  Madrid;  1896,  València;  1399,  Madrid).(216) 

El  1870-73  les  unions  i  federacions  d'ofici  havien  estat, on  el  sou  

conjunt,  el  resultat  de  l'impuls  unitari  que  havia despertat  la  Primera  

Internacional.  S'havien  organitzat  en  general  a  partir  i  dins  de  la  FRE  de  

l'AIT.  Algunes  d'elles  -les  més importants-  afirmaren  «fonamentalment  unes  

preocupacions  sindicals i  laborals,  força  allunyades  dels  objectius  revolucionaris  

de la  direcció  bakuninista  de  la  FRE,  i  així  aquesta  es  mantingué en  

l'ambigüitat  pactada  en  el  congrés  obrer  de  Barcelona  de  juny de  1870.  La  

FRE  fou,  en  aquest  sentit,  alhora  una  central  sindical,  bàsicament  laboralista,  

i  una  organització  obrera  revo-lucionarista.  La  FTRE  de  1881-83  (i  la  seva  

direcció  barcelonina  anarco-colectivista,  pro-sindicalista)  volgué  repetir  

l'operació, però es trobà que no pogué arribar a un acord amb una part important del 

sindicalisme moderat, de  nou  també  més  o menys  "apolític",  però  clarament  

antibakuninista. Amb les dificultats assenyalades, tanmateix la FTRE endegà la  gran  

majoria de les ara unions d'ofici existents.  El  nou  fou  que  hom  es  trobà  amb  la  

resistència no ja de societats obreres aïllades, sinó d'algunes federacions d'ofici  ben  
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estructurades. Notablement, amb significació i  importància  totalment  diferents,  la  

Federació  de  Les  Tres  Classes  de  Vapor  i  la  Federació  Tipogràfica Espanyola.  I  

si  aquestes  (o  més  ben  dit,  el  sindicalisme  moderat  encapçalat  per  "El  

Obrero")  fracassaren  en  intentar  endegar una  central  sindical  alternativa  a  la  

FTRE  (la  fantasmagòrica Associació  Nacional  dels  Treballadors  d'Espanya  de  

1882),  en  canvi  havien  de  tenir  èxit  en  reafirmar  la  il�lusió  que  les  

federacions d'ofici  podien  -malgrat  les  dificultats,  que  eren  moltes-  assegurar  

una  certa  gestió  eficaç  dels  interessos  me's  estrictament laborals  i  assistencials  

dels  treballadors.  És  clar  que  això depenia  en  gran  mesura  de  l'actitud  de  

l'estat,  sempre  a  cavall entre  la  repressió  pura  i  simple  i  uns  tímids  intents  

de  donar suport  al  sindicalisme  assenyat  contra  l'aixelabrat  i  revolució-narista,  

com  veurem  en  el  seu  lloc.  És  clar,  també,  que  les  Federacions  d'ofici  com  

a  tals  tendien  al  reformisme,  en  especial a  la  reivindicació  de  la  negociació  

mixta  defensada per les autoritats municipals  o  estatals,  d'interessos  laborals  

concrets. Be,  del  que  es  tracta  ara  és  de  posar en relleu com, malgrat la 

desfeta de la FTRE, en els  darrers  anys  del  segle  les federacions d'ofici no  sols  

no  desparegueren  sinó  que,  al  contrari,  foren un  important canal de relació  

entre  els  obrers  de  diversos  llocs. D'alguna  manera,  davant el fracàs  de  les  

centrals  sindicals  que he  analitzat  pàgines  enrera,  les  federacions d'ofici havien 

d' ésser,  amb  la  seva  "neutralitat"  i  la  seva  voluntat  cada  cop  més 

exclusivament  laboral  i  corporativa,  el  més  elevat  índex  del  grau 

d'estructuració  d'un  moviment  sindical  i  societari  fonamentalment dispers.  Tot  

això,  en  especial  (però  no  exclusivament)  a  Catalunya. 

+  +  + 

L'anàlisi de les  federacions  d'ofici  en  els  anys  de  final de  segle  es  veu  

limitada per la  pobresa  de  les  fonts  informatives.  Així  i  tot,  he  pogut  recollir  

unes  quantes  dades  que,   segons crec,  permeten,  si  més  no,  d'entreveure  la  

seva  importància  i de  substentar  l'afirmació  feta  de  la  continuitat  de  l'esforç  

federatiu  d'ofici  al  marge  -però  no  necessàriament  amb  enfrontament-  de  les  
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centrals  sindicals.  Cal  recordar  en  aquest  sentit que  la  UGT  no  comptà  més  

que  amb  la  Federació  Tipogràfica  fins que  el  1898  aconseguí  l'adhesió  del  

Sindicat  General  de  Ferroviaris  d'Espanya,i  inaugurà  així  la  llarga  presència  

ugetista  en el  sector  dels  obrers  ferroviaris.  Com  veurem,  l'adhesió  el  1895-99  

de  la  Unió  Fabril  Cotonera  fou  molt  conjuntural  i  irregular(217). Pel  seu  costat,   

la  decadència  de  la  FTRE  el  1884-88  i  el  funcionament  poc  estructurat  de  la  

FRC  el  1888-93,  que  en  realitat no  fou  altra  cosa  que  unes  sigles  recolzades  

en  un  "centre  de relacions",  no  afavoriren  la  connexió  clara  entre  federacions  

d' ofici  i  central  sindical,  malgrat  la  presència  d'anarquistes  en ambdues  

organitzacions  obreres(218). 

En  el  camp,  cal  tenir  en  compte  la  fundació  de  la  Unió  (o Organització)  

d'Agricultors  de  la  Regió  Espanyola,  que  féu  el primer  congrés  a  Còrdova  el  

desembre  de  1891,  poc  després  del congrés  ampli  de  1891   (reorganitzador  de  

la  FRC),   i  poc  abans de  la  insurrecció  de  Jerez.  Aquella  Unió  volia  ser  la  

continuadora  de  la  Unió  de  Treballadors  del  Camp.  En  el  congrés  assistiren 

representants  de  societats  de  camperols  i  jornalers  de  21  llocs andalusos.  

Celebrà  un  segon  congrés  els  dies  13-16  d'agost  de 1893  també  a  Andalusia.  

Segurament  en  relació  amb  aquesta  Unió, hom  celebrà  un  congrés  el  1891  a  

Vilafranca  del  Penedès  i  hom afirmà  comptar  amb  30.000  camperols  adherits  a  

tota  Espanya.  És molt  possible  que  la  Unió  d'Agricultors  de  la  Regió  Espanyola 

i  la  Federació  d'Obrers  Agrícoles  de  la  Regió  Espanyola  fossin una  mateixa  

organització  que  celebrés  els  seus  congressos  el primer  a  Vilafranca  del  

Penedès,  el  segon  a  Còrdova  (el  1891) i  el  tercer  l'agost  de  1893,  poc  

després,  per  tant,  de  la  Conferència  dels  Treballadors  del  Camp  celebrada  a  

Barcelona  els  dies 20  i  21  de  maig  de  1893.  En  qualsevol  dels  casos,  e's  clar  

que ela  dos  focus  d'organització  al  camp  eren  Andalusia  i  Catalunya i  que  en  

ela  dos  llocs  hi  hagué  una  relació  més  o  menys  estreta entre  aquella  Unió  o  

Federació  i  la  FRC  reanimada  el  1891.  El 1893  a  Barcelona  assistiren  

representacions  de  societats  de  Barcelona  i  voltants,  Sabadell,  Mataró,  Sallent,  

Sampedor,  Manlleu, Roda,  Sitges,  Vilafranca  del  Penedès  i  Vilanova  i  la  
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Geltrú(219).  Ara bé,  al  marge  d'aquest  moviment  continuador  d'alguna  manera  

de la  Unió  de  Treballadors  del  Camp  afecta  a  la  FTRE,  a  Catalunya es  produí  

també  en  aquests  anys  l'inici  d'un  moviment  associatiu al  camp  molt  influït  

pel  republicanisme  federal.  El  7  de  maig de  1882  ja  s'havia  creat  a  Rubí  una  

lliga  de  Viticultors,  Rabassaires  de  Catalunya,  que  fixà  la  seva  comissió  

directiva  central a  Barcelona,  encapçalada  per  Lluís  Ricardo  Fors,  i  Rubí,   on  

radicava  el  secretari  general  Salvador  Ruiz  González(220) . La  defensa dels  

interessos  rabassaires  fou  posteriorment  assumida  per  una Federació  de  

Treballadors  Agrícoles  d'Espanya,   creada  el  març de  1893,  que  celebrà  el  seu  

tercer  congrés  al  Vendrell  els  dies 5  i  6  de  gener  de  1895(221). Hi  assistiren  

53  delegats  en  representació  de  societats  de  15  poblacions  de  l'Alt  Penedès,  

nou  del Baix  Penedès,  4  de  les  comarques  del  Vallès  i  de  la  Conca  de  

Barberà  i  5  del  Garraf.  La  comissió  pericial  residia  al  Vendrell i  en  el  periòdic  

òrgan  de  la  Federació  ("El  Campesino",  el  Vendrell,  febrer  de  1895-abril  de  

1896)  col�laboraven,  entre  altres, Francesc  Pi  i  Margall,  Salmeron,  Baldomer  

Lostau,  Cristòfor  Litran,  Odó  Martí,  I.  Bo  i  Singla,  Pompeu  Gener,  Josep  

Conangla i  Fontanilles,  etc.  Isidre  Rius  (de  Vilafranca,  boter), sembla haver 

tingut un destacat paper  en  la  Federació  i  en  especial  en  l'apropament  amb  els  

republicans.  El  març  de  1896  la  Federació donà  suport  a  la  candidatura  a  

diputats  a  corts  formada  por  Odó Martí,  Lostau,  Pi  i  Margall  i  Puig  d'Asprer.  

Llavors,  la  Federació  s'havia  ja  adherit  al  partit  republicà  federal.  El  1897 

encara  existia  i,  segons  Pablo  Iglesias,  continuava  sota  la  total  influència  

d'aquest  partit  i  comptava  amb  unes  20  societats. Popularment,  hom  ja  la  

denominava  Unió  de  Rabassaires(222). 

En  el  tèxtil,  el més  significatiu  havia  d'ésser  la  reafirmació  -fins  i  tot  

l'augment-  de  la  divisió  organitzativa  sindical  del sector.  La  Unió  Manufacturera  

degué  desaparèixer  després de  1885  i  la  major  part  de  les  seves  seccions  

retrobaren  la  Federació  de  Les  Tres  Classes  de  Vapor  (algunes  no  havien  

deixat mai  de  pertànyer  alhora  a  les  dues  organitzacions).  En  qualse-vol  cas,  

el  1890  l'única  organització  general  del  tèxtil  a  Catalunya  que  romania  en  
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peu  -i  amb  molta  força—  era  Les  Tres  Classes, que  el  juliol  de  1890  

comptava  amb  21.000  associats.  Així,  les dues  grans  vagues  d'aquell any  foren  

clarament  dirigides  pels seus  homes,  destacadament  per  Ramon  Fontanals,  Pere  

Elias,  Antoni  Sagués,  Esteve  Vidal  i  Josep  Damias.  Tanmateix,  algunes  

seccions  havien  participat  en  el  congrés  fundacional  de  la  UGT  i estaven  molt  

influïdes  pels  socialistes  i  d'altres  comptaven amb  una  presència  anarquista  

important(223) . La  primera  vaga  de  solidaritat  amb  Manresa,  els  dies  27-31  de  

març,  arriba  a  afectar uns  53.000  obrers  del textil  de  tota  Catalunya.  La  

segona,  els dies  22-31  de  juliol,  fou  menys  general  i  efectiva,  però  afectà 

Barcelona  i  el  seu  pla,  el  Bages,  Mataró  i  Vilanova  i  la  Geltrú(224). El  resultat  

desfavorable  de  la  segona  vaga  afavorí  llavors  més escisions:  seccions  influïdes  

pels  socialistes  se separaren  l' agost  (en  especial  a  Manresa);  altres  seccions,   

l'octubre,   signaren  un  Pacte  d'Unió  i  Solidaritat,  és  a  dir,  marxaren  cap  a  la  

FRC  (la  nova  federació  -coneguda  tombé  amb  la  denominació  de  Pacte  Lliure-  

vingué  així  a  substituir  la  Unió  Manufacturera) (225) . 

També  hi  haguí  una  Associació  de  Dones,  bàsicament  del  tèxtil, 

organitzada per  Teresa  Claramunt  el  1891.  Posteriorment  els socialistes  des  de  

Mataró  havien  de  crear  La  Unió  Fabril  Cotonera  l'abril  de  1895  que  decidí  

d'ingressar  a  la  UGT,  dins  la  qual romangué  fins  el  moment  de  la  seva  

dissolució  el  setembre  de  1899, quan  hom  creà  la  Federació  de  la  Indústria  

Tèxtil  Espanyola.  Així, el  1895  la  situació  sindical  del  tèxtil  era  la  següent:   1)  

existia,  molt  afeblida,   la  Federació  de  les  Tres  Classes  de  Vapor, que agrupava  

sobretot  els  obrers  qualificats  i  comptava  amb  uns pocs  militants  als  filats  de  

Barcelona,  Badalona  i  Molins  de  Rei. Si  el  1892  (gener-octubre)  encara  

sostenia  com  a  òrgan  de  premsa  "La  Revista  Social", successora  d'"El  Obrero"  

i  dirigida  també  per  Josep  Pamias,  posteriorment  ja  no  comptà  mai  més  amb  

cap òrgan  de  premsa  propi.  La   seva  existència  havia  de  perllongar-se encara  

durant  molts  d'anys  gràcies  sobretot,   com  veurem,  a  la  seva  presència  en  

les  Juntes  Locals  de  Reformes  i  altres  institucions  reformistes  estatals}  2)  

encara  continuava  amb  poca  estructuració  interna  el  Pacte  Lliure,  que  basava  
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la  seva  força en  part  de  l'Alt  Llobregat  i  el  Ter,  però  en  realitat  cada  cop es  

reduí  més  a  la  Unió  Obrera  Comarcal  d'arts  i  oficis  de  la conca  del  Ter;  3)   

la  Unió  Fabril  Cotonera,  molt  feble  i  de  la  UGT,  comptava  amb  organitzacions  

de  Mataró,  Roda  de  Ter  i  Vilanova  i  la  Geltrú(226). 

Els  primers  mesos  de  1899,  arran  d'una  sèrie  de  vagues  iniciades  el  

febrer  a  Manlleu  i  seguides  després  a  Roda,  Torelló,  Vic,  Sant  Quirze,  

Montesquiu,  Ripoll,  Campdevànol  i  Camprodon per  a  retornar  a  les  condicions  

de  sous  i  horaris  pactats  el 1891,  es  produí  la  constitució  d'una  Federació  del  

Tèxtil  a  la comarca  del  Ter  i  Fresser,  federació  segurament  presidida  per 

l'anarquista  Francesc  Abayà.  La  nova  federació,   juntament  amb Les  Tres  

Classes  de  Vapor  i  la  Unió  Fabril  Cotonera,  organitzà un  congrés  del  tèxtil  els  

dies  8-10  de  setembre  de  1899  a  Barcelona.  El  congrés  decidí  la  constitució  

d'una  Federació  de  la Indústria  Tèxtil  Espanyola(227).  Hom  estructurà  la  nova  

federació unitària  entorn  de  4  districtes,  fixà  Manlleu  com  a  lloc  de  residència  

del  comitè  central  de  la  Federació  i  es  decidí  publicar  la  "Revista  Fabril"   

(que  aparegué  efectivament  el  20  d'abril de  1900,  com  a  mínim  fins  el  19  de  

juliol  del  mateix  any).  Sembla que  el  pes  dels  anarquistes  fou   important,   

però  els  socialistes tenien  una  presència  notable  al  periòdic   (Toribio  Reoyo  

n'era el  director)   i  Àngel  Aguilar,  Josep  Pla  i  Josep  Guiteres,  que no  eren  ni  

socialistes  ni  anarquistes,   eren  respectivament  el president,  vicepresident  i  

secretari  general  del  comitè  central. 

L'èxit de l'afiliació fou espectacular. Hom extengue ràpidament l'organització  

pel Llobregat, Cardoner  i  Fluvià,   pel  Ter  (des de  Camprodon  a  Girona)   i  al  

Maresme (des de  Badalona  a  Malgrat). També  ingressaren  a la  nova  federació  

societats de Vilanova i la Geltrú i  Granollers.  Hom  afirmà  comptar  amb  40.000  

afiliats. Tanmateix, calia destacar una important mancança:  a  Barcelona el  tèxtil  

estava pràcticament desorganitzat (les Tres Classes de Vapor tenia sols 250 

socis)(228). Una representació de la Federació es traslladà a Madrid i allà negocià amb 

el partit liberal una llei que fixava en 11 hores diàries la  jornada  i  48  hores  

setmanals  per  al  torn  de  nit. A partir  del  29  de  juny  de  1900 es  celebrà  a  
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Manresa  el  segon  congrés  de  la  Federació  Tèxtil. Assistiren  85  delegats  i  hom  

rebutjà  la  proposta  de  les  societats  de  Mataró  d'ingrés  a  la  UGT.  En  el  

congrés  dominaren  clarament  els  sindicalistes  i  els  anarquistes;  sols  unes  6  

societats representades  pertanyien  a  la  UGT.  Es  mantingué,   tanmateix,   la 

unitat.  La  contraofensiva  dels  fabricants  es  produí  l'octubre: hom  decretà  el  

locaut  a  la  vall  del  Ter.  La  Federació  contestà amb  la  vaga  general  al   sector  

(començaments  de  novembre)  que fou  efectiva  al  Ter,  Fresser,  Fluvià  i  part  

de  les  valls  del Cardoner  i  el  Llobregat.  No  a  Barcelona.  La  vaga  significà  

finalment  la  derrota  dels  obrers,   la  desorganització  de  les  societats i  l'aplicació  

del  denominat "Pacte  de  la  Fam":  hom  acomiadà  definitivament  uns  300  

obrers  ala  quals  ningú  donà  feina.  El  moviment  vaguístic  s'havia  perllongat  

unes  set  setmanes.   Finalment, la  Federació  de  la  Indústria  del  Tèxtil  

Espanyola  resultà  definitivament  desorganitzada  arran  del  fracàs  de  març  de  

1901  quan intentà  forçar  sense  èxit  a  Roda  de  Ter  la  readmissió  dels  

acomiadats. 

Segurament  en  relació  amb  aquesta  Federació  del  Tèxtil  de 1899-1901  

hom  organitzà  una  Federació  Regional  Catalana  en  Gèneres  de  Punt,   la  qual  

el  juliol  de  1900  acordà  adherir-se  a  la UGT,  si  bé  no  sembla  que  formalitzés  

l'ingrés  com  a  tal,  més enllà  de  les  societats  de  l'ofici  que  dirigides  pels  

socialis-tes  ja  hi  pertanyien(229). 

En  el  sector  de  la  construcció  el  parcelament  i  en  gran part  la  

desorganització  sembla  haver  estat  molt  acusada.  La  Unió de  Constructors  

d'Edificis  deixà  de  funcionar.  Només  he  pogut  localitzar  l'existència  cap el 1900  

i  com  a  federacions  d'ofici, les  següents:  els  tallistes  i  els  pedrers  i  marbristes  

(treballadors  en  pedra);  d'altra  banda,  una  federació  de  pintors  i  a Catalunya  

una  federació  de  paletes  i  peons(230). La  reorganització -important-  del  sector  

no  es  produí  fins  el  1902-03,  com  veurem. 

Una  major  informació  tinc  de  la  situació  en  el  metall.  Els  dies  24-27  de  

setembre  de  1891  hom  celebrà  a  Barcelona  un  congre's  d'obrers  de  la  

metal�lúrgia(231). Hi  assistiren  17  delegats  en  representació  de  20  societats  del  
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sector  de  Barcelona,  Terrassa,  Sabadell,  Mataró,  Manresa,  Vic,  Tarragona  i  

Reus,  així  com  de  Madrid,  Valladolid,  Bilbao,  Palma  de  Mallorca  i  Màlaga. Hom  

acordà  alhora  ingressar  en  l'antiga  Unió  d'Obrers  en  Ferro  i  Metalls i  reformar  

aquesta  constituint  una  nova  Federació  Nacional  de Societats  Obreres  en  Ferro,  

Metalls  i  oficis  similars.  Les  anteriors  comissions  de  correspondència  i  

propaganda  de  la  Unió (de  Barcelona  i  de  Madrid)  es  refongueren  en  una  

única  Comissió resident  a  Barcelona.  Per  12  vots  contra  8  hom  refusà  la  

proposta  d'ingrés  a  la  UGT.  El  president  i  el  secretari  de  la  nova organització  

foren,  respectivament,  Jaume  Abadal  i  Manuel  Ferré. Aquesta  Federació,  per  

tant,  arreplegava  societats  obreres  d'influència  anarquista  i  d'altres  d'influència  

socialista;  inaugurà  així  una  tendència,  que  havia  d'ésser  ben  majoritària  poc 

desprès,  a  intentar  assegurar  l'existència  de  federacions  d'ofici  amb  socialistes  

i  anarquistes  però  al  marge  de  les  centrals sindicals.  Fou  el  cas,  com  hem  

vist,  de  la  Federació  de  la  Indústria  Tèxtil  de  1899.  Ho  seria  també  d'altres  

federacions. 

En  el  sector  de  la  fusta,  existí  un  intent  organitzador  l' octubre-

novembre  de  1892,  des  de  Barcelona.  El  secretari  de  la  Federació  del  Ram  

de  la  Fusteria  era  Joan  Graupera.  Comptava amb  l'adhesió  de  Barcelona  i  

voltants  (amb  societats  a  Gràcia, Sarrià,  Sant  Gervasi,  Sants  i  sant  Martí  de  

Provençals),  l'Hospitalet,  Mataró,  Manresa,  Manlleu,  Olot,  Igualada  i  Reus.  No  

sé exactament  si  en  relació  amb  aquest  intent  o  no,  el  fet  és  que una  

Federació  Nacional  de  Societats  Obreres  del  Ham  d'Elaborar Fusta  d'Espanya  

(denominada  també  inicialment  Federació  de  Societats  d'Obrers  Fusters  i  

Similars  d'Espanya)  es  constituí  el  1898(232). La  nova  Federació  es  recolzà  

clarament  en  Catalunya  i  el  seu òrgan  de  premsa  "La  Cuña"  -que  a  l'igual  

que  la  federació  havia de  tenir  una  llarga  durada,  com  a  mínim  fins  el  1918-  

aparegué inicialment  a  Badalona,  Sabadell,  Tarragona  i  Vic,  poblacions on  

successivament  residí  el  seu  comitè  federal(233).  També,  en  relació  amb  el  

sector,  cal  tenir  en  compte  la  ja  vella  i  constant Federació  dels  Obrers  Boters.  

Celebrà  regularment  els  seus  XXIII-XXX  congressos  del  1895-1902.  La  
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comissió  pericial  residí  en aquest  període,  fins  l'agost  de  1901,  a  Reus.  

L'òrgan  de  premsa canvià  de  denominació,  ara  aparegué  com  "El  Eco  de  los  

Oficiales Toneleros".  Són  significatius  els  petits  canvis  en  la  denominació  

d'aquest  òrgan  de  premsa  professional: aparegué com a "El Eco de los Toneleros"  

el  1887  a  Sant  Martí  de  Provençals i poc després passà a "El Eco de  los  Obreros  

Toneleros  de  la  Región Española" també a Sant Martí.Quan  el  1894  passà  a  

Reus  ja  es denominava  "El  Eco  de  los  Oficiales  Toneleros"  per  a  passar  el 

1902,  ara  publicat  a  Tarragona,  de  nou  a  "El  Eco  de  los  Obreros Toneleros"   

(sense  la  caracterització "de la Región Española"). Potser hi ha alguna relació  entre  

aquests  petits canvis i el paulatí allunyament  dels  boters  de  la  militància  

anarquista.  El  1897  agrupava  18  societats,  totes  catalanes(234). 

Fou  també  en  aquests  darrers  anys  del  segle  en  què  hom  constituí  per  

primera  vegada  una  Federació  Obrera  Surotapera,  el 1892(235). Féu  aparèixer  

com  a  òrgan  de  premsa  "La  Labor  Corchera", a  Palamós  (sota  la  direcció  

d'Antoni  Morató).  La  Federació  fou molt  influïda  pels  anarquistes  i  el  1900  

estava  adherida  a  la FRSOR.  Sembla  que  arribà  a  agrupar  més  de  les  tres  

quartes  parts dels  obrers  del  sector.  Intentà  imposar  als  fabricants  la  

presència  del  moviment  sindical  i  la  resposta  patronal  fou  l'acomiadament  de  

la  meitat  dels  obrers.  El  conflicte  fou  dur  i  poc després  d'haver  aconseguit  el  

triomf,  els  obrers  deixaren  les societats  obreres,   sembla  que  gràcies  a  la  

influència  de  la  presència  de  la guardià  civil  que  assegurà  als  fabricants  la  

llibertat  de  contratació. 

Unes  altres  federacions  d'ofici  foren  la  dels  capellers  i la  dels  cambrers.  

Els  capellers  feren  aparèixer  a  Barcelona  "El Paladín  Sombrerero"   (15  març  

1892),   "órgano  de  los  sombrereros de  España". Pel  seu  costat,  els  cambrers 

degueren organitzar-se sota  l'impuls  de  l'Associació  General  de  Cambrers  de  

Barcelona (fundada  el  8  de  febrer  de  1895),  que  publicaren  'La  Defensa" el  

1894-1896,   "órgano  de  los  camareros  de  España"  des  del  primer de  maig  de  

1895(236). 

Fins  aquí  l'esforç  federatiu  sindical  d'ofici  que  he  pogut localitzar,  anterior 
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a 1902, i l'impuls del  qual  sortí  força clarament  del  moviment  societari  català.  

Com  hem  vist,  per  ordre d'importància  calia  tenir  en  compte  els  esforços  on  

el  tèxtil, el  camp,  la  metal�lúrgia,  la  fusta  i  la  construcció;  altres  federacions  

degueren  ésser  la  dels  capellers  i  la  dels  cambrers.  En  aquest  sentit  

semblava  confirmar-se  el  tradicional  pes  de  Catalunya  dins  del  moviment  

obrer  espanyol,  interromput  en  un  cert sentit  durant  els  anys  de  la  FTRE  de  

1881-83.  Tanmateix,  es  produí  també  un  fet  que  havia  de  tenir  unes  

importants  repercussions. D'alguna  manera,  fou  en  aquest si  darrers  anys  del  

segle  que  s'inicià  el  pes  d'un  moviment  sindical  important  fonamentat  en  l'eix 

Madrid-Bilbao,  eix  que  havia  d'ésser  recollit  força  clarament per  la  UGT.  No  

es  tractà  ja  de  la  Federació  Tipògrafica,  que com  hem  vist  pàgines  enrera  

continuà  la  seva  vida  no  massa  brillant  en  els  anys  noranta,  Es  tracta  d'un  

sector  important,  el dels  ferroviaris.  Una  Associació  General  d'empleats  dels  

Ferrocarrils  d'Espanya  es  constituí  el  1888  a  Madrid(237).  L'Associació publicà  

a  Madrid  un  periòdic  quinzenal  òrgan  propi  a  partir  de 1888  (i  prosseguí  fins  

ben  entrat  el  segle).  L'octubre  de  1897 passà  de  denominar-se  Associació  

General  d 'Empleats  i  Obrers dels  Ferrocarrils  d'Espanya.  Semblava  haver  tingut  

sobretot  un caràcter  assistencial  i  mutual;  fou  declarada  institució  de  

beneficiència,  per Reial Ordre  de  24  de  febrer  de  1894.  El  1889 n'era  secretari  

Rogelio  Ossorio  i  president  Francisco  Guasch.  El 1897-99  presidí  Joan  Rosselló  

i  fou  secretari  Gregorio  Mejias. Al  marge  d'aquest  moviment,  el  1893  hora  

posà  en  marxa  una  Confederació  de  Maquinistes  i  Fogoners  dels  ferrocarrils  

d'Espanya. Aquesta  es  convertí  el  maig  de  1895  en  Unió  General  d'Obrers  i 

Empleats  de  les  vies  fèrrees  d'Espanya.   De  la  Unió  havia  de  sortir  el  1898  

el  Sindicat  General  de  Ferrocarrils  d'Espanya(238). El Sindicat,  en  ingressar  a  la  

UGT  poc  després,  havia  de  permetre a  aquesta  central  sindical  diferenciar-se  

clarament  de  l'organització  obrera  catalans,  a  més  d'incrementar  

considerablement el  nombre  d'afiliats  (hom  multiplicà  per  dos  les  xifres  totals  

d'adherits),  Significativament,   i  de  manera  inicial,   l'òrgan de  premsa  d'aquesta  

organització  dels  ferroviaris  fou  "La  Tracción  Ferroviaria  Ilustrada"  que  es  
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publicà  a  Sant  Martí  de  Provençals  a  partir  de  1893.  Posteriorment,  l'òrgan  

de  premsa  havia  d'ésser  ''La  Solidaridad  Ferroviaria",  editada  a  Madrid  a partir  

de  1902. 

En  resum,  i  sigui  dit  com  un  aproximat  corol�lari,  tenim  que en  el  

període  1883-1902,  les  característiques  més  notables  i significatives  del  

moviment  de  federacions  d'ofici  foren:   1)   el retorn  a  la  federació  d'ofici  i  no  

tant  a  la  unió  de  les  federacions  d'ofici;  2)  l'accentuació  del  caràcter  

laboralista  d'aquestes;  3)  la  parcel�lació,  tant  verticalment  com  horizontalment,  

de les  organitzacions  que  pretenien  agrupar  tots  els  obrers  d'un sector  de  la   

producció  al  país;  4)   en  relació  a  aquest  tercer aspecte,   cal  tenir  present  

també  l'inici  d'una  certa  regionalit-zació  de  les  federacions  d'ofici,  en  especial  

a  Catalunya,  pel que  fa  al  sector  camperol,  del  tèxtil,  de  la  fusta  i  en  un  

cert sentit,  de  la  construcció;  5)   l'aparició  d'uns  tímids  intents de  federacions  

d'ofici  explícitament  republicanes;  6)  l'aparició d'un  nou  pes  -incipient  encara-  

de  Madrid  com  a  centre  de  relacions  de  noves  i  importants  federacions  d'ofici. 

Es  obvi,  tanmateix,  que  la  pobresa  de  les  fonts  documentals(239)  no  permet  

aprofundir  aquesta  caracterització  i  fins  i  tot  limita  la  rotunditat de  les  

característiques  enunciades.  En  qualsevol  cas,  crec  però que  està  ben  

justificada  l'afirmació  inicial  sobre  la  continuïtat  de  l'esforç  associacionista  i  la  

nova  importància  sindical assolida  per  damunt  de  les  centrals  sindicals  de  less  

federacions d'ofici  en  aquests  anys. 

 

Federacions  d'ofici  i  centrals  sindicals  el  1902-1923 

Per  més  que  hagi  estat  un  fet  minimitzat  per  la  historiografia  del  

moviment  obrer  militant,  de  signe  socialista  o  anarquista,  en  els  primers  anys  

del  segle,  fins  ben  bé"  el  1918-19,  foren des  d'un  punt  de  vista  sindical  molt  

més  importants  les  federacions  d'ofici  que  no  les  centrals  sindicals.  Com  a  

mínim  a  Catalunya.  Les  federacions  d'ofici  asseguraren  una  continuïtat  

organitzativa  del  moviment  societari  per  damunt  de  la  irregularitat  de  les  

centrals.  Les  federacions  d'ofici  encapçalaren  i  dirigiren  les  lluites  
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reivindicatives  laborals,  cosa  que  feren  molt poc  les  centrals.  Foren  les  

federacions  d'ofici,  en  fi,  les  que mantingueren  -i  en  foren  expressió  alhora-  

en  peu  un  obrerisme, simple  si  es  vol,  però  bàsic  per  al  possible  paper  polític  

que les  centrals  intentaren  exercir.  És  clar  que  moltes  de  les  característiques  

del  moviment  que  hem  resseguit  des  dels  anys  de  la Primera  Internacional  

continuaren  presents  en  les  noves  federacions  endegades  en  sa  majoria  el  

1902-03  i  el  1914-15.  Vull destacar  en  especial  les  tendències  a  la  

reivindicació  laboral més  estricte,  a  l'allunyament  més  o  menys matisat de la 

definició estratègica  general  (socialista  o  anarquista)  i,  en  definitiva, al concepte 

ambigu d'apoliticisme (afirmació de la unió dels  treballadors  per damunt de les 

seves diferències ideològiques i creències, unió basada per  tant  en les 

reivindicacions laborals  i  molt  menys  en  la  seva  actitud  política  davant  la 

societat). Això explica la incomoditat dels militants socialistes o anarquistes davant 

les federacions d'ofici. Els primers intentaren superar el reformisme mitjançant 

l'ingrés a la central, a la UGT,  amb  la  qual  cosa,  a  part  de  trencar  un dels  

principis fonamentals  de  les  federacions  d'ofici  -la  unitat  dels  obrers,  tendiren  

en  un  joc  complexe a  instrumentalitzar  i  ésser  instrumentalitzats  alhora  pels  

interessos  corporatius  dels  treballadors.  Els  anarquistes,  reticents  sempre  

davant  aquestes  reivindicacions,  o  les  menysprearen  o,  alguns,  trobaren  la  

millor  solució  en  els  difícils  sindicats  únics  d'indústria,  que  pretengueren,  en  el  

fons,  superar  les  federacions  d'ofici  amb  les  seves  mateixes  armes.(l'interès  

per  a  imposar-se  eficaçment  a  la patronal).  En  definitiva,  si  hom  vol  copsar  la  

realitat  del  moviment  obrer  d'aquests  anys  no  sembla  correcte  fixar-se  només 

en  les  actituds  més  o  menys  revolucionaristes  de  les  centrals sindicals  i  dels  

seus  dirigents.  Dit  d'una  altra  manera:  crec que  la  vessant  laboralista,  

corporativa,  del  moviment  obrer  català  d'aquests  anys  fou  molt  més  important  

del  que  hom  ha  acostumat  a  afirmar.  Hi  ha,  per  últim,  una  darrera  acotació  

que  caldria  no  oblidar  i  que  veurem  amb  major  detall  més  endavant:  arran 

sobretot  de  la  Primera  Guerra  Mundial,  però  també  anteriorment, el  moviment  

sindical  té  la  convicció  que  les  coses  estan  canviant i  que  la  patronal  actua  
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molt  més  mancomunadament  davant  els  obrers que  s'està  produint  una  major  

integració  de  la  patronal  a  la qual  cal  respondre  coherentment  amb  una  major  

entesa  obrera,  per damunt  de  les  reivindicacions  laborals. 

He  pogut  establir  la  següent  relació  de  federacions  d'ofici organitzades  o  

existents  el  1902-19,  relació  segurament  incompleta  però,  segons  crec,  

suficientment  significativa: 

-Federació  de  Les  Tres  Classes  de  Vapor.  Barcelona,  1869 

-Federació  Nacional  d'Obrers  Boters.  Reus,  1872 

-Federació  Tipogràfica  Espanyola.  Barcelona,   1882 

-Federació  Nacional  de  Societats  Obreres  del  Ram  d'Elaborar  Fusta  d'Espanya.  

Barcelona,  1898— 

-Federació  d'Obrers  Flequers  d'Espanya.  1901- 

-Federació  Espanyola  de  Capellers 

1902 

-Federació  Nacional  Espanyola  de  Dependents  de  Comerç 

-Federació  de  Pedrers  i  Marbristes 

-Federació  de  fogoners,  mariners  i  obrers  similars  d'Espanya 

-Federació  Nacional  d'obrers  constructors  de  carruatges 

1903 

-Federació  Nacional  de  Perruquers  i  Barbers.  Bilbao,  abril  1903. 

-Federació  Nacional  de  Societats  Obreres  de  Paletes  d'Espanya. Madrid,  maig  

1903. 

-Federació  Nacional  d'Obrers  Metal�lúrgics  i  similars  d'Espanya. Madrid,  maig  

1903. 

-Federació  Metal�lúrgica  Espanyola.  Barcelona,  maig/juny  1903. 

-Federació  d'Obrers  Pintors  Decoradors  d'Espanya.  Barcelona,  juliol  1903. 

-Federació  de  l'Art  Fabril  de  Catalunya.  Barcelona,  agost  1903. 

-Federació  Nacional  de  Cambrers,  Cuiners,  Rebosters  i  Similars. 

-Federació  d'Obrers  Tallistes  i  Decoradors  d'Espanya. 

-Federació  Nacional  Espanyola  d'Obrers  en  Fusta.  Burgos  1903. 

-Federació  de  Serradors  Mecànics. 

-Federació  de  Fusters 

-Federació  d'obrers  pedrers  i  empedradors  de  la  Regió  Catalana. Caldes  de  
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Montbui  1903. 

1904 

-Federació  de  Sabaters 

1905 

-Sindicat  Musical  de  Catalunya.  Barcelona,  abril  1905. 

1907 

-Federació  Espanyola  de  Vidriers  i  Cristallers.  Barcelona,  agost 1907. 

1909 

-Federació  Nacional  de  Ferroviaris  Espanyols  (Unió  Ferroviària). Madrid.  

-(Federació d'Obrers de l'Art Fabril i  Tèxtil de Catalunya).  Barcelona,  maig  1909. 

1910 

-Federació  d'obrers Peons i  Bracers  en  general  d'Espanya.  Madrid, maig  1910, 

1911 

-Federació  Litogràfica  Espanyola  i  Oficis  Similars.  Barcelona, gener  1911 

-Federació  Regional  Catalana  d'Oficials  Paletes.  Març  1911 

1912 

-Sindicat  de  Tramoistes  de  Catalunya.  Barcelona  1912 

-Organització  Ferroviària.  Madrid,  juny  1912 

1913 

-Federació  Nacional  d'Obrers  Miners 

-Federació  Nacional  d'Obrers  Agricultors  d'Espanya.  Còrdova,  abril  1913 

-Confederació  Regional  d'Oficials  i  Peons  paletes  de  Catalunya. Octubre  1913 

-Federació  Nacional  d'Obrers  Espardenyers  i  Oficis  Anexes. 

-Federació  Regional  de  l'Art  Fabril  de  Catalunya.  Barcelona,  juny 1913 

-Federació Nacional de l'Art Tèxtil i Fabril d'Espanya. Barcelona,  desembre  1913 

1914 

-Federació  Nacional  d'Obrers  Fideuers.  Barcelona. 

-Federació Regional de rajolers i peons de Catalunya. Barcelona, juliol  1914 

-Federació  Regional Catalana  de  Sindicats  Obrers  Metal�lúrgics. Barcelona,  abril  

1914 

-Federació d'obrers de la navegació i transport d’Espanya (Federació d'Obrers del

 Mar i Transports Marítims). Barcelona, gener 1914. 

1915 

-Federació  Regional  de  les  Societats  d'Obrers  Fideuers. 

-Federació  Nacional de  Flequers.  Madrid 

-Federació  Regional Catalana  d'Obrers  Perruquers  i  Barbers 
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-Federació  Nacional de  Cuiners  d'Espanya  (Federació  Culinària).Madrid. 

-Federació  Nacional  de  Pedrers  i  Marbristes.  Madrid  

-Federació  Nacional  de  Ferroviaris  Espanyols.  Madrid,  novembre 1915.  

-Federació  Nacional  de  Societats  Obreres  del  Ram  d'Elaborar  Fusta  

-Federació  Rodellaire  Espanyola.  Santa  Coloma  de  Farners,  abril 1915  

-Federació  Nacional  d'Obrers  Metal�lúrgics  i  Similars  d'Espanya  

-Federació  Nacional  d'Obrers  en  Pell.  Madrid,  maig  1915  

-Sindicat  Catòlic  dels  Ferroviaris  Espanyols.  Valladolid,  novembre  1915  

-Federació  Nacional  de  Ferroviaris  Espanyols.  Madrid,  novembre 1915. 

1918 

-Federació  Nacional  de  Blanquers 

-Sindicat  Catòlic  de  Miners  Espanyols.  Valladolid,  abril  1918 

1919 

-Sindicat  de  Elevadores  de  la  Comarca  Catalana.  Barcelona,  gener 1919  

-Federació  Sindical  dels  Professors  de  Catalunya.  Barcelona,   octubre  1919 

1920 

-Sindicat  Catòlic  de  l'Art  Tèxtil  de  Catalunya.  Barcelona,  abril 1920 

El  1902-03,  com  es  pot  constatar  en  aquesta  relació,  es  produí  un  

generalitzat  esforç  organitzatiu  sindical  d'ofici.  No fou  un  esforç  nou,  com  he  

intentat  posar  en  relleu  en  les  pàgines  anteriors.  Ara bé,  el  cert  és  que  la  

major  part  de  les  federacions  d'ofici  dels  primers  vint  anys  del  segle  

tingueren  el seu  origen  més  immediat  en  la  febre  organitzativa  professional del  

1902-03.  El  següent  moment  organitzador  s'ha  de  situar,  amb algunes  

excepcions  notables,  el  1913-15.  Hom  pot  pensar  -hom  ho ha  pensat  a  

vegades- que  això  fou  degut  principalment  a  decisions  preses  per  la  UGT.  

Certament,  els  homes  de  la  central  sindical socialista  s'abocaren  en  moltes  

ocasions  a  les  tasques  professionals  i  corporatives,  com  també  ho  feren  

alguns  anarquistes, però  el  fenomen  em  sembla  més  complex,  especialment  si  

es  té  en compte  la  situació  sindical  a  Catalunya.  El  1902-03,  les  centrals eren  

febles  i  me's  aviat  el  que  succeïa  era  que  els  militants socialistes  o  

anarquistes  intentaven  fer  ús  de  les  federacions d'ofici  com  a  instrument  per  a  

ampliar  la  seva  audiència.  A  Catalunya,  durant  molt  de  temps  hi  hagué  
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algunes  federacions  professionals  que  per  si  soles  tenien  molts  més  afiliats  

que  no  les centrals  sindicals  i  molts  dels  seus  dirigents  imposaven  la  

"neutralitat"  davant  els  intents  de  socialistes  o  anarquistes  per a  dur  

l'organisme  sigui  a  la  UGT  sigui  a  la  FRSOR. 

Tanmateix,  a  partir  del  1902-03  es  produiren  en  tot  aquest tema  uns  

canvis  prou  significatius,  que  aguditzaren  la  tradicional  especifitat  de  la  

situació  sindical  catalana.  La  UGT,   recolzant-se  en  la  seva  força  a  Madrid,  

Biscaia  i  Astúries,  aconseguí l'afiliació  de  moltes  federacions  d'ofici  i  fins  i  tot  

del seu impuls  partí  l'organització  d'algunes  d'aquestes.  És  a  dir, hi  ha  alguna  

cosa  de  veritat  en  l'afirmació  genèrica  que  la  UGT, especialment  a  partir de 

1902-03, es llençà a una política d' ajuda  i  d'impuls  de  les  federacions  d'ofici, 

malgrat que la decisió hagués de significar en un cert  sentit  el  trencament  de la 

unitat sindical professional. Això fou cert fora de  Catalunya. Aquí,  insisteixo,  la UGT 

era massa feble, i d'altra banda, no es pot dir que funcionés eficaçment cap  central  

d'inspiració anarquista  (la  FRSOR,  recordem-ho,  hagué  de  situar  el  seu  centre 

de  relacions  a  partir  de  1904  a  Madrid  i  a  la  Corunya).  Llavors,  a  Catalunya  

l'associacionisme  general  professional,  que  també es  produí,  es  fonamentà  

sobretot  en  el  seu  caràcter  neutre,  amb un  abast  quasi  exclusivament  català.  

En  el  fons,  no  tant  per l'enemistat  anarquista  contra  la  UGT  com  per  la  

incapacitat  dels socialistes  per  a  integrar  a  Catalunya  un  sindicalisme  

elemental, moltes  vegades  moderat,  i  convèncer  de  l'eficàcia  dels  seus  

plantejaments.  És  obvi  que  tot  això  havia  d'incidir  -com  he  explicat en  un  

altre  lloc-  en  la  peculiar  experiència  de  Solidaritat  Obrera  de  1907-1910. 

En  definitiva, en una caracterització  descriptiva  de  l'esforç  sindical  

professional  de  1902-03,  tenim  que:  1)  parlant en  general  de  tota  Espanya,  

s'inicià  la  incidència  forta  de  la UGT  envers  les  federacions  d'ofici;  2)  Més  

encara,  posteriorment la  força  de  la  UGT  havia  de  recolzar-se  justament  en  

algunes d'aquestes  (notablement,  la  federació  dels  ferroviaris  i  la  dels miners);  

3)  Amb  això,  per  primera  vegada,  la  divisió  sindical en  els  obrers  d'un  mateix  

ofici  a  tota  Espanya  començà  a  ésser important;  4)  Aquesta  divisió  traduí,   
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indirectament,  una  certa "regionalització"  explícita  o  implícita  de  les  federacions  

d'ofici  endegades  des  de  Catalunya. 

Com  ja  hem  vist,  el  primer  salt  quantitatiu  i  qualitatiu de  la  UGT  es  

produí  el  1898  quan,  conjunturalment,  un  Sindicat General  dels  Ferrocarrils  

d'Espanya  s'adherí  a  la  central  sindical  d'influència  socialista.  Anys  després,  la  

UGT  fonamentà  clarament  la  seva  força  en  la  seva  penetració  en  els  

ferroviaris, els  miners  i  el  moviment  obrer  societari  de  Madrid. 

Geogràficament,  això  corresponia  al  triangle  clàssic:  Madrid-Biscaia-

Astúries.  Ara  bé,  la  penetració  real  de  la  UGT  en  els  obrers  ferroviaris  no  es  

produí  fins  el  1909,  amb  la  fundació  de  la  Unió Ferroviaria  i  la  introducció  en  

el  sector  miner  no  comença  fins a  la  constitució  del  Sindicat  d'Obrers  Miners  

d'Astúries  el  novembre  de  1910,  encara  que  la  Federació  Nacional  no  es  

creés fins  el  1913. 

El  gener  de  1903  la  UGT  comptarà  amb  282  seccions  i  46.896 afiliats,  

repartits  en  66  poblacions  de  30  províncies  espanyoles. Per  sectors,  els  més  

importants  eren  els  dels  oficis  de  la  construcció,  amb  26  seccions  i  10.183  

afiliats,  de  la  fusta,  31  i 5.352,  respectivament,  i  del  metall,  28  i  4.666.  

L'octubre  de 1905  el  total  de  seccions  eren  346  i  el  d'afiliats  46.485  (el febrer  

del  mateix  any  la  UGT  comptava  amb  373  seccions  i  56.905 afiliats)  i  els  

sectors  més  importants  eren:(240) 

construcció   79 seccions                            14.099 

camp    37        5.366 

fusta    43        4.805 

arts  gràfiques  25        3.640 

metal�lúrgia   38        3.274 

Cal  tenir  en  compte,  per  contrast,  que  en  el  tèxtil  hom comptava  sols  

amb  11  seccions  i  1.760  afiliats,  que  els  miners eren  14  i  1.616,  els  obrers  

del  mar  2  i  305  i  que  els  ferroviaris  eren  sols  2  i  180.  Altres  sectors  

notables  eren  el  de  l'alimentació  (21  seccions  i  2.190  afiliats)  i  el  del  vestit  

(29  i 2.256). 
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En  la  construcció  existien  la  Federació  de  Pedrers  i  Mar-bristes,  la  

Federació  d'Obrers  Tallistes  i  Decoradors  d'Espanya i  la  Federació  Nacional  de  

Societats  Obreres  de  Paletes  d'Espanya.  La més  important  era  aquesta  darrera.  

Fou  constituïda  en el  congrés  celebrat  a  Madrid,  convocat  per  la  societat El 

Trabajo, el 15 de maig de 1903.  Hi  assistiren  representacions  directes  de  

societats  de  Madrid,  Toledo,  Valladolid,  Béjar,  Bilbao, Alacant  i  Toledo;  

indirectes  d'Alcalá  de  Henares,  Medina  del  Campo,  Palència,  Avilés,  Vigo,  

Pamplona,  Màlaga,  Mataró.  Hi  hagué l'adhesió  de  Guadalajara,  Zamora,  Elx  i  la  

Ciutat  de  Mallorca. La  nova  federació  es  constituí  amb  22  societats  i  més  de  

10.000 afiliats.  El  Comitè  nacional  residia  a  Madrid,  però  hom  decidí ajornar  la  

decisió  sobre  l'ingrés  a  la  UGT.  Aquest  no  es  produí fins  el  juliol  de  1904,  

després  del  segon  congrés.  Amb  l'ingrés, la  UGT  augmentava  en  8  les  

seccions  de  paletes  (és  a  dir,  a  la Federació  hi  havia  inicialment  8  societats  

de  paletes  que  no pertanyien  a  la  UGT).  De  Catalunya,   sols  hi  havia  una  

societat adherida,  la  de  Mataró. 

La  Federació  de  Pedrers  i  Marbristes (242)  es  constituí  el  1902 amb  25  

seccions.  El  comitè  central  residia  a  Bilbao  i  celebrà el  segon  congrés  a  

Valladolid  a  partir  del  6  d'abril  de  1903. Hi  hagueren  representacions  de  25  

poblacions,  cap d'elles  catalana  (hi  hagué  una  representació  d'Alacant),  i  d'un  

total  de 3.838  federats.  La  Federació  comptava,  però,  amb  44  seccions  i 4.079 

federats. A Valladolid hom acordà l'ingrés a la UGT (que es féu efectiu a  partir de l'1 

de juliol de 1903) i que el comitè  central  continués  residint  a Bilbao. El tercer 

congrés havia de celebrar-se  a  Madrid  el  1905.  La  Federació  d'Obrers  Tallistes i 

Decoradors d'Espanya(243) es constituí definitivament el  juny de  1903  i  sembla  

que  exclusivament  amb  les  societats  de  l'ofici ja  afiliades  a  la  UGT.  L'octubre 

de 1905  els  efectius  d'aquestes tres  federacions  de  la  UGT  eren  35  seccions  i  

10.914  afiliats de  la  Federació  Nacional  de  Paletes,  33  i  2.657  dels  pedrers  i 

marbristes,  11  i  528  dels  tallistes  i  decoradors.  Al  marge  d'òrgans de premsa 

propis que conjunturalment semblen haver publicat, hom es recolzà sobretot en "El 

Trabajo", òrgan dels paletes  de  Madrid(244) . 
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En  el  sector  de  la  fusta,  la  Federació  Nacional  Espanyola d'Obrers  en  

Fusta(245)  es  constituí  el  1903  en  congrés  celebrat  a  Burgos  amb  les  societats  

ja  afectes  a  la  UGT.  Més  o  menys  regularment  funcionà  fins  el  1920.  Dades  

entorn  del  seu  abast  i  afiliació  són:  37  seccions  i  4.628  afiliats  l'octubre  de  

1905;  43  i 4.995  el  juliol  de  1918  i  48  i  7.584  el  maig  de  1920.  La  

Federació  d'Obrers  en  Fusta  degué  englobar  la  Federació  de  Fusters  i la  

Federació  de  Serradors  Mecànics.  Aquesta  conservà  durant  un cert  temps  la  

seva  independència  malgrat  l'ingrés  a  la  UGT  produït  el  desembre  de  1903,  

després  d'haver  celebrat  el  seu  congrés  el  juny  de  1903  a  Valencià,   lloc  on  

residí  inicialment  el seu  comitè(246). 

La  clàssica  Federació  Tipogràfica  -que  en  els  primers  anys del  segle  

començà  a  ésser  denominada  Federació  Gràfica  Espanyola-continuà  sota  la  

presidència  de  Pablo  Iglesias  fins  que  el  1912 fou  substituït  per  Antonio  García  

Quejido.  A  partir  de  1908 publicà  "El  Obrero  Gràfico"  (1  març  1908-21  

desembre  1912;  6 febrer  1914-15  desembre  1915;  gener  1918)  i  els  seus  

congressos es  multiplicaren  a  partir  de  1908  (quan  es  celebrà  a  Madrid  el 

novè)  i  especialment  el  1912-18,  quan  Garcia  Quejido  procurà una  reforma  

organitzativa  interna  en  profunditat.  L'octubre  de 1905  comptava  amb  25  

seccions  i  3.640  afiliats;  el  1915,  amb 27  i  3.772;  el  1916,  amb  29  i  4.091;  

el  1917,  amb  27  i  3.343; el  juliol  de  1918,  amb  35  i  3.7471  el  maig  de  

1920,  amb  39  i 7.053.  L'estabilitat  numèrica  fou,  doncs,  la  seva  característica 

més  notable,  i  certament,  la  seva  influència  fou  considerable  i extensa(247). 

La  Federació  d'Obrers  Metal�lúrgics  i  Similars  d'Espanya  fou creada  en  el  

congrés  que  es  celebrà  a  Madrid  els  dies  14-16  de maig  de  1903,  a  

instàncies  de  les  societats  de  fonedors,  bronzis-tes  i  obrers  en  ferro  de  

Madrid(248) . Hom  acordà  d'immediat  l'adhesió a  la  UGT,  fixar  la  residència  del  

comitè  central  a  Madrid  i publicar  un  "Boletín  de  la  Federación...".  Inicialment  

no  hi  figurà  cap  societat  del  sector  de  Catalunya  si  bé  el  mes  de  juny -quan  

encara  formalment  no  havia    ingressat  a  la  UGT  (ho  féu  el 2  de  juliol  de  

1903)-  es  produí  l'afiliació  d'una  societat  del metall  de  Tortosa.  Hom  comptava  
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amb  24  societats  de  Madrid,  Va-lladolid,  Toledo,  Burgos,  Logroño,  Palència,  

Béjar,  Zamora,  Vigo, Salamanca,  Guadalajara,  Saragossa,  més  Bilbao,  Sant  

Sebastià, Vitòria,  Avilés  i  Gijón,  així  com Alacant  i  la  Ciutat  de  Mallorca,  i  

l'esmentada  Tortosa.  L'octubre  de  1905  tenia  31  seccions i  2.792  afiliats.  

Arran  dels  conflictes  de  1912  per  a  la  consecució  de  la  jornada  de  9  hores,  

la  direcció  passà  a  Astúries  (el secretari  fou Venceslao  Carrillo)  per  a  tornar  

aviat  de  nou  a Madrid.  El  juliol  de  1918  tenia  26  seccions  i  8.032  afiliats  i el  

maig  de  1920,  36  i  16.548,  respectivament.  Pou,  com  es  pot veure,  una  

federació  amb  dificultats  per  a  generar  una  estructuració  interna  d'indústria,  

com  féu  el  Sindicat  Miner  d'Astúries, per  exemple(249) . 

Altres  federacions  d'ofici  que  s'adheriren  a  la  UGT  el  1903-04  foren  la  

Federació d'Obrers Flequers  d'Espanya,   la  Federació de  Sabaters.  La  Federació  

de  Flequers(250) es constituí el desembre de  1901.  Acordà  l'ingrés  a  la  UGT  en  

el  congrés  celebrat  el  maig de  1903  a  Madrid.  No  era  molt  nombrosa  però  

comptava  amb  una  certa  representació  catalana.  Celebrà  força  regularment  els  

seus congressos,  pràcticament  sempre  a  Madrid,  on  residia  el  seu  comitè  (per  

exemple,  el  1909  i  el  1910).  L'octubre  de  1905  comptava  amb  21  seccions  i  

2.190  afiliats;  el  1916  tenia  3.926  federats.  Els  sabaters,  pel  seu  costat,  

ingressaren  a  la  UGT  el  8 de  desembre  de  1904  i  celebraren un  segon  

congrés  el  1908  a Madrid(251). 

La  crisi  del  moviment  societari  que  en  general  s'inicià  a Espanya  el  

1905  afectà  acusadament  l'afiliació  de  la  UGT.  No  s' ha  d'oblidar  que  aquesta  

crisi  fou  molt  acusada:  l'octubre  de 1906  la  UGT  comptava  nomsés  amb  253  

sindicats  i  34.537  afiliats (el  febrer  de  1905  les  xifres  respectives  eren  373  i  

59.905; hom  havia  perdut  120  sindicats  i  25.368  afiliats  en  vuit  mesos). Les  

federacions  d'ofici  eren  el  1906  nou  (segurament  tipògrafs, flequers,  capellers,  

pedrers  i  marbristes,  metal�lúrgics,  paletes, fusters,  serradors,  mecànics  i 

¿sabaters?).  L'evolució  de  la UGT  és  recollida  en  el  gràfic  adjunt. És  clar  que  

els  màxims del  seu  creixement  numèric  cal  situar-los  en  els  anys  1903-04, 

1912-14  i  1920-21.  El  1903-04,  com  hem  vist,  fou  el  moment  de la  creació  
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bastant  generalitzada  de  federacions  d'ofici  en  estreta  relació  amb  la  UGT.  La  

més  important  era  la  Federació  Nacional dels  Paletes.  Ella  sola  comptava  amb  

prop  d'un  quart  del  total d'efectius  ugetistes.  Si  considerem  tot  el  sector  de  la  

construcció,  la  proporció  s'acosta  al  terç.  La  situació  s'havia  d'alterar molt  a  

l'entorn de  1912-14. 
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El  març  de  1911  la  força  de  la  UGT (amb  uns  totals  de  328  seccions  i  

77.794  afiliats)  era,  per  sectors:(252) 

transports  24  seccions  36.866  federats 

miners  18     7.479 

edificació  77     6.992 

fusta   35     4.291 

alimentació  26 seccions       4.063 

metal�lúrgia  29   3.200 

vestit i calçat 26   3.118 

arts gràfiques 23   2.760 

agricultura  26   2.215 

tèxtil   18   1.408 

El  sector  de  la  construcció  havia  quedat  circumscrit  a  la força  de  la  

societat  El  Trabajo  de  Madrid  i  les  federacions  d' ofici  (la  dels  paletes  i  la  

dels  pedrers)  a  la  pràctica  estaven desorganitzades.  Ara  la  federació  més  

important  era  la  dels ferroviaris.  Aviat  ho  seria  també  la  dels  miners.  La  resta  

continuava  molt  igual,  sense  cap  penetració  espectacular  de  la  respectiva  

federació  ugetista  en  el  sector  a  nivell  general  (és  el cas  de  la  federació  de  

la  fusta,  dels  forners  i  del  metall). 

La  Federació  Nacional  de  Ferroviaris  Espanyols  es  constituí dins  la  UGT  

paral�lelament  a  l'organització  de  la  Unió  Ferroviària a  partir  de  1909(253) .  La  

Federació  fou  dirigida  des  d'un  principi per  persones  que  no  eren  de  l'ofici,  per  

a  evitar  -segons  es  digué-  les  repressalies  de  les  companyies.  Així,  el  primer  

dirigent  important  de  la  federació  -indirectament  de  la  Unió  Ferroviària-  fou  

Vicente  Barrio,  que  era  vidrier  i  secretari  general de  la  UGT  (ho  fou  des  del  

juny  de  1903).  La  Unió  aconseguí  d' anar  organitzant  seccions  més  o  menys  

provincials  en  molts  casos  a  partir  de  l'esforç  de  dirigents  socialistes,  fossin  o  

no ferroviaris,  com  és  el  cas  de  Remigio  Caballero  des  de  Valladolid,  Facundo  

Perezagua  des  de  Bilbao,  Teodomiro  Menéndez  des  de Gijón  (el  1916  era  

president  del  Sindicat  de  Ferroviaris  d'Asturies  i  Lleó),  etc.  També,  en  alguns  

llocs  de Catalunya: José Zaragoza  a Tarragona (on la secció ferroviària,  dins  la  

UGT,  es constituí  el  juny  de  1911),  i  sembla  que  Basilio  Martín  Rodríguez  a  
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Barcelona  (la  Unió  Ferroviària,   secció  catalana,  es  constituí  formalment  el  

novembre  de  1910,  però  ja  existia  com  a  tal el  juny/juliol  del  mateix  any)(254) 

. El  comitè  nacional  de  la  federació  estigué  a  Madrid,  lloc  des  d'on  es  

publicava  l'òrgan  de  la federació  "La  Unión  Ferroviària",  dirigit  inicialment  pel  

mateix Barrio.  Tanmateix,  hi  hagué  seccions  de  la  Unió  Ferroviària  que no  

pertanyien  a  la  federació  ugetista. És  aquest,  notablement, el  cas  de  la  Unió  

Ferroviària  (secció  catalana)  de  Barcelona,  la qual  malgrat  el  possible  paper  

organitzatiu  que  hi  tingueren  els socialistes,  el  cert  és  que  a  començaments  de  

1912  estava  encapçalada  pel  lerrouxista  Pere  Ribalta  i  no  pertanyia  a  la  UGT.  

La situació  organitzativa  dels  ferroviaris  era  confosa,  però  sembla útil  distingir  

la  federació  dels  ferroviaris  de  la  UGT,  que  agrupava,en  principi,  estrictament  

els  sindicats  i  les  seccions  de ferroviaris  adherides  a  la  UGT,  de  la  Unió  

Ferroviària,  que  fou una  denominació  genèrica  i  no  una  federació  organitzada  

com  a tal.  El  1912  la  Unió  havia  aconseguit  un  desenvolupament  

impressionant:  afirmava  poder  mobilitzar  vuitanta  mil  treballadors  del sector.  A  

Catalunya, a més de les seccions ja esmentades de Barcelona  i  Tarragona,  existien  

també la Unió Ferroviària de Girona(constituïda formalment  el  juliol  de  1912)  i  la  

Unió  Ferroviària Secció  Lleidatana  (constituïda  també  formalment  el  maig del 

mateix any), seccions  de  les   quals   no   em consta tampoc la seva afiliació a la 

UGT (255). En general, però, a tota Espanya, ja hem vist que el  març  de  1911  eren  

uns  35.000  els  ferroviaris  adherits a  la  central  sindical  socialista.  Fou  el  1912,  

el  24-29  de  juliol,  quan  es  celebrà  a  Madrid  el  primer  congrés  important  de  

les  organitzacions  ferroviàries  existents  a  Espanya.  Aquest congrés  posteriorment  

havia  d'ésser  denominat  com  el  Primer  de l'Organització  Ferroviària,  Hom  hi  

decidí  que  la  Federació  presentaria  a  les  companyies  una  sèrie  de  

reivindicacions,  les  més importants  de  les  quals  eren  l'afirmació  del  paper  dels  

sindicats en  les  relacions  laborals,  la  fixació  de  la  jornada  (en  general 9  

hores),  un  augment  del  30% dels  sous,  etc.(256)  El  conflicte,  el primer  que  

afectava  els  ferroviaris,  havia  de  prendre  unes  especials  característiques,  

derivades  principalment  de  la  importància social  del  sector  i  de  la  situació  

organitzativa  confusa  que  he esmentat.  El  comitè  nacional  de  la  federació  
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presentà  efectivament unes  bases  a  les  companyies,  però  era  obvi  que  no  

tenia  cap  intenció  de  desencadenar  una  vaga  generalitzada,  sinó  més  

senzillament  la  d'iniciar  una  negociació:  presentà  les  bases  sense  fixar cap  

termini  de  resposta.  Llavors  la  secció  catalana,  a  finals  de juliol,  demanà  una  

immediata  resposta  a  les  companyies,  criticà l'actuació  del  comitè  nacional  de  

la  federació  i  aconsellà  a  les diverses  organitzacions  ferroviàries  la  

generalització  del  conflicte.  La  lluita  establerta  entre  el  comitè  nacional  i  la  

secció catalana  havia  d'ésser  guanyat  a  la  fi  per  aquesta.  Els  dirigents 

socialistes  apelaren  al  bon  sentit  i  als  treballs  d'organització i  propaganda  i  

acceptaren  fer  un  plebiscit  general  que  perderen; aquest  donà  65.409  vots  

favorables  1  sols  1.418  vots  negatius. A  la  fi,  la  vaga  s'inicià  el  24  de  

setembre  a  Barcelona  i  es  perllonga  fins  el  7  d'octubre.  La  participació  dels  

ferroviaris  de fora  de  Catalunya  es  produí de manera progressiva  donada  l'acti-

tud  del  comitè  nacional  sempre  reticent.  Malgrat  un  cert  èxit relatiu  -la  

presentació  d'un  projecte  de  llei  per  part  de  Canaejas  que  recollia  part  de  les  

reivindicacions  dels  ferroviaris però  que  limitava  del  tot  el  dret  de  vaga,  

després  d'haver  militaritzat  el  sector-  la  Unió  Ferroviària  i  la  Federació  

resultaren  molt  afectades.  Vicente  Barrio,  que  resultà  molt  criticat  per la  seva  

actuació,  fou  substituït  per  Daniel  Aguiano  en  la  presidència;  el  secretari  del  

comitè  nacional  de  la  federació  continuà essent  però  Ramon  Cordoncillo(257). 

Si  l'organització  de  la  Unió  Ferroviària  iniciada  el  1909 acabà  per  ser  

trencada  en  part  per  la  vaga  de  1912,  la  reorganització  empresa  poc  desprès  

havia  d'ésser  també  a  la  fi  trencada per  una  nova  vaga,  la  de  1917.  La  

Federació  ugetista,  després  de la  experiència  de  1912,  començà  a  impulsar  

l'organització  dels sindicats  de  ferroviaris  de  les  companyies  (acord  del  congrés  

de juliol)  i  procura  defugir  l'anterior  organització  exclusivament provincial,  

d'abast  geogràfic.  Així,  la  federació  tendí  a  articular-se  a  l'entorn  dels  

Sindicats  Nacionals  de  Ferroviaris  de  la  Companyia  del  Nord  (que  tingué  la  

seva  seu  a  Valladolid  i  fou  l'organització  més  potent  de  la  Federació  Nacional),  

de  la  Companyia MCP,  de  la  Companyia  MZA  i  de  la  Companyia  de  Ferrocarrils  

Andalusos  i  del  Sud.  La  Federació  Nacional  de  Ferroviaris  Espanyols així  
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organitzada  celebrà  el  seu  primer  congrés  a  Madrid  a  partir del  14  de  

novembre  de  1915,  congrés  que  fou  també  el  II  de  l'Organització  Ferroviària,  

ja  que  es  convidà  tots  els  organismes ferroviaris  existents,  fossin  o  no  de  la  

UGT (258). Hi  assistiren  187 delegats  representant  19.075  federats.  Després  del  

congrés,  la Federació  ratificà  l'acord  de  romandre  dins  la  UGT  mitjançant un  

plebiscit  (amb  9.424  vots  a  favor,  3.318  en  contra  i  2.700 abstencions)  en  el  

qual  participaren  15.442  ferroviaris.  Tanmateix,  la  Federació  afirmava  comptar  

l'agost  de  1915  amb  39.161 afiliats  (una  altra  font  parla  de  74  secciona  i  de  

29.680  afiliats el  1915).  El  1916  els  efectius  semblen que  eren  93  seccions  i  

uns 40.000  afiliats(259) . No és  aquest  el  lloc  per  a  explicar  el  moviment 

vaguístic  de  1917  i  en  especial  el  paper  de  les  vagues  ferroviàries en  el  

desencadenament  de  la  vaga  general  obrera  d'agost  de  1917. N'hi  ha  prou  en  

recordar  alguns  aspectes  d'aquest  procés  vaguístic. Primer  es  produí  la  vaga  

del  Sindicat  de  la  Companyia  del  Nord impulsada  des  de  Valladolid  el  juliol  de  

1916,  vaga  que  en  obtenir el  suport  del  Sindicat  de  Miners  Asturià  obtingué  

un  considerable èxit.  L'IRS  dictà  un  laude  força  favorable  als  vaguistes   (29  de 

juliol)  i  el  10  d'agost  de  1916  el  govern  obligà  al  reconeixement per  part  de  

les  companyies  de  les  organitzacions  sindicals  ferroviàries(260) . Les  negociacions  

amb  la  patronal  s'iniciaren  llavors  i es  perllongaren  al  llarg  de  tot  el  1917.  En  

aquesta  situació,  la Unió  Ferroviària  de  València,  que  estava  sota  la  influència  

dels blasquistes  i  en  especial  de  Fèlix  Azzatti,  decretà  la  vaga  el 19  de  juliol   

(la  vaga  perdurà  fins  més  enllà  del  dia  25),  coincidint  amb  la  celebració  a  

Barcelona  de  l'Assemblea  de  Parlamentaris.  La  vaga  valenciana  afectà  

especialment  els  treballadors  de la  Companyia  del  Nord.  A  partir  d'aquí  es  

repetí  en  certa  manera la  situació  de  1912,  per  més  que  ara  la  divisió  afectà  

també profundament  els  dirigents  socialistes.  El  Sindicat  de  la  Companyia del 

Nord  es  reuní  a  la  casa  del  poble  de  Madrid  el  9  d'agost, i  allà  hom  decidí  

per  una  petita  majoria  decretar  una  vaga  general  el  13  d'agost.  Hi  hagué  

dirigents importants ugetistes que votaren en contra (com és el cas de Trifón  Gómez  

de Valladolid). La situació era ben  complexa:  el  govern  i  en  part  els  republicans  

volien  provocar  la  vaga  ferroviària  per  així  desorganitzar  el moviment  vaguístic  
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general  obrer  que  socialistes  i  anarquistes havien  ja  anunciat.  El  fet  és  que  la  

decisió  dels  ferroviaris  provocà  l' avançament  d'aquest  moviment  que  a  la  fi  

fracassà.  I  la Fe-deració  Nacional  dels  Ferroviaris  no  donà  suport  a  aquesta  

vaga: fallaren  notablement  els  sindicats  de  MZA  i  MCP.  Hom  culpà  Ramon 

Cordoncillo,  que  continuava  a  la  secretaria  general  de  la  Federació.  Finalment,  

la  Federació  Ferroviària  resultà  pràcticament  desfeta i  de  la  UGT  només  hi  

havia  el  juliol  de  1918,   17  seccions  i 7.031  obrers  afiliats  al  transport. En  el  

segon  congrés  (III  de  l' organització  ferroviària),  que  no  es  celebrà  fins  el  27  

de  gener de  1919  a  Madrid,  hom  elegí  un  nou  comitè  executiu:  Daniel  

Anguiano  fou  reelegit  president,  Trifón  Gómez  passà  a  la  secretaria  general   

(altres  membres  eren  Eloy  Puerto,  Emilio  Besteiro  i  Antonio Fernández  Quer).  

S'inicià  llavors  una  lenta  recuperació (el  maig de  1920  hi  havia  a  la  UGT  45  

seccions  i  11.647  obrers  en  el  sector  dels  transports)(261) . 

La  penetració  de  la  UGT  en  el  sector  ferroviari,  penetració com  hem  vist  

no  exenta  de  molts  problemes  i  certament  irregular, anà  acompanyada,  també  

a  l'entorn  de  1912-14,  de  l'afirmació  de la  presència  socialista  entre  els  

miners.  La  Federació  Nacional d'Obrers  Miners  es  constituí  el  1913  a  instàncies 

del Sindicat d'Obrers Miners d'Astúries(262). Aquest havia  estat  fundat  el  novembre 

de 1910 i molt aviat adoptà una estructura interna molt centralitzada que  li  permeté 

d'obtenir èxits importants. El 1912, amb seu a Mieres, comptava amb uns 10.000 

afiliats. El seu president i  principal  organitzador,  fou  Manuel  Llaneza.  Llaneza  

també  havia  de  presidir  la  Federació  minera.  L'evolució  d'aquesta  no  sembla  

haver  patit tants de  trasbals  com  l'organització  dels ferroviaris.  Celebrà  el  seu  

tercer  congrés  a  la  casa  del  poble de  Madrid  el  maig  de  1915. (el  segon  

s'havia  celebrat  el  1914  després  de  la  vaga  dels  miners  de  Rio  Tinto).  El  

1915-16  comptava amb  22  seccions  i  18.888  afiliats.  El  gener  de  1917  reuní  

un  congrés  extraordinari  a  Madrid  a  instàncies  del  Sindicat  Miner  Asturià.  Hi  

foren representats 32.000  treballadors;   les  seccions  eren 30.  Hom  decidí  

reorganitzar  la  Federació.  El  segon  congrés  de  la nova  etapa  es  reuní  a  Madrid  

el  dia  10  i  següents  d'octubre  de 1918;  els  federats  eren  llavors  35.300  (cal   

tenir  en  compte  que el  juliol  del  mateix  any  constaven  25  seccions  i  23.358  
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afiliats dins  la  UGT).  Com  és  natural,   la  Federació  de  Miners  es  basà  en els  

miners  d'Astúries,  Biscaia  i  Andalusia   (especialment  Rio  Tinto  i  Peñarroya).  I  

fou,  de  fet,  el  Sindicat  Miner  d'Astúries  el que  determinà,  l'actuació  de  tota  la  

Federació,  amb  una  barreja de  reformisme  laboral,   relativa  entesa  amb  la  

patronal   (primer afavorida  per  la  situació  favorable  de  1916-17,  després  por  la 

situació  desfavorable  i  la  necessitat  de  salvar  econòmicament  el sector)   i,  

alhora,  participació  en  els  moviments  generals  obrers d'elevat  contingut  polític   

(especialment  el  1917).  Un  congrés extraordinari  celebrat,  com  sempre  a  la  

casa  del  poble  de  Madrid, el  24  i  dies  següents  de  març  de  1919  significà  un  

dels  èxits típics  de  la  Federació  i  dol  Sindicat  asturià:  hom  demanà  per  als 

miners  de  bocamina la jornada de 7 hores, a part d'altres  reivindicacions  com  la  

petició  de  modificació de les lleis d'accidents i la  proposta  de  nacionalització  de  

les  mines.  La  vaga  minera, que  a  Astúries  feren  uns  30.000  obrers,  en  els  

primers  dies  d'octubre  de  1919  accelerà  la  decisió  del  govern  Romanones  de  

dictar  la  jornada  de  8  hores  per  a  totes  les  indústries(263) . Amb  això el  

prestigi  dels  liders  asturians  miners  (especialment  Llaneza i  González  Peña)  

assegurà  el  comportament  i  la  influència  socialista  en  zones  com  Peñarroya,  

Puertollano  o  Rio  Tinto,  malgrat  que aquestes  poblaciones  estaven  en  zones  on  

el  moviment  obrer  era majoritàriament  anarquista.  En  definitiva,  abans  de  

l'escissió comunista  de  1921,  hom  assolí  el  punt  més  alt  de  prestigi  i  afiliació  

de  la  Federació  minera: el  maig  de  1920  hi  havia  afiliades a  la  UGT  186  

seccions  i  53.846  miners. 

Òbviament,  els  anys  de  la  Primera  Guerra  Mundial  reportaren uns  

importants  canvis  organitzatius  en  el  moviment  obrer  espanyol, i  en  especial  

en  la  UGT.  Ja  he  assenyalat  el  nou  pes  que  assoliren en  el  seu  si  les  

federacions  de  ferroviaris  i  de  miners.  Però, sempre  en  relació  al  terna  de  les  

federacions  d'ofici,  cal  arrodonir  aquesta  visió  amb  uns  altres  fets.  Per  a   

començar,   la  UGT es  trobà  amb  que  la  seva  inserció  en  el  sector  de  la  

construcció féu,   en  un  cert  sentit,   fallida.  La  Federació  Nacional  d'Obrers 

Paletes  d'Espanya  es  deslligà  com  a  tal  de  la  UGT (264). La  Federació continuà  

essent  relativament  forta.  L'agost  de  1915  celebrà  el seu  VI  congrés  a  Bilbao;  
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comptava  llavors  amb  51  seccions  i 13.072  afiliats.  El  1916  tenia  44  seccions  

i  uns  11.000  afiliats. El  1917  les  dades  respectivament  eren  de  44  i  8.152.  

Quan l'octubre de 1918 hom reuní a la casa del poble de  Madrid  el  setè  congrés,  hi  

hagué representants de 41  seccions  i  9.483  federats.  La situació  era  aparentment  

paradoxal:  en  el  comitè  nacional  de  la federació  que  residia  a  Madrid,   el  pes  

socialista  era  important; l'òrgan  de  premsa  continuava  essent  "El  Trabajo"  de  

Madrid;  moltes  de  les  seccions  de  la  federació  pertanyien  a  la  UGT  (el  juliol  

de  1918  hi  havia  33  seccions  i  7.649  afiliats  del  sector de  l'edificació  dins  

aquesta  central).  Tanmateix,  en  el  congrés de  Madrid  de  l'octubre  hom  rebutjà  

l'ingrés  a  la  UGT  i  hom  decidí  deixar  en  llibertat  les  seccions  per  a  adherir-se  

o  no  a  la UGT.  En  realitat  el  que  succeí  és,  com  veurem  més  endavant,  que 

la  reorganització  sindical  empresa  el  1912-14  anà  acompanyada  d' una  nova  

afirmació  de  la  necessitat  de  la  neutralitat  sindical per  a  les  federacions  d'ofici   

(d'una  renovada  afirmació  de  la  conveniència d'agrupar tots els obrers per damunt 

de les "creences i  tendències").  A  la  UGT  no  li  fou  fàcil  mantenir  la  política  

incorporadora  (i  fins  a  cert  punt  divisionista)  de  1903,  ni  podia -cosa  que  em  

sembla  més  important-  fàcilment  otorgar-se  una  total  exclusivitat  en  la  creació  

i  manteniment  de  les  federacions d'ofici.  De  fet,   la  UGT  només  podia  justificar  

el  manteniment  de federacions  professionals  pròpies  en  aquells  casos  en  què  

certament  el   seu  domini  sindical  era  esclatant  (cas  dels  miners)   o bé,  amb  

més  dificultats,  en  aquells  casos  en  què  no  existia  federació  competidora.  La  

situació  canvià  posteriorment,  amb  la  CNT constituïda  definitivament  i  amb  una  

UGT  de  força  creixent,   és  a dir,  en  el  moment  en  què  les  centrals  sindicals  

s'imposaren  clarament  com  a  la  millor  i  majoritària  expressió  del  moviment  

societa-ri,  a  partir  de  1919.  Una  manifestació  d'aquest  canvi  es  pot  trobar  en  

el mateix sector  de  la  construcció.  El  setembre  de  1921 es  celebrà a Madrid un 

congrés que creà la Federació Nacional del Ram de l'Edificació(265). Per majoria hom 

acceptà l'ingrés a laUGT. La nova federació arreplegà  les anteriors  federacions  de  

paletes,   pedrers  i  marbristes,   fusters  i  pintors.  La  Federació  de Pedrers  i  

Marbristes  havia  celebrat  el  seu  quart  congrés  a  Madrid  l'octubre  de  1914.  

Comptava  llavors  com  a  òrgan  amb  "El  Cantero Español".  El  1915  tenia  32  
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secciona  i  2.119  federats}  el  1916, 32  i  2.120  i  el  1917,  30  i  2.105.  La  

Federació  dels  Pintors (òrgan,  "La  Unión  Pictòrica")  havia  estat  reorganitzada  el  

1913; celebrà  el  segon  congrés  a  Madrid  el  maig  de  1915  i  el  tercer, també  a  

Madrid,  el  maig  de  1917.  La  seva  força  era  molt  minsa: 1915,  10  seccions  i  

800  afiliats,  xifres  que  no  es  modificarien quasi  el  1917,  quan  comptava  també  

amb  10  seccions  i  785  federats. Finalment,   la  Federació  Nacional  Espanyola  

d'Obrers  en  Fusta  celebrà  el  quart  congrés  a  Valladolid  els  dies  1-4  de  juliol  

de  1918. Tingué  un  especial  paper  en  la  constitució  de  la  Federació  de  l' 

Edificació. 

Hi  hagué,   per  acabar,  algunes altres  federacions  que  amb posterioritat  a  

1911  s'uniren  a  la  UGT  i  que  no  hem  esmentat. 

La  Federació  Nacional  de  Vidriers  i  Llanterners(266)  es  fundà  a  Madrid el  

1911  i  el  1916  comptava  amb  7  seccions  i  uns  900  federats.  No era  en  el  

sector  gens  important.  La  Federació  Nacional  d'Obrers Espardenyers  i  Oficis  

Anexes(267)  es  creà  el  1913.  A  l'empara  de  les demandes  extraordinàries  

provocades  per  la  guerra,   la  nova  federació  assolí  una  gran  importància.  

Celebrà  un  segon  congrés  a  Castelló  l'agost  de  1914.  Allí  decidí  l'ingrés  a  la  

UGT  a  comptar a  partir  de  l'u  de  gener  de  1915.  El  tercer  congrés  es  reuní  a 

Cervera  del  Rio  Alhama  amb  12  delegats  en  representació  de  9  seccions  i  

3.480  federats.  El  comitè  residí  durant  tot  aquest  temps a  Elx.  La  federació  es  

reorganitzà  el  1918.  El  tercer  congrés  de la  nova  etapa  es  reuní  a  Castelló  el  

maig  de  1920  amb  l'assistencia  de  37  delegats  de  39  seccions  i  uns  16.000  

afiliats. Fou el moment  de  màxima  expansió  i  la  federació  es  llençà  a  una  dura  

lluita  per  la  consecució  real  de  la  jornada  de  8  hores  en  el  sector.  La  crisi  

de  postguerra  arribà  al  sector  sobretot  a  partir de  1921.  D'altra  banda,  el  

maig  de  1915  es  reuní  a  Madrid  un  congrés  de  blanquers  i  sabaters  que  

fundà  una  Federació  Nacional  d' Obrers  en  Pell(268) , dins  la  UGT.  Llavors  les  

seccions  eren  16  i  els federats  1.751.  El  1916,  17  i  1.864;  el  1917,  18  i  

1.870.  Els  dirigents  eren  els  socialistes  Lucio  Martínez  Gil  i  Eduardo  Vicente. 

Un  cas  especial  fou  el  de  la  Federació  Nacional  Espanyola  de Dependents  

de  Comerç,  fundada  el  1902.  Fou  durant  bastants  anys una  federació  
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autònoma,   en  la  qual  tanmateix  la  influència  socialista  era  important.  En  un  

començament  hi  tingueren  un  destacat paper  Antoni  Badia  Matamala  i  Antoni  

Fabra  Ribas,   entre  d'altres. La  Federació  tingué  una  vida  ben  regular: celebrà  

el  segon  congrés a  Saragossa  el  febrer  de  1904;  un  tercer  a  Madrid,   els  dies  

8-10 de  setembre  de  1905,  amb  45  societats  representades;  el  quart  es reuní  

a  València  el  1908  amb  26  delegats  de  quinze  societats  de Madrid,  Bilbao,  

Gijón,  Orense,  Pontevedra,  València,   Cullera  i Utiel,   també  de  Barcelona,  

Girona  i  Palma  de  Mallorca.  Altres congressos  es  celebraren  a  Madrid,  el  maig  

de 1910  (V),   Sevilla el  1912  (VI)  i,  ja  sempre  a  Madrid,  el  maig  de  1914  

(VII),  el maig  de  1916  (VIII)   i  el  maig  de  1918  (IX),  essent  aquest  el darrer  

del  qual  tinc  constància.  El  1913  la  federació  estava  ja adscrita  a  la  UGT,  el  

seu  comitè  residia  a  la  casa  del  poble  de Madrid  i  publicava  com  a  òrgan  de  

premsa  "El  Dependiente  Español". El  secretari  general  era  llavors  Andrés  

Martínez.  Comptava  amb 44  seccions  i  5.642  afiliats  el  1915;  52  i  5.025  el  

1916  i  53  i 5.711  el  1917(269) . 

El  1920,  abans  de  la  crisi  comunista,   les  federacions  d'ofici adscrites  a  

la  UGT  eren,  com  a  minim  i  per  ordre  d'importància(270) : 

Federació  Nacional  d'Obrers  Miners 

Federació  Nacional  de  Paletes 

Federació  Nacional  d'Obrers  Metal�lúrgics  i  Similars  d'Espanya 

Federació  Nacional  de  Ferroviaris  Espanyols 

Federació  Nacional  de  Flequers 

Federació  Nacional  Espanyola  d'Obrers  en  Fusta 

Federació  Gràfica  Espanyola 

Federació  Nacional  d'Obrers  Espardenyers  i  Oficis  Anexes 

Federació  Nacional  d'Obrers  en  Pell 

Federació  de  Pedrers  i  Marbristes 

Federació  Nacional  d'Obrers  Pintors  Decoradors 
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Hem  vist  com,  en  relació  força  estreta  amb  la  UGT  i  la  seva dinàmica,   

i  a  l'entorn  del  triangle  bàsic  Madrid-Biscaia-Astúries, hi  hagué  un  moviment  de  

federacions  d'ofici  impulsats  des  de  fora de  Catalunya  que  tingué  els  seus  

''moments  organitzadors"  el  1902-04  i  el  1913-15.  Costà  en  general  d'avançar  

en  el  camí  de  la integració  horitzontal  dels  oficis,  però  el  cert  és  que  a  poc  a 

poc,   i  des  de  la  UGT,  hom  anà  creant  federacions  d'indústria  i integrant  en  

elles  els  diversos  oficis.  Casos  notables  en  aquest sentit  foren  el  dels  miners  i  

el  dels  ferrocarrils,  que  de  fet  ja sorgiren  com  a  federacions  d'indústria,   i  el  

del  sector  de  la construcció,  aquest  molt  més  tardà.  Obviament,  el  major  èxit  

o fracàs  de  la  integració  estigué  en  relació  estreta  a  la  realitat econòmica  

industrial  del  sector  a  Espanya. 

A  Catalunya,  més  ben  dit,  des  de  Catalunya,   la  situació tingué  unes  

característiques  diferencials  molt  importants.  Els moments  organitzadors  foren  

els  mateixos  (1902-04,  1913-15),   i la  tendència  a  la  recuperació  de  les  

federacions  d'ofici  en  federacions  d'indústria  també  es  produí,   encara  que  

menys  espectacularment  donat  el  domini  ugetista  en  els  sectors  industrials  

"integrats"  del  país.  Però,  des  de  Catalunya,   el  moviment  de  les  federacions  

d'ofici  no  es  produí  a  l'empara  d'una  central  sindical i  adoptà  en  aquest  sentit  

un  caràcter  més  neutre   (i  més  estrictament  sindical,   si  es  vol).  La  CNT  

s'organitzà  i es reorganitzà paral�lelament  i  en  molts  casos  a  remolc  de  les  

federacions  d'ofici i,  molt  menys,  a  l'inrevés.  Alhora,  el  desenvolupament  de  les 

mateixes,   com  el  de  tot  el  moviment  obrer,   fou  organitzativament molt  més  

irregular,  amb  més  interrupcions  i  esclats  reorganitzadors. 

Certament,  hi  ha  el  fet  que  el  1919  la  CNT  rebutjà  les  fe-  deracions  

d'indústria  i  optà,  en  canvi,  pels  sindicats  únics. Usualment  hom  ha  vist  només  

el  problema  en  relació  a  la  dinàmica  interna  ideològica  de  

l'anarcosindicalisme(271).  Sense  negar  el  paper  d'aquest  factor,   crec  que  amb  

aquesta  anàlisi  hom  ha  amagat uns  factors més essencials.  La  UGT  (el  

moviment  socialista  en  general)  fonamentà  en  gran  mesura  la  seva  expansió  i  

implantació a  una  gran  part  d'Espanya  (especialment  el  1919-22)   en  la  seva 

presència  en  sectors  econòmics  molt  centralitzats  i  amb  una  intervenció  força  

directa  de  l'estat  central  i  del  govern;   també,   en el seu  accés  a  les   
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institucions  reformistes  estatals,   és  a  dir, en  la   seva  proximitat  als  centres  de  

decisió  política  que  residien,  no  cal  dir-ho,  a  Madrid.  El  cas  dels  ferroviaris  i  

dels  miners  és  parafigmàtic.  Hom  no  ha  d'oblidar  que  en  molts  casos  l' 

expansió  o  organització  de  la  UGT  partí  justament  dels  obrers  d' aquests  

sectors.  Però,  més important  encara  que  això,  hi  hagué  un prestigi  d'eficàcia  

basat  també  on  la  promesa   (la  possibilitat) de  negociar  amb  el  poder   

(directament  amb  l'administració  governamental  o  més  mediatitzadament  a  

través  de  l'Institut  de  Reformes  Socials)  unes  condicions  laborals  generals.  

Això  era  obvi, de  nou,  en  el  cas  dels  ferroviaris  i  miners,  i  menys  clar  i  més 

complex  en  els  altres  sectors.  El  tema  és  fins  a  quin  punt,   en sectors  molt  

fragmentats  empresarialment,   les  federacions  d'ofici o  d'indústria  d'abast  

espanyol,  eren  realment  factibles  o  es  veien en  la  pràctica,   superades  por  les  

condicions  laborals  locals  o comarcals.  A  això  cal  afegir  la  incapacitat  -o  les  

dificultats- de  l'estat  per  a  reglamentar  en  general,  quan  per començar, li 

mancaven  instruments  de  coneixement  aprofundit  de  la  realitat econòmica  a  tot  

el  país.  D'alguna  manera,  on  vull  anar  a  parar és  que,  per  diversos  motius,  

en  molts  llocs  d'Espanya  el  conflictes  socials  tenien  una  acusada  significació  

local  o  d'abast  geogràfic  determinat.  Tant  pel  costat  obrer,  com  pel  de  la  

patronal, com  pel  del  món  polític  i  estatal.  En  el  fons,  només  estic  constatant  

que  en  molts  aspectes,  no  en  tots,  la  societat  espanyola era  una  societat  

força  parcelada  i  poc  integrada;  estic  constatant  que  a  l'estat  burgès  de  la  

Restauració  li  fou  molt  difícil aconseguir  la  integració  de  la  societat  espanyola.  

És  clar  que això  no  impedia,  més  aviat  ho  afavoria,  el  que  determinats  

conflictes  socials  "localitzats"  poguessin  posar  en  qüestió  tot  l' edifici  de  la  

Restauració.  En  definitiva,   la  proposta  dels  sindicats  únics  com  més  en  

general  la  de  l'anarcosindicalisme,  no  es pot  veure  deslligada  d'aquesta  realitat.  

Es  tractava  d'afirmar sobretot  el  pes  "local"  del  moviment  obrer  i  en  especial  

del  moviment  sindical.  De  la  mateixa  manera  que,  pel  seu  costat,   la  UGT i  el  

moviment  socialista  tendien  a  afirmar  un  pes  genèricament "espanyol"  dels  

obrers.  Això  no  negava,  és  clar,   la  solidaritat obrera  general  de  

l'anarcosindicalisme,  ni  la  especifitat  local del  moviment  socialista. 
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El  fet  és  que  ja  abans  de  1919,   les  federacions  d'ofici  endegades  des  

de  Catalunya  foren  en  la  seva  gran  majoria  unes  federacions  "regionals".  I  les  

poques  realment  d'abast  espanyol  foren, com  la  dels  obrera  de  la  navegació  i  

transport  d'Espanya,   les dels  sectors  amb  una  elevada  concentració  

empresarial.  Foren aquests aquests,  no  cal  dir-ho,  sectors  en  els  quals  la  

presència  socialista  era  també  important.  D'altra  banda,  hi  ha  el  fet  que  la  

CNT hagué,  en  certs  aspectes  i  pel  que  fa  a  Catalunya,  d'imposar-se  per  

damunt  de  les  federacions  d'ofici  catalanes.  Dit  d'altra  manera,  a  Catalunya  

existia  una  realitat  obrera  sindical  professional  important  que  només  poguí  

ésser  vençuda  a  partir  dels  canvis produïts  a  la  ciutat  de  Barcelona  en  els 

anys  de  la  primera  Guerra Mundial.  Justament  a  Catalunya  hom  havia avançat  

força  en  la  integració  sindical  -catalana-  de  l'ofici,  i això  malgrat  la  

considerable  dispersió  empresarial  existent. 

En  els  primers  anys  del  segle  a  Catalunya  existiren,   com  sa-bem,  

diverses  federacions  d'ofici  per  més  que  la  seva  força  fos relativa.  Calia  tenir  

en  compte ,  sobretot,   la  Federació  de  Les Tres  Classes  de  Vapor  i  la  

Federació  dels  Boters,  així  com  els organismes  professionals  dels  obrers  de  la  

construcció,  de  la  fusta  i  del  metall.  Uns  sectors  ben  especials  eren,  en  

sentits  diferents,  els  del  tèxtil  i  del  comerç.  També,  els  dels  treballadors del  

mar.  Com  veurem,  a  més,  alguns  organismes  no  estrictament  sindicals  

reivindicatius   (exemples  notables  poden  ésser  el  CADCI  i  el Sindicat  Musical  de  

Catalunya)  actuaren  en  certs  sentits  com  a veritables  federacions  d'ofici  d'abast  

català.  D'altra  banda,   la crisi  de  feina  iniciada  a  Barcelona  el  1905  (més  

potser  que  el fracàs  de  la  vaga  de  1902)  provoca  una  generalitzada  

desorganització  sindical  a  tota  Catalunya(272), que  tanmateix  no  fou  sempre  

total. 

En  la  construcció,  com  havia  de  passar  en  tots  els  sectors, l'organització  

professional  en  general  depengué  en  gran  mesura de  la  situació  sindical  a  

Barcelona.  Així,  la  desorganització, sobretot arran de la crisi de feina, de la 

Federació Local de Paletes i Manobres de Barcelona i el seu radi provocaria a la pràc-

tica  la  desorganització  de  la  Federació  de  Paletes  i  Manobres  de tota  
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Catalunya. Que  la  crisi  econòmica  del  sector  incidí  de  gran  manera  es  pot  

constatar  a  partir  d'unes  poques  dades:  el  1903 treballaven  a  Barcelona  i  

voltants  uns  8.000  oficials  paletes  i uns  7.000  manobres  (la  Federació  Local  de  

l'ofici  comptava  llavors amb  uns 13.000  afiliats).  El  1905  treballaven  sols  1.364  

oficials, 1.603 manobres  i  142 aprenents  (es  a  dir,  3.109  treballadors). El  1906,  

encara  menys:  1.294  oficials,  1.502  manobres  i  121  aprenents  (és  a  dir,   

2.917  treballadors).  Llavors,   la  suma  dels  afiliats  a  les  diverses  societats  de  

l'ofici  a  Barcelona  i  el  seu pla  (la  federació  ja  no  existia)  no  arribava  als  900  

afiliats(273). La Federació  de  Paletes  i  Manobres  de  Catalunya  no  es  reorganitzà 

fins  el  març  de  1911,  abans  de  la  federació  local  barcelonina. Tanmateix,   la  

desorganització  dels  paletes  el  1905-10  no  impedí l'existència,  més  o menys  

raquítica,  d'alguna  altra  federació  d' ofici  del  sector.  És  el  cas  de  la  Federació  

de  Pedrers  i  Empedradors  de  la  Regió  Catalana,  que  possà  el  seu  comitè  de  

Barcelona a  Caldes  de  Montbui.  En  canvi,   la  Federació  d'Obrers  Pintors 

Decaradors  també  fracassa.  Aquesta  federació  es  creà  inicialment com  a  

exclusivament  catalana  a  començaments  de  1903   (o  potser  a finals  de  1902).  

Un  congrés  celebrat  a  Barcelona  els  dies  28-29 de  juliol  de  1903  la  convertí  

en  federació  espanyola.  Només  hi assistí  de  fora  de  Catalunya  una  

representació  de  la  societat  de pintors  murals  de  València.  De  Catalunya  hi  

havia  delegats  de  societats  de  Barcelona,  Badalona,  Sabadell,  Terrassa,  Mataró  

i Reus.  Constava  l'adhesió  de  societats  de  Sant  Feliu  de  Guíxols, Figueres,  

Girona,  Lleida  i  Tortosa.  També,  d'Alacant,  Còrdova  i Santander.  Els  dies  6-8  

de  setembre  del  mateix  any  es  féu  un  segon congrés  a  Barcelona  que  discutí  

i  aprovà  definitivament  els  estatuts  de  la  nova  federació.  Cal  tenir  en  compte  

que  la  proposta  de  Barcelona  (L'Aliança)  de  donar  a  la  Federació  un  caràcter  

de  "pacte  d'unió  i  solidaritat"  (és  a  dir,  poc  reglamentat  i  minimitzant  el  pes  

del  comité  de  la  federació)  fou  rebutjat  clarament. La  nora  federació  comptava  

el  novembre  amb  15  societats  de  pintors dels  llocs  esmentats.  El  total  d'afiliats  

era  sols  de  425.  El  seu òrgan  de  premsa,  "El  Pintor",  que  comença  editant-se  

a  Barcelona, passà  el  1904,  juntament  amb  el  comité,  a  Alacant.  Era  una  

manifestació  de  feblesa.  El  nou  congrés,  celebrat  a  Alacant  el  mateix 1904  
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tingué  una  representació  catalana  mínima  i  hom  hi  decidí l'ingrés  a  la  UGT,  

que  tanmateix  no  es  produí(274). Com  veiem,  doncs, l'organització  professional  

de  la  construcció  no  pogué  resistir la  crisi  de  1908  i,  significativament,  els  

obrers  de  la  construcció  tingueren  molt  poc  paper  en  el  moviment  de  

Solidaritat  Obrera,  a  diferència  del  seu  destacat  pes  en  la  reorganització  

posterior  de  la  CNT  en  els  anys  de  la  Primera  Guerra  Mundial.  En  tot cas,  el  

1902-03,  l'organització  sindical  es  basà  en  Barcelona  i tingué  un  abast  força  

estrictament  català. 

Com  és  lògic,  malgrat  ésser  també  afectats  per  la  crisi, els  altres  sectors  

oferiren  una  major  resistència  organitzativa. En  el  de  la  fusta  existia  inicialment  

una  Federació  d'Obrers  Fusters  de  la  regió  catalana,  creada  el  1898.  Aquesta  

federació comptava  a  mitjans  de  1903  amb  25  societats  i  3.650 afiliats. Editava  

com  a  òrgan  de  premsa  "La  Cuña"  al  lloc  de  residència  del comitè, que llavors 

era Tarragona (el 1902 havia estat a Sant Feliu  de  Guíxols).  El  seu  abast  català  

era  important;  reunia  societats  de  Barcelona  i  el  seu  pla  (Sant Martí de 

Provençals,  Sant Andreu  del  Palomar,  Sants,  Gràcia  i  Sarrià),  de  Badalona, 

Calella, Mataró, Canet de Mar, Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell, Palamós, Caçà  de  la  

Selva,  Girona  i  Figueres;  de  Terrassa,  Igualada  i  Vic; de  Tortosa,  Tarragona,  

Reus,  Valls,  el  Vendrell,  Vilafranca  del Penedès;  de  Lleida.  El  seu  sisè  congrés,  

reunit  a  Barcelona  els dies  6-8  de  setembre  de  1903,  reconvertí  la  federació  

en  una Federació  Nacional  de  Societats  Obreres  del  Ram  d'Elaborar  Fusta 

d'Espanya,  mitjançant  l'acceptació  de  l'ingrés  de  seccions  d'ebenistes,  fusters  

mecànics  i  modelistes  i  de  serradors  mecànics,  i l'apertura  a  l'ingrés  de  

qualsevol  societat  de  l'ofici  d'Espanya. Òbviament,  això  coincidí  amb  la  creació  

de  la  Federació  Nacional Espanyola  d'Obrers  en  Fusta  dins  la  UGT,  i  fou  una  

resposta  en gran  part  defensiva  per  a  no  quedar  aïllada.  No  hi  hagué,  d'altra 

banda,  la  voluntat  d'ingrés  alternatiu  a  la  FRSOR.  La  nova  federació,  de  tota  

manera,  continuà,  essent  bàsicament  catalana.  Celebrà  el  seu  setè  congrés  a  

Barcelona  els  dies  30  i  31  d'octubre  i  1 de  novembre  de  1904.  El  comitè  

continuà  a  Tarragona  i  el  1905  aquest  era  a  Vic  (on  ara  apareixia  "La  

Cuña").  Comptava  sols  amb 1.446  federats  de  la  pràctica  totalitat  de  les  
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poblacions  de  1903 (calia  afegir  Roda  de  Ter  i  descomptar  Sant  Feliu  de  

Guíxols), més  la  Corunya  i  Santiago  de  Compostela.  El  1906,   sense  alterar les  

societats  afiliades,  comptava  sols  amb  1.322  federats.  El  comitè  (i  el  periòdic)  

residien  llavors  a  Barcelona.  No  celebrà un  nou  congrés  (el  vuitè)  fins  el  

1911,  a  Sant  Martí  de  Provençals  els  dies  6-8  de  gener. Llavors s'inicià  ja  una  

reorganització  i  expansió  importants (275). 

Un cas ben diferent fou el del metall. Aquí  hi  hagué  una influència  anarquista  

clarament dominant. La resposta a la federació de l'ofici endegada per la UGT fou una  

resposta ben militant que pretengué partir del congrés ampli organitzat per la FRSOR  

el maig  de  1903  a  Madrid.  Existia,  abans  de  1903,  una  Federació  Me-

tal�lúrgica  d'abast  català,  que  tinguí  un  destacat  paper  en  la  vaga  de  1902.  El  

seu  comitè  residí  a  Barcelona  i  es  recolzava  en  la Federació  Local  de  Societats  

Metal�lúrgiques  de  Barcelona  i  el  seu radi.  Coincidint  amb  el  congres  ampli  

esmentat  celebrat  a  Madrid, la  UGT  creà  la  Federació  d'Obrers  Metal�lúrgics  i  

Similars  d'Espanya.  En  ella,  com  hem  vist,  no  hi  havia  cap  representació  

catalana.  Llavors,  a  Barcelona  es  reuní  un  congrés  de  societats  metal�lúr- 

giques  de  tota  Espanya  els  dies  31  de  maig  i  1-2  de  juny  de  1903. Hi  

hagueren  representants  de  societats  diverses  de  Barcelona,   Sabadell,  Terrassa,  

Badalona,  Sant  Feliu  de  Guíxols,  Valls,  així com  de  Maó  i  Madrid;  Sevilla,  

Algeciras,  Huelva,  La  Unión,  Màlaga, Almería,  Cadiz;  de  la  Coruña  i  d'Oviedo;   

s'hi  adheriren  societats de  Vilanova  i  la  Geltrú,  Manresa,  Vic  i  Figueres;  Palma  

de  Mallorca;  La  Linea,  Écija,     i  també  Avilés.  Els  acords  -fins  a  27  punts- 

tingueren  un  aire  ben  anarquista,  per  més  que  també  eren  significatius  d'una  

voluntat  sindicalista  i  laboral,  més  acusada  encara que  en  els  acords  del  

congrés  general  de  maig  fet  a  Madrid.  Un bloc  de  les  reivindicacions  es  

centrava  en  aspectes  estrictament laborals  com  la  consecució  de  la  jornada  de  

vuit  hores,  l'aboliment  del  treball  a  preu  fet,  lluita  contra  l'atur  amb  

acceptació d'una  disminució  d'hores  de  treball,  no  admissió  de  cap  aprenent  

menor  de  14  anys,  cobrament  dels  jornals  per  hores (per  a poder  fixar  les  

hores  extraordinàries),  preocupació  per  a  col�locar  els socis sense feina (i 

afirmació en aquest sentit del paper de la societat  davant  la  patronal), que 
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aprenents i peons tinguessin un horari igual al de la resta d'operaris,  oposició a  les  

empreses  que  treballaven  sols  amb  aprenents,  etc.  Hi  havia  també  acords  de  

caràcter  organitzatiu  adreçats  a  assegurar  i  extendre  l'associació.  

Significativament,  els  acords  més  diferenciadors,  que  es  remetien  clarament  a  

la  presencia  anarquista  en  la nova  federació,  eren  pocs  i  del  següent  tarannà: 

"6º)Que  las  sociedades  metalúrgicas  no  tengan  color  político ni  cargo  

retribuido. 

12º)Recomendar  a  las  sociedades  obreras  metalúrgicas  que  tuvieran  su  

domicilio  social  en  centros  políticos  que  se  separen  a  la  mayor  brevedad,  

por  ser  contrario  a  los  fines  que la  Federación  persigue. 

18º)  Que  cuando  los  patronos,  en  las  luchas  con  los  obreros, se  ayuden  

mutuamente  haciendo  los  trabajos  de  la  casa  que  es-tá  en  huelga,   se  

adopte  la  misma  actitud  generalizando  la huelga  y  se  declare  el  boycot  a  

todos  los  trabajos  que  salgan  de  dichos  talleres. 

19º)  Que  todas  las  entidades  adheridas  a  la  Federación  trabajen  por  la  

difusión  de  la  enseñanza,  bien  sea  montando  escuelas  en  sus  locales  

sociales  o  subvencionando  las  que  haya establecidas  en  la  localidad. 

22º)  Que  el  Congreso  hacía  suyo  el  acuerdo  sobre  el  boycot  a la  

Guardia  Civil,  tomado  en  Madrid  por  el  Congreso  Regional de  sociedades  

de  resistencia  celebrado  en  Mayo  de  1903. 

25°)  Que  los  obreros  de  la  Federación  debían  desistir  de  las luchas  

parciales,  dedicandose  a  organizar  las  sociedades  y hacer  la  demanda  

general  de  las  8  horas  de  jornada  en  España  cuando  en  congreso  se  

acuerde."(276) 

En  definitiva,  una  afirmació  de  l'apoliticisme  del  moviment, la  insistència  

en  el  paper  de  l'ensenyament  (que  potser  amb  un altre  to  també  era  defensat  

per  la  UGT  i  els  socialistes)  i  una certa  alegria  i  confiança  en  la  generalització  

de  les  vagues,  a més  del  cas  peculiar  i  significatiu  per  altres  motius  del  

rebuig i  denúncia  de  la  guàrdia  civil. 

La  Federació  fixà  la  seva  "oficina"  a  Madrid,  es  propos  publicar  un  

butlletí  mensual  ("El  Metalúrgico  Español")  i  fixà la  celebració  del  seu  segon  

congrés  per  al  maig  de  1904.  La  relació  de  societats  adherides  era  la  

següent: 
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Barcelona 

Societat  d'obrers  de  bàscules  i  arques  per  a  cabals 

Societat  d'oficials  calderers  en  coure 

Societat  d'obrers  calderers  en  ferro 

Sindicat  d'obrers  constructors  mecànics 

Societat  d'obrers  fonedors  en  ferro 

Societat  d'obrers  fonedors  en  bronze  i  altres  metalls 

Societat  d'obrers  lampistes,  courers  i  llauners 

Badalona 

Societat  de  manyans 

Sabadell 

Unió  d'Obrers  Metal�lúrgics 

Terrassa 

Societat  de  fonedors  en  ferro 

Societat  de  manyans 

Manresa 

Societat  de  metal�lúrgics  i  similars 

Societat  de  fonedors 

Vilanova  i  la  Geltrú 

Societat  de  serrallers  mecànics 

Valls 

Societat  de  manyans 

Figueres 

La  Espátula,  obrers  fonedors  en  ferro  i  metalls 

Sant  Feliu  de  Guíxols 

Societat  d'obrers  manyans 

Maó 

Societat  d'obrers  metal�lúrgics 

Ciutat  de  Mallorca  

Societat  de  lampistes 

Madrid 

Ferro  i  metalls 

Avilés 

Metal�lúrgics 

Oviedo 

Ferro  i  metalls 

La  Coruña  
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Ferro  i  metalls 

Huelva 

Ferro  i  metalls 

Sevilla 

Ferro  i  metalls 

Ecija 

Ferro  i  metalls 

Cádiz 

Metal�lúrgics 

Algeciras  

Ferro  i  metalls 

La Línea  

Metal�lúrgics 

Màlaga  

Metal�lúrgics 

Almeria 

Ferro  i  metalls 

La  Unión 

Metal�lúrgics 

Maquinistes 

És a dir, comptava amb 32 societats, de les quals 7 eren  de Barcelona  i  10  

de  diverses poblacions de Catalunya, 2 de les Illes Balears, 8 d'Andalúsia, 1 de 

Múrcia,  2  d'Astúries i 1 de Madrid i de la Coruña. És interessant recordar que la 

federació del metall ugetista  no  comptava  amb  cap  societat  obrera  ni  de  

Catalunya  ni d'Andalucia. 

La  Federació  Metal�lúrgica  Espanyola(277)  no  pogué  resistir  la  desfeta  de  

la  Federació  de  Societats  Metal�lúrgiques  de  Barcelona,  que fou  substituïda  per  

una  Unió  Obrera  Metal�lúrgica  d'influencia lerrouxista.  Fou  dissolta  oficialment  el  

27  de  maig  de  1905. 

Com  he  anat  explicant  al  llarg  de  totes  aquestes  pàgines  en diverses  

ocasions,  els  obrers  del  tèxtil  tenien  sempre  un  paper fonamental  en  la  

dinàmica  del  moviment  obrer  català.  Era,  en  el fons,  la  seva  col�laboració  la  

que  assegurava  l'èxit  dels  diversos intents  organitzadors  d'un moviment  sindical  

a  Catalunya.  Però el  seu  suport  era  difícil  d'aconseguir  i  s'havia  arribat  a  una 
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situació,  a  començaments  de  segle,  després  del  fracàs  de  la  vaga de  1900,  en  

què  en  realitat  no  defensava  ningú.  Això,  és  clar, no  impedí  la  repetició  

d'intents  d'organització,  tant  de  socialistes  com  d'anarquistes.  Però  si  durant  

anys  la  Federació  de  les Tres  Classes  de  Vapor  havia  encapçalat  un  esforç  per  

a  endegar una  política  obrera  pròpia,  moderada  i  politicista,  el  seu  fracàs, 

després  de  1890  no  significà  la  conquesta  general  del  sector  ni pels  socialistes  

ni  pels  anarquistes.  Ja  hem  esmentat  les  experièn cies  de  la  Unió  Fabril  

Cotonera  de  1895-99  impulsada  pels  socialistes,  i  sobretot  de  la  "neutra"  i  

unitària  Federació  de  la Indústria  Tèxtil  Espanyola  de  1899-1901  en  la  qual  

tingueren  un major  paper  els  anarquistes.  Tots  aquests  intents  tingueren,  amb 

independència  de  la  seva  major  o  menor  entitat,  com  a  principal punt  feble  la  

situació  de  desorganització  generalitzada  del  sector  a  Barcelona  ciutat.  I  això  

no  havia  de  canviar  radicalment fins  a  la  reorganització  de  1913. 

Els  socialistes  intentaren  després  de  1901  una  reorganització des  de  fora  

de  Barcelona.  En  aquest  cas  l'esforç  partí  de  la  Societat  d'Obrers  Fabrils  de  

Badalona,  on  el  15-17  d'agost  de  1903 es  celebrà  un  congrés  que  creà  la  

Federació  de  l'Art  Fabril  de Catalunya,  amb  la  intenció  d'anar  a  la  ràpida  

conversió  en  federació  espanyola.  Assistiren  al  congrés  representacions  de  

Badalo- na,  Mataró,  Calella,  Roda,  Sant  Hipòlit  de  Voltregà,  Barcelona, Terrassa,  

Sabadell  i  Valls;  constaren  les  adhesions  de  Vilassar de  Dalt,  Olesa,  Manresa,  

Torelló  i  alguna  altra.  Segons  els  socialistes,  el  congrés  fou  boicotejat  per  Les  

Tres  Classes  de  Vapor i  pels  anarquistes  i  per  això  la  nova  federació  no  assolí  

una major  projecció.  El  nou  comitè  central  residí  a  Badalona,  amb  Pere  

Mestres  (president),  Joan  Vidal  Sariera  (vicepresident),  Manuel  Torres  

(secretari),  Jaume  Badia  (vicesecretari),  J.  Cuixart, Agustí  Caralt  i  Joan  Fortuny  

(vocals).  El  1906  encara  existia una  oficina  d'una  molt  raquítica  Federació  

Espanyola  de  l'Art Fabril(278). 

Posteriorment,  a  l'empara  del  moviment  de  Solidaritat  Obrera,  hi  hagué  

un  nou  intent  organitzador,  que  aquesta  vegada  partí de  Barcelona.  Hom  

celebrà  una  assemblea  ("amb  intencions  de  congrés  nacional")  general  del  

tèxtil  a  Barcelona,  als  locals  del  centre  obrer  de  Solidaritat  Obrera,  el  30  i  31  
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de  maig  de  1909.  Tanmateix,  la  dura  resposta  patronal  per  un  costat  (el  

denominat "locaut  de  la  Lliga")  iniciat  per  Albert  Russinyol  a  Manlleu)  i , la  

Setmana  Tràgica  per  l'altra,  frustaren  l'intent.  Poc  abans, una  nova  assemblea  

s'havia  reunit  a  Granollers  el  10-11  de  juliol(279). 

És  interessant  dir  alguna  cosa  sobre  la  situació  organitzativa  a  Barcelona  

ciutat.  Les  Tres  Classes  de  Vapor,   sota  la  direcció  del  criticat  i  oficialista  

Ramon  Fontanals,  malvivia:  250  afiliats  el  1898-1900;  1.600  el  1904-05  

(1.550  dones  i  48  homes)  1.500  el  1906;  200  el  1907.  La  seva,  ara  ja  

reduïda,  força sindical  es  basava  en  el  teixit.  Les  Tres  Classes  de  Vapor  

desapareixeria  en  no  ésser  admesa la  federació  del  tèxtil  de  1913. Llavors  el  

seu  president  era  Joan  Vidal.  El  1903,  oposada  a  Les Tres  Classes,  hom  

constituí  una  Societat  de  l'Art  Fabril  de  Barcelona  i  voltants;  dades  d'afiliació,   

són:  40  el  1904;  150  el  1906 100  el  1907;  300  el  1908.  Estava  dirigida  pels  

anarquistes  i  aviat aconseguí  recolzar-se  en  els  obrers  del  ram  de  l'aigua,  

sobretot després  d'impulsar  una  federació  local  de  societats  d'obrers  de 

l'esmentat  ram  (Unió  del  Ram  de  l'Aigua,  constituïda  el  1907)   i a  continuació  

coordinar  el  nou  organisme  amb  la  Societat  Fabril, creant  la  Societat  de  l'Art  

Tèxtil  de  Barcelona  i  voltants.(1908). La  Unió  del  Ram  de  l'Aigua  reuní  la  

Societat  de  Cilindradors,  Empecadors  i  Ajustadors   (600  afiliats  el  1903;  700  el  

1904;  200  el 1907;  134  el  1908)   i  la  Societat  de  Tintorers  i  Estampadors  de 

Barcelona  (80  afiliats  el  1905;  150  el  1907;  90  el  1908),  que  poc abans  

havia  substituït  la  Societat  de  Tintorers  en  Llana  i  Peces i  la  Societat  de  

Tintorers  en  Cotó  i  Seda.  En  definitiva,  hom afirmà    que  la  Societat  de  l'Art  

Tèxtil  de  Barcelona  i  voltants, que  com  veiem  basava  la  seva  força  en  el  ram  

de  l'aigua,  comptava amb  2.000  afiliats  el  1910.  Dirigents  d'aquesta  societat  

foren el  vell  Francesc  Abayà,  Josep  Grau  i  Guàrdia,  Josep  Bernabeu  i Emili  

Ventura.  També,  Joan  Ubach,  Josep  Pons  i  Joaquim  Castells, amb  una  majoria  

d'anarquistes,  però  amb  la  presència  també  d'algun socialista(280). 

Cal  tenir  en  compte  quins  eren  els  treballadors  del  tèxtil  a Barcelona  en  

aquells  moments.  Segons  el  cens  de  1905,  tenim  (281) : 
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Homes (nois)       Dones  (noies) Total  (nois/noies) 

Indústria  del cotó 

Filats                        2.320 (1.220)      3.094  (343)       5.414   (1.563)    
Teixits                     2.065    (475)      7.706  (515)        9.771  (   990) 
Punt                                 321      (45)      1.648  (391)        1.969  (   436) 
Altres                              476      (40)         611  (  78)        1.087  (   118) 
____________________________________________________________________ 

5.182  (1.780)    13.059 (1327)       18.241  (3.107) 
____________________________________________________________________ 
Indústria  de  la Llana  i  de  l'estam 
Regenerats                           25        (5)           28  (    5)             53  (     10) 
Filats                                198      (16)         526  (  23)           724  (     39) 
Teixit                                  164      (16)         408  (       )  644  (     16) 
Punt                                       52        ( )          382  (   42)  434  (     42) 
____________________________________________________________________ 

     439    ( 37)       1.416  (  )          1.855  (   107)  
____________________________________________________________________ 

Indústria  de  la Seda 

Filat                                      74      (46)          310  (  70)    384  (  116)   
Teixit                                237      ( 3)        1.370  (285) 1.607  (  288) 
____________________________________________________________________ 

    311     ( 49)        1.680  (355) 1.991  (  404)      
____________________________________________________________________ 

Indústria del lli i del cànem 

Filat                                 447     (139)       1.457   (440) 1.904  (  579) 
Teixit                                   63        (4)          407  (    26)    470  (    30) 
Altres                                    20        (1)            96  (      7)    116  (      8) 
____________________________________________________________________ 

    530     (144)       1.960 (    473) 2.490  (   617) 
____________________________________________________________________ 

Ram  de  l'aigua 

Cotó                             6.258      (794)      1.050  (146) 7.308  (1.050) 
Llana                                 193       (23)          44  (    5)    237  (     28) 
Seda                                      98         (4)          35  (     )     133  (      4) 
____________________________________________________________________ 

 6.549      (821)     1.129  (151) 7.678  (  972)  
____________________________________________________________________ 

Total  indústria tèxtil 

13.011   (2.831)    19.244(2.376)     32.255   (5.207) 

 

Per  més  que  les  xifres  d'afiliació  a  les  organitzacions  sindicals  són  difícils  

de  valorar,   i  per  més  que  hom  pugui  tenir  en compte  les  dificultats  d'associar  

les  dones  i  més  encara  els  nois i  noies,  é's  clar  que  el  pes  (Sindical  en  el  

sector  del  tèxtil  fou mínim  en  aquests  anys,  abans  de  1913 (282). En  un  càlcul  

aproximatiu optimista  (acumulant  les  xifres  més  altes  d'afiliació  de  les  diverses  

societats  obreres  del  sector)   tenim  que  el  1903-08  el  nombre  màxim  
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conjuntural  d'afiliació  conjunta  fou  de  4.335   (un  13,44% del  total  d'obrers  del  

sector).  Però  la  mitja  d'afiliació,  en  els mateixos  anys,  tendí  a  ésser  sols  d'uns  

2.500  (un  7,86%).  En  fi, i  pot  ésser  més  significatiu,  el  1907  el  total  de  

treballadors del  tèxtil  afiliats  a  Barcelona  a  organismes  sindicals  no  devia ésser  

superior  al  miler  (un  3,10%  del  total).  El  1903,  el  moment de  màxima  

afiliació,  potser  hom  arribava  als  3.600  afiliats   (un 11,23%  del  total) (283). 

La  reorganització  de  tot  el  sector  a  tota  Catalunya  intentada  a  partir  del  

moviment  de  Solidaritat  i  truncada  amb  la  Setmana  Tràgica,  reprengué  

tímidament  el  1910-11,   sense  però  articular cap  nova  federació  general.  En  el  

primer  congrés  de  la  CNT,  de setembre  de  1911,   sobre  un  total  de  140  

sindicats  i  26.571  federats  (a  Catalunya  78  sindicats  i  11.889  federats),  eren  

del  sector  del  tèxtil  de  Catalunya,   sols  les  societats  i  afiliats  següent  (284) : 

Barcelona 

Societat  de  l'Art  Tèxtil  de  Barcelona 
i  voltants              45  afiliats 

Societat  d'obrers  cilindradors,  empe- 
sadors  i  ajustadora          800 

Societat  del  gènere  de  punt  de  Barna       100 

Societat  de  tintorers,  blanquers  i 
empesadors            800 

____________ 

1.745  afiliats 

Terrassa 

Societat  de  l'Art  Fabril      2.000  afiliats 

Igualada 

Societat  de  Tintorers           40 

Sabadell 

Secció  de  teixidors  mecànics 
en  llana 

Societat  de  filatura  d'estam 

Manresa 

Societat  d'oficials  tintorers 
de  Manresa  i  voltants 

Queda  clar,  a  part  de  la  poca  participació  del  tèxtil  en la  primera  CNT,  

quan  aquesta  aparegué  com  a  clarament  dirigida pels  anarquistes  (aspecte  que  

ja  he  assenyalat  en  un  altre  lloc), que  la  pobresa  de  l'organització  del  tèxtil  a  
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Barcelona  continuava.  A  més,  cal  tenir  en  compte  que  el  mateix  any  1911,  

abans  del congrés  de  la  CNT,   la  federació  local  d'organitzacions  del  tèxtil  (la  

Societat  de  l'Art  Tèxtil  de  Barcelona  i  voltants,  que agrupava  les  societats  del  

Ram  de  l'Aigua  i  de  l'Art  Fabril)  es desfé;  d'aquí  la  xifra  mínima  d'afiliació  a  

l'esmentat sindicat. 

Vista  la  situació  en  els  sectors  a  l'entorn  dels  quals  s' articulava  

tradicionalment  el  moviment  sindical  a  Catalunya  (la construcció,  la  fusta,  el  

metall  i  el  tèxtil),  resta  l'anàlisi d'altres  sectors  en  els  quals  bé o  malament  hi  

hagué  un  esforç  de federació  d'ofici,  si  més  no  amb  una  important  participació  

catalana. 

La Federació de Fogoners, Mariners i Obrers Similars d'Espanya es fundà en els 

congressos celebrats a Barcelona el juliol i el setembre de 1902. També es denominà, 

a vegades, Federació dels Obrers del Mar(285). El seu comitè residí  força  temps  a  

Alacant,  des  d'on  hom  publicà  a  partir  de  1903  "El  Obrero  Naval".  De  

Barcelona  hi  estigueren  adherides  en  principi  les  tres  societats  obreres existents  

del  sector:  la  Societat  Obrera  de  Fonda  Marítima  de Barcelona,  la  Societat  

d'Obrers  Mariners  i  Similars  de  Barcelona i  la  Societat  de  Fogoners  marítims  i  

terrestres  La  Razón.  La Federació  os  constituí  sols  amb  9  societats  de  tota  

Espanya;  a finals  de  desembre  de  1902  eren  11  i  4.541  afiliats.  L'abril  de 

1903  eren  15  societats  i  7.494  afiliats;  el  juliol  del  mateix any  les  societats  

adherides  eren  ja  20.  Quan  es  celebrà  el  segon congrés,  a  Alacant  a  partir  

del  14  d'agost  de  1903,   les  seccions adherides  eren:  Barcelona  (3  societats  i  

2.862  afiliats),  València  (1  i  640),  Eivissa  (1,  130),  Alacant  (3,  944),  

Torrevieja (1,  400),  Aguilas  (1,   1.264),  Cartagena  (2,  192),  Cádiz  (1,   111), 

Bilbao  (3,  370),  Santander  (1,  460),  Carril  (1,  234),  Villagarcía (1,   107),  Vigo  

(2,  242).  És  a  dir,  21  seccions  i  7.956.  La  Federació  s'afermà  mitjançant  un  

important  moviment  vaguístic  que  es desenvolupà  entre  el  març  de  1903  i  el  

març  de  1904.  Hi  hagué, i  en  especial  a  les  seccions  de  Barcelona,  una  

influència  certa dels  socialistes.  I  els  conflictes  s'enverinaren  en  tenir  els 

anarquistes  influència  en  el  moll.  La  Federació  ingressà  a  la  UGT el  15  

d'octubre  de  1903  amb  22  seccions  i  8.375  federats(286). Fou  un cas  més  que  
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reforça  la  idea  de  la  implantació  de  la  UGT  en  els sectors  obrers  més  

genèricament  espanyols. 

Amb  presència  catalana  també  hi  hagué  les  federacions  de  capellers  i  la  

de  perruquers  i  barbers.  La  Federació  Espanyola  de Capellers(287) tenia  el  seu 

comitè a València i publicava "El Fieltro". Les societats  de  planxa  i  de  fula de  

Barcelona hi estaven adherides. La Federació deixà d'existir el  1907.  Pel  seu  costat,  

la  Federació  de  Perruquers  i  Barbers(288) celebrà  el  seu  congrés constituent  a  

Bilbao  l'1  d'abril  de  1903.  Hi  assistiren  delegats de  societats  de  Barcelona,  

Sabadell,  Lleida,  Saragossa,  Sant  Sebastià,  Vitoria,  Bilbao  i  Santander.  S'hi  

adheriren  Tarragona, el  Vendrell,  Reus,  Valls,  Mataró  i  també  Haro,  Gijón,  Vigo  

i  València.  Aquestes  dues  federacions  no  semblen  haver  tingut  cap adscripció  

específica. 

També  autònoma  fou  la  Federació  de  Cambrers,  Cuiners,  Rebosters  i  

similars(289) fundada  el  1903.  Fou  una  federació  molt  professional  i  moderada  

que  tingué una  real  importància  com  a  mínim  fins el  1915  (tenia  llavors  22  

seccions  i  3.784  afiliats).  El  seu òrgan  de  premsa  era  "La  Bandera  Social".  

Amb  un  caràcter  similar  cal  situar,  per  últim,   la  Federació  Espanyola  de  

Vidriers  i  Cristallers(290), creada  a  Barcelona  l'agost  de  1907  i  que  en  realitat 

tenia  un  abast  quasi  exclusivament  català.  Celebrà  el  seu  congrés més  

important  l'abril  de  1908,  també  a  Barcelona.  La  seva  existència  es  recolzava  

en  les  societats  de  vidriers  del  Poble  Nou (on  residia  el  comitè  central)  i  

estava  especialment  preocupada per  aconseguir  l'abolició  del  preu  fet,  

regularitzar  els  jornals, aconseguir  la  jornada  de  vuit  hores  i  constituir  un  jurat  

mixte en  el  sector. 

Un cas especialment notable fou el del comerç. Ja hem vist com en la  

Federació Nacional Espanyola de Dependents de Comerç, fundada  el  1902,  

inicialment neutra  però  que  a  la  fi  havia  d'ingressar  a  la  UGT,  hi  participaren  

diverses  Associacions  de  la Dependència  Mercantil  (en  especial  de  Barcelona,  

Girona,  Manresa, Reus,  etc).  En  aquestes  associacions  el  pes  dels  socialistes  

fou notable  encara  que  no  exclusiu.  Basti  recordar  els  noms  d'Antoni  Badia  

Matamala,  Antoni  Fabra  Ribas  i  el  mateix Josep  Recasens per  a  constatar  la  
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importància  que  la  dependència  mercantil  tingué  per  a  la  Federació  Socialista  

Catalana  i,  també,  per  al  movi-ment  unitari  de  Solidaritat  Obrera.  Tanmateix,  

la  Federació  Espanyola  (les  societats  catalanes  que  hi  estaven  adherides)  no 

constituïen  ni  de  bon  tros  l'eix  de  l'organització  sindical  de la  dependència  a  

Catalunya.  A  part  de  les  associacions  de  la  dependència  mercantil  hi  havia  un  

gran  nombre  d'associacions  parcials de  l'ofici,   les  més  importants  de  les  quals  

potser  eren  La  Unió Ultramarina,   l'Associació  d'Auxiliars  de  Farmàcia  -que  

participà amb  la  Federació  Espanyola-,   la  Unió  Professional  de  Dependents i  

Empleats  de  Comerç,  de  caire  catòlic,  fundada  el  1907,  i  l' Associació  

Ferretera,  fundada  el  desembre  de  1909.  Aquestes  societats  foren  inicialment  

barcelonines  però  tingueren  una  certa expansió  fora  de  la  capital.  Tanmateix,  

qui  havia  d'articular  una veritable  organització  catalana  dels  treballadors  

mercantils  fou el  CADCI  (el  Centre  Autonomista  de  Dependents  del  Comerç  i  

de  la Indústria),  fundat  el  març  de  1903  a  Barcelona.  El  CADCI  no  fou una  

societat  de  resistència,  fou  sobretot  una  associació  mutual i  cultural  que  

romangué  bàsicament  sota  la  influència  de  la  Lli-ga  fins  els  anys  vint.  Però  

poc  a  poc,  paral-lelament  a  l'extensió dol  Centre  per  tota  Catalunya,  anà  

adoptant  actituds  reivindicatives  que  el  dugueren  a  formar  en  el  seu  si  una  

Secció  Permanent d'Organització  i  Treball  (1910),  especialment  preocupada  per  

a negociar  una  legislació  que  resolgués  temes  laborals  de  la  dependència:  el  

descans  dominical,  els  horaris,   la  creació  d'una borsa  de  treball,  etc.(291) 

Aquest  cas  del  CADCI,   el  d'una  societat  moderada  catalanista,  mutual,  

que en assolir importància  en  el  sector  adoptava actituds  reivindicatives  i  

buscava  sobretot  solucions  de  conciliació,   tinguí  d'altres  exemples.  Un  de  clar  

fou  el  del  Sindicat Musical  de  Catalunya,  constituït  l'abril  de  1905.  Erròniament, 

hom  ha  tendit  fins  fa  ben  poc  des  de  la  historiografia  del  moviment  obrer  a  

ignorar  aquesta  mena  de  moviment,  malgrat  que  configurà,  a  vegades,   la  

ideologia  i  les  actituds  d'importants  sectors  obrers. 

                                       +  +  + 

La  CNT  fou  declarada  il�legal  arran  del  moviment  de  setembre de  1911,  

justament  poc  desprès  d'haver  celebrat  el  seu  primer congrés.  Recordem  que  
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en  aquells  moments  la  CNT  comptava  amb  l' adhesió  de  78  societats  i  11.889  

obrers  a  Catalunya,  amb  una  important  disminució  respecte  del  que  havia  

aconseguit  el  moviment de  Solidaritat  Obrera  el  1908-09,  disminució  no  sols  

del  nombre total  d'afiliats,   sinó -i  és  més  important-  d'implantació,  tant 

respecte  de  les  poblacions  a  les  quals  arribava,   com  dels  sectors professionals.  

En  especial,  les  poblacions  del  tèxtil.  La  reorganització  de  la  CRT  de  Catalunya  

-que  no  de  la  CNT-  el  juny  de 1913,  és  a  dir,   la  formació  d'un  comitè  

regional  legal,   fou  truncada  arran  de  la  important  vaga  del  tèxtil  d'agost  del  

mateix any.  No  es  refé  fins  a  mitjans  de  1914.  En  el  congrés  de  Sants, de  

juny-juliol  de  1918,  hi  foren  representades  153  societats obreres  que  

agrupaven  73.860  afiliats.  56  associacions  i  54.572 obrers  eren  de  Barcelona  

ciutat  (un  73%  del  total  d'obrers  representats).  Les  poblacions  de  fora  de  

Barcelona  representades  foren 24.  La  representació  del  sector  del  tèxtil  era,  de  

molt,  la  més important.  És  a  dir,  el  1918  hom  aconseguí  l'articulació  d'un  

moviment  sindical  català,  després  d'haver  superat  -havia  costat molt-  una  certa  

correspondència  entre  Barcelona  i  poblacions importants  de  comarques.  De  nou,  

ara,  quan  tornava  la  possibilitat  d'un  moviment  sindical  general,  el  pes  del  

tèxtil  era  determinant.  Tanmateix,  no  cal  oblidar  que  l'afiliació  a  la  CRT  (i  a la  

CNT)  fou  en  molts  casos  -especialment  de  fora  de  Barcelona-posterior  al  

congrés  de  Sants.  Hom  ha  tendit  a  confondre  la  reorganització  formal  de  la  

Confederació  Regional  (i  de  la  CNT),  és a  dir,  la  constitució  d'uns  comitès  

regional  i  nacional,  amb  la reorganització  real.  Hom  ha  perdut  així  l'anàlisi  de  

la  dinàmica complexa  a  través  de  la  qual  la  CNT  pogué  aparèixer  a  Catalunya 

conjunturalment  el  1919  no  ja  com  a  la  central  sindical  més  important,   sinó  

com  a  l'expresió  de  tot  -pràcticament  tot-  el  moviment  societari,  tot  el  

moviment  sindical  català. 

Bé,  el  procés  reorganitzador  sindical  obert  el  1912-13,  que prengué  una  

renovada  força  durant  els  anys  de  la  Primera  Guerra Mundial,   tingué  

precisament  la  seva  expressió  més  acabada  en  les federacions  d'ofici.  Unes  

federacions  d'ofici  sovint  explícitament "regionals",  unitàries,   l'impuls  de  les  

quals  no  es  pot  atribuir  correctament  a  una  hipotètica  CNT,  en  la  pràctica  
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terriblement  feble  i  inexistent  quasi.  Fou  a  l'empara  d'aquest  moviment que  

poc  a  poc  s'imposaria  un  nou  anarcosindicalisme,  i  així,  a la  fi,  hom  podria  

presentar  la  CNT  com  a  la  seva  expressió  i  com a  la  realització  fonamental  de  

tot  el  moviment  sindical.  Fou gràcies  a  les  federacions  d'ofici  d'aquells  anys  

que  hom  articulà  un  veritable  moviment  sindical  català,  a  l'impuls  del  qual 

partí  dels  sectors  professionals  més  importants,   tantes  vegades esmentats;  el  

tèxtil,   la  construcció,  el  metall,   la  fusta  i,  ara  també,  encara  que  amb  més  

problemes,  el  camp.  Un  altre  fet  nou, després  de  molts  anys  de  fracassos,  és  

que  llavors  l'organització  d'aquests  sectors  partí  de  Barcelona  i  aconseguí  tenir  

un abast  català.  És  evident  que  les  raons  d'aquesta  nova  situació no  es  poden  

remetre  sols  a  la  dinàmica  interna  del  moviment  sindical,  amb  la  qual  hom  

només  pot  aspirar  a  una  anàlisi  descriptiva  útil.  Les  raons  s'han  de  cercar,   

sens  dubte,  en  els  canvis de  la  situació  política  (la  situació  que  dugué  a  la  

crisi  política  del  règim  de  1917),  en  l'empenta  migratòria  que  acompanyà  el 

creixement  de  la  població  obrera  a  Catalunya  sobretot  a  partir de  1914-15,  en  

les  repercussions  econòmiques  de  la  Primera  Guerra Mundial,  etc. 

Encara  que  sigui  insistir  en  aspectes  ja  assenyalats  en  pàgines  anteriors,  

és  necessari  recordar  aquí  que  el  fracàs  final dels  socialistes,  la  seva  paulatina 

marginació i la configuració d'un  nou  anarcosindicalisme  ben  majoritari  s'explica,   

potser, fonamentalment  i  en  darrer  terme,  per  la  inviabilitat  real  d'unes 

propostes  que  confiaven  en  la  força  de  l'estat  i  les  seves  institucions,  un  

estat  i  unes  institucions  en  clara  crisi,  per  a  la solució,  conjuntural  i  

reformista,  dels  problemes  de  les  relacions  laborals.  Però  pel  seu  costat,  

l'anarcosindicalisme  amagava una  gran  ambigüitat.  Paradoxalment,  en  un  cert  

sentit  el  revolucionarisme  de  moltes  actituds  dels  dirigents  es  recolzava  en  un 

moviment  sindical  amb  un  elevat  contingut  corporatiu,  moderat  en el  fons.  I  la  

relació  entre  els  uns  i  l'altre  fou  sempre  molt tens.  Per  molts  motius,  que  he  

explicat  en  un  altre  lloc(292),  tenia molt  de  veritat  la  coneguda  sentència  

tendenciosa  de  Joaquim  Maurín:  la  CNT  era  un monstre  amb  els  peus  de  fang. 

Per  últim,  cal  tenir  en  compte  que,  en  relació  al  moviment de  

federacions  d'ofici  d'aquells  anys,  aquestes  limitaren  la seva  tendència  al  
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corporativisme  i,  en  tot  cas,  no  havien  d'imposar-se  a  la  central  sindical  (com  

d'alguna  manera  passà  a  la UGT),  per  algunes  raons  importants.  Una  d'elles  

fou  que  a  Catalunya  no  hi  havia  sectors  professionals  econòmicament  molt  

integrats empresarialment  i  que  la  població  obrera  era  molt  "ciutadana", en  el  

sentit  que  he  donat  a  aquest  qualificatiu  en  un  altre  capítol.  Una  altra,  que  

les  federacions  no  pogueren  obtenir  èxits laborals  estables.  Una  altra,   

finalment,  que  la  politització  general  de  la  societat  catalana  d'aquells  anys  

afavoria,   si  més  no, l'afirmació  de  la  classe  obrera  com  a  tal  i  era  obvi  que  

això no  podia  partir  de  les  federacions  d'ofici.  No  s'ha  d'oblidar, en  definitiva,  

que  la  reorganització  i  extensió  de  les  federacions d'ofici  es  produí  

paral�lelament  a  la  reorganització,   extensió  i articulació  de  federacions  locals  i  

comarcals  o  provincials. 

La  reorganització  del  tèxtil  es  produí  clarament  el  1913 en  una  estreta  

relació  amb  la  important  vaga  de  juliol-agost  del mateix  any,   i  les  lluites  

posteriors  per  a  intentar  imposar  els acords  del  Reial  Decret  de  24  d'agost.  

Tot  fou  força  ràpid(293). El març  de  1912  hom  legalitza  a  Barcelona  un nou  

sindicat,  el  Sindicat  de  l'Art  Fabril  i  Similars,  i  sembla  que  l'abril  de  1913 

adoptà  la  denominació  de  La  Constancia;  llavors  comptava  amb  2.000 afiliats.  

El  14  de  juny  del  mateix  any  hom  legalitzà  una  Federació  Regional  de  l'Art  

Fabril  de  Catalunya.  Alhora  (el  13  de  juny) La  Constància  presentà  una  

plataforma  reivindicativa  a  la  patronal.  Les  peticions  més  importants  eren:  

jornada  de  9  hores  -5  el dissabte-,  és  a  dir,   50  hores  setmanals;  augment  

de sou (un 70% per als  treballadors  a  preu  fet  i  un  25%  per  als  jornals);  

jornada nocturna de 8 hores; reconeixement del Sindicat. Aquesta plataforma fou, de 

mica en mica i amb variants, acceptada per diverses  societats  obreres  del  tèxtil  de  

fora  de  Barcelona  (en especial  Sabadell  i  Mataró).  Quan  el  10  de  juliol  la  

patronal rebutjà  definitivament  les  peticions,  La  Constància  comptava  ja amb  

8.000  afiliats.  El  27  de  juliol  es  produí  una  reunió  de  delegats  de  la  

Federació  Regional  que  autoritzà  La  Constància  per  a dirigir  la  vaga  (aquest  

comitè  actua  a  la  pràctica  com  a  comitè executiu  de  tota  la  federació).  És  

important  fer  notar  que  en el  comitè  hi  havia  socialistes  com  Josep  Graña,   
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sindicalistes moderats  com  Ubach,  a  part  d'altres més  propensos  a  la  relació 

directa  amb  la  CRT  però  tanmateix  fonamentalment  sindicalistes, com  el  

teixidor  Juan  Lluch  i  Jaume  Roca  (cilindrador)  i  Modest Ventanyol.  Ubach  i  

Graña  renunciaren  en  iniciar-se  efectivament la  vaga.  Aquesta  s'inicià  el  30  de  

juliol  de  1913 a  Barcelona  i paulatinament  s'extengué  fora  de  Barcelona,  a  

Badalona,  Vilanova i  la  Geltrú,  Sabadell,  Terrassa,  Manresa,  Reus,   i  assolí  el  

punt màxim  de  participació  el  9  d'agost  (24.030  vaguistes  a  Barcelona; a  tota  

Catalunya s'arribà als 63.000)(294). La vaga estava tenint  un caràcter  exclusivament  

laboral  i  reivindicatiu,  el  qual  no  s'alterà  malgrat  els  intents  d'alguns 

anarquistes de generalitzar el conflicte i donar la  direcció  del  moviment  al  comitè  

regional  de la  CRT  de  Catalunya,  que  havia  decretat  la  vaga general per al dia 9 

(vaga que,  de  fet,  no  es  produí).  Com  a  conseqüència  d'aquest intent el comitè 

regional fou detingut el 10 d'agost i la vaga del tèxtil continuà així dirigida pel comitè 

de la  federació  de l'ofici.  Cal  destacar  que  aquest  comitè (amb Ventayol, Llonch i 

Roca) desautoritzà l'intent anterior en  fer  declaració  pública  que  ells  "no  habían  

solicitado  el  apoyo  de  ninguna  sociedad  obrera,  más  que  de  los  cilindradores,  

aprestadores  y  demás  acabados de  piezas,  por  la  semejanza  y dependència  de  

ambos  oficios"  donat que  creien  que  "no  es  conveniente  (...)  que  se  vaya  al  

paro  general"(295) . Les  diferències  de  condicions  laborals,  dins  del  sector, 

diferències  molt  acusades  entre  Barcelona  i  fora  de  Barcelona, trencaren  els  

intents  de  Barcelona  de  continuar  el  moviment  vaguístic  i  no  acceptar  la  

fórmula  de  solució  proposada  pel governador,  Francisco  Rodríguez,  el  16  

d'agost:  cumpliment  de  la  llei de  1900  sobre  el  treball  nocturn  de  dones  i  

nens;  jornada  setmanal  de  60  hores;  augment  de  jornal  als  treballadors  a  

preu  fet proporcional  a  la  reducció  de  la  jornada;   sanció  als  fabricants 

infractors.  La  formula  del  governador  fou  signada  per  les  societats  de  Mataró,  

Vilassar  de  Dalt,  Vilassar  de  Mar,  Calella,  Reus  i  Sabadell,  és  a  dir,  per  les  

associacions  del  tèxtil  més  influïdes  pels  socialistes. Quan el 25 d'agost el  govern  

publicà  les condicions  signades,  els  obrers  hagueren  d'acceptar-les  i  només 

imposaren  l'alliberament  dels  empresonats.  El  conflicte  no  finalitzà,  però,  

perquè  llavors  una  gran  part  de  la  patronal  no  acceptà  o  desnaturalitzà el 
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contingut del decret. Però aquí interessa l'anàlisi de les repercussions  organitzatives  

de  la  vaga.  La Constància  comptava  llavors  amb  uns  18.000  afiliats   (la  gran 

majoria,  dones).  Malgrat  les  divisions  internes  que  havia  provocat  la  vaga, i 

potser  afavorit  per  la  necessitat  de  lluitar  per l'aplicació  de  l'acord -que 

significava fora de Barcelona i el seu pla  importants  millores-,  el  fet  és  que  els  

dies  25-27  de desembre  de  1913  es  celebrà  a  Barcelona  el  congrés  

fundacional de  la  Federació  Nacional  de  l'Art  Tèxtil  i  Fabril  d'Espanya(296). 

Al  congrés,  on sembla  que fou representada la  gran  majoria del  moviment  

sindical  en  el  tèxtil,  assistiren  delegats  de:(297) 

Barcelona 

Sindical  de  l'Art  Fabril  i  Similars  La  Constància  (amb  sucursals 
de  Gràcia,  Sant  Andreu  i  el  Poble  Nou) 

Sindical  de  Tintorers 

Societat  de  Cilindradors  i  Empesadors 

La  Justicia,  societat  del  gènere  de  punt 

Tres  Classes  de  Vapor 

Sant  Feliu  de  Llobregat  

Oficis  Varis 

Cornellà 

Sucursal  de  La  Constància 

Calella 

Societat  del  gènere  de  punt 

Mataró 

Societat  de  Tintorers Societat  de  Filadors  i  preparació Societat  de  Teixidors 

Societat  del  Gènere  de  punt 

Arenys  de  Mar 

Societat  del  Gènere  de  punt 

Vilassar  de  Dalt  

Societat  d'Arts  i  Oficis 

Vilassar de  Mar 

Societat  d'obrers  fabrils 

Sabadell 

Societat  de  Teixidors  Mecànics 

Societat  de  la  indústria  Cotonera 

Terrassa  

Sindicat  Fabril 
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Igualada 

Societat  d'oficis  varis 

Manlleu 

Societat  d'Art  Fabril  i  Anexes 

Societat  de  teixidora  mecànics 

Roda  de  Ter 

Unió  tèxtil 

Sant  Hipòlit  de  Voltregà 

Agrupació  Obrera 

Torelló 

Societat  de  l'Art  Fabril 

Montesquiu Unió  Obrera 

Ripoll 

Societat  de  l'Art  Fabril  Cotonera 

Vilanova  i  la  Geltrú  

La  Emancipadora 

Reus 

Societat  de  l'Art  Fabril 

Cal  fer  notar  que  l'extensió  era  important.  Podien  dibuixar-se  força  

clarament  com  a  zones  del  tèxtil  representades  les  de Barcelona  i  el  seu  pla,  

el  Vallès,  el  Maresme,   l'Osona  i  el  Ripollès;  a  part  dels  casos  especials  de  

Vilanova  i  Reus.  Hi  manca-ven,  notablement,  el  Bages  (Manresa)   i  el  

Berguedà (Berga)(298) . 

El  comitè  directiu  i  el  secretari  de  la  federació  fou  encomanat  als  

sindicats  de  Barcelona  (a  La  Constància,  La  Justiciera, el  sindicat  dels  tintorers  

i  el  sindicat  de  cilindradors  i  empesa- , dors).  El  secretari  fou  un  

anarcosindicalista  de  La  Constància. La  seva  activitat  es  centrà  en  l'esforç  per  

fer  complir  la  jornada  de  les  10  hores  al  Ter,  Fresser,  Fluvià,  Llobregat  i  

Cardedeu. No  arribà,   segons  sembla,  a  funcionar  un  comitè  regularment  elegit  

i  hom  no  publicà  cap  òrgan  de  premsa  propi,   com  s'havia  acordat  en  el  

congrés  de  desembre.  Es  produí  la  vaga  del  Ter  i  del Fresser,  el  març/abril  de  

1914,  per  a  imposar  la  jornada  de  10 hores,  que  es  perllongà  durant  6  

setmanes  i  afectà  15.000  treballadors.  La  vaga  es  perdé  i  hom  acusà  els  
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sindicats  de  Barcelona de  no  haver  ajudat.  Els  socialistes  criticaren  com  a  

sectari  el secretari,  barceloní,  i  aquest  hagué  de  dimitir.  Llavors,  el comitè  

passà  a  Mataró,  feu  socialista  del  tèxtil.  El  càrrec  de secretari  general  fou  

ocupat  pel  socialista  Constantino  Perlasia (abril  de  1914).  Al  nou  comitè  hi  

havia,  però,  juntament  amb  els socialistes,   sindicalistes,  anarquistes  i  

republicans  i  fou  el que  preparà  i  organitzà  el  Segon  Congrés  de  la  federació,  

que  es reuní  a  Badalona  els  dies  19-21  de  març  de  1915.  El  congrés  fou 

difícil  i  tens.  Segons  els  socialistes,   els  sectaris  atacaren durament  Perlasia  

perquè  aquest  acceptava  cobrar  el  càrrec  -donat que  no  tenia  feina-  i  

provocaren  indirectament  la  baixa  de  les seccions  de  Calella,  Sabadell  i  també  

de  Béjar  i  Alcoi.  Els  principals  acords  del  congrés  foren:  lluita  contra  el  treball  

a  preu fet  mitjançant  la  preparació  d'una  vaga  general  d'ofici;  creació d'una  

comissió  de  propaganda  especialment  encarregada  d'organitzar els  tintorers  de  

Barcelona;  retribució  del  secretari  amb  30  pessetes  setmanals;  no  fusionar-se  

amb  la  UGT,  però  mantenir-hi  relacions,  a  l'igual  que  amb  la  CNT;   lluita  per  

al  compliment  del Reial  Decret  d'agost  de  1913;  Hom  declarà,  a  més,  òrgan  

oficial "Acción"  de  Mataró  i  hom  admeté  la  Federació  Nacional  d'Obrers 

Espardenyers.  Posteriorment,  i  malgrat  el  boicot  tàcit  que  li feren  les  societats  

de  Barcelona,   Sabadell  i  Alcoi,  aparegué  com a  òrgan  de  la  Federació  a  

Mataró  "Acción  Fabril",   l'abril  de  1915-juliol  de  1916  (65  números),  que  

tingué  un  to  pro-socialista  moderat(299). 

La  crisi  interna  de  la  Federació  s'aguditzà  arran  de  la vaga  general  a  

Reus  l'abril-setembre  de  1915,  sorgida  d'un  conflicte  a  la  fàbrica  El  Vapor  Nou  

(fàbrica  de  Josep M.  Tarrats, amb  800  dones  i  200  homes).  El  comitè  de  vaga  

fou  dirigit  pel socialista  Miquel  Mestre  i  per  l'anarquista  Àngel  Pallejà.  Els 

socialistes  acceptaren  el  juliol  la  mediació  del  batlle  i  del governador  civil,  però  

llavors,  a  la  segona  setmana  de  juliol, el  Centre  Industrial  i  Mercantil  de  Reus  

-la  patronal-  decretà el  locaout  general  com  a mida de suport a  Tarrats.  El  

locout durà  10  dies  i  en  finalitzar  continuà  la  vaga.  Els  vaguistes, sense  massa  

èxit,  demanaren  ajut  a  Barcelona.  A  la  fi,  el  setembre arribà  el  fracàs  dels  

obrers  de  Reus(300). En  la  conferència  del  tèxtil  feta  a  Barcelona  el  7  de  
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setembre  de  1915,  els  anarquistes acusaren  Miquel  Mestre  de  fer  doble  joc  i  

el  comitè  de  la  Federació  de  l'Art  Tèxtil   (és  a  dir,   els  socialistes)  de  no  

haver  donat   suport  a  la  vaga  del  tèxtil  a  Reus  perquè  en  aquesta  ciutat  el 

tèxtil  estava  sota  la  influència  dels  anarquistes.  La  defensa dels  socialistes  de  

Mataró  i  Reus  fou  encapçalada  per  Manlleu(301). 

Un  nou  motiu  de  divisió  es  produí  el  1916,  ara  arran  de  la vaga,  també  

fracassada,  que  La  Constància  de  Barcelona  endegà. 

El  govern  no  havia  dictat  encara  el  reglament  per  a  desenvolupar i  fer  

complir  el  Reial  Decret  d'agost  de  1913.  La  Constancia  demanà  augment  de  

sou, cosa que en principi la patronal  acceptava  si els  obrers  accedien  a  augmentar  

la  jornada  de  treball.  Les  negociacions  es  trencaren  el  10  de  juliol  de  1916  i  

La  Constancia  anà a  la  vaga  (15  de  juliol-3  d'agost  de  1916).  D'uns 24.000 

obrers i  obreres de  la  filatura  í del  teixit de cotó al  pla  de Barcelona,  feren  vaga  

17.225  treballadors  (3.466  homes  i  13.759  dones).  La vaga  fou,  com  es  veu,  

ben  important.  El  govern  procurà  dificultar l'extensió  del  conflicte,  suspenent  el  

congrés  general  que  la  Federació  havia  de  celebrar  a  Igualada  el  13  de  juliol.  

Sigui  com sigui,  La  Constancia  fou  vençuda  i  en  resultà  pràcticament  

desorganitzada.  Tot  plegat  repercutí  acusadament  sobre  la  Federació (els  

socialistes  qualificaren  per  aquell  temps  la  seva  situació d'agònica).  El  comitè  

de  la  Federació  afirmà  no  haver  tingut  coneixement  oficial  de  la  vaga  

barcelonina  i  es  dolgué  del  seu  mal paper  en  tot  el  conflicte.  Hagué  de  

presentar  la  dimissió  i  una conferència  del  tèxtil,  celebrada  a  Barcelona,  decidí  

que  el  comitè  passés  a  mans  del  Sindicat  de  Cilindradors  i  Estampadors;  el 

nou  secretari  feu  Josep  Roca,  substituït  successivament  per  Jordi  Rovira  i  Lluís  

Serra(302). 

Sense  vagues  d'importància,   la  Federació  es  reorganitza  poc a  poc  el  

1917-18,  fins  arribar a  comptar  segons  afirmacions  pròpies  amb  80.000  afiliats  

l'estiu  de  1919.  Continuà  al  marge  de la  CNT  i  de  la  UGT.  Finalment,  després  

de  la  vaga  de  22  setmanes en  el  darrer  trimestre  de  1919  al  Ter,  Fresser,  

Llobregat  i  Cardener,   i  després  del  congrés  de  la  CNT  de  desembre,  que  

decidí acabar amb  les  federacions  d'ofici  i  d'indústria,  el  comitè  de la  Federació  
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del  Tèxtil,  que  reunia  forces  sindicats  afiliats  a la  CNT,  decidí  acceptar  la  

decisió  i  disolgué  oficialment  la  Federació  (5  de  gener  de  1920)(303).  

Òbviament,  en  aquells  moments  la CNT  ja  havia  aconseguit  la  unió  del  

moviment  sindical  en  el  seu si. 

Els dies 12-13 d'abril de 1914 es reuní a Barcelona, al Palau de les Belles Arts, 

el Primer Congrés de la Federació Regional  Catalana  de  Sindicats  Obrers  

Metal�lúrgics(304). Hom  hi  acordà  la conveniència  de  constituir  una  Federació  

Nacional  de  l'ofici  i per  tant  d'assistir  al  congrés  nacional que es reuniria a 

Alacant el juny del  mateix  any.  De  fet  es  tractava  d'assistir  al  congrés que  

havia  de  reorganitzar  la  Federació  Nacional  d'Obrers  Metal�lúrgics i  Similars  de  

la  UGT.  La  majoria  del  congrés  català  volia aconseguir  una  federació  neutra  i  

unitària.  Aquesta  posició  fou en  aquests  anys  una  obsessió  del  moviment  

sindical  catala  i  la seva  explicació  no  es  pot  reduir  a  l'enemistat  dels  

anarquistes amb  la  UGT  i  els  socialistes.  No  cal  dir  que  les  posicions  catalanes  

no  triomfaren  en  el  congrés  d'Alacant  i  la  Federació  Regional  continuà  com  a  

regional,   totalment  al  marge  de  la  nacional. Els  altres  acords  del  congrés  

metal�lúrgic  català  foren:   fixació de  la  solidaritat  econòmica  en  cas  de  vaga  

parcial  d'un  sindicat adherit;  ajornament  per  a  un  proper  congrés  de  la  

discussió  de mesures  pràctiques  per  a  aconseguir  el  reconeixement  de  la 

Federació per part de  la  patronal;  establiment  de  reunions  trimestrals generals  a 

poblacions de les diferents províncies  per  tal  d'assegurar  una  real  relació  entre  

els  sindicats  federals;  unificació dels  locals  dels  diversos  sindicats  metal�lúrgics  

d'una mateixa població; quotes d'ajut als empresonats per qüestions socials, etc, Cal  

fer notar que  el  congrés  no  es  pogué  posar  d'acord  a  l'hora de  fixar  un  jornal  

mínim  general  i  hagué  d'inclinar-se  perquè cada  lloc  fixés  el   seu  propi  jornal  

mínim  (de  nou,   com  en  molts altres  sectors,   ens  trobem  amb  les  diferències  

locals de condicions laborals). També,   que,   per  10 vots  a  favor,   4  en  contra  i  

8  abstencions,  hom  aprovà  la  ponència  del  dictamen  favorable  a la  negociació  

directa  amb  la  patronal.  Aquesta  notació  dóna  una imatge,  força  aproximada,  

de  la  presència  de  delegats  anarcosin-dicalistes,  sindicalistes  i  socialistes.  A  

part  dels  ja  esmentats, altres  acords  de  caràcter  laboral  foren  el  tractament  de  
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les  fes-tes  intersetmanals  i  estudiar  una  reglamentació  del  treball  dels 

aprenents. El comitè,   inicialment,   degué  residir  a  Barcelona.  

La  Federació  funcionà  força  regularment,  com  a  mínim  fins el  1917. El 

seu segon congrés es  celebrà  a  Reus  els  dies  1-2  de maig de   1915; es  fixà  el  

comitè  federal  a  Reus(305). Hi  hagueren  assemblees  trimestrals  el  17  d'octubre  

a  Tarragona,   el  12  de  desembre de  1915  a  Barcelona  -a  petició  dels   

sindicats  federats  barcelonins fou  una  reunió  oberta  a  totes  les  societats  de  

l'ofici,   federades o  no-.  En  aquells  moments  la  federació  comptava  amb  les  

societats de  lampaners,   llauners  i  courers,  de  manyans  d'obres,   de   fonedors 

en  bronze   i  de  serrallers  mecànics  de Barcelona,  els  metal�lúrgics de Reus,  

Tarragona  i  Tortosa, també  de Badalona, Mataró   (2  societats,  metal�lurgics  i  

lampistes),  Terrassa,  Sabadell  i  Lleida.  En aquesta  assemblea  oberta  del metall 

de  desembre,  de 1915 es  tornà a  plantejar  el  tema de la possible   fusió  amb  la  

federació  nacional i de  nou  l'intent  fracassà  donada  l'afiliació  de  la  nacional  a la  

UGT. 

La Federació Regional Catalana de Sindicats Obrers Metal�lúrgics patí el 1916 

certs problemes interns, iniciats a Sabadell. Allí, el Sindicat de Metal�lúrgics i Similars, 

de tradicional direcció àcrata, hagué de fer front a la creació d'una denominada 

Societat Mútua d'Obrers Mecànics l'agost de 1916, poc abans del tercer  congrés  de  

la  federació.  Aquest  es  reuní  a   Sabadell  mateix  (als  locals  de  la  Borsa  de  

Treball)  els  dies  8-9  de  setembre  de, 1916.  Hi  assistiren  delegats  d'onze  

sindicats:(306)  

Barcelona 

Associació  Obrera  del  Ram  de  Fundició  en  bronze   (Costal,  Magrinyà) 
Societat  d'Obrers  de  l'Art  de  fundició  en  ferro  (Gil,  Rubinat) 
Unió  d'Obrers  constructors  mecànics  (Fronjosà) 
Societat  de  Campaners,  courers  i  llauners  (Gisbert,  Rueda) 

Mataró 

Sindicat d'obrers metal�lúrgics   (Bonet,   Coll) 

Sabadell 

Sindicat  d'obrers  metal�lúrgics  i  similars   (Pich,   Real) 

Terrassa 

Sindicat d'obrers metal�lúrgics  (Buada,  Clariana) 
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Reus 

Societat de fonedors en ferro i altres metalls  (Aymaurí,  Llauradó) 
Societat de Serrallers   (Salayet) 
Societat de Lampistes  i  Courers   (Caballé) 

Tarragona 

Sindicat  d'obrers  metal�lúrgics   (Cornet) 

Calia  comptar,  a  més,  amb  les adhesions del sindicat  de  calderers  en  

ferro  de  Barcelona,  la Unió Metal�lúrgica de  Badalona  i la  conflictiva  Societat  

Mútua  d'Obrers Mecànics, que  assistiren amb  Ribas, Sampons,  Sánchez i  Valette, 

peró lògicament  no  tingueren  la  consideració  de  delegats  reconeguts.  El   

congrés  esgotà gran  part  de  les  discussions  en  la  resolució  del  conflicte  

sabadellenc  i  a  la  fi  hom  decidí  la  unificació  de  les  dues  societats i  que  el  

comitè  residís  precisament  a  Sabadell. 

Aquesta  Federació  assistí,  com  a  tal,  al  congrés  de  Sants representada  

per  Josep  Lleonard  i  Lluís  Sanz. 

En la  construcció  es  produí  un  doble  procés  organitzatiu i,  de  fet, l'un  

minimitzà  l'altre.  Es  tracta  de  la  integració  horizontal  per  un  costat  (és  a  dir,  

la  formació de  federacions  locals de  la  construcció,  notablement  a  Barcelona)  i  

de  la estructuració de  federacions  catalanes  de  diversos  oficis  del  sector.  Cal  

tenir en  compte  que  la  integració  horizontal  en  altres  sectors   tenia una més o  

menys  llarga  tradició.  Sens  dubte,  en  el  tèxtil  hom podia  remetre's  quasi  als  

orígens  dol  moviment   sindical  en  la primera  meitat  del  segle  XIX.  Foren  

notables,   també  els  esforços en  aquesta  direcció  de  sectors  com  el  del  metall  

i  la  fusta,   sens dubte  més  tardans.  En  la  construcció  havia  hagut  els  intents  

in-ternacionalistes de  1871-86  que  ja  hem comentat  en  altre  lloc. 

Però  la  llarga  etapa  de  professionalització  general  del  moviment sindical  

català  havia  trencat  clarament  aquesta  tradició.  Hom  pot recordar  els  repetits  

intents  de  les  federacions  general  del  tèxtil,  per  exemple  a  partir  de  1899   

(també,   els  intents  de  federacions locals  del  tèxtil  a  Barcelona),  del  Metall   

(primer  local  a  Barce-lona  en  els  primers  anys  del  segle,  a partir  de  1903  

amb  un  abast succesivament  català  i  espanyol)   o  de  la  fusta  (  amb  una  

situació  forca  paral�lela  a  la  del  metall). En  el  cas  de  la   construcció, hom  ha  
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de  parlar  de  federacions,   locals  o  d'abast  més  general, de  paletes,  de  pedrers,  

de  pintors,   de  rajolers,   etc.   Així,   l' esforç  iniciat  el  1913  a  Barcelona  per  a  

una  federació  local  de la  construcció  minimitzà la  renovada  organització  de  

federacions regionals  dels  diversos  oficis  del  sector. 

No   s'han   de   confondre   les   federacions   de   diferents   sindicats   d'un 

sector   industrial   amb   els   sindicats   únics   o   sindicats   d' indústria.  Hi  ha  

tanmateix  una  certa  gradació  entre  les  unes  i  els  altres.  I,  com  és  conegut,  

el  paper    dels  dirigents  de  la construcció  (en  especial  de  Salvador  Seguí)  fou  

determinant  en l'adopció  per  la  Confederació  Regional  del  Treball  dels  sindicats 

únics  com  a  forma  bàsica  d'organització  sindical. 

El  7  de  desembre  de  1913  es  constituí  la  Federació  Local  d' Obrers  del  

Ram  de  la  Construcció  de  Barcelona(307). Aconseguí  de  reunir  la  gran  majoria  

de  les  diverses  societats  de  l'oficis  com  a mínim,  els  paletes  de  Barcelona  i  

dels  barris,  els  picapedrers, els  pintors,   els  empaperadors,  així  com  nombroses  

societats  de fusters.  Hi  hagueren  resistències,  per  diferents  motius,  en  els 

guixaires,  marbristes  i  rajolers.  Existien  ja  d'abans  unes  federa-cions  locals  de  

paletes   (agost  de  1912)   i  de  fusters   (setembre  de  1910)  de  Barcelona  i  el   

seu  radi,   federacions  a  les  quals  cal atribuir  la  realització  de  la  federació  del  

ram  de  la  construcció. El primer  congrés  d'aquesta  es  reuní  a  principis  d'agost  

de  1914. Els principals  acords  s'adreçaren  a  fixar  les  atribucions  del  comitè  de  

la  federació,   la  persspectiva  d'una  federació  regional  de la  construcció,  la  

creació  de  tallers  comarcals,  el  rebuig  de  la base  múltiple  i  l'afirmació  teòrica  

de  la  negociació  directa  amb la  patronal,  afirmació  matisada  pel  següent  acord:   

'Declarar  autònoms  els  sindicats  perquè  adoptin,  segons  les  circumstàncies,  la 

tàctica  que  creguin  més  convenient  per  al  triomf  de  la  causa"(308). La  

Federació  fou  encapçalada  per  Seguí  i  significà  l'inici  del  seu paper  general  

com  a  important  dirigent  sindical. 

Pel seu costat, les federacions d'ofici del sector foren totes  regionals  i,  a  

diferència del cas del metall, no semblen haver-se plantejat massa discussions entorn 

d'una possible integració amb les respectives federacions nacionals,  ugetistes  i  

llavors  ben  escasses  d'efectius.  La  Federació  Regional  Catalana  d'Oficials Paletes,  
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fundada  el  març  de  1911  i  que  tenia  el  seu  comitè  a  Reus, es  convertí  poc  

després  en  Confederació  Regional  d'Oficials  i Peons de Paletes  de  Catalunya  

(hom  formalitzà  la  seva  inscripció legal  el  7  d'octubre  de  1913)  i  situà  el  seu  

comitè  a  Vilanova  i la  Geltrú,  on  celebrà  el  seu  segon  congrés  el  juliol  de  

1914. La  Confederació  no  fou  inicialment  massa  nombrosa:  comptava  el 1915  

amb  46  societats  adherides  i  un  total  de  2.800  afiliats.  Existí  també una 

Federació  Regional  de  rajolers  i  peons  de  Catalunya, amb  comitè  a  Barcelona,   

constituïda  el  mateix  juliol  de  1914(309). 

Un  cas  fins  a  cert  punt  similar  al  de  la  construcció  fou  el de  la  fusta.   

També  aquí  l'enfortiment  -que  no  l'aparició-  de  la integració  local  del  sector  a  

Barcelona  minimitzà  el  paper  de  la corresponent  federació  d'ofici  general.  El  

1911  hom  creà  a  Barce- lona  una  Federació  Local  del  Ram  d'Elaborar  Fusta,   

l'antecedent més  immediat  del  futur  sindicat  del   sector,   constituït  com  a  tal ja  

abans  del  congrés  de  Sants  de  1918.  La  Federació  general,   pel seu  costat,   

fixà  la  seu  a  Gijón  a  començaments  de  1915.   Sota  la direcció  de  Pedro  

Sierra,  aparegué  La  Cuña,  com  a  mínim  entre  el 22  de  febrer  de  1915  i  el  

31  de  desembre  de  1917.   Comptava  llavors  amb  48  seccions  de  tota  

Espanya  i  3.302  afiliats(310). 

Com  veiem,  el  reforçament  de  l'organització  local,  especialment  a  

Barcelona,  estructuració  que  poc  a  poc  tendia  a  disminuir el  paper  de  les  

federacions  d'ofici  regionals  o  nacionals  a  Catalunya,  fou  una  característica  

important  d'aquests  anys.  Fins  i tot  en  el  cas  del  tèxtil    (cal  recordar  el  pes  

determinant  de  La Constancia  barcelonina).  El  procés  fou  lent  i,   en  el  fons,   

simplement  fou  la  traducció  de  la  dinàmica  sindical  més  àmplia  mitjançant  la  

qual,  com  no  podia  ésser  d'altra  manera,  Barcelona  passaria  a  encapçalar  tot  

el  moviment  sindical  català.  El  joc,   tanma-  teix,  era  complex  ja  que  en  

moltes  ocasions  les  federacions  d'ofici  eren  necessàries  als  dirigents  barcelonins  

per  a  extendre  i articular  el   seu  paper  general,   català.  Millor  dit,  en  molts  

casos, precisament  aquesta  extensió  es  produí  a  través de les  federacions 

professionals.  Però  en  aquestes,  donada  la  seva   llarga  història  i tendència  al  

corporativismo,   el  paper  del sindicalistes  moderats i  del socialistes  es  veia  
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magnificat. 

Sigui   com  sigui,   a  part  de   les  ja esmentades  hi  hagueren  moltes més  

federacions  d'ofici  catalanes.  En  l'alimentació,   hom  posà en marxa  una  

Federació  Nacional  d'Obrers Fideuers(311),  amb  consell  a Barcelona,  que  a  la  

pràctica  fou  simplement  la  Federació Regional de les Societats Obreres  dels  

fideuers.   Publicà  com  a  òrgan  "El Obrero Fideero'.  Celebrà  congressos  el  1915  

i  el  1916.  Comptava el  1915  amb  16  seccions.  La  participació  catalana  en  la  

Federació Nacional  de  Flequers,   de  la  UGT,   fou  important,   però  irregular. En  

les  arts  gràfiques,  al  marge  de  la  federació  socialista,   es creà a  Barcelona  el  

gener de  1911  una Federació  Litogràfica  Espanyola  i  Oficis  Similars(312).  Publicà  

"La Federación Litogràfica Española”; comptà  amb  uns  900  afiliats  i  23  societats  

(1915  i  1916: 23  seccions  i  900  afiliats;  1917:  23  seccions  i  933  afiliats). El 

comitè  residí  sempre  a  Barcelona.  Celebrà  el   seu  tercer  congrés el  juliol  de  

1919  a València. Llavors fou  reelegit  com  a  secretari general  Francesc  Torrents.  

Pel seu costat, una Federació Regional Catalana  d'Obrers  Perruquers  i  Barbers(313)  

es constituí l'abril de 1914  a Barcelona.  El  seu  segon  congrés  es  reuní  a Mataró  

els  dies 5-6  de  maig  de  1916.  La  Federació  Espanyola  de  Vidriers  i  

Cristallers(314), que  havia  celebrat  congressos  a  Barcelona  el  juny  de  1910 i  

maig  de  1915  (el  IV),  fou  desorganitzada  l'octubre  de  1915  i dinamitzada  per  

Joan  Peiró  a  partir  de  març  de  1916  i  fins  el 1920.  Significativament, el 1915-

16  Peiró,  com  molts  altres  dirigents  de  la  federació,  no  eren  encara  

anarcosindicalistes  i  les relacions  amb  la  CRT de  Catalunya  foren  marginals.  

L'òrgan  de  premsa,   "El  Vidrio'',  aparegué  primer  a  Barcelona  (4 números)  el  

1915 després  a  Badalona  el  1916-20  i  finalment  de  nou  a  Barcelona.  L' u  

d'abril  de  1915  es  constituí  la  Federació  Rodellaire  Espanyola(314)  amb  seu  a  

Santa  Coloma  de  Farners,  presidida  per  Josep  Boix.  La Federació  de  Boters(315), 

ara  Federació  Nacional  d'Obrers  Boters,  continuà,  no  cal  dir-ho,   existint.  

Celebrà   el  XL  congrés  a  Barcelona  l'abril  de  1914;   comptava  llavors  amb  25   

seccions. El  congrés  XLI es  reuní  també  a  Barcelona  (a  Sant Martí de Provençals  

el  6  de març   de  1916).  La  comissió  pericial  durant  aquests  anys  residia  a 

Barcelona  i  a  Haro  hi  havia  una  subcomissió.  El   seu  congrés  més nombrós  i  
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representatiu  de   l'ofici  a  tota  Espanya  es  celebrà  a Reus  el  maig  de  1920.  La  

resistència a  la  desaparició  de  la  federació  fou  fortíssima.  Per  majoria  hom  

decidí  després  d'aquell congrés  l'ingrés  a  la  CNT  i  per  tant  la  desaparició  de  

la  federació  com a tal (a  substituir  per  una  comissió  de  relacions).  Però moltes  

seccions  es  negaren  a  l'ingrés  i  l'abril  de  1921  un  congrés extraordinari,  

celebrat  aquest  ei  1923  a  Vilafranca  del  Penedès, acordà  el  retorn  a  la  

confederació.  Una  altra federació  d'ofici fou  encara  la  Federació  Nacional  de  

Blanquers(316)  creada  a  Barcelona el  maig  de  1918  per  Josep  Viadiu  i  per  

Santacana.  Vingué  un  especial  paper  en  la  propaganda  i  extensió  de  la CNT 

fins  el  1920. 

La  pràctica  totalitat  de  totes  aquestes  federacions  d'ofici analitzades  amb  

independència  de  la  seva  afiliació  o  no  a  la  CRT  i  a la  CNT,  reberen  un  fort  

cop  amb  l'afirmació  de  la  central sindical  anarcosindicalista  el  1918-19,  sobretot  

després  que aquesta  dictés  la  substitució  de  les  federacions  per  unes  simples 

comissions  de  relacions.  Llavors,  foren  sols  els  sectors  més fronterers  del  

moviment  obrer,  és  a  dir,  els  sectors  de  professionals més  o  menys  liberals  i  

el  de  la  dependència  mercantil,  que  mantingueren  federacions  professionals  

amb  una  real  força.  D'altra banda,  també  continuaren  les  federacions  afiliades  

a  la  UGT  amb presència  catalana.  És  el  cas  del  Sindicat  de  Llevadores  de  la 

comarca  catalana  (constituït  el  gener  de  1919),  de  la  Federació sindical  dels  

Professors  de  Catalunya  (fundada  l'octubre  de  1919) i  de  la  posterior  i  poc  

reivindicativa  federació  de  la  Premsa  Catalano-Balear  (constituïda  l'abril  de  

1923  a  Barcelona)(317) . Vingueren a sumar-se al sindicat Musical de Catalunya, que 

com hem vist es constituí el 1905, i al Sindicat de Tamoistes de Catalunya, fundat  el  

1912.  Pel  seu  costat,   la  Secció  Permanent  d'Organització i Treball  del CADCI  

impulsà  la  creació  a  finals  del  1920  d'una important  Federació  de  Dependents  

de  Catalunya(318),  presidida  per  Josep  Ricart  i  Sala.  El  seu  primer  congrés  es  

reuní  a  Barcelona  el 10  de  gener  de  1921,  i  com  ha  estat  assenyalat,  fou  un  

graó  important  en  la  progressiva  sindicalització  que  havia  afectat  el  sector, 

majoritàriament  de  sempre  enquadrat  en  el  CADCl. Finalment,  cal recordar  que  

el  Sindicat  General  de  Tècnics  de  Catalunya  fou  creat  : el  juny  de  1923. 
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En el sector de la marina  mercant,  cal  tenir  en  compte  que al  costat  de  la  

reorganització de l'anterior Federació de Fogoners, mariners i obrers similars 

d'Espanya, ara amb la denominació de Federació d'Obrers de la Navegació i Transport  

d'Espanya(319), es produí la creació d'una organització general del  personal  més  

tècnic  dels  sectors,  la  Federació  Espanyola  de  Marins  Civils.  Aques-ta  federació  

es  constituí  a  Madrid  l'octubre  de  1912,  amb  la  presencia  de  l'Associació  de  

capitans  de  Bilbao,  les  associacions naútiques  de  Gijón,  La  Coruña  i  el  

Mediterrani  (Barcelona),  a  les quals  s'afegí  un  any  després  el  Foment  de  la  

Marina  Espanyola(Barcelona).  La  nova  federació  fou  coneguda  també  com  a  

Federació Naúticà  Espanyola.  Reunia  bàsicament  els  capitans  i  oficial  de  la 

marina  mercant;  també  els  maquinistes;  tenia  la  seu  a  Bilbao.  Les    seves  

relacions  amb  la  Federació  d'Obrers  de  la  Navegació  i  Transport  fou  sovint  

conflictiva.  Aquesta  es  reorganitza  el  gener  de 1914  a  Barcelona.  Celebraren  

un  segon  congrés  a  Bilbao  el  setembre  de 1915;  hi  assistiren  uns  28  delegats  

en  nom  de  18.860  federats. El  1916  les  seccions  eren  45  i  els  afiliats    

24.000.  El  1917,  eren 45  i  24.650  federats.  De  Barcelona  estaven  adherides  a  

la  Federació,  l'Associació  de  Capitans  i  Pilots  de  la  Marina  Mercant  Espanyola  

(constituïda  l'octubre  de  1918),  la  Societat  Espanyola  de Maquinistes  Navals   

(fundada  l'agost  de  1912).  De  la  Federació  d'Obrers  de  la  Navegació  eren  La  

Razón,  sindicat  obrer  del  ram  de fonda  marítima  (fundat  el  1902)  i  La  Naval,   

sindicat  de  fogoners i  mariners  (fundat  l'octubre  de  1912)(320). 

Em  resta,  per  últim,  parlar  de  la  situació  sindical  al  camp. Aquí  cal  tenir  

en  compte,  amb  un  especial  interès  donades  les  peculiars  característiques  

socials  del  camp  català,  el  pes  del  sindicalisme  catòlic  agrari  i,  més  en  

general,  del  moviment  cooperatiu  agrari,  així  com  l'existència  a  partir  de  

1920-21  de  la  Unió de  Rabassaires  i  altres  conreadors  del  camp  de  Catalunya,  

amb una  clara  influència  del  nacionalisme  d'esquerra  republicà.  Però jo,  de  

manera  més  incompleta,   em  referiré  només  als  moviments  més  estrictament 

sindicals, o en tot cas més directament relacionats amb el moviment sindical obrer. 

Amb l'advertència, ja d'entrada, que no és fàcil establir una clara distinció entre els 

jornalers que  hom  suposa,  a  vegades  abusivament,   que  donaven  suport  a  un 
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associacionisme  relacionat  amb  l'anarcosindicalisme  i  amb  el  socialisme,   i  el  

petits  propietaris,  parcers  i  arrendetaris,  base  del moviment  cooperatiu  agrari  i  

de  la  Unió de  Rabassaires(321). 

L'organització  general  més  important  des  d'aquest  punt  de vista  fou  sens  

dubte  la  Federació  Nacional  d'Obrers  Agricultors  i similars d'Espanya, creada a, 

Còrdova l'abril de 1913(322). La  iniciativa de  celebrar un congrés agrari  partí de  les  

societats de  pagesos de Barcelona i  radi,   Hospitalet del Llobregat,   Sant Feliu del 

Llobregat,  Esplugues  de  Llobregat,   Sant Just Desvern  i  Badalona, societats que   

signaren  un manifest-convocatòria  el   febrer de  1913. En el congrés de Còrdova 

dels dies 17-20 d'abril de  1913,  només hi  assistí  un delegat  català,  Joan Martí,   

de  la  Societat d'obrers agricultors de Barcelona i  el  seu radi   (660 afiliats), qui 

portà la representació  de  societats  pageses  de  tres  poblacions  dels voltants de 

Barcelona (segurament de Sant Feliu, Esplugues i Sant Just,  150 afiliats en conjunt) i 

l'adhesió al  congrés de  la Federació Agrícola de Valls  i el   seu radi,   la Societat 

d'Obrers Agricultors El Progreso de Mataró i el seu radi, la Societat d'Obrers 

agricultors de Reus  i del Centre Obrer d'agricultors de  l'Hospitalet del Llobregat.  La  

societat de Barcelona havia estat creada -reorganitzada- el maig de  1912;   les 

d'Hospitalet,  Esplugues  i Sant Just el  setembre de 1912,  març  de 1913  i  

novembre de  1912, respectivament.  La Federació Agrícola de Valls,   l'agost de 

1912; la de Mataró era la més antiga,  del maig de 1904.  La de Reus,  de  març  de  

1911.  Al  congrés  de  Còrdova  hi  hagué 24  delegats  de  27 poblacions,  la  seva  

immensa  majoria  d'Andalusia,  amb  alguna  catalana,  com  hem  vist,  i  alguna  

del  País  Valencià.  Optimistes,   els delegats  afirmaven  representar  en  conjunt  

9.302  obrers.  La  nova federació  adoptà  un  acord  força  típic  de 

l'anarcosindicalisme del moment amb  un  elevat  contingut  simplement sindicalista.  

Destacaven  els  acords  d'impulsar  l'ensenyament  racionalista ,  d'aconseguir la  

supressió  de  la  dona  i  el  nen  en  les  feines  del  camp,   el  rebuig , de  qualsevol  

mena  de  propaganda  política  dins  les  societats  obreres,   afirmació  de  la  

possibilitat  d'una  vaga  general  de   l'ofici, solidaritat  econòmica  amb  els  

empresonats  per  causes polítiques i socials,   negativa  a  les  caixes  de   

resistència,   establiment  d'un  jornal  mínim   (2,50  pts  en  aquells  moments) ,   
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incorporació  dels treballadors   del  camp  als  beneficis  de   la  Llei d'accidents  de   

Treball,   jornada  de  8  hores,   llibertat  per  a les col�lectivitats  de  la Federació  

d'Agricultors  d' ingressar  a  qualsevol  altra  Federació de diferents  oficis,  etc .  

Hom  fixà  la  seu  del  consell  directiu  a  Barcelona  i  decidí  que  allí  es  publiqués  

com  a  òrgan  de  la  FNA "La  Voz  del  Campesino.  La  tierra  es  del  que  la   

trabaja".  S'admetia també  l'establiment  de  Federacions  Regionals  -la  d'Andalusia  

es fixava  a  Jerez  de  la  Frontera-  i  comarcals. 

A  Catalunya,  els  socialistes  havien  estat  impulsant  l'associacionisme  

camperol  a  Tarragona  província  especialment  des  del  1911. Tingueren  bastant  

èxit  i  després  de  dues  assemblees  preparatòries celebrades  a  Reus,  el  8  de  

juny  de  1913  es  constituí  una  Federació Provincial  d'Agricultora  amb  societats  

de  18  poblacions  de  les diverses  comarques:(323) 

Tarragonès 

El  Morell.  Societat d'obrers agricultura (fundada  el  maig  de  1912) 

Els  Garidells. Unió d'obrers agricultors  (juny de  1913) 

Vila-seca.  Societat d'obrers agricultors (juliol  de  1912) 

Alt  Camp 

Alcover.  Societat  d'agricultors  (1913) 

Picamoixons.  Societat  agrícola  obrera  (gener  de  1912) 

Valls 

Baix  Camp 

L'Aleixar.  Societat  Pagesa 

Alforja.  Societat  d'Obrers  del  camp La  Protectora  (març  de  1912) 

Mont-roig 

Reus.  Societat  d'obrers  agricultors  (marc  de  1911) 

Riudecols.  Societat  d'agricultors  (febrer  de  1910) 

La  Selva  del  Camp.  Societat  d'obrers  agricultors   (novembre  de  1912) 

Conca  de  Barberà 

Espluga  del  Francolí.  Societat  d'agricultors jornalers (agost  1910]  , 

Vimbodí 

Priorat 

Ulldemolins.  Societat  d'agricultors  jornalers  (juliol  de  1911) 

Ribera  d'Ebre 

La  Serra  d'Almós,  Societat  d'obrers  pagesos  (gener  de  1913) 

Tivissa.  Societat  d'obrers  pagesos   (juliol  de  1911) 
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Baix  Ebre 

Tortosa.  Societat  d'obrers  pagesos  (agost  de  1902) 

El  comitè  de  la  Federació  Provincial,  amb Salvador  Subielos, de  Valls,  

com  a  president,  i  Venerando  Solanelles,  de  Riudecols, com  a  president  -

ambdós  socialistes-  havia  de  reunir-se  cada mes a  Reus.  La  Federació  Provincial  

de  Tarragona  ingressà  a  la  Federa-cio  Nacional  d'Agricultors  el  2  de  març  de  

1914(324) . 

Una  altra  federació  pagesa  impulsada  pels   socialistes  fou  la Federació  

Comarcal  d'obrers  pagesos  la  Fraternidad  (coneguda  també  com  a  Federació  

d'obrers  Pagesos  de  Mataró  i  rodalia),  fundada el  29  de  maig  de  1914.  El  seu  

president  era  el  socialista  Josep Roldés(325). 

La  influència  socialista  a  la  província  de  Tarragona  s'esmorteí,  però,  ben  

aviat,  entre  altres  raons  perquè des de  Valls,  la Federació  Agrícola  de  Valls  i  el  

seu  radi   estava  dirigida  pels anarquistes  i   aviat,  el  juliol  de  1914,  hom  hi  

traspassà  el  consell  federal  de  la  FNA  i  l'edició  de   "La  Voz  del  Campesino",  

que havia aparegut  a  Barcelona  el  15  de  novembre  de  1913-15  de  juliol de  

1914  (17  números).  Als socialistes de Reus, sense  programa agrari  del  PSOE, els 

havia  d'ésser molt  difícil mantenir  la seva influència  en  la  federació provincial. 

El segon congrés de la  FNA,  celebrat  a  València  els  dies  1-3 de maig de  

1914,   comptà   amb  l'assistència  dels  següents  delegats: (326) 

Consell  Federal  de  la  FNA,  Joan  Martí Federació  Agrícola  de  Valls,  Fidel  Martí 

Societat  d'obrers  agraris  de  Barcelona  i  radi, Pere  Ferrer 

Sant  Feliu  de  Llobregat,  Joan Figueres 

Sant Just  Desvern,  Joan  Figueres 

Badalona,  Joan  Figueres 

l'Hospitalet  del  Llobregat,  Jaume  Ferrés 

Prat  de  Llobregat,  Artur  Raventós 

Federació  Agrícola  Provincial  de  Tarragona, Salvador  Subielos 

Esplugues de Llobregat,  Josep  Figueres 

Cornellà,  Josep  Figueres 

 

Hi havia, a més, l'adhesió de la societat de  Vilanova  i  la Geltrú.  En  conjunt  
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hi  hagueren  25  delegats  (9  catalans  de  societats  pageses  de  52  poblacions  i  

tres federacions (les de Valls, de Tarragona província i  de  València).  Les  societats  

eren  en  la seva  pràctica  totalitat  d'Andalusia,  País  Valencià  i  Catalunya. 

El  congrés  s'esforçà  en  afirmar  l'acció  directa  com  a  tàctica  de lluita  

(rebuig  explícit  dels  tribunals  d'arbitratge),  propaganda per  a  l'extensió  de  la  

federació  basada  en  la  unió  de  tots  els pagesos  ("amb  independència  de  los  

diferències  d'apreciació"), lluita  per  a  l'alliberament  dels  empresonats,  suport  

econòmic  per aconseguir  que  "Solidaritat  Obrera"  pogués  ésser  diari,  etc.  A 

més,  reafirmà  la  major  part  dels  acords  més  reivindicatius  del congrés  de  

Còrdova.  Rebutjada  la proposta,  de  fixar  el  consell  federal  i  el  periòdic  a  

Andalusia,   es  decidí  intentar  el  seu  establiment  a Valls. 

La  Federació  Nacional  celebrà  regularment  congressos  anuals fins  el  1918.  

Progressivament s’accentuà  el  seu  caràcter  anarco-sindicalista,   per  més  que  

l'ingrés  com  a  tal  federació  a  la  CNT, proposada  com  a  mínim  des  del 1916,  

fos  sistemàticament  rebutjada fins  el  congrés  de  1918.  Un  el  IV  congrés,   

celebrat  a  Vilanova  i la  Geltrú  els  dies  21-22  d'abril  de  1916  fou  tema  

constant  de discussió  el  rebuig  de  vagues  parcials  i  l'afirmació  de  la  necessària  

organització  i  preparació  pausada  d'una  hipotètica  vaga  general.  S'insistí  en  la  

necessitat  de  divulgar  l'ideal  purament  sindicalista  disgregat  de  tota tendència 

política o religiosa". També, en la implantació  d'escoles  racionalistes.  Alhora,  hom  

rebutjà  força  airadament,  el  cooperativisme  agrari  i  el  mutualisme. A Vilanova  

aparegueren  obertament  unes  tensions  internes  iniciades segurament  ja  abans.  

L'explicació  d'aquestes  pot  servir  per  a aclarir  les  principals  característiques  de  

les  relacions  complexes entre  federacions  d'ofici  i  central  sindical,  en  aquest  

cas  la CNT.  Força  clarament  la  FNA  estava  dirigida  per homes sindicalistes, molt 

crítics  envers  els  socialistes  i  la  UGT.  Això  no  obstant,  l'ideari  de  molts  d'ells  

fou  durant  molt  de  temps  el  d'un força  abstracte  sindicalisme  revolucionari.  El 

sindicalisme  podia unir  tota  la  classe  treballadora  a  condició  que  es  

marginessin les  diferències  polítiques  i  ideològiques  entre  els  obrers.  L'important  

i  bàsic  era  la  consecució  d'aquesta  unitat  sindical.  Per això  si  hom es declarava  

antipolític  ràpidament  afegia  "com  a sindicalista'',  i  s'acceptava,  explícitament,  
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que  els  obrers  sindicats  que  volguéssin fer propaganda  política  havien  de  crear  

entitats  a  part,  polítiques; al  sindicat  ferien  sindicalisme,   fora del  sindicat  la  

política.  Costava  de  dur  corporativament  les  federacions  d'ofici  a  la  CNT:   les  

federacions  d'ofici  eren  l'instrument  organitzatiu  més  real   (malgrat  molts  

problemes, que existien) per  a  posar  en  pràctica  les  idees  de  la  unitat  sindical,  

a  condició  de  mantenir-se  independents  com  a   tals  tant  de   la  UGT  com  de 

la  CNT.  Molts  dirigents sindicalistes   (anarcosindicalistes)   somiaren  en  aquests  

anys  en  imposar  la  unitat  sindical  a  les  centrals. Es el  cas,   entre  molts  altres,  

de  Joan  Peiró, a la  Federació  del Vidre,   o  de  Fidel  Martí  i  Sebastià  Oliva  de  la  

Federació  d'agricultors.  Els propagandistes  de  la  CNT es trobaven  que  si  per  un 

costat  demanaven  la  unitat  sindical,  per  l'altre  cercaven  una afiliació  a  una  

central  concreta  i  hom  podia  acusar-los  de  dividir  el  moviment.  Tendiren,  amb  

un  progressiu  èxit,  a  presentar la CNT com  a  la  realització  organitzativa  

d'aquesta  unitat   (hom deia  que  dins  la  CNT  hi  cabia  tothom com  a  

sindicalista)   i  a  justificar  l'ingrés  en  nom  de  la  major  eficàcia  organitzativa,   

especialment  perquè  significava  la  unió  dels  treballadors  de  tots els  oficis.  

També,  per  aquest  costat,  molts  homes de  la  CNT  tendiren  a  plantejar  una 

oposició  entre  les  estructures  organitzatives  de  caràcter  horizontal   

(especialment  sindicats  únics,   federacions  locals,  comarcals,  regionals,  etc)  i  

l'organització  vertical  del  tipus,  de  les  federacions  d'ofici.  Per a molts,  la  CNT 

existiria  si  acabava  amb  aquestes.  D'aquí  el  rebuig  de  les  federacions  

d'indústria  en  el  congrés  de  la  Comèdia  de  desembre  de  1919. 

A  Vilanova  les  discussions es  centraren  en  la  proposta  feta per  Joan  

Martí,  Josep  Vendrell,  Josep  Masdeu  i  Ramón  Carbó  -és  a dir,  els  homes  de  

Barcelona  i  voltants-  d'abolir  "La  Voz  del  Campesino"  per  a  enfortir  

"Solidaridad  Obrera''.  S'hi  oposaren  aferris-sadament  els  delegats  de  la  

federació  valenciana  ( Vicenç  Oliver), de  Cádiz  (Diego  Martinez)   i  obrers  

pagesos  de  Vilanova  i  la  Geltrú  (Joan  Papiol).  La  victorià  dels  abolicionistes,  

que  es  produí, no  fou  però  molt  clara  ja  que  s'imposaren  unes  condicions  molt 

dures  a  ''Solidaridad  Obrera"   (meitat  de   tot  el  periòdic  un  cop per  setmana) ;   

si  no  es  complien,   caldria  replantejar  la  qüestió. El  fet és que   'La  Voz  del  
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Campesino"  havia  de  continuar  apareguent. Després,  quan  hom  discutí  la  

conveniència  de  l'ingrés  de  la  federació  a  la CNT (proposta  de  Barcelona),  es  

produí  una  llarga  discussió i  la  majoria  decidí  que  no.  S'acceptà,   simplement,  

que  el  comitè de   la  federació  comuniqués  a  les  organitzacions  que  podien  

ingrés-  ' sar  a  la  CRT  de  Catalunya  si  volia  amb  caràcter  particular".(327) 

La  representació  catalana  al  IV  congrés  de  Vilanova  i  la  Geltrú,  fou: 

Barcelona.  Societat  d'obrers  agricultors,  Ramón  Carbó 

Sant  Andreu  del  Palomar,   Societat  Obrera  d'Agricultors,  Joan  Martí  . 

l'Hospitalet,  Societat  Obrera  d'Agricultors,  Josep  Vendrell 

Sant  Feliu  del  Llobregat,  Societat  d'Agricultors,  Remigio  Penella 

Valls,  Federació  Agrícola,  Ramon  Bonet 

Tarragona,  Federació Obrera  Agrícola  de  la  província,  Josep  Masdeu 

Vilanova  i  la  Geltrú,  Societat  d'obrers  agricultors,  Joan  Papiol, Pere  Mañé 

Alcover,  Unió  Arrendatària  i  Jornalera,  Francesc  Llavoré 

Camp  d'Arboç,   Societat  Obrera,  Francesc  Mañé,  Josep  Mitjans 

Bellveí  del  Penedès,  Societat  d'Agricultors,  Salvador  Tort 

FNA,  comitè  nacional,  Francesc  Figuerola 

 

Hi  hagué,  doncs,  13  delegats  catalans,  més  2  delegats  de  la Federació  

Agrícola  de  les  Societats  Obreres  de  la  Regió  Valenciana, i  1  de  la  comarcal  

de  Cadiz.  A  més,  Mauro  Bajatierra,  president de  la  Federació  d'obrers  peons  i  

bracers  en  general  d'Espanya  (el comitè  residia  a  Madrid)  assistí  al  congrés  

per  a  dur  la  proposta d'unificació  amb  la  FNA,  unificació  que  fou  acceptada  en  

principi i  hom  passà a discussió  unes  bases  d'unificació  a  les  seccions. 

Un  altre  tema  general  que  afectà  la  FNA  fou  el  de  la  defini-   ció  de  la  

condició  de  pagès,  obrer  agricultor,  etc.  El  nom  oficial era  el  de  Federació  

Nacional  d'Obrers  Agricultors  i  Similars.  I el  cert  és  que  la   seva  composició  

fou  ben  ambigua:   si  hom  deia basar-se  en  els  jornalers  calia  tenir  en  compte  

l'existència  de la  Federació  de  Peons  i  Bracers  en  general,  ja  ementada.  A  

més, hom  acceptava  arrendataris  com  ho  posa  de  manifest  la  preocupació de  

Valls  per  a  discutir  temes  reivindicatius  dels  arrendataris  i parcers(328).  I  

l'ambigüitat  encara  augmentava  en  existir  societats federades  que  de  fet  eren  
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societats  d'oficis  diversos  -aviat  es denominarien  Sindicats  Únics-  que  agrupaven  

tots  els  obrers,  arrendataris,  parcers,  etc,  d'un  mateix  poble,  especialment  a  

Andalusia. Això  seria  ratificat,  a  més,  el  1917,  quan  el  congrés  de  Tarragona  

acceptà  una  proposta  de  Barcelona  en  aquest  sentit. 

El  1913-16  la  Federació  Nacional  d'Agricultors  mantingué una  vida  forca  

raquítica,  i  de  fet  la  seva  importància  radica  més en  l'esforç  organitzatiu  que  

es  féu,  que  no  en  el  volum  numèric  del total d'afiliats,  amb una intensa crisi el  

1916. Els més de 9.302 obrers representats a Còrdova oficialment el  1913,  eren  

sols 2.400 el novembre de  1916,  en la seva gran majoria de Catalunya, i en especial 

de  la  Federació Provincial de Tarragona  (1.200 afil liats  el  1915).   "La Voz  del  

Campesino",   que s'havia publicat regularment, desprès del període barceloní ja 

esmentat,  a Valls del 30 de  juliol de  1914 al 15 d'abril de  1916,  no reaparegué fins 

el   15 de  novembre de  1916 a Jerez de la Frontera, on havia de  publicar-se  fins els 

començaments de 1919.  A Catalunya, l'estructu-ració de la FNA  estava basada  en la 

Federació Agrícola Comarcal de Valls,   fonament a  la vegada  de  la   Federació  

Provincial  de  Tarragona,  i en la Federació Comarcal d'obrers agricultors de 

Barcelona i la   seva província,   federació creada l'octubre-novembre de 1914, i  que   

de  fet  agrupava  les societats  agrícoles de Barcelona  i voltants.  El  renaixement  de  

la FNA  es  produí el  1917-19  i  no  partí de Catalunya,   sinó d'Andalusia  i del País 

Valencià. 

De Vilanova  i  la Geltrú es passà, el  comitè  federal a Sant Feliu de Llobregat.  

Però el novembre de  1916,  fracassats  els  intents d'unificació de   "La Voz del  

Campesino'"  amb  'Solidaridad  Obrera"   i acusat el  comité d'inactivitat,  el  comitè 

passà  a Jerez de  la Frontera, encapçalat per Diego Martínez de la  comarcal de  

Cádiz. Des d'allà  es  remontà la  situació. Al  congrés de  Saragossa,  el 22-24 de 

Maig de  1917  la memòria del  consell  federal afirmà  l'existència de 47  seccions 

amb un total de  8.399 federats.  Hom afirmà que  estaven representades  80 

seccions  i  13.825  federats.  De  Catalunya,  hi havia delegats de: 

Federació  Provincial  de  Tarragona,  Josep  Queralt  (15  seccions, 1.000 afiliats) 

Federació Comarcal de Valls, Salvador Sans 

Federació Comarcal de Barcelona, Joan Martí  (7 seccions,  700 feder), 
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Societat Obrera agrícola de Sant Feliu de Llobregat,  Pere Codinach 

 

És a dir,  4 delegats en nom de 22 seccions i  1.700 federats. Cal tenir en 

compte que la federació de la regió valenciana  comptava amb 30 seccions i  10.000 

federats. En conjunt, les federacions comarcals de Cádiz -1.694-,  Còrdova. -290-, 

Jaén -168- i una socie-tat de Sevilla,  comptaven amb 28 seccions i 2.182 federats. Al 

congrés només hi assistiren 8 delegats:  els 4 catalans, 2 del País Valencià  i 2 

d'Andalusia. 

En aquells moments, la Federació Provincial de Tarragona comptava amb 

societats de 

Reus 

Montroig Selva del Camp Capçanès 

Serra d'Almons 

Tivissa 

el Morell 

a més de les societats adscrites a la Federació comarcal de  Valls : 

Valls 

Nulles 

Vilabella 

Puigpelat  

Alcover 

Solivella 

l'Arboç 

Bellvei 

Pel  seu costat la Federació comarcal de Barcelona comptava amb  societats de: 

Barcelona  

Sant Andreu del Palomar  

Esplugues del Llobregat 

Sent  Feliu  del  Llobregat  

Sant  Just  Desvern  

l'Hospitalet  del  Llobregat 

Els  set  delegats  del  congrés  de  Saragossa(329) es  mostraren  molt crítics  

respecte  de  la  propietat  privada  de  la  terra,  amb  una  certa  influència  de  la  

revolució  russa  i,  ja  era  manifest,  que  pensaven  en  una  pròxima  revolució  
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social  relacionada  amb  la  crisi  generada  per  la  guerra  mundial.  Tanmateix,  la  

preocupació  fonamental era  com  enfortir  la  federació.  Com  regularitzar  la  

cotització  a les  comarcals  i  a  la  federació,  com  assegurar  la  publicació  i  venda  

de  "La  Voz  del  Campesino"  (es  recomanava  que  s'abolissin  els periòdics  

comarcals  "que  dan  lugar  a  la  formación  de  "capillitas"", creació  de  sindicats  

d'oficis  varis  als  pobles,  etc.  Al  costat d'això,  la  situació  política  espanyola  del  

moment  es  deixà  sentir acusadament :  diversos  acords  feren  referència  a  la  

necessària  preparació  de  la  federació  per  a  "apoyar  cualquier  movimiento  

inicia-do por  las  clases  productoras".  Finalment,  potser  afavorit  per  la migradesa  

de  les  delegacions  presents,  hom  avançà  en  la  definició anarcosindicalista  de  la  

Federació.  Ara  bé,  a  proposta  de  Jerez de  la  Frontera,  hom  s'esforçà  en  

diferenciar  la  lluita  directa per  l'anarquia  del  fet  d'arribar  a  l'anarquia  a  través  

del  sindicalisme  revolucionari.  S'acorda  "reconocemos  el  sindicalismo  

revolucionario  como  el  principal  factor  de  transformación  social, como  el  medio  

para  realizar  las  concepciones  anarquistas"  i  hom cridà  els  anarquistes  a  

ingressar  als  sindicats.  Tanmateix,  l' obsessió  per  a  la  unitat  sindical  prosseguí  

i  el  consell  es  comprometé  a  proposar  una  assemblea  nacional  el  juny  de  

1917  a  la  UGT, CNT,  federació  de  peons  i  bracers  i  Unió  Ferroviària(330). 

Sense  cap  dubte,  el  gran  congrés  de  la  Federació  Naciona  d'Obrers  

Agricultors  i  Similars  d'Espanya  fou  el  seu  sisè,  celebrat a  València  els  dies  

25-27  de  desembre  de  1918,  precisament  el  congrés  que  decidí  la  incorporació  

a  la  CNT(331). Hi  hagueren  57  delegats de  99  seccions  i  25.092  associats, a  

part  de  nombroses  adhesions. Però  cal   tenir  en  compte  que  41  seccions  i  

14.783  obrers  no  pertanyien  a  la  Federació.   És  a  dir,   la  FNA  devia  comptar  

amb  53  seccions  i  10.309  obrers  federats(332). El  congrés  inicialment  havia  

d'ésser  sols  valencià,  però  a  petició  del  consell  nacional  i  de  les comarcals  de  

Barcelona  i  Tarragona  es  convertí  en  nacional.  La  representació  valenciana  fou  

de  molt  la més  nombrosa  i  no  cal  oblidar  que  precisament  la  CRT  de  València  

sorgí  a  la  pràctica  de  la decisió  d'aquest  congre's  d'adherir-se  a  la  CNT.  La  

representació catalana  fou: 

Federació  Comarcal  de  Barcelona:  7  seccions,  570  federats   (Joan Martí  i  Fèlix  
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Fàbrega)  

Barcelona  i  radi:  100  federats  

Sant  Andreu  del  Palomar:  75 

Sant  Feliu  del  Llobregat :   125   (Joan  Claramunt)  

Sant  Just  Desvern:  35  

Esplugues  de  Llobregat:  50  

Sant  Joan  Despi:  60  

Prat  del  Llobregat:  125  

 

Federació Provincial de Tarragona  15   seccions,   1.745  federats, més  6  seccions  i  

425  obrers  no  federats(333)  (Fidel  Martí,  J.  Queralt)  

Reus:  50  

Mont-roig:  100  

Marça:  500  

els  Guiamets :  30  

Serra  d'Almors:  25 

Federació  Comarcal  de  Valls 

Valls:  300  afiliats 

Alcover:  30  

Vallmoll:  100 

Nulles:  60 

Vilabella  del  Camp:  40 

Picamoixons:   25   (no  federada) 

Cabra:  80  (no  federada) 

el  Pla  de  Cabra :  80  (no  federada) 

Alió :   20  (no  federada) 

Brafim:  70  (no  federada) 

l'Arboç del Penedès:  125 

Bellvei del Penedès:  125 

el Vendrell:  130 (no federada) 

Montblanc:   100 

En conjunt,   5 delegats de 23  societats  i 2.740 pagesos   (6 seccions no 

federades, amb 425  obrers).  Del País Valencià,   47 delegats,   35  seccions i 6.047 

pagesos  (no  federats,   17  seccions  i 2.468 obrers). D'Andalusia,   5 delegats,  37  

seccions  i  16.575  obrers pagesos   (no federats,  18 seccions i  11.890 obrers,  de  

la provincia de Còrdova)(334). 
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Delegats destacats  foren,  a part dels catalans  (especialment Joan Martí,  Fidel 

Martí i Josep Queralt), Joan Almela i Antoni Cervera, de la Federació Valenciana; 

Eusebi C.  Carbó,  que representa el  Seminari Obrer de Sueca, Gregori Marzal  

(d'Utiel),  etc. D'Andalusia, Tomás Martínez  (Bujalance) , Rafael Peña  (Espejo)  i 

José Guerrero  (de la comarcal de Cádiz).  Sebastián Olivé,   de Jerez de la Frontera,   

era el  secretari del  consell federal,   càrrec  en el  qual  substituí Diego Martínez. 

Les primeres discussions del congrés es centraren en el  tema de  l'afiliació a la 

CNT i en el de la unificació sindical,  temes que,  com hem vist,   s'havien repetit en 

els congressos anteriors. No hi hagueren gaires problemes per a l'adhesió a  la CNT,  

però sí que es crearen discussions  i  tensions quan  els delegats  impulsadors de 

l'adhesió demanaren també la desaparició de  la Federació Nacional Agrària. És 

interessant de reproduir l'argumentació que féu  servir  la  ponència  per  a  justificar  

l'ingrés  a  la  CNT  i  la  pràctica  desaparició  de  la  federació;  és  una  

argumentació  que  expressa força  clarament  les  consideracions  fetes  algunes  

pàgines  enrera: (335) 

"Dictamen:  Conformes en  un  principio  con  la  adhesión  de  la Federación  Nacional  

de  Agricultores  a  la  Confederación,  y  vien de  que  la  Confederación  Nacional  es  

un  organismo  superior  a todas  las Federaciones de Oficio  y  puede  responder  

mejor  a nuestras  aspiraciones  por  su  potencialidad  mientras  que  nuestras  

Federaciones  de  Oficio  ante  un  organismo  más  potente  solo  pueden  servir  para  

tener  en  relación  directa  a  los  trabajadores  del  campo,  la  ponencia  entiende que 

nuestra  Federación debe  imprimir  el   prorateo  o  cuota  federal,  pero  sin  

deshacer-se  de  sus  libros  de  administración  por  si  algún  dia,  motivada  por  sus  

luchas  u  otro  caso,  fuese  disuelta  la  Confederación  como  puede  suceder, pudiese 

de  nuevo  movilizar sus fuerzas la Federación  de  Agricultores,   imprimiendole  una  

orientación  basada  en  el  criterio  actual". 

 

La   ponència  estava   constituida   por Joan Martí,  Basilio  Latorre (Buñol), 

Pedro Cañada (Sant Jordi,societat no federada), Miquel Balenguer i  Luís Aliaga  

(Alfàfar). És a dir, 5 delegats de societats valencianes  i  Joan  Martí,   de  Barcelona,   

que havia estat el primer  president  de Federació.   La  segona part  de la  ponència, 

que a la pràctica significava  la  desaparició  de  la  federació,   fou molt  combatuda, 

especialment per Joan Almela, Eusebi  C.  Carbó  i Alejandro Ruiz (del País  Valencià)   
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i per l'encara secretari Sebastiàn Oliva. La defensa del dictamen l'encapçalaren  Joan  

Martí,  Basilio  Latorre  i  Josep  Queralt.  Fidel  Martí  s'alineà  amb  els  crítics  i a la  

fi guanyà  la  proposta d'Oliva,  proposta,  donades  les circumstàncies,   clarament  

defensora de les  federacions  d'ofici: la  FNA  s'adheria  en  bloc  a  la  CNT  però  

havia de continuar  funcionant  "tal  como  está".  Sols  s'havia  de  disoldre  si  el  

congrés que havia de celebrar  la  CNT,   "para  el  cual  debe  reclamar  ésta  la  

asistencia  de  representantes  de  todas  las  Federaciones  de  Oficio  constituidas", 

discutia  el  tema  i  així  ho  decidia  per  a  totes  les  federacions  d'ofici. 

Els  recels  dels  homes  més  identificats  amb  la  CNT  davant  la federació  

d'ofici  tornà  a  posar-se  de  manifest,  a  continuació,  en la  discussió  sobre  'La  

Voz  del  Campesino",  que  la  mateixa  ponència proposava  la  seva  desaparicíó  en  

benefici  de  "Solidaridad  Obrera". Defensaren  la  continuïtat  de  l'òrgan  de  premsa  

de  la  federació Gregori  Marzal   (Utiel),  Ramón Cortés   (Picassent),  Enrique  

Llobregat  (Carlet),  Alejandro  Ruiz  (Alfáfar),  Cándido  López  (Godelleta), Mariano  

Mengual   (Cullera),  tots  delegats  valencians,  encapçalats destacadament  per  

Joan  Almela  (el  secretari  de  la  federació  valenciana).  Els  partidaris  de  la  

supressió  foren  Joan  Martí,  Josep Queralt  -els  dos  catalans-  més  Basilio  Latorre  

i  José  Guerrero, és  a  dir,  pràcticament  els  mateixos  que  havien  vol/put  

suprimir  la federació. De nou,  Fidel  Martí  es  posà  a  favor  de  la  continuïtat i,  de  

nou també,  fou  Sebastián  Oliva  qui  finalment  imposà  la  seva proposta:  que hom 

continués  publicant  l'òrgan  de  premsa  propi  mentre  la  federació  existís. 

Significativament,  una  segona  ponència  que  havia  de  dictaminar sobre  

l'organització  de  la FNA i si  s'adheria  a  la  CNT,  proposava el  manteniment  de  la  

situació  existent  a  la  FNA  i  les  seves  federacions  comarcals.  Aquesta  segona  

ponència  estava  encapçalada  per Fidel  Martí.  Donat  el  resultat  de  les  

discussions  anteriors,  aquest dictamen  fou  aprovat  sense  excesius  problemes. 

Per  la  seva  banda,  en  el  tema  de  la  unificació  sindical  general  hi  hagué  

un  acord  força  generalitzat.  Però  fins  a  cert  punt, era  només  aparent. La  

ponència,  amb  Joan  Martí  al  cap,  proclamava  la  utilitat  de  la  unificació  entre  

la  CNT  i  la  UGT  però  en  part augurava  ja  l'actitud  que  s'havia  d'imposar  un  

any  després  a  la CNT.  Hom  demanava  una  clara  depuració  en  la  UGT;  s'havia  
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de  crear un  nou  organisme  "quitando  de  la  dirección  y  representación  del 

organisme  unificado  a  todos  los  vivos  y  políticos  profesionales que  a  su  costa  

medran".  Ruiz,  Marzal  i  Cortés  i  Almela  exigiren que  la  UGT  acceptés  "la  

orientación  puramente  econòmica  social". Fidel  Martí,  recolzat  aquest  cop  per  

Josep  Queralt,  digué  que  no havia  de  discutir-se  això  al  congrés.  Finalment,  

hom  decidí  rebutjar  el  dictamen  i  que  fossin  els  representants  de  la  CNT  i  de  

la UGT  qui  discutissin  la  qüestió.  Era  la  posició  de  Fidel  Martí(336). 

El  congrés  de  València  fou  molt  ric  en  discussions  i  acords. Hom  hi  

discutí  fins  a  68 temes  presentats  per  diverses  societats, més  algunes  propostes  

noves  que  en  el  transcurs  del  congrés  es produïren.  A  part  del  conjunt  de  

temes  ja  esmentats,  amb  un  especial  interès  per  a  copsar  importants  aspectes  

de  l'organització  de la  CNT,  un  altre  bloc  de  discussions  recollí  la  fe  

revolucionària dels  dirigents  de  la  CNT  en  aquells  moments.  Fou  el  cas  de  

l'afirmació  de  la  solidaritat  amb  Rússia,  del  despreci  pels  republicans (el  

dictamen  aprovat  totalment  contrari  als  mateixos  acabava  en-viant-los "a 

confundirse con  la  podredumbre  en  que  se  revuelven  los asquerosos  

cerdos"),(337)  del  rebuig  airat  de  la  legislació  estatal reformista  (malgrat  que  

hom  continuà  insistint  en  la  necessitat d'incloure  els  camperols  en  la  llei  

d'accidents  del  treball),  de l'afirmació  que  la  revolució  social  havia  de  començar  

per  "abolir la  propiedad  privada,  utilizando  los  comprobantes  que  acreditan su  

legitimidad,  y  declarando  la  riqueza  social  patrimonio  universal",  de  la  utilitat  

de  la  vaga  general,  etc.  L'antipoliticisme fou  també  molt  accentuat  i,  ara,  

militant  (hora  deia  clarament  que els  centres  obrers  i  sindicats  havien  de  fer  

propaganda  antipolítica),(338)  amb  poques  sortides  per  als  defensors  de  

l'apoliticisme sindical  (que  els  sindicats  tinguessin  l'actitud  política  que 

volguessin).  Fins  i  tot  hom  arribà  a  proclamar  l'exclusió  de  les societats  

obreres  dels  empleats  del  municipi  o  l'estat  (regidors, guàrdies  i  similars)(339). 

Es  significatiu  que  en  les  discussions  de tots  aquests  temes  tinguessin  un  

paper  destacat  homes  com  Eusebi C.  Carbó,  Emili  Mira  i  Manuel  Buenacasa  -

que  foren  acceptats  en el  congres  a  partir  de  la  tercera  sessió  com  a  delegats  

de  la  CNT, un  cop  s'havia  acceptat  l'ingrés  en  aquesta-, Basilio Latorre,  etc, és  



211 

a  dir,  els  propagandistes  més  genèrics  de  la  CNT.  Només  s'enfrontaren,  en  

ocasions,  amb  l'oposició  del  pro-socialista  Santiago  Roca  (de  Síria). 

El  congrés  tingué,  finalment,  un  altre  bloc  de  discussions entorn  de  

temes  més  concrets,  en  la  seva  major  part  replantejament d'acords  d'anteriors  

congressos.  Si  hom  podia  unificar  el  jornal en  relació  a  les  diferències  locals  

en  els  preus  de  les  subsistències,  com  abolir  el  treball  a  preu  fet,  què  fer  

amb  el  treball  contractat  des  dels  municipis,  com  evitar  que  camperols  d'un  

lloc practiquessin  l'esquirolatge  en  una  altra  població  (aquest  fou  un tema  amb  

una  especial  participació  dels  delegats  de  Tarragona),  etc. 

Hom  discutí,  per  últim,  la  seu  del  consell  de  la  federació i  del  periòdic  

perquè  sembla  que  s'havia  produït  un  enfrontament a  Jerez  (personalitzat  en  

Sebastian  Oliva  i  José  Guerrero).  Hom acordà  però  que  tot  continués  a Jerez  i  

si  el  proper  congrés  de la  CNT  decidia  continuar  amb  les  federacions  d'ofici,  

que  llavors es  traslladés  a  Pedralva,  al  País  Valencià(340). 

Com  hem vist,  a  Catalunya  el  moviment  sindical  agrari  influït  per   

l'anarquisme  restà  força  limitat  a  part  de  les  comarques  tarragonines  i  als  

voltants  de  Barcelona.  Els  socialistes,  pel  seu  costat,  comptaren  també  amb  

un  cert  pes,  conjunturalment,  a  partir de  Reus  i,  amb  major  força,  al  

Maresme.  A  l'Alt  Penedès,  i  a  partir  de  Vilafranca  i  la  Geltrú,  també  influïren  

els  socialistes, especialment  quan  hom  accentuà  el  domini  anarquista  dins  la  

Federació  Nacional  d'Obrers  Agricultors.  En  definitiva,  la  influència dels  

anarquistes  partia  de  les  denominades  federacions  comarcals de  Barcelona  i,  

sobretot,  de  Valls,  entre  que  els  socialistes després  d'haver  incidit  a  la  

federació  provincial  de  Tarragona, limitaren la seva incidència  a  les  federacions  

comarcals  del  Maresme  i  del  Penedès.  La  Federació  Comarcal  d'Obrers  Pagesos  

de  Mataró i  la  seva  rodalia  (fundada  el  1914  com  hem  vist)  es  convertí  en 

Federació  de  Treballadors  de  la  Terra  del  Maresme  el  1918(341) .  Comprenia  

parcers,  arrendataris  i  jornalers  de  Canet,  Vilassar,  Argentona,  Sant Celoni i  

Mataró.  El  seu  principal  dirigent  seria  Josep Calvet,  d'Argentona.  Pel  seu  costat,  

des  de  Vilafranca  hom  constituí  una  Federació  Comarcal  de  Societats  d'Obrers  

Agrícoles  de  l' Alt  i  Baix  Penedès,  dirigida  el  1919-20  pel  socialista  Manyoses. 
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A  la  seva  assemblea  general  de  juny  de  1920  decidí  de  seguir  les orientacions  

de  la  UGT,  per  més  que  no  s'hi  afilià.  Aquesta  federació  sembla  haver  

superat  la  competència  d'una  Federació  d'Obrers Agricultors  del  Vendrell  i  la  

seva  comarca,  que  envià  delegats  al congrés  de  la  CNT  de  1919  (Magí  Miró  i  

Josep  Torrents)  en  nom  de 1.900  afiliats. 

He  pogut  establir  el  següent  primer  mapa  de  societat  obreres agràries  a  

Catalunya  el  1910-19.  Faig  constar,  conforme  al  que  he  pogut  saber,  la  seva  

orientació  pro-socialista  i  pro-anarcosindicalista.  També  he  inclòs  les  societats  

de  les  quals  en  sé  l'existència  però  no  l'orientació.  Probablement  en  la  seva  

majoria  no  eren ni  pro-socialistes  ni  pro-anarquistes,  sinó  més  aviat  amb  

influència  republicana.  He  de  fer  notar  que  aquest  mapa  recull  les  societats  

obreres  explícitament  pageses  que  he  pogut  localitzar. És clar  que  nombroses  

centres  obrers  o  societats  d'oficis  diversos de  poblacions  bàsicament  

camperoles,  foren  de  fet  societats  pageses,  però  en  el  dubte  he  preferit  ésser  

restrictiu  (i  el  dubte existeix  ja  que  en  molts  casos  aquests  organismes  

estaven  dinamitzats  pels  obrers  de  feines  artesanals  més  o  menys  subsidiàries 

de  les  feines  del  camp).  Com  ja  he  indicat  més  d'una  vegada,  el tema  del  

moviment  sindical  al  camp  és  terriblement  complex,  amb fronteres  difícils  de  

delimitar,  etc.  He  procurat  seguir  un  criteri excessivament  restrictiu,  a  

relacionar  amb  el  tipus  de  fonts  que he  treballat,  fonts  del  moviment  obrer  

que  magnifiquen  el  contingut  industrialista  del  mateix.  He  pensat,  en  definitiva,  

que  potser  així  podia  arribar  a  copsar  en  part  precisament  el  moviment 

camperol  més  directament  relacionat  amb  el  moviment  sindical  gèneral  a  

Catalunya(343) . 

He elaborat un segon mapa amb les societats  obreres  pageses representades  

al  congrés  de  la  CNT  de  desembre  de  1919.  Òbviament, la  comparació  entre  

els dos  mapes  és  obligada.  La  situació  de finals  de  1919  vindria  a  representar  

el  punt  màxim  de  relació entre  el  moviment  camperol  i  el  moviment  sindical  

general.  Però, alerta,  fou  una  relació  ben  conjuntural,  i  certament  moltes  de les  

societats  pageses  representades  a  aquell  congrés  de  la  CNT ni  eren  pro-

anarquistes,  ni  romangueren  posteriorment  dins  de  la CNT(344). 
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Taula  de  societats  obreres  pageses  a  Catalunya,  el  1910-1923 (345) 

el  Barcelonès 

Barcelona 

Societat  d'obrers  agricultors  de  Barcelona  i  el  seu  radi   (1912-) 

Societat  d'obrers  agricultors  "La  Fraternitat"   (1912-) 

Societat  d'agricultors  i  jornalers  de  Sant  Andreu  del  Palomar  i  el 

seu  radi  

Badalona  

Societat  d'obrers  agricultors  (1912-) 

Esplugues  del  Llobregat 

Societat  d'obrers  pagesos  (1913-) 

l'Hospitalet  del  Llobregat  

Societat  d'obrers  pagesos   (1912-) 

Sant Just  Desvern 

Societat  de  pagesos  (1913-) 

Baix  Llobregat 

Cornellà 

Associació  de  pagesos  (1913-) 

Prat  del  Llobregat 

Unió  de  jornalers  (1907-) 

Societat  d'obrers  pagesos  (1916-) 

Sant  Feliu  del  Llobregat  

Societat  d'obrers  pagesos  (1913-) 

Sant Joan  Despí 

Societat  de  pagesos  ( 

Vallès  Occidental 

Rubí 

Societat  pagesa  (1922-) 

Sabadell 

Nou  gremi  de  pagesos,   colliters  i  jornalers  de  Sabadell  i  voltants (1912-) 
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Vallès  Oriental 

Sant  Celoni 

La  Pausa,  obrers  pagesos  (1913-) 

el  Maresme 

Argentona  

Societat  pagesa 

Calella 

Societat  d'obrers  pagesos  (1903-) 

Canet  de  Mar 

Societat  d'obrers  pagesos  "Germanor"   (1918-) 

Mataró 

Societat  d'obrers  pagesos,  El  Progreso  (1904-) 

Sindicat  de  la  producció  agrícola  (1922-) 

Teià 

Societat  de  pagesos  (1919-) 

Vilassar  de  Mar 

Societat  de  pagesos  (1912-) 

Garraf 

Sitges 

Associació  d'obrers  pagesos   (1893-) 

Vilanova  i  la  Geltrú 

Societat  de  treballadors  pagesos  (1913-) 

Alt  Penedès 

Fontrubí 

Centre  Obrer  agrícola  de  Bellver  (1907-) 

Vilafranca  del  Penedès 

Societat  dels  pagesos  (1910-;  1923-) 

Osona 

Manlleu 

Societat  de  pagesos  (1908-) 
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Tarragonès 

La  Canonja 

Societat  d'obrers  del  camp  La  Atención  (1919-) 

Els  Garridells 

Unió  d'obrers  pagesos  (1913-) 

El  Morell 

Societat  de  treballadors  agrícoles  (1895—;  1912-) 

La  Riera  de  Gaià 

Societat  d'obrers  agrícoles  (1912-) 

Vilallonga  del  Camp 

Societat  d'obrers  pagesos  (1912-) 

Vila-seca  de  Solina 

Societat  d'obrers  pagesos   (1912-) 

Baix  Penedès 

Albinyana  (Les  Perses) 

Societat  de  treballadors  agrícoles  (1892-) 

l'Arboç  del  Penedès 

Societat  d'obrers  pagesos  (1914-) 

Bellveí  del  Penedès  

Societat  de  Pagesos  (1916-) 

La  Bisbal  del  Penedès  

Societat  de  Pagesos 

el  Vendrell 

Societat  de  treballadors  agrícoles  (1892-) 

Alt  Camp 

Alcover 

Societat  de  pagesos  (1913-) 

Unió  arrendataria  i  jornalera  d'obrers  pagesos  (1913-) 

Bràfim 

(Societat  de  pagesos) 

Cabra  del  Camp 

Societat  de  treballadors  pagesos  (1894-) 
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El Milà 

Societat  de  pagesos 

Nulles 

Societat  d'obrers  pagesos  Els  Amics 

Picamoixons 

Societat  agrícola  obrera  (1912-) 

el  Pla  de  Cabra 

Societat  de  treballadors  agrícoles   (1895-) 

el  Pont  d'Armentera 

Societat  de  pagesos  del  camp  (1913-) 

Puigpelat 

Societat  de  pagesos 

Rodonyà 

Societat  Agrícola  de  treballadors   (1893-) 

el Rondell 

Unió  d'arrendataris  i  jornalers  agrícoles  (1913-) 

Societat  de  treballadors  del  camp  (1896-) 

Valls 

Unió  d'obrers  pagesos   (1912-) 

Vila-rodona 

Societat  de  treballadors  agrícoles   (1894-) 

Baix  Camp 

l'Aleixar  

Societat  agrícola 

Alforja 

Societat  d'obrers  del  camp  La  Protectora  (1912-) 

Botarell 

Unió  Agrícola  obrera  (1912-) 

Mont-rolg 

Societat  de  pagesos 

Pratdip  

Centre  obrer 
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Reres 

Societat  d'obrers  pagesos  (1911-) 

Riudecanyes 

(Societat  de  pagesos)   (1913-) 

Riudecols 

Societat  de  pagesos  (1910-) 

Selva  del  Camp 

Societat  d'obrers  pagesos  (1912-) 

Vandellòs 

La  Treballadora  de  Remullà  (1914-) 

Conca  de  Barberà 

Espluga  del  Francolí 

Societat  de  pagesos  jornalers   (1910-) 

Montblanc 

Societat  de  pagesos  jornalers 

Sarral 

Societat  de  treballadors  agrícoles   (1908-) 

Solivella 

(Societat  de  pagesos) 

Vimbodí 

(Societat  de  pagesos) 

Priorat 

Bellmunt   

(Societat  pagesa) 

Capçanes 

Unió  Obrera  de  pagesos  (1913-) 

Cornudella  de  Montsant 

Falset 

Societat  de  treballadors  jornalers  de  la  terra  (1911-  1916-) 

Gratallops 

Societat  obrera  Instructiva 
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Els  Guiamets 

Unió  de  treballadors  del  camp  (1913-) 

Marcà 

Societat  de  pagesos 

el  Marroig 

Sindicat  obrer  d'oficis  varis 

El  Molar 

Poboleda 

Societat  obrera  Instructiva 

La  Torre  de  Fontanbella 

Societat  d'obrers  pagesos  (1914-) 

Torroja 

Societat  d'obrers  pagesos  Luz  del  Dia  (1913—) 

Societat  de  treballadors  del  camp 

Ulldemolins 

Societat  de  pagesos  jornalers   (1911-) 

Ribera  d'Ebre 

Ascó 

Societat  obrera  agrícola  (1914-) 

Ginestar 

Societat  obrera  de  pagesos   (1914-) 

Rasquera 

Unió"  obrera  agrícola  (1914-) 

La  Serra  d'Almors 

Societat  d'obrers  pagesos   (1913-) 

Tivissa 

Societat  d'obrers  pagesos  i  conductors  de  cavalleries  (1911-) 

Vinebre 

Unió  obrera  agrícola  (1914-) 

Baix  Ebre 

Tortosa 

Societat  d'obrers  pagesos   (1902-) 
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Roquetes 

Societat  d'obrers  pagesos  i  conductors  de  cavalleries   (1917-) 

Montsià 

Godall 

(Societat  pagesa) 

Terra  Alta 

Arnés 

Societat  obrera  agrícola  (1904-) 

Batea 

Societat  de  llauradors  pagesos  (1912-) 

Gandesa 

Societat  obrera  de  pagesos  (1914-) 

El  Pinell  de  Brai 

Societat  d'obrers  pagesos  (1914-) 

Segrià 

Lleida 

Societat  d'obrers  pagesos  (1914-) 

Albatàrrec 

Societat  d'obrers  pagesos  Los  Libres   (1915-) 

Alguaire 

Societat  obrera  agrícola  (1916-) 

Almatret 

Societat  de  pagesos 

Mollerussa 

Associació  obrera  agrícola  industrial   (1905-) 

Urgell 

Castellserà 

Unió  d'obrers  pagesos  (1914-) 

Ivars  d'Urgell 

Federació  obrera  de  pagesos  (1916-) 

Preixana 

Societat  agrícola  (1902-) 
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Sant  Marti  de  Maldà 

Societat  de  treballadora  agrícoles 

Tàrrega 

Societat  d'obrers  llauradors  La  Amistad  (1911-) 

La  Noguera 

Os  de  Balaguer 

Societat  agrícola  obrera  (Centre  Obrer)   (1903-) 

La  Segarra 

Cervera 

Societat  d'obrers  jornalers  llauradors  (1905-) 

La  Selva 

Blanes 

Unió  d'obrers  pagesos  (1912-) 

Lloret  de  Mar 

La  Fraternitat  agrícola  (1910-) 

La  Garrotxa 

Baget 

Unió  d'obrers  agrícoles  (1908-) 

Mieres 

Unió  de  pagesos  (1916-) 

En  definitiva,  quan  el  congrés  confederal  de  desembre  de 1919  decidí  la  

supressió  de  les  federacions  d'ofici,   i  entre  elles la  Federació  Nacional  Agrària,  

la  presencia  anarcosindicalista  al camp  es  recolzà  en  tres  federacions  

comarcals:   la  Federació  Comarcal  de  l'Alt  i  Baix  Priorat,  amb  seu  a  Falset;  la  

Federació  Agrícola  Comarcal  de  Valls  i  el  seu  radi,  amb  seu  a  Valls;  la  

Federació  d'obrers  pagesos  del  Vendrell  i  la  seva  comarca,  amb  seu  al 

Vendrell.  Al  congrés  esmentat  foren  representades,   respectivament, per  

Bonaventura  Font  i  Esteve  Vendrell,  Fidel  Martí,   i  Magí  Miró  i  Josep  Torrents.  

Afirmaren  comptar  amb  4.842,  2.500  i  1.900  afiliats.  En  conjunt,  doncs,  9.242  

obrers  fonamentalment  pagesos.  No he  pogut  establir  amb  certesa  si  la  

Federació  Comarcal  d'obrers pagesos  de  Barcelona  i  la  seva  província  continuà  
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existint.  Més bé  crec  que  no.  En  tot  cas,  el  comitè  nacional  dugué  la  

representació  de  les  societats  de  Sant  Andreu  del  Palomar  (70  afiliats), 

l'Hospitalet  del  Llobregat  (165),  Esplugues  del  Llobregat  (50), Sant  Just  

Desvern  (140),  Prat  del  Llobregat  (125,  en  aquest  cas  el delegat  fou  Mateu  

Mariné),  Sant  Feliu  del  Llobregat  (125)   i  Sant Joan  Despí  (60);  en  conjunt,  

735  federats.  Tot  plegat  el  que  vol dir  és  que  en el  moment  de  màxima  

expansió  de  la  CNT  a  Catalunya, aconseguí  influir,  acceptant  les  seves  xifres  

oficials,  a  uns  deu mil  pagesos,  bàsicament  dels  voltants  de  Barcelona,  Baix  

Penedès, Alt  Camp  i  Priorat. 

Bé  que  malament,   els  socialistes  continuaven  amb  les  seves comarcals  

del  Maresme  i  de  l'Alt  Penedès.  A  més,   comptaven  amb algunes  altres  

societats  pageses  a  Garraf  (Sitges)   i  Baix  Camp, fonamentalment.  En  ambdós  

casos,  fou  notable  la  poca  incidència a  les  comarques  lleidatanes,  gironines  i  

fins  i  tot  de  Barcelona. La  Unió  de  Rabassaires,   sense  cap  dubte,   havia  de  

tenir  una  major representativitat  i  implantació  general  a  tota  Catalunya. 
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5.  ORGANITZACIÓ  DE  LA  CNT A  CATALUNYA,  1913-1923 

La  Confederació  Regional  del  Treball  i  la  CNT  el  1913-1918 

 

La  primera  notícia  que  hom  pot  trobar  entorn  de  la  reorganització  de  la  

CNT  es  situa  el  23  de  març  de  1913.  A  Barcelona  es celebrà  una  assemblea  

regional  de  sindicats  de  resistència,  convo cada  per  la  "Confederación  Obrera".  

Hi  assistiren  uns  60  delegats de  72  societats  obreres  de  tota  Catalunya  que  

confeccionaren  un nou  reglament  de  la  Confederació  Regional  del  Treball  de  

Catalunya -denominada  també,  més  imprecisament,  Confederació  Obrera  

Regional decidiren  la  publicació  d'un  periòdic  sindicalista  portantveu  de la  

Confederació  (la  reaparició  de  "Solidaridad  Obrera")  i  acordaren  realitzar  una  

campanya  de  propaganda  sindicalista  per  tota la  Regió(346).  Formalment,  la  

reorganitzada  CRT  de  Catalunya  fou  legalitzada  el  2  de  juliol  del  mateix  1913.  

No  he  trobat  la  relació exacta  dels  homes  que  impulsaren  la  reorganització  ni  

dels  components  del  nou  comitè  regional,  només  que  el  seu  secretari  general 

degué  ésser  Emilio  Polo  Martínez(347).  En  tot  cas,  és  important  constatar  que  

aquesta  reorganització  coincidí  amb  una  clara  revifalla organitzativa  del  

moviment  societari,  i  en  especial  de  les  federacions  d'ofici  més  importants  com  

són  la  del  metall,  la  de  camperols,  la  dels  dependents  de  comerç,  l'Art  Tèxtil,  

etc. 

La  participació  del  comitè  regional  en  la  vaga  del  tèxtil d'aquell  estiu,  

participació  que  s'adreçà  a  generalitzar  el  conflicte  i  a  prendre'n  clarament  la  

direcció  com  ja  he  assenyalat  en un  altre  lloc,  acabà  amb  la  detenció  el  9  

d'agost  de  1913,  en  una taverna  del  carrer  Provença,  cantonada  Claris,  de  

"siete  individuos que  integraban  la  dirección  de  la  Confederación  Regional  de  

Cataluña"(348).  Llavors,  la  CRT  de  Catalunya  fou  declarada  il�legal  i  no  tornà  a  

la  legalitat  segons  sembla  fins  el  juliol  de  1914;  Manuel Andreu,  Jaume  Aragó  

i  Camil  Piñon  degueren  figurar  en  el  nou  comite(349).  Tanmateix,  la  

reorganització  real  de  la  regional  no  es  produí  fins  la  tardor  de  1914,  

justament  quan  s'inicià  una  campanya d'agitació  sindical  a  tota  Catalunya  arran 



225 

de  la  crisi  de  feina i  de  l'encariment  de  les  subsistències  que  en un primer  

moment havia  provocat  l'esclat  de  la Primera Guerra Mundial.  La  primera reunió  

obrera  important  entorn del  tema  es  celebrà  a Mataró  el  18 d'octubre  de  1914,  

amb  assistència  de  94  delegats  (amb  un  total  de 161  societats  obreres  

adherides)  de  tota Espanya.  La  reunió  havia estat  convocada  per  la  Federació 

Nacional  de  l'Art  Tèxtil  i  Fabril i  hom acordà  celebrar  mítings  a  tota  Espanya  el  

25  del  mateix  mes d'octubre  de  1914,  per  a  protestar  contra  la  crisi  de  feina  

(qualificada  d'"artificial").  Després  de  la  celebració  d'aquests  mítings,  segons  

sembla,  sols  a  algunes  poblacions  importants  de  Catalunya  (Barcelona,  Mataró,  

Badalona...),  els  anarquistes  amenaçaren  en diversos  llocs  amb  anar a  la  vaga 

general  si  la  crisi  no era  resolta(350). 

Una  segona  reunió,  ara  més  centrada  en  el  tema  de  l'encariment de  les  

subsistències,  es  produí  el  28  de  gener  de  1915  a  Barcelona,  amb  80  

delegats  de  societats  cooperatives,  obreres  i  polítiques.  Hom  acordà  adreçar  un 

manifest  a  tots  els  obrers  d'Espanya proposant  la  celebració  d'una  vaga  general  

per  a  dia  8  de  febrer  de 1915,  per  a  demanar  la  rebaixa  dels  preus  en  els  

articles  de  primera  necessitat.  La  vaga  no  arribà  a  produir-se(351). 

En definitiva, sense entrar aquí en el detall d'aquestes primeres  campanyes  

del  moviment sindical a Barcelona i altres poblacions de Catalunya per a 

l'abaratiment  de les subsistències, fou en el marc de les mateixes que es produí la 

reorganització de  la Confederació  Regional  del  Treball  de  Catalunya.  

Malauradament  és molt  difícil  de  saber  els  noms  concrets  dels  autors  de  la  

reorganització formal,  per  més  que  sí  hom  pot  conèixer  els  noms  dels 

propagandistes  confederats  més  importants  en  aquells  moments.  Foren,  de  

segur  entre  altres,  Francesc  Miranda,  Josep Negre,  Manuel Andreu,  Antonio  

Laredo,  Tomàs  Herreros,  Salvador  Seguí,  etc,  persones  de  les  quals  parlarem  

una  mica  més  endavant  D'altra  banda, cal  tenir  ben  present  que  en  aquells  

moments  la  CRT  no  fou  massa més  que  un  nucli  de  relacions  entre  societats  

obreres,  especialment  important  per  al  moviment  societari  de  Barcelona,  però  

relativament  poc  efectiu  en  general  a  tota  Catalunya. 
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L'organigrama  reorganitzador  es  completà  el  1915  amb  la  formació  d'un  

comitè  nacional  de  la  CNT,  també  a  Barcelona.  Cal  recor dar  que  el  primer  

comitè  nacional  s'havia  constituït el  19  de  novembre  de  1910,  després  del  

congrés  obrer  que  decidí  la  fundació de  la  CNT,  encapçalat  per Josep   Negre.  

Posteriorment, malgrat que el  congrés  de  8-10 de  setembre  de  1911  de  la  CNT  

decidí el pas del  comitè  nacional  a  Saragossa,  el  cert  és  que  aquest  continuà a 

Barcelona encapçalat pel mateix Josep Negre(352),  i  amb  Francesc  Miranda,  Antoni  

Salud, Frederic Arnall, etc. La detenció del "comitè  revolucionari",  que  en  principi  

dirigia els intents de vaga general de solidaritat amb els  treballadors  de  Biscaia,  el  

17  de  setembre  de  1911  significà,  a  part  de  l'empresonament  de  l'esmentat 

comitè  nacional  de  la  CNT,  la  il�legalització  de  la  confederació. Negre  i  els  

seus  companys  no  foren  posats  en  llibertat  fins  ben entrat  el  1912.  Es  difícil  

de saber si  llavors  hom  reconstruí  cap comitè  ni  que  fos  clandestí,  per  més  

que  algun  autor  ha  afirmat la  successió  en  el  càrrec  de  secretari  general,   

clandestinament, de Josep Negre, Francesc Miranda i  Francesc  Jordan,  el  1913-14,  

segurament  confonent  la  reorganització  de  la  CRT  de  Catalunya amb la  de  la  

CNT(353). El  cert  és  que,  en  qualsevol  cas,  la  CNT  com  a  tal no  funcionà  en 

aquells  anys.  La  seva  reorganització  no  s'inicià fins  després  del  famós  i  frustat  

congrés  internacional  de  la  Pau d'El  Ferrol,  el  29  d'abril  de  1915(354). Hi  

assistiren  els  següents  de legats  de  Catalunya:  Manuel  Andreu  (de  "Solidaridad  

Obrera"), Ángel Pestaña,  Francesc  Miranda,  Eusebi  C.  Carbò  i  Antonio  Laredo  

(en  : de  la  CRT  de  Catalunya),  Tomàs  Herreros  (de  "Tierra  y  Libertad") Jesús  

Sànchez  (dels  ferroviaris,  secció  nord,  de  Barcelona),  Fra; cesc  Vilaplana  (del  

grup  Los  Sin  Nombre,  de  Sabadell)  i  Ildefons Garí  (de  la  Federació  Obrera  de  

Vilanova  i  la  Geltrú).  També  hi hagueren  altres  delegats  anarquistes,  per  més  

que  el  congrés  reunis delegacions  i  adhesions  de  societats  obreres  neutres  i  

fins  i  tot d'algunes  d'influència  socialista.  Entre  els  delegats  anarquistes més 

coneguts cal  esmentar  Constancio  Romeo  i  José Sánchez Rosa, d'Andalusia; Mauro  

Bajatierra  i  Antonio  Lozano,  de  Madrid;  Pedro Sierra, de Gijón, etc. Allí  fou  

Pestaña  qui  proposà  la  reconstrucció  de  la  CNT i després d'algunes discussions 



227 

hom  decidí  que  se n'encarregués  Barcelona.  Després  d'un  cert  temps,  finalment  

l'octubre  de  1915  es  constituí  el  nou  comitè  nacional  de  la  CNT  a Bar celona  

amb Manuel Andreu  com a  secretari  general;  eren  secretaris ajudants  Josep  

Triadó  i  Francesc  Miranda,  i  tresorer Manuel  Solanes(355) . El  seu  primer  

manifest  no  fou llençat  tanmateix  fins  el  30 desembre  de  1915,  la  qual  cosa  

no  deixa  de  revelar  la  feblesa  i lentitud  organitzativa de  la  nova  CNT.  D'altra  

banda,  aviat  degui figurar  en  el  comitè  nacional Antonio Laredo, el qual fou, 

segons Pestaña, l'ànima  de  la  reorganització  el  1915-16,  fins  a  la  seva mort  

prematura  l'abril  de  1916  a  Logronyo(356). 

Aquesta  reconstrucció  de  la  CRT  a  Catalunya  i  de  la  CNT no fou  encara  

altra  cosa  que  l'establiment  d'uns  determinats  comitès amb  molt  poca  relació  

regular  amb  els  sindicats.  Significativament fins  i  tot  a  Barcelona  ciutat  les  

reunions  de  sindicats  eren  reunions  "amplies",  amb  crides  i  assistència  de  

societats  obreres  diverses,  més  o  menys  estretament  relacionades  amb  els  

propagandistes cenetistes,  d'altres  sense  cap  relació  amb  aquests  i  d'altres  fins 

i  tot ben  contraries  a  les  posicions  defensades  pols  mateixos.  Òbviament,  ningú  

parlava  d'una  afiliació  o  cotització  concreta  i  regular  i  la  confusió  era  gran.  

Així,  és  explicable  el  que  els  propagandistes  cenetistes  fossin  relativament  pocs  

i  el  que  al  costat d'homes  de  prestigi  i  arrelament  a  Catalunya  com  és  ara  

Tomàs  Her-reros,  Francesc  Miranda,  Josep Negre,  etc,  aviat  i  de  manera  

fulgurant  apareguessin  com  a  dirigents  importants  homes  acabats  d' arribar  a  

Barcelona  com  Ángel  Pestaña,  Manuel  Buenacasa,  etc.  Es, segons  penso,  ben  

significatiu  el  que  en  aquells  comitès,  el  regional  i  el  nacional,  el  que  més  

costà  fou  sempre  omplir  els  vocals  reservats  a  delegats  triats  directament  per  

les  societats obreres(357). 

Els  nexes  bàsics  d'unió  i  relació  entre  els  propagandistes  i dirigents  

genèrics(358) de  la  CNT,  més  o  menys  anarquistes,  més  o  menys pro-

sindicalistes,  més  o  menys  revolucionaristes,  foren  a  Barcelona  dues  

publicacions,  "Solidaridad  Obrera"  i  "Tierra  y  Libertad", i  l'Ateneu  Sindicalista. 

"Solidaridad Obrera" fou un setmanari òrgan de les societats obreres de 
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l'octubre de 1907 al juliol de 1909, dirigit en aquesta primera època successivament  

per Jaume Bisbe i Tomàs Herreros. En una segona època, el febrer de 1910-setembre 

de 1911 fou substituit pel "Periódico Sindicalista", òrgan de les societats  obreres;  el  

dirigí  primer Andreu Cuadros  i  després  Joaquim Bueso. 

Reaparegui  el  maig  de  1913,  poc  després  de  l'assemblea  de  sindicats 

que  el  març  havia  decidit  la  reconstitueix  de  la  Confederació  Regional ,  dirigit  

ara  de  nou  per Andreu Cuadros.  Fou òrgan de  la Confederació  Regional  del  

Treball  i  després  també  portantveu  de la CNT.  El  1915  Manuel Andreu  substituí  

Cuadros  en  la direcció; llavors  formaren  part  de  la  redacció  Josep  Negre,  Josep 

Borobio, Gonzalví  (Gonzalvo  Viñas)  i  Agustí  Castellà.  Aquesta  redacció, amb  

algun  petit  canvi  en  el  repartiment  de  responsabilitats  internes  -el  1916 José  

Borobio  en  fou  el  director,  però Andreu  continuava  com  a  redactor-,  romangué  

al  front  del  periòdic  fins  l'agost de  1917  com  a  mínim.  En  la  sessió  de  març  

de  1913  hom  havia  ja proposat  intentar  que  "Solidaridad  Obrera"  fos  diària.  

Això  no  s' aconseguí,  però,  fins  als  començaments  de  1916.  La  recollida  de 

diners  per  a  fer-ho  possible  havia  reunit  unes  vuit  o  nou mil    pessetes,  i  

aquestes  foren gastades  els  primers  mesos  de  1916  fent aparèixer  un  

suplement  diari  de  "Solidaridad  Obrera",  durant  el temps  que  duraren  els  

importants  conflictes  vaguístics  de  la  construcció i  el  metall  a  Barcelona.  Fou  

l'u  de  març  de  1916  quan  hom decidí  la  conversió  definitiva  de  "Solidaridad  

Obrera"  en  diari. Amb  interrupcions  importants,  el  diari  sindicalista,  òrgan  de  la 

CRT  de  Catalunya  i  portantveu  de  la  CNT  aparegué  fins  el  febrer  de 1919.  

Posteriorment,  no  pogué  reaparèixer  a Barcelona  fins  el  5  de  març de  

1923(359). 

L'u de març de 1916 Pestaña fou anomenat administrador,  però de  fet  passà  

a les feines de "tancament de la impremta" i continuà com a administrador el que ho  

era,  Godayol.  La  vida  econòmica  del  diari  fou  des  d'un  començament  ben 

problemàtica i els conflictes entre la redacció i els sindicats foren usuals. Així,  

l’octubre de  1916  es  produí  una  primera  dimissió  de  la  redacció  i  adminis 

tració,  però  sembla  que  no  fou  acceptada(360).  El cert  és  que  "Solidaridad  
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Obrera"  per  a  subsistir  acceptà  encàrrecs  de  l'ambaixada alemanya.  Segons  

Pestaña,  fora  de  Gonzalví  i  de  Cortellà,  la  resta de  la  redacció  i  de  

l'administració  sabien  el  que  passava  i  era el  director  qui  rebia  els  diners.  A  

finals  de  1917,  poc  després de  la  suspensió  del  diari  que  seguí  al  fracassat  

moviment  revolucionari  d'agost,  hom  discutí  tot  l'afer  i  a  la  fi  Àngel  Pestaña 

fou  nomenat  nou  director.  Se  n'adonà  llavors  que  la  tirada  era sols  de  3.000  

exemplars.  Pestaña  dirigí  el  diari  fins  a  la  suspensió  de  febrer  de  1919  arran  

de  la  vaga  de  la  Canadenca,  i  assolí un  espectacular  èxit  en  publicar  el  juny  

de  1918  unes  cartes  que demostraven  la  implicació  de  Bravo  Portillo  en  la  

xarxa  d'espionatge  alemany  de  Barcelona(361). 

"Solidaridad  Obrera"  i  en  especial  els  seus  directors,  tant Manuel  Andreu  

primer,  com  Ángel  Pestaña  després,  fou  potser  el màxim  centre  d'informació  i  

relació  del  moviment  anarcosindicalista  en  aquells  anys;  fins  al  congrés  de  

Sants  com  a  mínim,  tingué en  aquest  sentit  més  importància  i  influència  que  

no  els  mateixos comitès  regional  o  nacional. 

Un  altre  pol  a  l'entorn  del  qual  s'articulava  el  món  dels propagandistes  

fou  "Tierra  y  Libertad",  en  aquest  cas  amb  un  contingut  més  especificament  

anarquista.  Després  d'uns  anys  madrileny (1902-04),  "Tierra y  Libertad"  tornà  a  

Barcelona  publicat  ara  pel grup anarquista  "4 de  Maig"  i  dirigit  per  Tomàs  

Herreros.  Setmanari,  aparegueren  65  números  el  1904-06,  57  el  1906-08  i  36  

el  1908-09.  El  24  de  febrer  de  1910  inicià  una  quarta  època  d'aquesta  sego 

na  etapa  iniciada  el  1904  a  Barcelona  i  aparegué  amb  diverses  interrupcions  

més  o  menys  importants  fins  el  gener  de  1919,  amb  un  total  de  194  

números.  Durant  tot  aquest  temps,  el  pes de Tomàs Herreros fou  determinant,  

per  més  que  el  1915  deixa  la  direcció  del periòdic a "Dionysios" (Antonio García 

Birlan), al qual posteriorment degué substituir Josep Prat. A "Tierra y Libertad", a 

l'entorn de 1913-17 col�laboraven més o menys assíduament, a part dels ja 

esmentats, Anselmo Lorenzo, Antonio Loredo, Francisco Jordán, Mas-Gomeri, el 

mateix Pestaña abans de ser director de "Solidaridad Obrera",  etc.(362) 

Per  últim,  cal  tenir  també  present  el  paper  de  l'Ateneu  Sindicalista.  
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Aquest  fou  inaugurat  el  3  de  juliol  de  1909  en  un  moment de  plena  expansió  

dels  sindicalisme  revolucionari  del  moviment de  Solidaritat  Obrera  amb  la  

intenció  d'afavorir  les  discussions teòriques  a  l'entorn del  nou  sindicalisme.  

Participaren  inicialment en  la  seva  fundació  homes  tan  diferents  com Josep 

Negre,  José  Rodríguez  Romero  o  Antoni  Fabra  Ribas.  l'Ateneu    fou  reconstruït  

el 1913,  i  ara  estigué  més  clarament  en mans  dels  anarquistes  més teòrics,  

com Josep  Prat,  per  més  que  hi  participaren  també  activament Josep Negre,  

Salvador  Seguí,  Herreros,  Pestaña,  etc.  El  1915 Seguí  degué  ésser  el  secretari  

de  l'Ateneu  Sindicalista(363).    Aquest,  la  redacció  de  "Solidaridad  Obrera"  i  la  

seu dels  comitès  regionals  de  la  CRT  de  Catalunya  i  nacional  de  la  CNT  

tingueren a  partir  de  1913,  successivament,  el  seu  domicili  al  carrer de  Ponent,  

número  24,  carrer  de  la  Paloma  (el  1914-15)  i  a  partir de  finals  d'octubre  de  

1915,  durant  molt  de  temps,  al  carrer  de Mercaders,  25,  primer  pis.  En  el  

mateix  local  estaven domiciliades algunes  societats  obreres  (al  carrer  de  

Mercaders,  en  principi, la  dels  constructors  de  carruatges  i  ferradors,  capses  de  

cartró, manobres  de  Barcelona,  barbers  i  perruquers  La  Unió,   sabaters La 

Harmonia i  mosaistes)(364).  Pel  seu  costat,   "Tierra  y  Libertad"  tenia  com a 

domicili el particular de Tomàs Herrros, al carrer de la Cadena 39,  2on,  2a. A  part 

d'aquests  llocs  és ben  sabuda també la importància d'alguns  cafès  com a  centres 

de  reunió,  i  en especial per  aquests  anys,  del  Cafè  Espanyol,  al  Paral�lel. 

Es  òbviament  difícil  establir  la  nòmina  dels  propagandistes     anarquistes  i  

anarcosindicalistes  del  moment,  ni  que  sigui  sols  els més  importants.  

Tanmateix,  crec  que  hom  pot  intentar  una  relació  significativa.  I  val  a  dir  que  

em  sembla  obligat   establir  una certa  línia  divisòria  cronològica  a  l'entorn  de  

1915-16,  en  el  moment  justament  que  es  produí  la  incorporació  d'elements  

joves,  les més  de  les  vegades  acabats  d'arribar  a  Barcelona. 

El  1913-13,  com  és  lògic,  la  major  part  dels  dirigents  anarquistes  pro-

sindicalistes  eren homes  que  havien participat  en el moviment  de  Solidaritat  

Obrera  i  en  la  fundació  de  la  CNT.  És  el cas,  com  a  mínim,  de  Josep Negre,  

Tomàs  Herreros,  Andreu  Cuadros, Jaume  Bisbe,  Salvador  Seguí,  Antoni  Salud,  
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que  hi  havien  tingut una  intervenció  directa,  així  com  el  d'anarquistes  més  

teòrics, uns  més  activistes  que  altres, com Anselmo  Lorenzo,  Josep Prat,  Josep 

Mas  Gomeri,  Francesc  Miranda,  Antonio  Loredo,  Palmir Marbà, Felip  Cortiella,  

etc,  els  quals  malgrat  no  mantenir  una  relació organitzativa  directa  amb  les  

societats  obreres  sí  mantingueren una relació  amb  aquelles organismes  

mitjançant  la  propaganda,  les  conferències  o  la  participació  en  els  fets 

revolucionaris  de  1909-11. Al  costat  de  tots  aquests  dirigents  i  propagandistes  

actius,  com dic,  el  1913-15  elements  més  joves  que  tingueren  aviat  un gran  

paper  foren,  notablement,  Manuel  Andreu,  Francisco  Jordán,  Agustí Castellà,  

Gonzalví,  José  Borobio  i  algun altre. 

Josep   Negre   era   valencià   i  el   seu   ofici   fou   inicialment  el  de 

tipògraf.   Desprès   d'haver   participat   en  la   campanya   contra   "El  Progreso" de 

1908,  es convertí sens dubte en el principal dirigent de la Solidaritat Obrera el 1909-

10 i de  la primera CNT el  1910-11. Sembla  haver  mantingut  unes  relaciona  força  

estretes  amb  Tomàs  Herreros,  però actuà  sempre  en un context més  aviat  

sindical.  El  seu paper  en  la  reorganització  de  1913-14  de  la  regional  catalana  

degué ésser  important  però  és  difícil  de  conèixer-ne  l'abast  exacte. Reduït  en  la  

redacció  de  "Solidaridad  Obrera",  resulta  especialment afectat  per  les  crítiques  

fetes  al  periòdic  el  1916-17  i  el  cert és  que  després  del  moviment  

revolucionari  d'agost  de  1917  s'apartà clarament  de  la  militància  

anarcosindicalista.  Llavors  s'associà econòmicament  amb  un  germà  seu,  

metal�lúrgic.  No  restablí  certes  relacions  amb  els  medis  llibertaris  fins  els  anys  

de  la  guerra  civil. Dóna  la  impressió  d'haver-se  vist  clarament  superat  per  la  

dinàmica  sindical  iniciada  el  1916-17,  quan  sens  dubte  es  sentí  dolgut davant  

els  atacs  d'elements  joves  com  Seguí  i  Salvador  Quemades, els  quals  odià  

especialment(365). 

        Tomàs  Herreros  Miguel(366) havia nascut a Logronyo  el  1866  i  no 

arribà a Barcelona fins els primers anys del segle. Fou  el  prototipus  de  l'anarquista  

d'extracció clarament obrera, autodidacta, actuant  sempre,  fins  a  la  seva  mort  el  

1937, de centre de relacioni de punt de referència, especialment per  als  anarquistes  
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itinerants (per  exemple  Diego Abad  de  Santillán),  o  els  acabats  d'arribar  a 

Barcelona.  Tomàs  Herreros  fou  també  tipògraf  i,  com  ja  he  dit,  fou el  gran 

animador de "Tierra y Libertad" des de 1904  fins  el  1919 com a  mínim.  Aconseguí  

establir  una  impremta  pròpia  el  1917-19,  la impremta Germinal,  que  publicà  

molts  textos  doctrinals.  Posteriorment,  es  convertí, en  llibreter  de  vell  a  les  

Drassanes.  A  Herreros li  costà  entendre  el  moviment  societari,  en  el  qual  de  

fet  participà  poc.  De  tota  manera  fou  un acèrrim  defensor  des  de  posicions  

anarquistes del  sindicalisme  i,  en aquest  sentit,  el  seu paper el 1908-10 en 

Solidaritat Obrera  i  la  CNT  fou molt  important.  Després, no  participà  ja  

directament  en  el  moviment  societari.  Féu,  però,  de pont  entre  aquest  i  

l'anarquisme  més  estricte  i  cosmopolita. 

L'anarquisme  més  doctrinal  i  teòric  estigué  dominat  durant tots  aquests  

anys  per  Josep  Prat  i  Roquet(367),  barceloní,  fill  del conserge  del  Palau  de  les  

Belles  Arts.  Havia  nascut  el  1867  -era per  tant  de  l'edat  de  Tomàs  Herreros-  i  

des  dels  anys  noranta  havia estat  una  figura  de  l'anarquisme  teòric  hispànic,  

fent  costat  en certs  sentits  a  Ricardo  Mella.  A  part  de  la  seva  tasca  de  

traductor,  potser  les  obres  més  importants  d'aquest  període  foren  Sindicalisme  

y  socialismo  i  La  burguesía  y  el  proletariado  (les  dues  de 1909),  Orientaciones   

(1916)  i  La  política  juzgada  por  los  políticos (s.d.).  S'havia  esforçat,  

especialment  a  partir  de  1906-07,  en  relacionar  de  nou  l'anarquisme  amb  el  

sindicalisme,  sense  abandonar però  l'intent  d'elaborar  una  crítica  anarquista  

específica  a  la societat  burgesa  espanyola.  De  tota  manera,  fou  un  dels  molts  

propagandistes  i  teorics  anarquistes  que  s'automarginà  després  de 1917,  

justament  en  el  moment  de  l'expansió  del  sindicalisme.  Prat, el  1913-17  fou  

un  col�laborador  força  regular  de  "Tierra  y  Libertad" i  una  mica  menys  de  

"Solidaridad Obrera". Formà un cert tàndem amb Herreros i Josep Mas Gomeri, essent  

així  el  teòric  més  important del  grup  "4  de  Maig".  Val  a  dir  que  en, aquests  

anys  encara  subsistia  en  part  l'anarquisme  intel�lectualitzat  amb  pretensions  

literàries en català que s'havia  posat  de  manifest  amb  les  revistes "Avenir" (1905) 

i "Tramontana" (1907) que havien reunit Felip Cortiella, Josep Mas Gomeri, Alban 
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Rossell, Josep Grau, entre altres. El 1913 hom intentà una experiència semblant amb 

una nova reaparició de "Tramontana", impulsada ara por  Salvador  Seguí  i  amb  "En 

Titella"  (1913-14),  revista  humorística  animada  per Josep Mas  Go-   i meri  i  que  

comptà  amb  la  col�laboració  de  Juan Usón  ("Juanoms",  que era  aragonès)(368). 

Per aquest temps Anselmo Lorenzo era ja gran i estava malalt; havia de morir 

el novembre de  1914 als  seixanta anys.  Des del  1910 no  es  movia  de  casa  

seva,  on  de  tant  en  tant  rebia  els  joves  anarquistes  acabats  d'arribar  a  

Barcelona.  Tanmateix,  col�laborà  regularment  a  "Tierra  y  Libertad"  i  en  especial  

s'encarregà  de  la  publicació  del  seu  almanac.  El  seu  cercle  íntim  era  molt  

petit: sembla que  hi  formaven  part  el  seu millor  amic  en  l'exili  Ferran  Tarrida, 

Francesc Miranda,  Josep Negre  i  potser  Tomàs  Herreros(369). 

Una  intervenció  més  directa  en  el  moviment  sindical  tingueren els  

anarquistes  Antonio  Loredo  i  Francesc  Miranda,  també  molt  relacionats  amb  

"Tierra y Libertad".  Loredo  fou un  galleg  que  començà  a  escriure  a  "Tierra y 

Libertad"  cap  el  1909.  Morí,  jove,  a  Logronyo  l'abril  de  1916.  Fou un militant  

significativament  molt  valorat per anarquistes acabats d'arribar a Barcelona  el  

1914-15  com Buenacasa  i  Pestaña.  Per a Buenacasa  era,  quan  ell  passà a  

residir a Barcelona,  "el  mejor  escritor y  orador,  a  mi  juicio,  que  por entonces 

había en Cataluña"(370).  Per a Pestaña,  Loredo  fou el  gran  organitzador  a nivell  

espanyol  de  la CNT  el  1915-16,  "caso  màs  raro”. 

Loredo  era  un  tipo  indolente,  abandonado,  carente  de  toda  voluntad"(371) 

D'altra banda,  Antonio  Loredo  havia  estat  el  1909-11  especialment crític  envers  

la  política  de  col�laboració  amb  els  socialistes  dins Solidaritat  Obrera  i  la  

primera CNT. Pel seu  costat,  Francesc  Miranda  i  Concha  estava  emparentat  amb 

figures anarquistes com Anselmo Lorenzo (la filla d'aquest era la seva companya)  i  

Mariano  Castellote   (el  qual  tenia  com  a  companya  la  seva  mare).  Relacionat 

amb  Francesc  Ferrer  i  Guardia  i  amb  l'Escola  Moderna,  sembla  que  era molt 

revolucionarista  i  sovint hom l'ha qualificat d'home d'acció.  Participà  en  els  fets  

de  la  Setmana  Tràgica  fent  arengues i  construint  barricades.  Miranda  estigué,  

d'altra  banda,  estretament  relacionat  amb  la  reorganització  de  la  CNT  com  a  
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mínim  el  1915-16,  però  no  sembla  haver  tingut  un  especial  paper  en  la  CRT  

de  Ca-talunya(372). 

Organitzadors  sindicals  importants,  homes  del  moviment  societari,  

anarquistes  alhora,  foren  els  germans  Roca,  especialment  el cilindrador Joan;  el  

paleta Jaume  Gudayol  i  els  lamparers  i  llauners  Enrique  Rueda,  andalús,  i  

Camil  Pinón,  de  Barcelona,  fill  de valencians;  els  obrers  pintors  catalans  Jaume  

Bisbe,  Antoni  Salud i  Salvador  Seguí)  el  fonedor  en  bronze  Genaro  Minguet,  

amistançat amb una  cosina  de  Seguí;  l'electricista Manuel  Andreu,  que  aviat 

tingué  un  gran  pes  organitzatiu  com  a  secretari  del  comitè  regional,  després  

de  la  CNT,  i  director  de  "Solidaridad  Obrera".  Cal diferenciar  una  mica  aquests  

homes,  la  majoria  forca  joves,  dels anteriorment  esmentats  Loredo,  Miranda,  

Herreros,  el  mateix  Negre en  certs  sentits.  Mentre  els  uns  eren  dirigents  de  

societats obreres  concretes,  els  altres  eren  sobretot  propagandistes  i  publicistes,  

i la seva experiència organitzativa es limitava, si  era  el cas,  a  la  participació  en  el  

comitè nacional de la CNT, que en aquells moments fou sobretot una  bústia  per  a  la  

relació dels anarquistes de diversos llocs d'Espanya.  De  tota  manera,  la  delimitació  

entre els uns i els altres sovint apareixia ben difusa.  Sobretot  si  hom  té  en  compte  

homes "d'acció" com és ara Ramon Archs o Jaume Aragó. Archs, fill de Manuel  Archs,  

afusellat  el  1894  després de  la  bomba  del  Liceu,  havia  atemptat  ja  durant  la  

vaga  del  metall de  1910  contra  un  directiu  de  la  Maquinista  i  tanmateix  era  

en aquells  moments  secretari  de  la  societat  obrera  Unió  Metal�lúrgica(373).  

Aragó,  activista  amb  una  participació  destacada  en  els  fets  de  la Setmana  

Tràgica,  havia  d'ésser  un  organitzador  sindical  a  partir   sobretot  del  1915. 

Un capítol a part constituïen,  finalment,  els publicistes de  ,"Solidaridad  

Obrera"  com  l'andalús  Francisco  Jordàn,  home  posteriorment  qualificat  de  

pedant,  "con  ganas  de  tener  dinero  trabajando poco"(374),  o  el  barber  originari  

de  Sant  Vicens  de  Castellet,  Agustí Castella,  qualificat  aquest  d'honest  i  

relacionat  amb  Seguí,  o  l'argentí  José  Borobio,  especialment  acusat  d'haver  

rebut  diners  de l'ambaixada  alemanya,  que  treballava  en  el  teatre  com  a  

hipnotitzador(375). 
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En  definitiva,  sense  poder-se  fer  una  delimitació  precisa, en  els  medis  

anarquistes  o  més  àmpliament  llibertaris  de  Barcelona a  l'entorn  de  1913-15,  

hom  ha  de  tenir  en  compte  la  barreja  (i  en un  cert  sentit  les  tensions)  entre  

uns  anarquistes  doctrinals  i teòrics (Josep  Prat  com  a  exemple  màxim),uns  

anarquistes  intel�lec-tualitzats,  amb  aspiracions  literàries  i  relacionats  amb  la  

cultura  catalana  (Felip  Cortiella),  dirigents  sindicals  genèrics  especialment  

importants  per  al  lligam  entre  l'anarquisme  i  els  sindicats  (el  tàndem Josep 

Negre-Tomàs  Herreros),  dirigents  societaris més  estrictes  (Joan Roca,  Camil  

Piñón, Genaro Minguet),  homes  activistes  i  revolucionaristes  (Ramon Arch,  el  

mateix Francesc Miranda, Jaume Aragó), publicistes i propagandistes, en  general  de 

vida  bohèmia  (Antonio  Loredo,  Francisco  Jordán,  José  Borobio).  Es interessant  

fer  notar  el  major  pes  inicialment  en  la  reorganització  de  la  CNT,  del  comitè  

nacional  d'aquesta  el  1915-16  dels  activistes  i  publicistes  més  que  no  dels  

homes  més  estretament  lligats als  sindicats.  També,  la  paulatina  marginació  

que a partir de 1917 es produí dels  anarquistes  més  doctrinals  i  teories,  així  com  

d'els dirigents  sindicals  que  havien dominat  la construcció de  Solidaritat  Obrera  i  

la  CNT de  1910-11. 

    L'expansió del moviment societari a Catalunya s'inicia de manera força 

generalitzada el 1916-17, i anà acompanyada de la difusió d'una  propaganda  

cenetista,  és  a  dir,  de  las  tasca d'uns  propagandistes  que  es  deien  

representatius  de  la  CNT,  organisme  tanmateix  encara  amb  poques  afiliacions  

concretes  i  amb  menys  funcioní ment  intern  regular.  Certament,  aquesta  

expansió  (o  inicis  d'organització  confederal)  es  produí  justament  en  uns  anys  

d'una  al�luvial arribada  a Barcelona  d'immigrants,  immigrants  tant  de  fora  de  

Catalunya  com  de  Catalunya.  I  per  a  copsar  el  que  això  significà,  cal no  

oblidar-se'n  d'intentar  entendre  aquella  Barcelona  dels  negocis de  guerra,  dels  

baixos  fons  cosmopolites,  de  societat  abigarrada, aquella  ciutat  en  la  qual  hom  

podia  trobar  allotjament  tenint  simplement  l'adreça  d'un  amic  o  la  referència  

d'un  bar  on  es  trobaven regularment  uns  anarquistes,  un  grup  de  republicans,  

o  més  senzilla ment  un  grup  de  valencians,  aragonesos  o  lleidatans(376). 
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Amb  relativa  facilitat,  el  grup  de  propagandistes  anarquistes i  confederals  

s'amplià  enormement.  L'origen  de  l'activitat  i  popularitat  dels  grans  dirigents  

confederals  de  1919-36  es  troba  en  la seva  quasi  pràctica  totalitat  en  els  anys  

1916-18,  i  en  una  majoria ben  important  es  tracta  d'homes  arribats  a 

Barcelona  en  els anys  de  la  Primera  Guerra Mundial.  Hi ha  una  sèrie  de  casos  

fins  i tot  espectaculars  que  poden  il�lustrar  el  que  estic  diguent  i  ajudar a  

entendre  la  dinàmica  de  l'organització  de  la  CNT  a  Catalunya. 

Ángel Pestaña arribà a Barcelona l'agost de 1914 procedent d'Algeria. Tenia  28  

anys.  Quan  arribà  no  tenia  ni  un  duro,  però  al  dia  següent  trobà  feina  en 

una rellotgeria  del  carrer  de  la  Cera.  El  primer  que  féu  fou  anar  a  la  redacció  

de "Tierra y Libertad"  i  als  locals  de  l'Ateneu Sindicalista.  Poc  després,  començà  

a  escriure  regularment articles  per al periòdic anarquista i algun que altri -molts  

menys- per  a  "Solidaridad  Obrera".  En  els  primers  mesos  de 1915  ja  va  

intervenir  en  diversos  actes  obrers  a  Mataró,  Lleida  i Tarragona  i  Figueres.  Es  

tractava  d'actes  públics  en  relació  a  la guerra  mundial,  després  que  l'Ateneu  

Sindicalista  d'El  Ferrol  hagués  convocat  un  congrés  "internacional"  per  la  Pau.  

Fou  llavors designat  delegat  pels  "sindicats"  de  Barcelona,  juntament  amb  

Mirarda,  Carbó  i  Loredo.  Allí,  com ja he  explicat,  fou  ell  qui  proposà la  

reorganització  d'un  comitè  nacional  de  la  CNT. De tornada, el maig  de  1915,  

ajudà  Josep  Roca  en  la  reorganització  del sindicat fabril La Constancia,  o  sigui,  

participà  en  diversos  mítings  organitzats  per Roca i la societat de cilindradors i 

aprestadors. El 1916 tingué per  primera vegada  carnet de la CNT: fou quan hom li 

demanà que intervingués en mítings  per a organitzar els obrers de càrrega i  

descàrrega  del  moll.  Aquesta  feina  no  la  pogué  fer perquè passà al comitè  

regional  de  la  CRT  de  Catalunya  i  al  de  la  Federació  Local  de  Barcelona.  El  

juliol  de  1916  ja  aparegué  per tant  com a  lider  destacat  de  la  CNT  i  

acompanyà  Seguí  en  la  negociació  del  primer  pacte  amb  la UGT  signat  a  

Saragossa.  No  feia  encara  dos  anys  que  havia  arribat  a  Barcelona  i  que havia 

entrat en contacte amb un moviment  societari  obrer.  Tanmateix,  Pestaña no fou en  

aquest  període,  ni  ho  seria  mai posteriorment,  un  home d'un  sindicat  concret,  
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amb  una  experiència  societària  concreta  important.  Com  se  sap,  el  seu prestigi 

s'afermà  arran  de  l'etapa  en què  el  1918  dirigí  "Solidaridad  Obrera",  i  en  

aquests  anys  mantingué uns contactes  més  estrets  amb  anarquistes  publicistes  i  

dels    grups  d'acció  que  no  amb  els  homes  dels  sindicats(377). 

Manuel Buenacasa arribà a Barcelona  també  el  1914,  cap a  l'octubre.  

Primer  es  relacionà  amb  el  grup  dels  "americans"  (és  a  dir, els  anarquistes  

que  acabaven d'arribar d'Amèrica)  i  amb  la gent de  l'Ateneu Sindicalista. 

Buenacasa era aragonès  (havia nascut a Casp)  i tenia llavors una certa experiència 

societària. De jove -als  vint  anys-  fou  secretari  de  la  societat d'obrers  fusters  de 

Saragossa  i  el  1910 -als  24  anys-  inicia  la  publicació"  allí  de "Cultura y Acción".  

Arran  del  moviment  revolucionari  de  setembre de  1911  hagué  d'exiliar-se  a 

França  i  d'allà  passà  a  Barcelona A  finals  de  1915  tornà  a  marxar  a  França;  

no  tornà  a Espanya  fins a  principis  de  1918  i  després  d'ésser  detingut  i  passar  

per  les presons  de  Sant  Sebastià,  Gijón,  Saragossa,  Madrid  i  Barcelona, sortí  

en  llibertat(378).  El  1914-15  s'esforçà  per  a  aconseguir  la  unificació  de  les  

diverses  societats  obreres  de  fusters  existents  a Barcelona  i  el  1918  era  ja  un  

dirigent  destacat  del  Sindicat  de la Fusta;  encapçalà  ja  abans  del  congrés  de  

Sants  el  comitè  provisional  nacional  de  la  CNT(379). 

        Evelio Boal  era vallisoletà.  El  seu  ofici  era  el  de  tipògraf però  li  

agradava  el  teatre  i  treballà  força  com a  actor.  Degué arribar a Barcelona poc  

abans  de  1914.  Començà  a  ésser  conegut a  partir  de  la  seva  adscripció  a  la  

societat  l'Art  d'Imprimir,  de les  seves  col�laboracions  a  "Tierra y Libertad"  (usà  

el  pseudònim de  "Chispazos")  i  les  actuacions  teatrals  que  féu al  centre  obrer 

del  carrer  de  Mercaders.  Bevia  molt  i  això  féu  que  molts  anarquistes  i  homes  

societaris  no  tinguessin  massa  bon  concepte  d'ell. Tanmateix,  Buenacasa  el  

dugué  al  comitè  nacional  de  la  CNT  el  1918, on actuaria  de  secretari  primer,  

fins  que  a  mitjans  de  1919  es  féu càrrec  de  la  secretaria  general  de  

l'esmentat  comitè.  I  fou  secretari  general  fins  que  l'assassinaren  el  1921(380). 

Juntament amb Pestaña, Buenacasa i Boal i,  certament, amb un pes sindical a 

Catalunya molt major,  el gran dirigent confederal, dirigent  organitzador  de  la  CRT  
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de  Catalunya  a  partir  de  1915,  fou Salvador  Seguí.  Si Buenacasa  i Boal  foren  

els  que  mantingueren  la CNT a nivell  espanyol el  1918-19,  Seguí fou sens dubte  

la màxima expressió  del  moviment  obrer  català  -no  només  de  Barcelona  ciutat. 

Interessa  aquí,  especialment,  l'anàlisi  del  què  hom  ha  anomenat alguna vegada  

"equip"  de  militants  de  Seguí.  Més  endavant  ja  veurem fins  a  quin punt  

l'actuació  organitsativa  de  Seguí,  tant  a Barcelona, com a  fora,  fou  important  el  

1915-19. 

A  l'"equip"  figuraren  tot  un  conjunt  de  dirigents  sindicals (dirigents  de  

societats  obreres  concretes)  importants  com  Camil Piñon,  Simó Piera,  Enric  

Valero,  Joan  Pey,  Josep Molins,  i  també homes  més  teòrics  i  intel�lectualitzats,  

amb  experiència  sindical  tant mateix,  com  Salvador  Quemades,  Josep  Viadiu,  

Emili  Mira  i Agustí Castella. 

         Camil  Piñon i  Oriola(381) (Barcelona  1889),  era  lampista  i  repulsador  

de  metall,  de  la  societat  de  lamparers  i  llauners,  formà part  del  comitè  de  la  

mateixa  durant  la  vaga  general  del  metall  de 1910,  juntament  amb Enric  

Rueda,  Josep Jové  i  Surroca.  Cal  fer notar  (i  és  una manifestació  del  tarannà  

de  les  lluites  sindicals a  Barcelona  que  pot  ajudar  a  entendre  i  a  caracteritzar  

més  el  que volia  dir  ésser  dirigent  sindical)  que  Piñon  havia  ja  estat  a  la 

presó  el  1909-10  perquè  participà  en  un  aldarull  on  resultà  un mort  i  que,  

durant la vaga del metall, ell  i  Rueda,  amb  Pistoles, formaven  part  dels  escamots  

que  instaven  a  la  vaga  (Rueda  fou  detingut,  però  Piñon  aconseguí  escapar).  

Es  relacionà  amb  anarquistes  sindicals  després  del  congrés  de  1910  del  Palau  

de  Belles  Arts on  conegué  els  "tipògrafs"   (Josep  Negre,  Avila,  Permanyer)  els  

quals,  segons  ell,  impulsaren inicialment  la  CNT.  Posteriorment intervingué  en  la 

vaga  del  tèxtil  de  1913,  quan degué  formar part del comitè regional de la CRT 

juntament amb Manuel Andreu Jaume Aragó i d'"altres". Fou en aquests moments 

quan començà la seva relació personal amb Salvador Seguí,  el Seguí de  1913,  

principal  impulsador de  la  campanya  pro  Queraltó  i  alhora  propagandista  

sindical.  Piñon  i  Seguí  mitinejaren  a  Igualada  i  al  Bages,  per a  impulsar  la  

vaga  del  tèxtil.  Piñon  havia  d'ésser  un  propagandista  dels  sindicats  únics  del  



239 

metall,  juntament  en un  sector  especialment  reaci  al  mateix,  alhora  que  un 

dels  organitzadors  del  congrés  de  Sants,  com  veurem. 

Simó  Piera  i  Pagès  (Barcelona  1892)  treballà  de  petit  a  Sants i  Badalona  

en diversos  oficis  fins  que  s'estabilitzà  en  l'ofici  de: paleta,  el  del  seu pare  i  

avi.  Llavors  s'inscriví  a  la  societat de  paletes  de  Barcelona,  malgrat  que  

continuà  vivint  a Badalona. Es  relacionà  amb Joan  Peiró  i  participà  en  la  

fundació  de  l'Ateneu Sindicalista Generación Consciente.  Després  de  la  Setmana  

Tràgica  fugí  al  Rosselló  i  no  tornà  fins  a  finals  de  novembre  de  1909. El  1910  

començà  pròpiament  la  seva  experiència  sindical  com a  membre  de  la  junta  de  

la  societat  de  paletes  de  Badalona,  i  com  a  observador -juntament  amb  Peiró-  

anaren  al  congrés  d'octubre-novem-   bre  de  1910.  Conegué  Seguí  durant  el  

moviment  de  setembre  de  1911; la  mútua  amistat  es  reforçaria  a  partir  de  

1915  en  el  procés  de creació  del  sindicat  de  la  construcció.  Llavors  Piera  ja  

vivia  a Gracia(382). 

Al costat de Piñon i Piera, potser els més coneguts,  cal  tenir també  en  

compte  el paleta Enric Valero Aleutor (nascut  a Madrid i arrelat a Barcelona), el 

fuster Joan Pey i a Josep Molins Montserrat, que destacaren després del congrés de 

Sants.  El  que tenia una experiència  sindical  més  llarga  era Joan Pey,  el  qual  

treballà molt a la Federació del  Ram d'elaborar fusta d'Espanya.  "Bastante taciturno 

y muy modesto"(383), tingué un especial paper en l'organització del Sindicat Únic de la 

Fusta el 1912. Fou assassinat el  1921. 

Com a publicistes,  propagandistes  brillants  i  sols  en ocasioní dirigents  

sindicals.  Seguí  comptà  sobretot amb  Quemades,  Viadiu, Mira  i  Castellà.  

Salvador  Quemades  era  l'"intel�lectual"  del  grup. Era  d'arts  gràfiques  i  sembla  

que  durant  força  temps  fou  ell  qui redactà bona  part dels  articles  periodístics  

signats  per  Seguí, Josep Viadiu(384) era  d'Igualada,  fill  d'un  fabricant  blanquer.  

Milità primer  en el  partit  radical,  però  cap  el  1914  passà a Barcelona, on  féu 

vida bohèmia  "como  todos  los  compañeros  que  se  dedicaban al  estudio  y a  la  

propaganda".  Treballà  irregularment  de  blanquer -ofici  que  coneixia  bé-,  heretà  

una  regular  fortuna  a  la  mort del  seu pare  i  al  seu pis  del  carrer  d'Egipciaques  
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visqueren durant  un  cert  temps  el  1918-19  Seguí,  la  seva  dona,  Agustí  

Castellà] i  Joan  Ferrer.  Pel  seu  costat,  Emili  Mira  era  d'Alcoi  i  també  arri-bà  a  

Barcelona  en  els  anys  de  la  Primera  Guerra  Mundial.  I  Agustí   Castellà,  com  

ja he  explicat,  era  de  Sant  Vicens  de  Castellet, barber  en  principi,  s'uniria  el  

1923  amb  la  que  fou  companya  de Seguí,  Teresa  Muntaner(385). 

Per  acabar  de  dibuixar  una  mica  el  tarannà  dels  dirigents  confederals  

més  importants  i  coneguts  a  Barcelona  a  l'entorn  de  1918, caldria  tenir  en  

compte  molts  altres  homes  de  sindicats  també  anarquistes  com  el  carreter  

Andrés  Miguel,  el  qual,  juntament  amb  Jaume  Aragó,  el  1916  havia  aconseguit  

portar  la  societat  La Naval,  de fogoners  i  mariners  de  Barcelona  cap  a  

posicions  properes  a  la CRT  de  Catalunya;  el  treballador  ferroviari,  de  

Barcelona-Nord, Pau Ullod;  el  teixidor Josep  Climent;  el  sabater  Saturnino  Meca  

González;  el  soldador Francesc Botella  i  el  calderer Miquel Abòs, els quals  

juntament amb Enric Rueda,  Camil Piñon i Josep Jové (o Juvé Plaza)  constituirien la 

plana major del  futur sindicat de metal�lúrgics;  el  forner  Fèlix Monteagudo  

Colás(386)  (nascut vers  el 1886),  anarquista més estricte,  que  encapçalà l'oposició 

als  sindicats  únics;  el  dirigent  anarquista  del  ram  de  l'aigua,  ja  esmentat,  

Josep Roca,  que  també  s'hi  oposà;  Paulino  Díez,  secretari  de la  federació  local;  

el  vell  carreter Enric  Ferrer  (o  Farrés),  etc. Tanmateix,  més  que  no  d'aquests  

obrers  de  sindicats  es  coneixen algunes  notes  biogràfiques  sobre  els  homes  

més  dedicats  a tasques  publicistes,  alguns  d'ells  anarquistes  força  

intel�lectualitzats  i  doctrinals.  És  el  cas  de  Ricard  Fornells,  que  havia  estat    

mestre  (o  com  a  mínim  estudiant de  magisteri)  i  que  a  partir  de 1916  treballà  

en diversos  oficis,  inicialment  el  de  vidrier,  Orador  brillant,  signava  els  seus  

escrits  amb  el  pseudònim  "Estudiante Rosard". En  temps  del  congrés  de  Sants  

formava  part  del  comitè  de   la  federació  local.  I,  sobretot,  és  el  cas  d'Antoni  

Amador,  Antonio  García Birlan ("Dionysios"),  Fortunato  Barthe  i  Joan Roigé. 

Antoni Amador  i  Obón era periodista  (treballava a "El  Progreso"). García Birlan  era  

andalús  de  Granada  i  arribà  a  Barcelona  durant els  anys  de  la Primera Guerra 

Mundial;  com d'altres,  s'uní  al  grup de  "Tierra y Libertad"  i  aviat  en  fou  un dels  
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homes més  influents especialment  a  partir  de  1919;  no  estava  afiliat  a  la  CNT.  

Fortunato Barthe es deia realment Nicolás Barrabés  i  havia  nascut  a  Graus, visqué 

un cert temps a França -arribà a  nacionalitzar-se  francès-però  poc  després  d'haver  

esclatat  la  guerra  mundial  desertà  i  arribà  a Barcelona.  Aquí  escriví  a  "Tierra y 

Libertad" i també a "Solidaridad Obrera"; desprès anà a Igualada, on treballà  de  

manobre, i  s'encarregà  de  fet  d'"El  Obrero Moderno".  Tornà  a  Barcelona  el  

1918  i a  "Tierra y Libertad"  i  "Solidaridad  Obrera"(387) . Joan Roigé començà a 

ésser conegut arran de dirigir l'escola de  l'Ateneu Racionalista  de  Sants  a  

començaments  de  1917.  Organitzà  sessions  de controvèrsia  i  lectura  comentada  

en  les  quals  participaren,  entre altres,  Seguí,  Quemades,  Boal,  Pestaña,  Alfons  

Galí,  Hilari  Arlandis,  Antoni  Sesé  i  també  Joan  Peiró(388) . 

Per  últim,  un  cas  especial  fou  el  d'Eusebi  C.  Carbó,  el  qual sense  tenir  

inicialment  un  càrrec  organitzatiu  important  dins  la CNT  fou  tanmateix  un  dels  

millors  publicistes  anarquistes  del  moment.  Eusebi  Carbó  i  Carbó(389) havia  

nascut  a  Palamós  (el  darrer  dia de  1883)  i  després  d'haver  militat  en  les  

juventuts  federals  s' instal�là  a  Barcelona  cap  el  1905.  Tanmateix,  no  destacà  

fins  el 1915,  quan  des  de  Sabadell  primer  i  des  de  Barcelona  després  dirigí  el  

periòdic  "Reivindicación"  en  defensa  de  la  revolució  mexicana i  el  zapatisme  i  

quan  assistí  al  congrés  internacional  per  La  Pau d'El  Ferrol.  Després  marxà,  a  

València  on  féu  aparèixer  "La  Guerra Social"   (1918-19)  i  tingué  una  

intervenció  molt  destacada  en  el congrés  de  la  Federació  Nacional  d'Agricultors  

de  desembre  de  1918. 

Si  hom  s'hi  fixa  tenim,  en  definitiva,  que  en  l'esplet  de  dirigents  que on 

produí  en  els  anys  de  la  Primera  Guerra  Mundial  a Barcelona  assoliren  un  

especial paper, sigui com a dirigents sindicals genèrics, sigui com a publicistes, molts  

homes acabats d'arribar a Barcelona, fossin  catalans  o  no,  alguns  d'ells  amb  una  

vida ben bohèmia. Al costat de tots aquests, els  homes  dels  sindicats, anarquistes,  

dels  quals  se'n  coneixen  menys  coses,   semblen  haver estat  en  qualsevol  cas  

actors  d'una  lluita  laboral  (en  ocasions revolucionària)   força  violenta:  el  dur  

pistoles,  l'impulsar  en ocasions  accions  de  violència,   l'amagar-se,   l'anar  a  la  
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presó,   fugir,  etc,  formava  part  de  la  seva  vida  quotidiana.  I  això,  no  ja  a  

partir  de  1914  sinó  de  molt  abans.  Val  a  dir,  a  més,  que,  donada  la  situació,  

la  violència  -si  es  vol,  de  diferent  signe-  era       també  quotidiana  per  als  

anarquistes  de  sindicats  més  realistes o  desitjosos  de  trobar  vies  de  

desenvolupament  sindical  ordenat. 

Resta,  per acabar,  la  consideració dels dirigents mès  impor-  , tants  que  

sorgiren  en  aquests  anys  de  fora  de  Barcelona.  Una  primera  característica  que  

em  sembla  important  és  l'acusada  mobilitat  geogràfica  dels  dirigents,  

denominats  sovint  "de  comarques". Usualment,  el  seu  prestigi  es  fonamenta  en  

les  seves  estades  a Barcelona,  veritable  pol  d'atracció  de  tot  el  moviment,  

però  també  cal  tenir  en  compte  els  casos  d'obrers  que  passaren  d'una  

població  a  una  altra,  al  marge  de  Barcelona. 

Joan Ferrer  i  Farriol(390) , d'Igualada  (1896),  blanquer,  s'afilià a  la  CNT  el  

1911,  és  a  dir,  als  15  anys.  El  seu paper a  la  locali-tat dins  de  la  societat  

dels  blanquers  es  fonamentà  en  el  fet  de saber  escriure  més  o  menys  

correctament  per  haver  anat  a  l'escola i  en  les  seves  afeccions  culturals.  La  

primera  visita  a  Barcelona la  realitzà  el  1915  amb  motiu d'una vaga general  de  

blanquers:  ell i  uns  altres  joves  hi  anaren a  peu.  En  arribar  el  primer  que  

feren fou anar  trobar Manuel  Andreu,  director  de  "Solidaridad  Obrera", als  locals  

de  la  redacció;  al  dia  següent  conectaren  amb  els  del sindicat  barceloní  de  

blanquers  i,  després  de  dormir  als  locals del  sindicat,  s'aixecaren ben  d'hora  

per  a  "combatre  l'esquirolatge": 

"Teniamos que vigilar la fábrica de Can Durall, en la que penetraban esquiroles 

escondidos entre sacos dentro de un carro, "Y al carrero, dadle un susto, y si conviene 

le matais el caballo", nos dijeron, Partimos catorce o quince (...) No vimos el carro pero 

sí un grupo de gente. Unos companeros cilindradores les ínterrogaron, y en castellano, 

aparentando ser policías. Se lo tragaron, revelándose esquiroles. Y sacándonos los 

garrotes de debajo de  la blusa o  la americana,  los  cosimos  a  palos.  Despues  

fuimos  a  Poble  Sec,  para  impedir que volvieran al  trabajo unos  que  querían 

hacerlo.  Más  tarde  la policia  nos  persiguió".(391) 
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Ferrer continuà residint a Igualada,  malgrat que les  seves estades a Barcelona 

sovintejaren. El 1916 hi anà empresonat. Posteriorment hi romandria força temps el 

1920-21. Fou un dels delegats d'Igualada al congrés de Sants. Hi representà els d'Art 

Fabril.   

Sebastià  Clara  i  Sardó(392) (Sant  Feliu  de  Guíxols,  1894)  treballarà  al  

suro.  Als  catorze-quinze  anys  ja  formava  part  dels  grups anarquistes.  El  1915-

17  anà  a  França.  Es  traslladà  a  Barcelona  a finals  de  1918  i  llavors  escriví  

força  a  "La  Colmena  Obrera",  signant  "Floreal".  Hi  romangui  fins  ben  avançat  

el  1919,  quan  marxà a  Girona  i  fou  un dels  organitzadors  de  la  Federació  

Comarcal  de Girona  de  la  CNT.  A  finals  de  1922  aniria  a  Canet.  Després,  a  

partir  de  1923  residiria  ja  a  Barcelona  i  formaria  part,  amb  Carbó, Avelio  

Fernández  i  d'altres,  del  comitè  de  la  Federació  Regional de  Grups  Anarquistes  

de  Catalunya. 

Hermós  Plaja  i  Saló(393) havia  nascut  a  Palamós.  Tipògraf,  anà  de jove  a  

Tarragona  i  féu aparèixer  el  1918  "Acràcia",  publicació anarquista  que  

acompanyà  la  recuperació  de  la  influència  anarquista a  la  província.  Després  

féu aparèixer  "Fructidor"  -segona  època, el  1920-,  òrgan  sindical.  Més  tard,  cap  

el  1923  també  s'instal�là  a Barcelona. 

Fidel  Martí  era  germà  de Joan Martí,  els  dos  pagesos  del  Baix Llobregat;  

tingueren un especial paper en l'organització de  la Federació  Nacional  d'Agricultors.  

Fidel s'instal�là a Valls i hi romangué com a mínim  fins  el  1919.  Dirigí  "La  Voz  del  

Campesino", i sembla haver estat un home  "sobri  de  paraules"(394), moderat  i  

clarament pro-sindicalista. 

     Altres dirigents locals que assoliren una certa popularitat el  1918-19 foren 

el  surotaper Francesc  Isgleas,  de  Sant Feliu de Guíxols (1880) i Josep Esgleas i 

Jaume (Germinal Esgleas), establert successivament a Calella, Malgrat i Mataró (havia 

nascut el 1903). Ambdós també acabarien traslladant-se a Barcelona, Isgleas el 1920 

i  Esgleas  una  mica  més  tard. 

Un  darrer  cas,  i  molt  important,  fou  el  de  Joan Peiró  i  Belis(395) 

(Barcelona  1887).  Vidrier,  marxà  a  Badalona  el  1905,  quan  tenia  18 anys,  per  
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a  treballar  com  a  ajudant  de  vidrier  a  la  fàbrica  de  Costa  i  Florit;  

anteriorment  havia  treballat  ja  a  la  Bordeta  (ell  era de  Sants)  i  Poble  Nou.  

Peiró  llavors  no  tenia  altres  afeccions  que la  dels  toros  (era  admirador  del  

torero  Fuentes  i  ell  posteriorment  signaria  com  a  "Juan Fuentes")  i  la  del  

teatre  de  pantomina.   Sembla  que  fou  arran d'una  vaga  del  vidre  l'estiu  de  

1908  que  Peiró s'inclinà  per  a  l'actuació  sindical.  Poc  després  intervingué  en els  

fets  de  la  Setmana  Tràgica,  ja  al  costat  del    seu  oncle Josep Belis.  

Posteriorment,  Peiró  fou una  peça  bàsica  en  la  reorganització  del  moviment  

sindical  a  Badalona,  especialment  a  partir  de 1914-15,  com  explicaré  més  

endavant.  Es  difícil  establir amb  detall  la  seva  primera  relació  amb  la  gent  de  

Barcelona,  encara  que sembla  que  Peiró  assistí  amb  Camil  Piñon  com a  

representants  de l'Ateneu  Sindicalista  i  com  a  observadors,  al  congrés  de  1910  

que decidí  la  creació  de  la  CNT.  En  tot  cas,  Peiró  no  començà  a  ésser conegut  

fins  el  temps  de  "La  Colmena  Obrera",  quan  ja  era  secretari  de  la  federació  

local  i  secretari  de  la  federació  nacional  dels vidriers.  Després,  a  finals  de  

1919,  anà  a  Barcelona  i  es  convertí  aviat  en  membre  del comites  confederals  

generals  com  el  regional i  nacional. 

Al  costat  de  tots  aquests  dirigents  confederals  que  des  de la  seva  

actuació  local  assoliren  una  importància  genèrica i que foren  obligats  a  anar  

sovint  d'un  lloc  a  un altre,  hi  hagueren  lògicament  uns  altres  amb  paper  

sindical  potser  encara  més  fonamentals  que  aconseguiren  una  clara  estabilitat  

local.  Un  cas  especialment  significatiu  en  aquest  sentit  fou  el  de  Sabadell.  

Aquí,  en aquests  anys,  els  propagandistes  confederals  més  coneguts  eren Bru 

Lladó,  Rossend  Vidal  i  Magí  Marcet,  treballadors  metal�lúrgics ; hagueren 

d'exiliar-se  en  diversos  moments  (com  després  de  la  Setmana  Tràgica)  però  

tornaren  a  Sabadell  i  en  especial  mantingueren sempre  unes  especials  relacions  

amb  el  republicanisme  local(396).  D'altres  llocs  cal  recordar  l'anarquista Jeroni  

Farré,  de  Terrassa; Jaume  Espinalt,  de  Manresa;  Àngel  Pallejà,  de  Reus;  Adrià  

Arnó,  de Mataró;  Josep Arbós  Buxó,  de  Badalona,  etc. 

                                               +  + + 
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Lògicament,  la  reorganització  de  la  CNT  a  Catalunya  mantingué unes  

estretes  relacions  amb  la  reorganització  del  moviment  socie-tari  i,  més  encara,  

amb  el  desenvolupament  de  les  lluites  laborals. Una  característica  fonamental  

des  del  punt de  vista  sindical  de l'actuació  del  moviment  societari  del  1915-17  

fou  l'afirmació  pau-latina  de  la  fe  en  la  unificació  i  estructuració  sindicals.  Si  

la creació  de  la  CNT  havia  estat  precedida  d'una  afirmació  obrerista elemental  -

la  conveniència  d'unió  dels  obrers  com  a  tals,  amb  independència  de  les  

ideologies  polítiques  dels  mateixos  (el  que  s' havia  traduït  espectacularment  en 

una  col�laboració,  potser  conjuntural,  de  socialistes  i  anarquistes)-  ara  la  

reorganització  havia d'anar  acompanyada  de  l'afirmació  de  la  conveniència  d'una  

major estructuració  interna.  Això  es  traduí,  com  hem  vist,  en  el  

desenvolupament de  les  federacions d'ofici,  però també,  especialment a Barcelona,  

en un  esforç  d'organització de  sindicats  forts  superadors  de  les  tradicionals  

societats  obreres  d'ofici,  localistes i  gremials  les  més  de  les  vegades. 

      El tema dels sindicats  únics  s'ha vist en general massa  com el  producte  

voluntarista  d'una  sèrie  de  dirigents  anarcosindicalistes  importants  que  els  

haurien  imposat  a  la  CNT  gràcies  al  congrés de  Sants  de  juliol  de  1918.  Hom  

ha  oblidat,  així,  l'anàlisi  de  la dinàmica  dels  moviment  societari  abans  d'aquest  

congrés,  i  de  passa da  hom  ha  defugit  la  comprensió  de  l'origen  de  l'actitud  

d'aquells líders  sindicals»  Hom  ha  empobrit  també  la  significació  de  l'aparició,  

amb  moltes  dificultats,  dels  sindicats  d'indústria.  Hom  ha pretès,  en  fi,  una  

separació  molt  tallant  entre  un moviment  sindical  organitzat  en base  als  

sindicats  únics  a  partir  de  1918  i  tota la  situació  anterior. 

Globalment,  el  moviment vaguistic  laboral  a  Catalunya  a  partir de  1914  

experimentà un espectacular augment el 1916, amb  unes cotes  només  comparables  

a  les  de  1913  amb  la  imponent  vaga  general del  tèxtil.  Clarament,  hom  pot  

observar  l'esforç  dels  obrers  per a  una  readaptació  a  les  noves  condicions  

econòmiques  generades  per la  incidència  de  la  guerra  mundial  a  casa  nostra.  

Es  interessant observar  que  el  1914-15  les  vagues  més  importants  cal  cercar-

les sobretot  fora  de  Barcelona:  el  cas  de  la  vaga  del  tèxtil  a  la  comarca  del  
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Ter  i  del  Fresser  per  discussions  sobre  l'aplicació  del Reial  Decret  de  26  

d'agost  de  1913,  que  afectà  uns  8.000  treballadors  el  març-abril  de  1914;  la  

vaga  també  del  tèxtil  a  Igualada el  juny-agost  del  mateix  1914,  vaga  per  a  la  

imposició  de  la  societat  obrera  seguida  immediatament  per  un  lokaout,  que  

afectà  uns 2.000  treballadors  (la  major  part  obreres);   la  vaga  dels  blanquers  

també  d'Igualada  el  gener de  1915  (uns  500  obrers)  per  a  aconseguir  la  

jornada de  8  hores;  i,  sobretot,  la  vaga  del  tèxtil,  convertida  en general  i  

seguida  de  lokaout,  el  juliol-setembre  de  1915 centrada  fonamentalment  en  les  

modificacions  dels  reglaments  interns  de  treball  al  tèxtil  i  en general  per a  

l'augment de  sou. En  conjunt,  aquestes  vagues  de  fora  de  Barcelona  tendiren a 

l'ob-tenció  d'un  reajust  de  les  condicions  laborals  ja  assolides  a Barcelona  i  la  

reivindicació  econòmica  de  forma  directa  en  fou  la  fonamental(397). 

           El  1916,  en  canvi,  el  moviment vaguistic  de  Barcelona no  tingué  

paral�lel  fora.  Certament,  si  la  crisi  de  feina  inicial  el  1914-1915  havia  

repercutit  de  manera  general  a  tota  Catalunya  -en  els sectors  més  

industrialitzats-  l'encariment  de  les  subsistències havia  colpejat  inicialment  molt  

més  a Barcelona.  Aquí,  el  primer trimestre  de  1916,  les  vagues  acumulatives,  

de  la  construcció  i  del metall,  tingueren  ja  com a  reivindicació  quasi  única  

l'augment  del sou;  igualment  succeí  amb  les  vagues  també  importants  al  llarg 

de l'any dels  forners,  del  tèxtil,  ferroviaris,  ebenistes,  etc. 

El  que  importa  aquí,  en aquest  epígraf,  és  l'anàlisi  de  com influí  tota  

aquesta  situació  en  la  reorganització  del  moviment sindical.  Hi  ha  dos  

exemples,  que  crec  importants.  Es  tracta  dels sectors  de  la  construcció  i  de  la  

fusta. 

Com  ja  he  esmentat  en un  altre  lloc,  la  Federació  Local  d'obrers  del  

Ram  de  la  Construcció  de  Barcelona  es  constituí  el  7  de desembre  de  1913.  

Reuní  les  societats  de  paletes  de  Barcelona  i dels  barris,  dels  picapedrers,  

pintors, empaperadors i  nombroses -no  totes-  societats  de  fusters.  Els  guixaires,  

marbristes  i  rajolers  es  resistiren  a  acceptar  les  decisions  i  el  funcionament  de 

la  federació.  El  seu  primer  congrés  es  reuní  l'agost  de  1914:  es  tracta  
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sobretot de  definir  les  atribucions  del  comitè  federal. 

Salvador  Seguí  fou  el  president  de  la  nova  federació.  Aquesta  es va 

veure  embolicada  al  llarg  de  1913  en vagues  importants.  En  especial,  les 

vagues generals de  paletes  (uns 4.000-5.000)  els dies 8-11  de  març  en  

solidaritat  amb  els  treballadors  de  les  obres  de la  plaça  de  toros,  i  els  dies  4-

20  d'agost  per  a  aconseguir  la readmisió  de  treballadors  del  sector  acomiadats.  

Aquest  conflicte, que  la  federació  intentà  generalitzar  a  tot  el  sector  de  la  

construcció  provocà  una  primera  crisi  important:  les  societats  de  picapedrers,  

esculptors  en  pedra,  els  marbristes  i  els  fusters  de Sant Martí  de  Provençals  es  

donaren  de  baixa.  Quan  la  federació, llavors,  les  declarà  societats  "grogues",  

els  fusters  de  Gràcia s'afegiren  a  les  societats  rebels.(a  començaments  

d'octubre  de  1915) El  fraccionament  no  ja del  sector  sinó  dels  mateixos  oficis,  

en especial  els  paletes,  continuava  essent  imponent i  així,  existien, encara,  com 

a  mínim,  les  societats  de  paletes  de  Barcelona  i  de Gràcia,  Horta, Sant  Martí,  

Sant Andreu,  Sants  i  Sarrià,  sense  tenir  en  compte,  és  clar,  les  respectives  

societats  de  manobres(398). La  crisi  de  la  Federació  de  la  Construcció  fou  

superada  a mitjans  novembre  amb  la  tornada  d'aquelles  societats  excloses.  Un 

nou  conflicte  havia  de  generar  noves  tensions  i  l'aparició,  d'altra  banda,  de  la  

idea  de  superar  la  federació  mitjançant  la  fusió de  les  diverses  societats.  Els  

paletes  declararen  el  boicot  a  les obres  dels  tallers  de  la  companyia  de  

ferrocarrils  MZA,  donat  que allí  treballaven  més  de  les  8  hores  acordades  des  

del  1901  a  l' ofici.  Val  a  dir  que  el  conflicte  s'enverinà  en  ésser  detingut  el 

president  de  la  societat  de  paletes  acusat  d'intentar  el  sabotatge  contra  la  

Companyia.  Els  obrers  acusaren  el cap de policia, Martorell, d'haver aconseguit la  

infiltració  en  la  societat  d'un  provocador que  convencé  el  president  i  li  donà  

un artefacte.  La  campanya  contra M.Z.A.  proseguí  i,  el  desembre  de  1915  es  

celebrà una reunió  de  juntes  i  delegats  de  les  societats  obreres  de  la Federació  

de  Paletes  i  Manobres  de  Barcelona,  d'on  sorgiria  el  llarg conflicte  de  

començaments  de  1910.  ara  platejat ja per a la consecució  d'un  augment  del  

50%  en  el  jornal(399). 
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Aquesta  vaga,  en  ajuntar-se  amb  moltes  altres  i,  notablement, amb  la  

del  metall,  es  convertí  en  la  primera  prova  de  força  general a  Barcelona  del  

reorganitzat  moviment  societari  davant  la  patronal en  els  anys  de  la  Primera  

Guerra  Mundial.  Alhora,  fou  també  la primera  ocasió  important  en  què  els  

propagandistes  i  homes  de  la CNT posaren a  prova  la  seva  real  incidència  en  el  

moviment  societari,  i  la  seva  capacitat  per a  tenir-ne  la  direcció. 

Fins  aquells  començaments  de  1916,  els  reorganitzats  comitès regional  i  

nacional confederal havien aconseguit el control de  "Solidaridad  Obrera"  i  intervenir  

en  les  assemblees  de  juntes  i  delegats  de  societats  obreres,  però  no  havien  

aconseguit aparèixer com el real i únic portantveu de tot  el  moviment  societari.  

Una manifestació del que estic dient fou  l'assemblea  general  celebrada  el novembre  

de  1915  per a discutir  el  tema  de  l'encariment  de  les subsistències,  assemblea  

que  venia a continuar els esforços fets el 1914.  A  l'assemblea  assistiren  70  

delegats  de  societats  obreres de  Barcelona  i  delegats  de  los  cooperatives.  Allí  

hom  rebutjà  força clarament la proposta anarquista de convocar una vaga general 

de 24  hores.  A la fi, hom acceptà una proposta intermitja de Francesc Miranda  -que  

hi  assistia  com  a  delegat  de  la  societat  d'enquadernadors-  consistent  en  fer  

una  campanya  de  propaganda  i  deixar  per a  una  discussió  posterior  el  tema  

de  l'atur  general.  El  comitè  pro-subsistències  s'amplià  llavors  -i  fou  un  èxit  

per  als  propagandistes  confederals  -amb  representants  de  las  societats  de  

cotxers  La Fraternal  -d'influència  socialista-,  de  l'Art  d'Imprimir  (Àlvarez), la  CNT  

(Miranda)  i  dos  delegats  de  la Cambra  regional  de  Cooperatives.  La  tasca  més  

important  d'aquest comité  pro-subsistències  fou l'organització  d'un gran míting  el  

6  de  febrer  de  1916  al  Palau de  Belles  Arts(400). 

Al  mateix  temps  hi  havia  les  vagues  de  paletes,  fusters,  lampistes,  

fonedors  en  ferro,  calderers,  mecànics,  forners  i  flequers, constructors  de  caixes  

d'embalums,  dependents  de  carboneries.  Feia poc  que  havia  acabat  la  vaga  

dels  electricistes.  En  cadena,  també, hom  estava  signant  noves  bases  de  

treball  amb  augments  de  sou:  fusters  modelistes,  envernissadors  de  pianos,  

auxiliars  de  farmàcia, enquadernadors,  etc.  Les  discussions  tàctiques  foren,  com  
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és  lògic, ben  intenses.  Fonamentalment,  hi  havia  tres  tendències:  mantenir els  

conflictes parcials (a l'hora, però, com a conflictes  aïllats), generalitzar  els  conflictes  

en  els  sectors  afectats  (generalitzar la vaga  dels  paletes  a  tota  la  construcció,  

la  dels  oficis  metal�lúrgics  a  tot  el  metall,  etc),  plantejar  la  vaga  general  de  

tots  els oficis  i  sectors.  Mentre  els  socialiates  i  alguns  sindicalistes moderats  

tendien a donar suport a la primera  postura,  els  sindicalistes  anarquistes  foren  els  

grans  defensors  de  la  segona  posició i  tendiren  a  minimitzar  -sense  oposar-s'hi  

frontalment- la idea de la vaga general total. El fet és que tot- el metall anà a la  vaga 

però no d'una manera unitària  sinó  mes  o  menys  successivament  a partir  del  10 

de  gener.  Els  electricistes  acabaren  la  seva  vaga el  17  de  gener.  Els  fumistes  

el  dia  8  de  febrer.  Els  calderers  ro-mangueren  en  vaga  del  17  de  gener  al  3  

de  febrer.  Els  fonedors  començaren  a  treballar  paulutinament  a  principis  de  

febrer, a l'igual que alguns lampistes, etc.  Pel  seu  costat,  els  forners  romàngueren  

en vaga del  24 de  gener  al  5  de  febrer.  Els  augments  de  nou aconseguits  foren  

en  ocasions  considerables  -entre  0,25  i  0,50 ptes- però en gran part del metall  el 

fracàs  fou total(401) . 

   La  situació fou  especialment dura  i  tensa  en  el cas dels  paletes  i més  en 

general de la construcció,  vaga que no es resolgué fins  el  4 d'abril. (havia  

començat  el  3  de  gener).  Mentre  les  socie-tats  de  paletes  no  volien  perdre  la  

direcció  de  la  vaga  i  s'oposa-ven a  la  generalització  del  conflicte  a  tot  el  

sector  de  la  construcció,  la  Federació  de  la  Construcció  aconseguí  finalment  la 

generalització  (31  gener-7  febrer),  generalització  que  no  fou efectiva,  ja  que  de  

fet  durant  aquells  dies  només  continuaren  en vaga els  paletes.  Les  tensions  

produïdes  per aquests  fets  provocaren  la baixa  de  la  federació  d'algunes  

societats  obreres  (en  especial  la  d'estucadors). 

Posteriorment,  arribà  l'hora  d'intentar  la vaga  general  de tots  els  oficis.  El  

17  de  gener  ja  hi  havia  hagut  un  tímid  intent en  aquest  sentit,  qualificat  per  

alguns  de  provocació  de  la  policia  i  del  governador;  el  fet  és  que  hom  

detingué i  empresonà  caps confederals  coneguts  amb  aquesta  excusa, com 

Miranda,  Negre  i  Pes-taña.  El  5  de  març,  en un míting  convocat  per  la  
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federació  de  la construcció  i  celebrat  a  la  Casa  del  Poble,  Buenacasa  cridà  a  

la vaga general  total  per al  dia 6:  sols  tingué  una  efectivitat  a certes  fàbriques  

de  l'Art  Fabril  de  Sants  i  Gràcia,  així  com  en  tot el  ram de  la  construcció.  

Buenacasa  afirmà  posteriorment  que  ell actuà  com  a  portantveu  de  tot  el  

moviment  societari  barceloní  i no  sols  en  nom  de  la  federació  de  la  

construcció.  Hom  havia  celebrat  abans  una  reunió  secreta  de  delegats  de  

societats  obreres, a  la  qual  no  assistiren  nou  o  deu, "unes  perquè  mai  no  

assisteixen a  aquest  tipus  de  reunions,  d'altres  perquè  els  seus  delegats  no  els  

convenia. 

A  la fi,  el  conflicte  dels  paletes  es  tornà  a  "parcialitzar" i amb 

negociacions individualitzades amb els diferents patrons hom aconseguí augment de  

sou variable,  en general  a  l'entorn de  0,50 ptes(402) . 

Després  de  tot  aquest  moviment  vaguístic,  la  Federació  del ram de  la  

construcció  celebrà  una  important  assemblea  general  els  d dies  11-12  de  juny  

de  1916,  als  locals  del  Centre  Obrer  de  Gràcia (carrer  Santa Àgueda,  40,  1er).  

Allí  hom  discutí  quina  mena  de  re-lacions  havien d'establir-se  amb  les  societats  

afiliades  a  la  federació  i  amb  les  no  afiliades;  si  els  sindicats  federats  podien 

alhora  pertànyer  a  altra  mena  de  federacions  (local,  regional  o nacional);  si  

era  convenient  l'ingrés  a  la  CNT;  si  calia  pactar amb  les  federacions  nacionals,  

d'ofici  del  sector;  com  aconseguir la unificació  de  la  jornada  i  dels  jornals  en  

tot  el  ram de  la construcció;  què  passava  quan una  secció  volia  obrir  una  

sucursal en un  lloc  on  ja  hi  havia  una  secció  organitzada.  Aquest  temari és  un  

clar  índex de  les  preocupacions  organitzatives  vigents  en el  moviment  societari  

del  moment  a Barcelona,  ple  de  contradiccions o  si  més  no  de  tensions  entre  

les  federacions  locals  del  sector  i els  oficis,  les  federacions  nacionals  d'ofici,  les  

centrals  sindicals,  etc.  A  constatar  que  aquella  federació  del  ram  de  la  

construcció,  els  dirigents  més  importants  dé  la  qual  eren  Salvador  Seguí,  Simó  

Piera  i Manuel  Buenacasa,  encara  no  formava  part  de  la CNT(403). 

Fou  després  d'aquesta  assemblea  de  juny  quan  hom  plantejà  per primera  

vegada  la  idea  de  superar  la  federació  mitjançant  la  fusió de  les  diverses  
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societats  en  un  sindicat  únic  de  la  construcció (cal  dir,  però,  que  la  fusió  

s'havia  plantejat  ja  abans  en  el  sector de  la  fusta).  A  partir  de  juliol  de  1916  

des  de  les  planes de  "Solidaridad  Obrera",  les  discussions  sobre  la  possibilitat  

de crear  el  sindicat  únic  foren  cada  cop més  abundants,  òbviament,  les 

argumentacions  favorables  a  la  fusió  es  centraven  sobretot  en  la resolució  dels  

problemes  organitzatius  esmentats  i  en  l'afirmació d'obtenir  una  actuació  davant  

la  patronal  més  unitària  i  forta. Tanmateix,  usualment  de  manera  implícita,  

també  aflorava  l'interès per  a  assegurar  una  direcció  més  efectiva  per  als  

propagandistes confederals.  Significativament,  les  resistències  provenien  tant de  

sindicalistes  moderats,  socialistes ,  com  dels  anarquistes  més doctrinaris  i  

d'acció.  El  4  de  desembre  de  1916  els  paletes  celebraren  una  assemblea  

dedicada  a  la  discussió  del  nou  sindicat  únic. Hom  no  arribà  a  cap  acord,  

però  la  campanya,  per  al  sindicat  únic en  els  primers  meses  de  1917  fou  ja  

intensíssima.  Llavors,  ja  d' una  manera  explícita  hom  presentà  la  creació  dels  

sindicats  únics com  a  una  forma  d'organitzar  la  CNT: 

'De  una  esperanza  falsa  y  perjudicial  se halla  influida  la mayoría  immensa  de  

trabajadores  de  España:  creen  que  podràn ir  mejorando  su  estado  económico  y  

llegar  de  mejora  en  mejora, de  reforma  en  reforma,  hasta  conseguir  su  

emancipación  econòmica.  Existe,  asimismo,  una  tradición  en  los  sindicatos  de 

oficio,  que  creen bastarse  a  sí  mismos  para  vèncer  a  sus  ene-migos,  los  

capitalistas,  en  todos  los  conflictos  que  se  vean obligados  a  plantear  para  

obtener  un  aumento  de  jornal  o  dis-minución  de  las  horas  de  trabajo  (....) 

rebelarse  o  perecer! No  hay  términos  medios.  0  unirse  en  formidables  

federaciones o  disolver  los  sindicatos  obreros"(404). 

A la fi, la decisió de disoldre la Federació del Ram de la Construcció no es 

pendria fins el 22 de maig de 1918, a les portes del congrés de Sants. Hom havia 

format una comissió provincial per a  la  constitució  del  nou  Sindicat  Únic  presidit  

per  Simó. Piera(405). 

I  desprès  d'una  intensa  campanya  que  comentaré més endavant,  hom 

arribà  a  la definitiva  constitució del  Sindicat Únic del Ram de  la Construcció  a  
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primers  de  novembre  de  1918. 

Pel  seu  costat,  les  discussions  a  l'entorn  de  la  fusió  de  les societats  

obreres  del  sector  de  la  fusta  s' iniciaren  el  desembre  de 1915:  es  tractà  

d'unificar  en  una  sola  entitat  els  fusters,  cadi-rers,  ebenistes,  constructors  de  

piano,  etc.  Durant  la  segona  quinzena  de  febrer  de  1916  s'havien  unificat  els  

fusters  de  Barcelona  i els  ebenistes.  Fou  molt  més  difícil  aconseguir  la  

unificació  amb  les societats  dels  barris.  En  aquest  sentit  l'oposició  partí  dels  

fusters  de  Gràcia,  els  quals  volien  la  constitució  d'un  comitè  central conservant  

però  la  independència  de  les  diversos  entitats,  és  a  dir volien  una  federació  

local,  no  un  nou  sindicat.  El  nou  Sindicat  de Fusters,  Ebenistes  i  Similars  fou  

legalitzat  el  14  de  març  de  1916. Fins  el  1917  no  es  constituí  el Sindicat Únic  

del  Ram  d'Elaborar Fusta,  que  fou així  en  principi  el  primer  sindicat  únic  

constituït(405). Els  seus  principals  dirigents  foren  Salvadoret,  els  germans  Vidal i  

Segundo  González,  sense  oblidar  Manuel  Buenacasa.  Tanmateix, nombroses  

societats  i  sindicats  d'ofici  restaren  fora del  sindicat únic.  Es  el  cas  del  Sindicat  

d'Obrers  Constructors  de  Pianos,  o del  Centre  d'Oficials  Fusters  i  Torners  

modelistes,  o  de  la  Unió d'Obrers  Fusters  Mecànics  de  Barcelona  i  voltants. 

Els  conflictes  vaguístics,  els  intents d'una  major  estructuració  de  

l'organització  de  la  CNT,  generaren  el  1915-16  escissions i  resistències  

considerables  dins  del  món  societari  que  hom  ha  tendit  a  ignorar.  La  qüestió  

és  lluny  d'ésser  menor,  especialment  perquè  cal  tenir  ben  present  que  la  

reorganització  es  féu  sempre  en  nom  de  l'afirmació  de  la  idea  d'unitat  sindical  

dels  treballadors. Un  primer  cas  important  fou  el  de  la  societat  de  forners  La  

Espiga, Aquesta fou considerada "quasi groga" el 1915 i els  sindicalistes  

revolucionaris  intentaren  constituir  una  societat  de flequers,  alternativa,  que  fou  

reconeguda  per  la  federació  local. 

La  situació  es  regularitzà  tanmateix a principis de gener de 1916(406) . 

Un segon fou el cas dels tipògrafs, el febrer-març de 1916. Hom havia  intentat  

la  formació  també d'una  mena  de  federació  de societats  obreres  del  ram  d'arts  

gràfiques  (el  setembre  de  1915) que  reuní  la  Unió  Obrera  de  l'Art  d'Imprimir,  
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la  Unió  d'obrers enquadernadors  i  similars,  els  fotogravadors,  els  litògrafs  La  

Solidària  i  els  maquinistes  i  minervistes  La  Gutemberg.  Segons  sembla els  

elements  revolucionaris  i  anarquistes  de  l'Art  d'Imprimir  havien  deixat  la  

societat  després  del  fracàs  de  la  vaga  del  sector de  1913.  A  començamens  de  

1916,  l'Art  d'Imprimir estava  en  mans dels  socialistes  i  dins  la  Unió  local  de  

les  Arts  del  Llibre  estava  discutint  un  possible  ingrés  dins  la  Federació  Gràfica  

Espanyola,  de  la  UGT.  Llavors  els  anarquistes  volgueren  constituir  una  nova  

societat  de  tipògrafs  que  obtingué  el  suport  de la  federació local  de  societats  

obreres  de  Barcelona.  La  separació  acabà  d'esclatar  quan  la  Unió  Obrera  de  

l'Art  d' Imprimir  decidí  per  majoria l'ingrés  a  la  UGT  (la  primera  setmana  

d'abril  de  1916).  L'existència  de  dues  societats  entre  els  tipògrafs  provocà  

aviat  un  conflicte  obert als  tallers  d"'El  Liberal"   (finals  de  Maig  de  1916).  Val 

a  dir  que  a l'Art  d'Imprimir  es  trobaven  un  bon nombre  de  dirigents: aviat  

coneguts  con  és  ara  Joaquim Bueso,  el  seu  germà  petit  Alfred Bueso,  Rafael  

Vidiella,  Escofet  i també  Angel  Alvarez,  Evelio  Boal, Tomàs  Herreros, Salvador  

Quemades,  etc.  A  la  nova  societat  de  l' Art  d'Imprimir  passaren com és lògic els 

caps  anarquistes  i  anarco-sindicalistes, però  no  aconseguiren arrosegar la majoria  

de  l'ofici:  mentre  la  societat  influïda  pels  socialistes comptava  amb  un  200 

afiliats  el  1917,  la  dels  anarquistes  en  tenia  sols  50(407). 

Amb  un major  volum  quantitatiu  també  havia  de  produir-se  una escissió 

entre els  mariners  i fogoners  de  Barcelona.  La  presència a  començaments de  

1916,  arran  de  la  victòria  obtinguda  pels  descarregadors  de  blat,  després  

d'una  vaga  iniciada  el  30  de  desembre de  1915  que  afecta  412  treballadors.  

En  el  míting  per  a  glossar l'èxit  hi  participaren  juntament  amb  Pérez,  Llorens,  

Gallard  i  Gas-ton,  de  les  societats  obreres  de  la  federació  del  moll,  Francesc 

Miranda (en nom  de  la  CNT),  Caneda  (de  la  Confederació  Regional)  i Ángel  

Pestaña.  A  partir  d'aquí,  hom  intentà  la  influència  entre els  mariners,  fogoners  

i  cuiners i cambrers, uns sectors  amb  relacions  (però  no  exactament  afiliació)  ja  

tradicionals  amb  la  UGT, especialment  a  través  de  les  respectives  federacions  

nacionals d'ofici. 
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Succersors  de  la  Societat  d'obrers  fogoners  marítims  i  terrestres  La  

Razón,  el  9  de  novembre  de  1912  hom  legalitzà  el  sindicat d'obrers  fogoners  i  

mariners La Naval,  que  sembla  haver-se  reorganitzat  el  15  de  setembre  de  

1918.  La  Naval  pertanyia  a  la  Federació  d'obrers  del  Mar  i  Transports  Marítims  

d'Espanya,  reorganitzada  el  gener  de  1914  a  Barcelona;  també  hi  pertanyien  

els  obrers de  la  fonda  marítima. 

L'abril de 1916 hom celebrà a Barcelona (al local El Globo), un míting conjunt 

de les dues federacions nacionals d'ofici en aquells moments més potents: la dels 

ferroviaris i la dels treballadors del mar. Els ferroviaris eren de la UGT i la secció 

catalana ferroviària acabava d'ingressar a la federació nacional. Els cenetistes es 

trobaren amb una situació incòmoda, temerosos de l'allunyament  definitiu de  La  

Naval,   i  alhora  incapaços  d'oferir  una  alternativa  organitzativa  seriosa  a  

aquells  treballadors.  L'ocasió  per  a  una  intervenció  més  o  menys  directa  en  La  

Naval  dels propagandistes  confederals  no  es  produí  fins  el  segon  semestre  de 

1916,  desprès  de  la  important  vaga  del  sector  el  17  de  juny-31  de juliol,  

vaga que  s'enllaçà amb  la dels  ferroviaris.  Es  significatiu que  al  míting  de  3  de  

juny  de  1916,  en  plena  campanya  preparatòria de  la  vaga,  no  hi  participés  

cap  anarquista  o  anarcosindicalista conegut  i  sí,  en  canvi,  ho féu.  Reoyo  en  

nom  de  la  Federació  d'Obrers del  Mar.  Els  oradors  Jordà  i  Estrada  (en  nom  de  

La  Naval),  Miret (La  Oceànica),  Jeroni  Pérez  (Fonda  Marítima),  Caballer  (de  la  

Federació  d'Obrers  del  Transport)  i  Martínez  (de  la  Unió  Ferroviària, secció  

catalana),  així  com  un  delegat  de  València;  presidí  Barros. Finalment,  les  dues  

vagues  es  perderen.  I  llavors  esclatà  la  crisi interna  dins  La  Naval.  El  dia  7  

d'agost  de  1916  una  assemblea  de la  societat  acordà  l'expulsió  de  la  junta  

directiva,  totalment  cremada  pel  desenvolupament  de  la  vaga.  El  president  es  

negà  a  retre els  comptes  al�legant  la  clausura  de  local  social;  en  la  mateixa 

assemblea  hom  nomenà  una  comissió  per  a  negociar  la  reapertura  del local,  

que  aviat  s'aconseguí.  A  partir  d'aquí  hom  creà  una  nova societat  La Aurora  

del  Marino,  el  mateix  agost.  Aquesta  nova  societat  sembla  haver-se  decantat  

des  d'un  bon  principi  cap al  corporativisme  allunyat  tant  dels  ugetistes  com  
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dels  cenetistes  i  haver recollit  la  majoria  dels  treballadors i  afirmava  comptar  

amb  2.000 afiliats  el  1917.  Pel  seu  costat,  La  Naval  passà  llavors  paulati-

nament  a  rebre  la  influència  dels  anarquistes,  justament  perquè foren  aquests  

els  que  realment  reorganitzaren  la  societat.  En  especial,  sembla  que  tingueren  

un  paper  fonamental  Jaume  Aragó  i Andreu  Miguel.  En  tot  cas,  el  significatiu  

fou  que  el  18 de gener de 1917, quan hom celebrà  una  nova  assemblea  dels  

treballadors  del  mar  als  locals  de  La Naval,  hi  assistiren delegats  de  les  

entitats de  ferroviaris  i  de  la  Confederació  Regional  i  Nacional  del  Treball.  

Llavors  els  afiliats  de  La  Naval  eren uns  700  o  800(408). 

En  definitiva,  el  1915-17,  la  constitució  de  federacions  locals  d'oficis  i  la  

preparació  dels  futurs  sindicats  d'indústria havia  provocat  en  un  cort  sentit  la  

divisió  sindical:  es  crearen, al  costat  de  les  ja  existents,  noves  societats  

obreres  de  paletes, fusters,  barbers,  pintors,  tipògrafs,  mariners,   etc(409). La  

reducció de  les  raons  d'aixó  només  a la  resistència  corporativa  a  la  unificació  

amaga  un  altre  motiu que  també  fou  important:  la  resistència a  una  direcció  

anarquista -anarcosindicalista,  si  es  vol-  del  moviment  sindical,  resistència  que  

òbviament  no  fou  exclussiva  dels socialistes  o  ugetistes. 

És molt  difícil  restablir  la  vida  i  la  composició  dels  comitès locals,  

regional  i  nacional  de  la  CNT  fins  el  1918,  tant  pels  continus  canvis  que s'hi 

produiren com per una  manca  de  fonts  documentals  sobre  el  tema. 

El  primer  comitè  nacional  encapçalat  per  Manuel  Andreu degué actuar  

amb  pocs  canvis  en  els  càrrecs  no  vocals  fins  a  mitjans  1916 En  tot  cas,  

Francesc  Miranda n'era secretari  el  maig  de  1916,  quan es celebrà,  l'Assemblea 

Obrera de València, i el  seu  protagonisme com  a  dirigent  representatiu  del  comitè  

no havia fet més que augmentar des de començaments de  1916.  És  possible  que  a  

Miranda el substituís Francisco Jordán a finals  de  1916,  con  afirma  Buenacasa(410). 

En  qualsevol cas, fins  el  1918  el  comitè  nacional  tingué molt poc  protagonisme i 

a dures penes aconseguiren mantenir certes relacions amb dirigents de societats 

obreres de fora de Catalunya. És dubtós fins i  tot que realment actuessin com a tals 

comitès, amb la presència regular de vocals de societats obreres de Barcelona. 



256 

Fou el comitè regional qui paulatinament anà afirmant el seu paper i havia 

d'aparèixer, per exemple, com el veritable interlo-cultor  confederal  davant  la  UGT  

el  1916-17.  Després  de  la  detenció del  comitè  regional  de  1913  arran de  la 

vaga  del  tèxtil,  el  1914-15  formaren part del mateix en un moment  o altre,  

Negre,  Caneda, Andreu,  Miranda,  potser  Piñon,  Rueda,  etc.  Àngel  Pestaña  

s'incorporà  al  comitè  el  gener  de  1916.  És  difícil  de  precisar  la  data 

d'incorporació  però  sembla  que  Seguí  també  formà  part  del  mateix abans  ja  

del  mateix  de  1916.  En  tot  cas,  Salvador  Seguí  fou nomenat  secretari  general  

a  finals  d'agost  de  1916.  El  dia  24  del  mateix mes  una  assemblea  de  

delegats  de  societats  obreres  de  Barcelona  elegí  per  a  formar  el  comitè  

regional  els  sindicats  de  pintors, constructors  de  carros,  fusters  i  fonedors  en  

ferro(411).  Fou aquest comitè,  i  en  especial  Seguí,  qui  des  de  Catalunya  

impulsà,  com  veurem,  l'entesa  amb  la  UGT  i  la  celebració  de  l'atur general  del  

18 de  desembre  de  1916.  Un  ple  de  sindicats  de  Barcelona  celebrat  el  gener 

de  1917  segurament  alterà  la  composició  del  comitè  general ara,  el  constituïen  

Salvador  Seguí,  Francesc  Miranda,  Martí  Barrera,  Josep Climent  i  Enric  Rueda.  

Aquest  comitè  dimití  el  5  de  març de  1917  com  a  protesta  contra  les  

resistències  que  trobava  la  seva campanya  favorable  als  sindicats  únics.  

Tanmateix,  Seguí  continuà com  a  secretari  general  i  en  el  comitè  que  preparà  

el  congrés  de Sants  després  del  moviment  d'agost  de  1917  figuraren  Camil  

Piñon, Simó  Piera  i  Martí  Barrera. 

    Dóna la impressió que el comitè regional minimitzà molt acusadament el 

comitè de la federació local de Barcelona, potser perquè aquesta fou entesa durant tot 

aquest temps més com a reunió de delegats de les diverses societats obreres 

existents a Barcelona que com a un organisme de funcionament regular i delimitació 

precisa. 

En  tot  cas,  fins  el  6 de  desembre  de  1917  no  he  trobat  informació 

exacta  sobre  el  comitè  local;  en aquesta  data hom  celebra  una assemblea de 

delegats per a la renovació del mateix i hom designà els sindicats  de  mecànics,  

vidriers,  sabaters,  paletes,  fusters  i  la Constància  per a  constituir-lo.  És  possible  
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que  aquest  comitè  fos encapçalat  per  Paulino  Díaz (412). 
                                              + + + 

L'impuls  per  a  la  negociació  de  pactes  amb  la  UGT  partí  del ja  

tradicional  plantejament  unitarista  que  havia  presidit  en  principi  la  constitució  

de  la  CNT  i,  més  en  concret,  de  la  necessitat d'endegar  accions  reivindicatives  

rellevants  contra  l'encariment de  les  subsistències.  Com  ja  he  explicat,  la  

reorganització  de la  CNT  a  Catalunya  a  partir de  1914 anà  molt  lligada  a  la  

celebració  d'assemblees  obreres  per a  trobar  solucions  al  tema  dels  augments  

de  preus.  La  més  important  fou  la  de  novembre  de  1915  que nomenà  una  

comissió  pro-subsistències  amb  representació  de  societats  obreres,  la  CNT  i  les  

cooperatives.  Després  del  míting  celebrat  el  6  de  febrer  de  1916,  organitzat  

per  aquesta  comissió,  al Palau  de  Belles  Arts(413),  hom  es  preocupà  d'ampliar  

l'abast  del  moviment  i  els  dies  13-15  de  maig  de  1916  hom  reuní  una  

Assemblea  Obrera  a  València,  amb  assistència  d'uns  70  delegats  que  afirmaren  

representar  uns  700  organismes  de  tota  Espanya. L'origen, comparació  i 

caracterització  d'aquesta  assemblea  és  confusa  encara  que és  clar  que  la  

iniciativa i la direcció de la mateixa va recaure en els propagandistes confederals. Fou,  

en  tot  cas,  la  primera  reunió  àmplia  d'abast  espanyol  que  a  l'entorn  de  la  

CNT  es  produïa  des del  1911,  molt  més  àmplia,  en  tot  cas,  que  el  congrés  

per la pau d'El  Ferrol  el  1915.  Hom  acordà  iniciar  una  campanya  espanyola  per  

l'abaratiment de  les  subsistències  i  per  això posar-se en contacte  amb  la UGT.  

En  la  comissió  triada  per a  dirigir  la  campanya hi figuraven  Seguí,  Miranda  i  

Pestaña.  Val  a  dir  que,  pel  seu  costat, en  el XII  congrés  celebrat  a Madrid  els  

dies  12-13  de  maig  del  mateix  1916,  la UGT havia  decidit  preparar un atur 

general  de  protesta  a  tota Espanya  i  encomanà  la  preparació  al  comitè  

nacional  i  una comissió  composta  per  delegats  de  les  diverses  regions  (en  el  

cas de  Catalunya,  Lluís  Estrada).  Després  d'entrar  en  contacte  amb  el govern 

Romanones,  el  comitè  nacional  ugetista  decidí  iniciar  la  carn panya  de  protesta  

el  16  de  juliol.  La  campanya  no  es  pogué  produir perquè  arran de  la  vaga  

dels  ferroviaris  de  la  Companyia  del  Nord es  declarà  l'estat  de  guerra  a  
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nombroses  províncies.  El  que  sí es  produí,  però,  fou  la  signatura  del  primer  

pacte  amb  la  CNT(414). 

Cal  adonar-se'n  de  l'exacte  significació  d'aquest  pacte  UGT-CNT.  Per  un  

costat  era  clar  l'objectiu  immediat:  una  campanya  d' agitació  conjunta  de  

protesta  per  l'encariment  de  les  subsistències.  Però,  per  l'altre,  cal  valorar  fins  

a quin punt, com a  mínim en  el  moviment  sindical  català,  augmentà  l'expectativa  

d'una aspiració ja vella:  la  possibilitat  d'una  central  sindical  única  a  tota Espanya  

que realment representés tot  el  moviment  societari.  En aquest  sentit,  l'ambigüitat  

amb  la  qual  s'havia  produït  la  fundació  de  la  CNT  no  féu més  que  augmentar.  

Des de les federacions  d' ofici  i  també  des  de  les  federacions  locals  els  dirigents  

sindicalistes  actuaren  més  que  abans  amb  la  perspectiva  de  la  superació de  la  

divisió entre la CNT i  la  UGT.  Foren molts  els  que no vegeren -ja  n'havien  dubtat  

anteriorment-  la  conveniència  d'anar  a  una afiliació  estricta  a  la  CNT.  És  el  

cas de la major part  de  les  federacions  d'ofici  amb  presència  catalana  important,  

o de la  federació  local  de  Badalona  que  s'havia  organitzat  el  1915  sota  l'impuls  

de Joan Peiró.  Òbviament,  la  ideologia  sindicalista  revolucionària, que  s'havia  

configurat  el  1907-10  a  l'entorn del  moviment  de  Solidaritat  Obrera,  no  feia  

més  que  reforçar  aquestes  posicions.  I  això afectà  també  força  a  determinats  

sectors  dels  minoritaris,  socialistes  catalans  (en  especial Joaquim Bueso  i  la  

direcció  reussenca de  la  Federació  Socialista  Catalana).  En  definitiva,  les  

peticions de  celebració  d'un  congrés  obrer  obert  a  tot  el  moviment  societari 

espanyol,  ja  presents  el  1915,  es  multiplicaren  el  1916(415). 

Bé,  des  dels  medis  confederals,  el  principal  artífex  del  pacte fou  Salvador  

Seguí,  una  vegada  més  home  clau  i  pont  entre  les  aspiracions  més  generals  

del  moviment  societari  català  i  els  propagandistes  confederals  més  estrictament  

anarquistes.  La  decisió  de l'Assemblea  de  València  d'entesa  amb  la  UGT  havia  

estat  promoguda per  Seguí  i  per  Àngel  Lacort  (de  la  federació  local  de  

Saragossa). Hom decidí  enviar  un  delegat  a  Madrid  per  a  negociar  amb  la  

UGT. Cal  tenir  en  compte,  per a  valorar  exactament  la  iniciativa  ,  que    í en  

aquells  moments  la  UGT  comptava  amb  més  de  cent  mil  afiliats i  que,  en  
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canvi,  la  CNT  en  tenia  sols  uns  quinze  mil.  La  reacció      dels  anarquistes  

barcelonins  fou,  com  és  lògic,  ben  reticent.  A l'Ateneu  Sindicalista  

majoritàriament  s'acceptava  una  unió  limitada  a  Catalunya.  Tanmateix,  les  

negociacions  iniciades  a  finals de  maig,  es  concretaven  el  16-17  de  juliol  de  

1916  a  Saragossa. 

Allà,  Besteiro,  Largo  Caballero  i  Barrio  per la  UGT,  i  Seguí,  Pestaña  i  

Lacort  per  la  CNT  signaren  una  aliança  formal,  el  denominat  aviat  Pacte  de  

Saragossa(416). Mentre  Vicente  Barrio  representava  d'alguna  manera  les  postures  

contràries  al  pacte  dins  de  la  UGT, Pestaña  assegurava,  pel  seu  costat,  la  

presència  de  l'ortodòxia  anarquista  barcelonina  en  les  negociacions. 

Arran  del  pacte  signat,  després  de  molts  anys,  dirigents  importants  de  

la UGT  i  del  PSOE decidiren  anar  a  Barcelona  per  a intervenir  en  els  actes  

propagandistes  de  suport  a  la  vaga  de  fogoners i mariners. Tanmateix no 

pogueren celebrar cap acte perquè foren detinguts  i  empresonats,  juntament  amb  

Salvador  Seguí.  Les   garanties  constitucionals  no  foren  restablertes  fins  l'agost  

i  llavors  els  delegats  regionals  anomenats  pel  congrés  de  la  UGT,  més els  

dirigents  de  la  CNT  i  de  la  UGT  signaren  un  manifest  conjunt que  fixava  com  

a  data  d'inici  de  la  campanya  de  protesta  el  15 d'octubre  de  1916,  dia  en  

què  es  celebraren diversos  actes  a  diverses  localitats  espanyoles.  A Barcelona  

parlà  Largo  Caballero.  La campanya  tingué  una  altra  fita  el  12  de  novembre,  

quan  hom  convocà un gran nombre  de  manifestacions.  Finalment,  el  18  de  

novembre  es reuní  una  assemblea  dels  directors  ugetistes  de  la  campanya,  a  

Madrid,  a  la  qual  assistiren  també  representants  de  la  CNT,  de  la comissió  

creada  a  l'Assemblea  de  València,  de  la  Federació  de  l' Art  Tèxtil  i  de  la  

Federació  Obrera  de  Saragossa.  És  a  dir,  entre altres,  es  reuniren  els  mateixos  

de  Saragossa,  Pestaña,  Lacort  i Seguí,  així  com  el  comitè  nacional  de  la  UGT,  

amb  Barrio,  Besteiro i  Largo  Caballero.  l'Assemblea  decidí  convocar  a  la  fi  un  

atur  general  per  al  dia  18  de  desembre  de  1916,  atur  que  efectivament  tin-

gué  un  ampli  ressò  general  a  tota  Espanya,  per  més  que  no en tots els llocs la 

vaga fou realment general.  A  Barcelona,  els  dirigents confederals  en  les  seves  
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anàlisis  posteriors han  tendit  a  minimitzar  aquesta  data  i  la  seva  vaga,  en  el  

fons  perquè  fou  una  vaga amb  un  acusat  contingut  laboralista  i  perquè  el  pes  

de  la  CNT  com a  tal  en  ella  fou  decisiu  però  també  secundari.  Tanmateix,  cal  

recordar  que  fou  la  primera  vaga  general  global  que  es  produïa  a  Catalunya,  i  

en  especial  a  Barcelona,  des  del  setembre  de  1911.  I  en aquells  moments,  

"Solidaridad  Obrera"  valorà  molt  positivament  la  vaga  i  tot  el  moviment.  

"Solidaridad  Obrera"  havia deixat clar, comentant  la  reunió  del  18  de  novembre,  

que  la  vaga  seria  de  24  hores  ("bien entendido");  les  reivindicacions  bàsiques  

havien d'ésser: la  resolució  de  la  crisi  del  treball,  l'abaratiment  de  les  subsis-

tències  i  una àmplia  amnistia  per  als  presos  polítics  i  socials. També  per al  

diari  confederal  era  clara  la  significació  unitària del  moviment  (eren  "optimistas  

para  todo  lo  que  tienda  a  la  unión y  unificación  del  Proletariado").  El  8  de  

desembre  publicà  el  manifest  conjunt  del  comitè  nacional  de  la  CNT  i  de  la  

comissió  creada  a  l'Assemblea  de  València,  manifest  també  força  moderat  i  

que justificava  la  crida  a  la  vaga  en  l'actuació  ineficaç  del  govern. 

"Ha  sido  en vano  que  nuestra  actitud  noble  y  razonada  haya esperado  las  

determinaciones  del  poder  gubernamental-capitalista;  de  nada han  servido  los  

plazos  y  las  treguas  concedi-das,  ellos,  los  de  siempre,  se  han  burlado  de  

nuestras  necesidades  y de  nuestra  actitud,  hasta  ahora  correctísima (417). 

À Barcelona,  al  comitè  d'aquella  vaga  figuraven  entre  d'altres una  part  

important  dels  que  abans  hem  denominat  "equip"  de  Seguí: Piera,  Botella,  

Viadiu,  Valero,  el  mateix  Seguí,  etc.  Deslluí  la vaga  —que  sembla  que  fou  

força  efectiva-  el  que  tramvies  i  trens circulessin  amb  normalitat.  I  é's  ben  

característic  del  to  que  tingué  el  moviment,  un  to  volgudament  contingut  i  

gens  aventurista, el  que  havent-se  produït  una  sèrie  de  detencions  pocs  dies  

abans de  la  vaga  (entre  d'altres,  el  director  de  "Solidaridad  Obrera" José 

Borobio,  més  Martí  Barrera,  Antoni  Amador,  Jaume  Roca,  Enric Farrés,  Josep 

Arbós,  etc),  el  comitè  de  vaga  anès a veure  el  governador  civil  a  qui  assegurà  

que  la  vaga  es  limitaria  al  dia  18. Exactament,  sembla  que  hom  digué  al  

governador: si són  posats  en llibertat  els  presos,  recorrerem amb ells  els  Centres  
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Obrers  a fi  que,  veient-los  lliures,  els  companys  tornin  demà  a  la  feina. 

Els detinguts  foren deixats anar. A  Catalunya,  l'atur  fou  efectiu,  com a 

mínim,  a  part  de  Barcelona,  a  Badalona,  Mataró,  Sabadell,  Terrassa,  Reus,  

Tortosa,  pot-ser  Lleida,  Sant Feliu  de  Guíxols. 

Com deia,  la valoració  que  féu  "Solidaridad  Obrera"  de  l'atur fou altament  

positiva  i  posa  de  manifest  alhora  els  equilibris dels  propagandistes  confederals  

per  a  no  trencar  amb  la  realitat del  moviment  societari  del  moment,  tot  i  

intentant  afermar  el  pes de  les  posicions  sindicalistes  revolucionaries:(418)  

"El  sindicalismo  revolucionario,  que  es  un  estilo  de  acción y una  interpretación  

del  hecho  económico,  gana  vertiginosamente todo  el  campo  obrero  organizado y 

se  afirma  en  la  conciencia de  los  militantes  y  senala  para  el  dia  de  la  fusión  el  

primer gran  triunfo.  El  pesimismo y  la  apatía,  que  constituían  una atmósfera  

depresiva,  han  recibido  un  fuerte  golpe,  tanto,  que sin el no  habría  sido  posible  

el  resurgimiento  del  proletariado. (...)  Hemos  de  saber  defendernos,  destruyendo  

los  juegos a  que  recorren  los  que  pretenden  que  el  proletariado  no  salga de  la  

condición  de  bestia  explotada  y  también  hemos  de  saber recoger  las  enseñanzas  

que  nos  dan nuestras  luchas,  que,  como hemos  visto,  han  dado  la  razón  al  

sindicalismo  revolucionario" 

Cal  tenir  en  compte  que  els  dirigents  confederals  més  pro-sindicalistes,  

els  veritables  directors  de  l'atur  del  18  de  desembre de  1916,  havien  

d'imposar-se  a  sectors  disposats  me's  a  preparar una  revolta  o  accions  

revolucionaristes  que  no  accions  ordenades del  tipus  esmentat(419). 

     En qualsevol dels casos, fou ben clar que dins els medis confederals i 

anarquistes el grup més pro-sindicalista encapçalat per Seguí n'assolí la direcció, 

encara que només  fos  perquè  comptava amb  una  política  d'actuació  més  o  

menys  clara  i  entenedora. Els eixos d'aquesta eren en  aquells  moments:  

enfortiment  organitzatiu mitjançant  la  formació  dels  sindicats  únics  i  la  

identificació de  la  CNT  amb  el  moviment  sindical  reorganitzat  en  aquells  anys, 

com  a  mínim  a  Catalunya  (la  CNT havia  d'ésser  vista  així  més  que com una  

central  sindical  ja  existent  com una  central sindical que estava  sorgint  d'un  

moviment  sindical  nou  reanimat  per  la  situació conjuntural  dictada  per  la  
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Primera  Guerra  Mundial);  entesa  amb  la UGT  que  venia  exigida  per  múltiples  

motius,  per  un  costat  oferia una  perspectiva  d'actuació  que  es  volia  eficaç  per  

a  pressionar el  govern  en  el  tema  de  les  subsistències,  per  l'altre  responia  a 

una  exigència  del  moviment  societari  d'aquells  moments  a  la  qual era  difícil  

oposar-se  (en  darrer  terme,  a  més,  es  tractava  d'ésser coherents  amb  la  fe  

en  la  capacitat  del  sindicalisme  revolucionari d'ésser  realment  l'expressió  més  

acabada  del  moviment  obrer).  Com és  lògic,  no  hi  havia  en  el  fons  cap  

oposició  de  principi  a  la  utilització  de  les  condicions  polítiques  del  moment  per  

a  afavorir  el desenvolupament  organitzatiu del  moviment  sindical  i  obtenir  

beneficis  immediats  per  als  obrers;  simplement,  hom  afirmava  que  el moviment  

sindical  era  una  cosa  diferent  dels  partits  polítics  i que  no  devia,  si  no  volia  

desnaturalitzar-se,  entrar  en  el  joc parlamentari  i  institucional  de  l'estat(420). 

L'entesa  amb  la  UGT  proseguí.  El  25  de  març  de  1917,  de  nou a  

Madrid,  es  reuniren  delegats  regionals  de  la  UGT,  membres  del comitè  nacional  

d'aquesta  i,  altra  vegada,  Seguí,  Lacort  i  Pestaña. Després  de  constatar  la  

ineficàcia  de  la  Comissió  Pro-subsistències creada  pel  govern,  hom  acordà  l'ús  

de  la  vaga  general  "en  un  plazo no  limitado,  como  el  arma  más  poderosa  que  

posee  para  reivindicar sus  derechos",  la  preparació  d'aquesta  i  es  reafirmà  com  

a  direcció  de  tot  el  moviment  aquella  comissió  mixta  entre  UGT  i  CNT.  El dia  

27  a  la  Casa  del  Poble  hom  donà  a  conèixer  les  decisions  preses  en un  

míting  conjunt.  El  govern  llavors  suspengué  les  garanties constitucionals  i  

empresonà  els  signants  del  manifest;  la  delegació confederal  fou  detinguda  

quan tornava  a  Barcelona  i  empresonada  a Madrid.  De  tota  manera,  als  set  

dies  hagueren  d'ésser  posats  en llibertat(421). 

No  és  aquest  el  lloc  per  a  estendre's  en  l'explicació  de  la situació  

política  espanyola  de  1917  que  dugué  al  moviment  revolucionari  d'agost  de  

1917»  tema  d'altra  banda  que  compta  amb  una abundosa  bibliografia.    

M'interessa,  més  modestament,  assenyalar algunes  de  les  pautes  del  

comportament  dels  dirigents  confederals davant  els  fets. 

Hi  ha  dos  aspectes  fonamentals:  els  objectius  entrevistos  i les  formes  de  
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preparació  del  moviment.  En  el  primer  aspecte,  és clara  la  febre  

revolucionarista  que  s'apodera  dels  anarquistes  i anarcosindicalistes  de  

Barcelona;  en  aquest  sentit,  l'acord  del 27  de  març  assolí  una  nova  

significació,  arran  de  la  dimissió  del govern Romanones,  de  l'agitació  de  les  

juntes  militars  de  defensa, i,  sobretot,  de  la  constitució  del  govern Dato.  De  

cop,  la  possibilitat  d'enfonsament  del  règim  monàrquic  de  la  Restauració  es  

veié com  a  immediata,  I  tothom  era  conscient  que  el  moviment  era  polític i  

que  estava  en  principi  dirigit  pels  partits  polítics,  des  dels republicans  fins  els  

socialistes.  L'apoliticisme  (antipoliticisme,  sovint)  dels  propagandistes  confederals  

s'intentà  cubrir  mitjancant  argumentacions  com  la  següent,  inserta  el  12  de  

maig  a  "Solidaridad  Obrera":(422)  

"Decir  esto  se  va  no  esta bien.  Lo  consecuente  es  decir  esto hemos  de  hacerlo,  

esto  es  necesario  foragitarlo  y  proceder  sin dilación.  ¿La  República?  ¿Por  la  

República,  luchamos?  El  pue-blo  lo  diríá;  nosotros  no  hacemos  ni  haremos  otra  

cosa  que  ir  con  el  pueblo  hasta  donde  pueda  y  quiera  ir.  Pero  entendemos  que 

sin concertar acuerdos previos, sin pactos ni inteligen- cias previas, podemos sumarnos 

todos en una acción colectiva en  la  calle,  al  aire  libre". 

Era  una  argumentació  que  aviat  seria  tòpica  (la  mateixa,  en tot cas, que 

la feta servir el 1930-31 per a col�laborar amb els republicans  i  sumar-se  al  

moviment  que  dugué  la  Segona  República). I així  es  produí  una  situació  ben  

paradoxal;  en  principi  la  CNT  donava  suport  a  un  moviment  polític  només  a  

traves  dels  seus  pactes  amb  la  UGT;  alhora,  especialment  a  Catalunya,  anava  

darrera  dels  republicans  i  altres  polítics  per  a  conèixer  el  que  volien  fer  i  

poder  sortir  al  carrer.  Cal  dir,  a  més,  que  davant  els  fets és  difícil  trobar  

veus  discordants,  no  ja  entre  els  sindicalistes  sinó tampoc  entre  els  més  

estrictament  anarquistes.  Les  reticències,  de  fet  una  certa  actitud  temerosa,  

s'han de  trobar,  en  tot  cas,  en Salvador  Seguí(423). 

De  tota  manera,  la  CNT  s'apressà  a  establir,  com a  mínim  teoricament,  

un  programa  específic.  Aquest  programa  ha  estat  interpretat  de  diverses  

maneres:  en general,  hom  ha  fet  notar  el  que  contenia  unes  aspiracions  



264 

maximalistes  que  volien  reafirmar  el caràcter  independent  de  l'actuació  

anarcosindicalista(424). Però,  per   damunt  de  tot,  hi  ha  la  barreja  d'aspiracions  

mínimes  i  màximes,  la manca  d'estructuració,  la  impressió  que és  sobretot  el  

recull  d'opinions  de  signe  divers.  Pot  ésser  vist  en  el  fons  com  a  

representatiu  i indicatiu d'un conjunt no estructurat d'aspiracions presents en  els  

medis  confederals  del  moment  a  Barcelona.  I  si  hom  l'analitza  amb  detall  és  

difícil  de  trobar  cap  afirmació que signifiqui realment una voluntat de fer una 

revolució obrera al país, si hom entén per això una pretensió de dirigir tota  la  

societat  espanyola,  o  com podria  semblar  lògic,  una  crida  a  una  revolució  

anarquista  o  com  a mínim  sindicalista. 

Hi  ha  l'aspiració  a  afirmar  el  paper  dels  sindicats davant la vida  política  

del  país:  hom  demana  la  constitució  d'un  comitè de representants de  sindicats  

obrers  per a  fiscalitzar "las  órdenes  de  los  comitès  político-burgueses,  

particularmente  cuando  se refieren a  intereses  de  las  clases  obreras";  

reconeixement  de  la personalitat  dels  sindicats  obrers  i  de  la  seva  capacitat  

per  a rebutjar  o  acceptar  les  lleis  que  els  afectin  sorgides  del  "Parlamento  

Constituyente". 

Un  altre  capítol  d'aspiracions  es  centra  en  reivindicacions laborals  ben  

concretes  i  "reformistes":  jornada  laboral  de  7  hores; jornal  mínim de  4  ptes  

per  als  majors  de  16  anys;  supressió  del treball  nocturn;  dissolució  de  les  

colònies  industrials  i  el  seu règim de  treball;  supressió  del  preu  fet;  que  els  

treballs  a  càrrec dels  municipis,  diputacions  i  l'estat  es  contractin,  sense  

intermediaris,  a  través  dels  sindicats;  pagament  de  la  totalitat  del  jornal  als  

impossibilitats  per accidents  o  malalties;  prohibició  del treball  als  menors  de  

catorze  anys;  setmana  anglesa. 

Respecte  del  nou  règim polític,  sense  posar  en  qüestió  l'existència  de  

l'estat,  hom  demanava  coses  com:  primacia  del  poder  "representatiu"  sobre  el  

poder  "executiu";  aboliment  del  senat;  separació  de  l'església  i  l'estat;  

aboliment  dels  consells  d'estat; aboliment  dels  cossos  de  la  noblesa;  autonomia  

municipal  i  regional;  dret  de  reunió,  associació  i  coalició;  llibertat  "absoluta" de  
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premsa;  que  les  garanties  constitucionals  no  poguessen  ésser suspeses  "por  

causas  unicamente  interiores";  l'exèrcit  permanent havia  d'ésser  substituït  per  

unes  milícies  nacionals;  els  ordes religiosos  dissolts  i  les  esglésies  clausurades. 

El  món  de  la  justícia  també  havia  d'ésser  revisat:   supressió de  la  pena  

de  mort;  modificació  del  règim penitenciari i  supressi  del  sistema  cel�lular;  

reforma  del  codi  penal  i  en  especial,  aboliment de  la  presó  preventiva  per als  

delictes  político-socials codi militar sols aplicable als que depenguin de la seva 

jurisdicció; sujecció de tots els delictes civils al codi civil; dret de revisió en el procés a 

tot delinqüent; institució del jurat per a tota  mena  de  delictes. 

Respecte  de  les  relacions  laborals  hom  aspirava  sobretot  a la  supressió  

dels  intruments  de  repressió:  es  demanava  la  invio-labilitat  dels  comitès  de  

vaga;  la  dissolució  de  les  brigades  especials  de  política;  apartament  de  

qualsevol  classe  de  força  armada en  els  conflictes  entre  capital  i  treball. 

Les  grans  aspiracions  econòmiques  i  socials  barrejaven  les        

nacionalitzacions  amb  reivindicacions  com  la  de  l'impost  progressiu sobre  la  

renda.  Calia  nacionalitzar  el  tràfec  marítim  i  terrestre,   les  companyies  

d'assegurances,  el  sòl i  subsòl  (mines),  de  tota la  terra  (ningú  deia  res  sobre  

els  instruments  de  producció).  Calia municipalitzar  els  serveis  públics  i  urbans  

(tramvies,  enllumenat, aigua,  higiene).  Calia,  en  fi,  la  confiscació  de  la  riquesa  

dels  acaparadors  i  homes  que  haguessin  fet  fortuna  arran  dels  seus  lligams  

amb  la  monarquia,  així  com  del  patrimoni  reial  i  dels  bens  del  clergat  i  

ordres  religiosos. 

Respecte  de  les  subsistències,  hom  demanava  el  tancament  immediat  de  

les  fronteres  i  ports  per  a  l'exportació  dels  productes alimentaris  i  la  incautació  

de  les  subsistències  amagatzemades. 

La  preocupació  per  la  guerra  i  les  relacions  exteriors  es  posava  també  

de  manifest: no intervenció en  la  guerra  europea  "por ningún  concepto";  

afavoriment,  però, de la revolució als països bel�ligerants; aboliment de  la  

diplomàcia,  en  especial  la  secreta; aboliment dels ambaixadors (vistos  quasi  tan  

culpables  de  la  guerra  com  les  oligarquies  "pretorianas y  financieras");  
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concessió  als   estrangers  d'iguals  drets  que  als  nacionals  ("para  que  un  lógico   

sentimiento  de  fraternidad  cosmopolítica  (sic),  reemplace  poco  a  poco  al  de  la  

nacionalidad  exclusiva");  suport  a  tota  iniciativa  per  a  la  federació  dels  

diversos  països  d'Europa;  aboliment de les duanes  (i  si  no  era  possible,  

disminució  dels  drets  d'importació); aboliment  dels  tractats  de  comerç  i  

reciprocitat. Altres  aspiracions,  en  fi,  eren:  el  divorci  a  voluntat  d'una de  les  

parts;  prohibició  de  la  "festa  nacional"  i  "de  todo  espectáculo  que  pueda  

brutalizar  al  pueblo";  ensenyament  racionalista  i  gratuït,  obligatori. 

Tot  aquest  programa  no  era,  segons  els  seus  mateixos  autors, "ni  un    

programa  mínimo  ni  tampoco  màximo".  Hom  volia,  deien,  indicar  tan  sols  una  

direcció:  seria  la  classe  obrera  revolucionaria  qui  segons  la  seva  força  indicaria  

"en  que  extensión  realizaremos  nuestras  aspiraciones,  limitàndolas  o  

haciéndolas  más amplias".         

Òbviament,  en  aquells  moments  era  clar  que  la  CNT  no  tenia   cap  

programa  estructurat  ni  tan  sols  fixats  uns  objectius  generals. En  realitat,  de  

la  participació  en  el  moviment  revolucionari  contra  la  monarquia  hom  esperava  

simplement:  una  modernització  política  del  país,  l'afirmació  del  pes  del  

sindicalisme  i  la  demostració  que  els  obrers  al  carrer  era  una  condició  

indispensable  per  a  qualsevol  canvi(425). 

D'altra banda, en tot un altre aspecte, per a la caracterització del  

comportament  confederal  cal  tenir  en  compte  la  seva  visió  sobre  la  preparació  

del  moviment.  Usualment,  hom  ha  fet  notar  la pressa,  la  impaciència  

confederal  davant  la  major  serenitat  i  cautela  de  socialistes  i  ugetístes.  

Certament,  els  testimonis  del  moment  així  ho  posen  de  manifest,  en  especial  

la  famosa  conversa  de  Pablo  Iglesias  amb  Seguí,  Miranda,  Valero  i  Pestaña  

quan  es  reuní l'Assemblea  de  Parlamentaris  a  Barcelona  el  19  de  juliol,  o  la no 

menys coneguda assistència  de  Largo  Caballero  el  mateix  mes  de juliol  al  ple  

confederal  celebrat  a  Vallvidrera.  Els  anarquistes no  es  refiaven  dels  socialistes  

i  tampoc  dels  republicans.  En  tot cas,  malgrat  los  tensions,  cal  recordar  que  

els  anarquistes  esperaren  finalment  la  convocatòria  de  vaga  general  feta  per  la  
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UGT el  9  d'agost per  al  dia  13. 

La  preparació  estricta  de  la  vaga  revolucionària  a  Barcelona tingué  unes  

connotacions  ben  específiques.  La  UGT  i  els  socialistes havien  pensat  

fonamentalment  en una  vaga  "pacífica",  en  canvi  a   Barcelona  els  anarquistes,  i  

també  els  sindicalistes,(així  com  alguns  socialistes),  des  d'un  començaments  

procuraren  fer-se  amb  armes  i  discutiren una  estratègia  de  barricades  (fins  i  

tot  pensaren  en  l'ocupació  de  la  ciutat).  El  comitè  de  vaga  a  Barcelona  era  

compost  per  Seguí,  Piera,  Minguet,  Viladiu,  Barrera,  Valero,  Aragó,  Pestaña, 

Miranda, Herreros; també hi degué figurar algun socialista com Joaquim Bueso i 

sembla que Rafael Vidiella també en formava part(427).  El  coordinador  del  comitè  

fou  Pestaña  i  aquest  entrà  en  contacte  amb  el  doctor Julià,  Francesc  Macià,  

Ángel  Samblancat,  Jaume Brossa  i  amb  Marcel�lí  Domingo;  Pestaña  assegurava  

la  vaga  general  durant  una  setmana,  Domingo  feia  una  crida  clara  favorable  

al  moment  i  demanaria  la  participació  dels  seus  amics de  Tortosa,  Macià 

intentaria  la  insurrecció  dels  pobles  de  Lleida  a  partir  de  les Borges  

Blanques(428). 

El dia 13 d'agost, dilluns, tant els grups de la joventut socialista com d'altres 

sindicalistes  sortien  al  carrer  obligant  a  parar  els  tramvies;  en  cremaren  

alguns,  trencaren  els  vidres  dels comerços  oberts,  etc.  A  Sants,  Sant  Andreu  i  

Sant  Martí  s'aixecaren  barricades.  Per  la  tarda  es  declara  l'estat  de  guerra  i  

els  tramvies  circularen  conduïts  per  soldats.  S'iniciaren  també  tirotejos  

esporàdics.  Els  locals  obrers  foren  clausurats.  El  dimarts,  l'agitació  violenta,  

que  produí  diversos  morts  i  ferits,  es  centrà  a  l'eix  Dressanes,  Rambles,  Plaça  

de  Catalunya,  Plaça  Universitat, Gràcia.  La  vaga  prosseguí  el  dimecres,  dia  15,  

estacionaria.  El  dijous,  les  tropes  obligaren  a  desfer  les  barricades  i  refer  el  

paviment,  els  tramvies  circularen  ja  amb  força  normalitat:  la  vaga  comença  a  

diluir-se.  S'extinguí  completament  entre  el  divendres  i  el  dissabte (429). 

La  lectura  de  testimonis  dels  actors  confederals  d'aquell  moviment  posa  

de  manifest  que,  mentre  per  un  costat  als  directors  de  la  vaga  els  fou  molt  

difícil  saber  res  del  que  passava  fora  de  Barcelona, per  l'altre  el  moviment  no  
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partí  tant  d'un  moviment  sindical  amb  participeació  obrera  i  popular  com  d'uns  

dirigents,  quadres  sindicals  i  grups  de  joves  activistes  que  a  l'empara  de  la  

situació  política  imposaren  fàcilment  la  vaga  però  es  quedaren  sols a  l'hora  de  

sortir  al  carrer.  Per  una  i  altra  raó,  la  seva  actitud  durant  aquells  dies  de  

vaga  fou  exclusivament  d'espera:  aguantar  la  vaga  amb  l'esperança  d'un  triomf  

dels  polítics. 

Fora  de  Barcelona,  el  moviment  tingué  una  actitud  més  o  menys 

insurreccional  sols  a  Sabadell,  on  els  obrers  es  feren  forts  al  local  de  la  

federació  obrera,  que  fou  canonejada  per  l'exèrcit.  A Terrassa,  Manresa,  

Badalona,  Mataró,  Girona,  Vilanova  i  la  Geltrú,   Vilafranca  del  Penedès,  

Tarragona,  Reus,  Tortosa,  també  a  Lleida, hom  declarà  la  vaga  que  fou  més  o  

menys  real  segons  el  lloc,  però malgrat  algun  incident  aïllat  típic  de  qualsevol  

vaga  general,  no tingué  cap  caràcter  insurreccional:  ningú  pensà  en  ocupar  cap  

edifici,  en  fer  cap  proclama  revolucionària,  per  exemple. 

A la fi, el moviment es tancà amb 37 morts i 70 ferits a Bar- celona i Sabadell. 

A Madrid d'havien produït 12 morts i un nombre j indeterminat  de  ferits.  El  total  de  

morts  a  tota Espanya  havia  estat,  segons  dades  oficials,  de  71 (430).  

Una  de  les  conseqüències  importants  d'aquell  moviment  fracassat  fou  la  

reafirmació  argumental  de  l'apoliticisme  anarquista.  Hom  culpà  els  altres:  tant  

la  UGT-PSOE  com  els  republicans.  En  tot  cas, el  moviment  havia  posat  de  

manifest  la  feblesa  organitzativa  de  la  CNT  a  Catalunya.  Així  ho  entengueren  

sobretot  els  dirigents  més  sindicalistes.  I,  com  veurem,  la  necessitat  d'un  

congrés  obrer  -la  celebració  del  qual,  prevista  per  al  juliol  de  1917  havia  es-     

tat  suspesa—  s'enfortí. 

La repressió, per més que fou important -hom ha parlat de 2.000 empresonats 

a tota Espanya-, no desorganitzà el moviment obrer. El 19 d'octubre de 1917 hom 

restablí les garanties constitu-cionals i fou possible una ràpida reorganització dels 

sindicats, amb la tornada a la llum pública dels dirigents que s'havien ama- gat. 

"Solidaridad Obrera" i "Tierra y Libertad" també reaparegue- ren,  El  comitè  nacional  

de  la  CNT  retornà  a  la  seva  activitat  el  novembre,  la  federació  local  renovà  
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el  seu  comitè  el  6  de  desembre;  entre  aquestes  dues  dates  també  ho  degué  

fer  el  comitè  regional (431). 
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Un  exemple:  l'organització  de  la  CNT  a Badalona  el  1914-1919 

 

He  intentat  destacar  fins  a  quin  punt  la  relació  entre  la CNT  i  el  

moviment  sindical  era  complexa a Catalunya  en aquells  anys de  reorganització.  

Potser  la  característica  bàsica  era  la  confusió  i  l'ambigüitat.  En  tot  cas,  els  

propagandistes  confederals  intentaren  en  tot  moment  presentar  la  reorganització  

de  la  CNT  com  a sinònim  de  la  reorganització  del  moviment  societari  en  

general. Això,  és  clar,  tenia  repercussions  en  diversos  sentits»  per  un  costat,  

el  funcionament  confederal  no  podia  ésser  regular  o  estatutari,  per  l'altre  les  

societats  obreres  concretes,  les  federacions locals  o  les  federacions  d'ofici  

existents  no  tenien  perquè  sentir-se  estretament  relacionades  amb  una  central  

sindical,  encara  en formació;  més  encara,  podien  entendre  aquesta  de  manera  

diversa, les  més  de  les  vegades  com  a  la  possibilitat  d'una  central  unitària 

unificada,  el  contingut  concret  de  la  qual  caldria  un  dia  discutir i  establir. 

Crec  que  un  exemple,  petit  si  es  vol,  de  tot  el  dit  pot  ésser el  cas  de  

Badalona.  La  seva  anàlisi  pot  ajudar  a  concretar  totes aquestes  consideracions  

més  generals.  En  el  ben  entès  que,  a  banda la  peculiaritat  de  tota  situació  

concreta,  cal  tenir ben  present les  diferències  de  situació  entre  Barcelona  i  les  

poblacions  qualificades  de  comarques. 

A Badalona,  com hem  pogut  veure  per  diverses  notes  disperses al  llarg  

d'aquestes  pàgines,  existia  una  tradició  societària  important,  però  no  en  canvi  

una  forta  implantació  ni  d'anarquistes  ni de  socialistes.  Societats  obreres  de  

Badalona  havien  participat  en el  moviment  de  Solidaritat  Obrera  i  en  els  

congressos  fundacionals de  la  CNT  el  1910-11.  La  presència  en  aquests  

congressos  i  les  societats  obreres  confederals  de  1910-11,  foren (432):  

  1910 1911 

Fed. obrera de Sol.            Agustín Casillas        Tomàs Giménez 

lidaritat  Obrera            Antonio  Regordosa, 

Soc.  de  forners 

La Espiga          16 

Soc.  d'oficials  perruquers  i  barbers  La  Re- 
generadora 
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Soc.  d'obrers  paletes 

Soc.  de  peons  paletes  

La  Unión 

Soc.  de  pintors  El  Ar- 
co  Iris          103 

Soc.  d'oficials  fusters           Jaume  Costa     50 

Soc.  de  cotxers 

Soc.  d'Arts  i  Oficis     Josep  Belis 

Soc.  d'operaris  cris— 
tallers          Josep Garriga 

Soc.  d'obrers  vi 
driers         Francesc  Prat 

Més que en altres llocs, el procés de definició anarquista de la primera CNT 

provocà l'apartament de la mateixa. Segons tots els indicis, la incidència entre els 

obrers del republicanisme radical fou a Badalona molt forta. També, el pes del 

societarisme corporatiu i neutre de Les Tres Classes de Vapor. Els socialistes 

constituïren un petit nucli el 1911, actiu fins el 1913. "La Justicia Social" col�locà un 

màxim de 48-49 exemplars el 1913 (24/25 i 25/26 el  1914  i  1915) (433). 

Per  a  valorar  la  reorganització  empresa el  1914-15  cal  tenir  present  que  

una  valoració  aproximada  de  la  seva  població  obrera  era (434): 

 1914 1919-20 

alimentació                                        40 

arts  gràfiques     240 

barbers   125 

camperols   150                               200 

construcció:  425 

paletes 300 

manobres 300 

pintors 80  

rajolers 250  

corders 150  

fusters 250 125                              

serradors  mecànics 500  

metal�lúrgics 500 750                     

pell,  cuiros  200  

tèxtil 2.000 3.300 
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transport  2.000  

oficis  varis 300  

vidriers 500 1.170  (vidriers  i  ce-) 
    ramica)  

Població obrera total           5.400 8.800  

població total 20.957  (1910) 29.361  (1920) 

A  Badalona  hi  havia  una  població  obrera  important.  Els  sectors més  

importants  i  industrialitzats  eren  el  del  tèxtil,   la  metal�lúrgia productes  químics  

i  vidre.  Teòricament,  el  moviment  societari  cubria tota  la  població  obrera,  

excepte  en  el  cas  notable  dels  productes químics  (la  casa  Cross),  però  les  

societats  obreres  segons  tots els  testimonis  tenien  molt  pocs  afiliats. 

La  reorganització  es  produí  el  juliol  de  1915  quan  hom  elabora i  aprovà  

en  reglament  de  la  federació  Local  de  Sindicats  obrers de  Badalona (435).  El  

seu  local  era  al  carrer  de  Sant  Miquel,  6,  ler. Aquest  local  aviat  acollí  també  

l'òrgan  de  premsa  de  la  federació, "La  Colmena  Obrera"  i  l'òrgan  de  la  

federació  espanyola  dels  vidriers,   "El  Vidrio",  a  més  de  l'Ateneu  Sindicalista.  

Posteriorment, el  3  de  febrer  de  1917  hom  inaugurà  com  a  nou  local  del  

centre  obre: l'antic  cafè  Piegay  al  carrer  de  la  Conquesta  57-59. 

El  principal  artífex  i  animador  del  moviment  sindical  a  Badalona  havia  

d'ésser  el  1915-20  Joan  Peiró  i  Belis (436).  Fou  secretari  de  la federació local el 

juliol 1915 - agost 1916 amb diversos càrrecs,  principal  responsable  de  la  

Federació  Espanyola  de  Vidriers  i  Cris-tallcra  des  dol  març  de  1916  fins  el  

1920;  alhora,  director  de  "La Colmena  Obrera"  des  de  gener  de  1917  i  d'"El  

Vidrio"  des  de  febrer del  mateix  any  fins  el  gener  de  1920.  La  reorganització  

es  basa  en gran  mesura  en  la  seva  activitat,   i  hagué  de  xocar  amb  dirigents 

més  tradicionals  con  Josep  Garriga  i  Arquer,  també  del  vidre,  i Josep  Arbós  i  

Buxó,  els  quals  eren  propers  al  republicanisme  lerrou xista  (Josep  Garriga  havia  

d'ésser  posteriorment  el  principal  cabdill  dels  sindicats  lliures  badalonins). 

Al costat de Peiró, i per un temps, dels esmentats Garriga i Arbós, l'activitat 

pública del moviment obrer badaloní es recolzà en  el  fuster  Jaume  Prat  (ja  vell  

militant),  Josep  i  Francesc  Belis  (oncles  de  Peiró),  Joan  Ros  (de  l'art  fabril),  

Dimes  Burssot,  Salvador  Ticci,  Andreu  Colomer,  Sebastià  Clara  el  1918-19;  
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també  els més joves Sebastià Canals,  paleta  (assassinat);  Joan  Nanot,  ajustador  

mecànic;  Esteve  Pujol,  també  metal�lúrgic;  Eduard Alsina  i Bil-beny  ("en  Cinto  

de  la  palla"),  ferroviari,  assassinat  el  22  de juny de  1921  quan  tenia  32  anys)  

Joan Manent  i  Pesas,  nascut  a Badalona  el  1902,  paleta;  Pere  Carré  i  Barceló,  

vidrier,  nascut també  a  Badalona  el  1896.  Manent  i  Carré  havien  d'ésser,  sens  

dubte,  els  dirigents  anarcosindicalistes  més  coneguts  de  Badalona  el  1920-39  

(437).  

Peiró  era  vidrier,   com  Josep  Garriga  o  Pere  Cané.  El  1915-20 altres  

vidriers  destacats  de  Badalona  foren Josep  Giró,  Francesc  Prat,  Gabriel  Canals,  

Joan  Martí  i  Portas ;  també  Joaquim  Olaria,  i  Miquel  Rovira  ("Tramontana"),  Es  

significatiu  el  paper  destacat  que  assoliren els vidriers  en  el  moviment  

confederal,  arran  especialment de l'actitud de la Federació Espanyola de Vidriers i 

Cris-tallers de 1915-20. A part dels esmentats Peiró i Cané, cal tenir en compte que 

foren vidriers Francesc Susiachs,  Ricard Fornells de la secció vidriera de Poble Nou, 

Manuel Mascarell de la Unió Vidriera de Barcelona (que posteriorment residiria a 

Mataró) , Cándido Endáriz, Francesc Comas i Pagés ("Perones") ja del Sindicat Únic de 

vidriers de Barcelona, tots ells actius durant aquells anys en  la  federació  d'ofici. 

En  el  cas  concret  de  Badalona,  la  Federació  Espanyola  de  Vidriers  i  

Cristallers  facilità  la  relació  dels  dirigents  sindicals  badalonins  amb  el  moviment  

sindical  català,  en  especial  de  Barcelona.  Alhora,  convencé  Joan  Peiró  de  la  

importància  de  superar  les societats  obreres  d'oficis  per  a  anar  a  una  major  

estructuració  sindical  i,  en  darrer  terme,  a  una  unificació  de  les  centrals  sin-  

dicals.  Això  fou  així,  en  part  perquè  en  aquells  anys  fou  l'única federació  

general  d'ofici  la  direcció  de  la  qual  s'exercia  des  de Badalona.  Anys  enrera  

Badalona  havia  estat  el  centre  de  la  federació  de  fusters.  Malgrat  que  un  

major  nombre  d'obrers  treballaven  al  tèxtil  o  al  metall,  aquests  sectors  no  

exerciren  mai  cap  paper  de  direcció  general  -catalana  o  espanyola;  la  

federació  del  tèxtil  tingué  el  seu  comitè  federal,  en  aquells  anys,  a  Mataró  i  

Barcelona,  la  del  metall  a  Reus,  Sabadell  i  Barcelona.  

Les  fàbriques  del  vidre  importants  eren  a  Barcelona,  al  Poble Nou  (Ca'n 

Vilella),  Sants  (casa  Lligé,  casa  Tarrida),  les  Corts (casa  Robert),  Cornellà,  
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Mataró  i  Badalona  (ca'n  Costa,  Florit  i Cia).  Segons  els  obrers,  la  patronal  

vidriera  de  tota  Espanya  creà  un  "trust"  en  produirse  l'esclat  de  la  guerra  i  

per  això  aconsegui ren  imposar  jornades  de  10  hores;  la  jornada  de  8  hores  

havia  d'ésser  la  principal  reivindicació  de  tots  aquests  anys.  La  Federació,  que  

havia  estat  creada  el  1907-08,  celebrà  el  IV  congrés  el 24-25  de  maig  de  

1915  a  Barcelona  i  el  comitè  central  de  la  mateixa passa  a  Badalona  l'octubre  

de  1915 (438).  Era  presidit  per  Francesc  Prat, Josep Giró  n'era  el  secretari.  

Joaquim  Olària  el  caixer; també  en  formaven  part  Pere  Carbonell  que  actuava  

com  a  vice-president i  Miquel  Rovira.  El  març  de  1916  Peiró  substituí  Prat  en  

la  presidència,  L'òrgan  de  premsa,  mensual,  era  "El  Vidrio";  n'havien  apa-  

regut  quatre  números  a  Barcelona  el  juny-setembre  de  1915  i  reaparegué  a  

Badalona  el  gener  de  1916.  Organitzativarnent,  el  funciona-  ment  de  la  

Federació  es  basava  en  unes  reunions  periòdiques  del  comitè  amb  delegats  de  

les  societats  adherides.  La  seva  actuació  s'adreçà  fonamentalment  a  la  

unificació  de  les  diverses  societats  obreres  del  vidre  existents  a  Barcelona,  i  la  

preparació  de  la  lluita  per  a  les  8  hores  i  l'augment  del  sou,  i,  paral�lelament,  

a  l'extensió  de  la  Federació  fora  de  Catalunya.  

L'esforç  d'unificació  sindical  tenia  diverses  vesants.  Per  a  començar,  en  

l'ofici  el  pes  del  gremialisme  continuava  essent  important.  Hi  havia  una  rígida  

estructura.  Per  a  arribar  a  ésser  mestre  vidrier calia  passar  un  aprenentatge  

d'anys:  primer  hom  treballava  com  a  aprenent  (els  "gamens"),  després  hom  

podia  assolir  la  categoria  d'ajudant,  finalment,  en  general  quan  hom  tenia uns  

trenta  anys,  hom  arribava  a  ésser  mestre. Els  aprenents  moltes  vegades  eren  

pagats  directament  pels  mestres  vidriers.  Els  ajudants  guanyaven una part del 

sou del mestre. A l'ofici imperava com a forma de retribució el preu fet (l'"agrat"). 

Significativament, foren  els  ajudants  (els  "collidors")  qui  més  reivindicacions  

presentaren  i  qui  més  conflictes  provocaren.  Les  societats  obreres  agrupaven  

els  mestres  i  els  ajudants  (els  aprenents  com  en  molts  altres  oficis  eren  

exclosos).  Usualment,  a  més,  les  societats estaven  dividides  segons  l'especialitat  

practicada:  fonamentalment existien  les  societats  obreres  de  vidriers  que  

agrupaven  els  treballadors  del  denominat  vidre  negre  (fabricació  d'ampolles,  
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garrafes,  bombones,  etc)   i  les  societats  d'operaris  cristallers  amb els  

treballadors  (sempre,  com  a  l'altre  cas,  només  mestres  i  ajudants)  del  cristall  

i  mig  cristall  (gota,  flascons,  copes,  bombetes  elèctriques,  etc).  Com  que  en  

general  les  fàbriques  estaven especialitzades,  en  alguns  casos  los  societats  

d'obrers  eren  a  la pràctica  societats  d'obrers  d'una  fàbrica  concreta.  Cal  tenir  

en compte,  en  fi,  que  en  aquelles  societats  tampoc  no  s'admetien  els 

treballadors  de  les  feines  complementàries,  com  és  ara  el  fogoners, arquistes  o  

vestidors  de  garrafons.  Les  diferències  retributives entre  els  mestres  i  els  

ajudants  eren  molt  acusades.  En  general, hom  fixava  una  tarifa  (de  preu  fet)  

per  als  mestres  i  llavors  hom atribuïa  la  meitat  de  la  mateixa  per  a  l'ajudant i  

la  quarta  part per a l'aprenent  (els   "collidors"  i  els  "escalfadors"  que  eren les  

categories  més  altes  dels  aprenents).  A  les  fàbriques  importants  hom  

acostumava  a  assegurar  a  ajudants  i  aprenents  uns  mínims sous  mensuals;  

aquests  eren,  a  ca'n  Vilella,   110  ptes  per  als  ajudants,  40  per  als  collidors,  

35  per  als  escalfadors  i  23  o  30  ptes per  a  la  resta  dels  aprenents (439). 

La  primera  batalla  organitzativa  important- consistí  en  imposar  la  

unificació  de  les  diverses  societats  obreres  de  vidriers  i cristallers  d'un  mateix  

lloc,  decisió  presa  en  al  IV  congrés  de  la Federació.  Això  significà  la  fusió  de  

la societat  de  vidriers  i de  la  de  cristallers  de  Badalona,  fusió  que  no sembla  

haver  presentat  excessius  problemes.  Aquesta  en  canvi  foren  considerables a  

Barcelona,  ja  que  el  tema  es  complicà  arran  del  pes  de  les  societats  obreres  

dels  barris  històrics.  A  Barcelona  hom  havia  creat  La  Unión  Vidriera  l'abril  de  

1914,  que  aspirava  a  agrupar  tots  els  treballadors  de  la  ciutat,  però  que  en  

realitat  agrupava  inicial  ment  sols  els  obrers  de  Sants.  Els  vidriers  del  Poble  

Nou,  que  havien  tingut  una  tradició  societària  important  (és  el  cas  de  La  

Tierna  Semilla  de  1910-11),  acceptaren  constituir-se  en  secció  de  vidriers  del  

Poble  Nou:  els  seus  dirigents  eren  Francesc  Susiachs,  i  Jaume  Bonet.  Però  els  

treballadors  de  les  Corts,  que  havien  cons  tituït  el  novembre  de  1910  la  

societat  "La  Vidriera"  s'hi  negaren.  Volien  formar  part  de  la  Federació,  però  no  

de  "La  Unión  Vidriera"  els  seus  dirigents  eren  Germà  Colom,  Josep  Viñas,  

Antoni  Ollé,  Joan  Domenenc,  etc.  Els  dirigents  de  la  Unión  Vidriera,  per  la  
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seva  banda,  no  foren  en  aquest  temps  molt  estables  (fora  del  cas  de  Susiach 

el  qual,  donat  el  pes  del  Poble  Nou,  pot  ésser  considerat  també  un  dirigent  

de  tots  els  vidriers  de  Barcelona):  actuaren    en  aquest  període  (1915-17):  

Josep  Gregorio,  Josep  Rebordura,  Enric  Gil,  Rafael  Flor,  Juan  Ibáñez,  Jaume  

Sabaté,  Albert  Colomé,  etc,  i  s'iniciaren  en  les  tasques  societàries  Manuel  

Mascarell  i  Ricard  Fornell.  En  l'afer  de  La  Victoria  l'actuació  de  Peiró  fou  

decisiva.  Abans  d'accentuar  la  dissidència,  imposà  com  a  solució  temporal  el  

reconeixement  per  la  federació  d'ambdues  societats  fins  el  Vè  congrés,  que  

havia  de  decidir definitivament  el  plet;  lògicament,  en  aquest  es  decidí  la  fusió 

(440).  

La  importància  d'aquest  Vè  congrés  de  la  federació  provingué també  de  

l'experiència  amarga  d'una  llarga  vaga  en  el  vidre  negre finalment  perduda 

(gener-juny  de  1916).  Fou  una  vaga  adreçada  a  la igualació  dels  preus  entre  

Badalona  (can'n  Costa,  Florit  i  Cia)   i el  Poble  Nou  (can Vilella).   Sens  dubte,   

els  seus  directors  foren el  mateix  Peiró  i  Francesc  Susiachs.  La  història  

d'aquesta  vaga  partia  del  fet  d'uns  conflictes  anteriors  i  és  una  manifestació 

més  del  que  he  dit  ja  en  diverses  ocasions  sobre  el  caràcter  "recuperador"  de  

la. lluita  sindical  a  Catalunya.  El  1908  a  la  casa  Vilella hom accepta  que  els  

ajudants  que  treballessin en  el  "sistema  alemany"  guanyarien  110  pts  al  mes  i  

90  els  collidors  pujats  a  ajudants.  A  can Costa  i  Florit  els  ajudants  foren  però  

contractats amb  sous  de  80,  90  i  100  ptes  al  mes.  Es  produí  llavors  una vaga   

de  13  dies  (1-13  de  juliol  de  1908)  a  Badalona  que  acabà  amb  una victòria 

dels  obrers:  els  ajudants  cobrarien  110  ptes  mensuals  fos quina  fos  la  seva  

procedència,  L'any  següent,  l'1  de  juliol  de  1909 els  patrons  badalonins  

esmentats  anunciaren  el  tancament  de  la fàbrica  per  a  finals  de  juliol  i  

l'acomiadament  de  tots  els  obrers: es  tractava  de  fer  posteriorment  una  

selecció  del  personal.  Els fets  de  la  Setmana  Tràgica  complicaren  el  conflicte  i  

a  la  fi  el 14  de  setembre  de  1909  els  patrons  imposaren  les  seves  condicions. 

Una  nova vaga  l'octubre  restablí  la  situació  anterior.  A  l'entretant,  a  la  casa  

Vilella  es  produí  una  total  desorganització  obrera i  Vilella  aconseguí  guanyar.  

Bé,  el  1915  la  situació  era  estacionaria,  però  amb  la  reorganització  sindical  
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produïda  el  tema  es  tornà  a  plantejar.  Els  objectius  eren,  en  concret,  elevar  

les  retribucions  dels  mestres  del  Poble  Nou  al  nivell  dels  de  Badalona  i  pujar  

les  retribucions  dels  ajudants  i  collidors  de  Badalona  al  nivell  dels  del  Poble  

Nou.  La  vaga  s'endurí, -especialment  perquè  a Gijón hom  féu  la  feina  necessària  

perquè  la  patronal  pogués  complir  els  compromisos  acumulats.  L'estada  a  Gijón  

de  Peiró  i  Susiachs el  maig  de  1916  no  pogué  evitar-ho,  donada  també  la  

divisió  sindical  allí  existent.  Les  conseqüències  d'aquesta  vaga  no  significarien,  

però,  la  desorganització,  entre  altres  raons,  perquè  Peiró pogué  anar  al  Vè  

congrés  i  convèncer  els  dirigents  sindicals de la  necessitat  d'augmentar  el  grau  

d'estructuració  interna  de  la  federació  i  la  seva  extensió  fora  de  Catalunya 

(441).  El  Vè  congrés  es  reuní  els  dies  8-16  de  desembre  de  1916  a  Barcelona,  

als  locals  de  l'Ateneu Autonomista  Republicà Radical  de  Sants  (el  famós  Ateneu  

Racionalista  de  Sants).  Els  delegats  assistents  foren (442):  

Unión Vidriera  de Barcelona     300  afiliats    Sebastià Esquirol,  R. 
   Flor,  E.  Gil,  A.  Pañells,  F. Pablo.  

Secció  del  Poble  Nou 185 J.  Banet,  F.  Susiachs,  P.  0llé 

La  Victoria  de  les  Corts 71 I.  González,  F.  Mir,  G.  Colom 

Badalona 230 J.  Pladevall,  J.  Garriga 

Cornellà 60 R.  Forgas,  F.  Vallhonrat,  A. Marigó 

Mataró 62 F.  Valls,  Josep  Ros 

La  Primera (gijón)                   150 F.  Fernández,  F.  Entrialgo 

La  Federal(Gijón)                      40 J.  Díaz,  Luis  González 

Cartagena 66 Pedro  López 

Sevilla 63 Antonio Jurado 

Comitè  Central  de  la  Federació;  Joan  Peiró,  Pere  Carbonell,  Josep 

Giró,  Joaquim  Olàrria,  Miquel  Rovira.  

Hom  aprovà  una  nous  estatuts  que  intentaven,  afirmant  un  major  

"federalisme"  en  el  funcionament  intern,  donar  en  realitat  un major  pes  al  

comitè  ara  denominat  peninsular.  Es  fixà  com  a  programa  reivindicatiu  bàsic  

l'obtenció  de  la  jornada  de  les  8  hores,  la igualació  dels  sous  i  el  
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reconeixement  per  la  patronal  de  la  Federa ció.  A  instàncies  d'Entrialgo  i  de  

Peiró  hom  decidí  donar  suport als  intents  d'unificació  de  tot  el  proletariat  en  

una  sola  central sindical  i  no  comprometre's,  momentàniament,  ni  amb  la  CNT  

ni  amb la UGT.  Tanmateix,  ningú  s'oposà  a  què  en  el  míting  de  clausura parlés  

Joan  Pey  en  nom  de  la  CNT. 

Com  es  veu,  en  aquells  moments  la  importància  de  la  federació no  

provenia  massa  del  nombre  d'afiliats.  De  fet,  a  Catalunya,  repartits  entre  les  

diverses  societats  obreres  de  Barcelona  (amb  el  Poble  Nou  i  les  Corts),  

Badalona,  Cornellà  i  Mataró  només  comptava  amb  908  afiliats,  xifra  petita  

encara  que  fos  com  era  una  xifra de  cotitzants.  Ara bé,  en  relació  a  l'ofici  en  

fàbriques  importants el  seu  pes  era  considerable.  A  ca'n Vilella  treballaven uns  

250 obrers;  a  ca'n Lligo  i  a  ca'n Planella,  uns  600;  a  la  fàbrica  La Diáfana  (la 

Bordeta), 140;  a Badalona,  a  ca'n Costa,  Florit i Cia, uns 130;  a Mataró,  a  la  

fàbrica  de  làmpares elèctriques,  uns  225; a Cornellà,  uns  100;  en el  ben entès  

que  aquestes xifres  inclouen els  aprenents.  Un  total  aproximat  de  1,500  obrers  

treballaven  a les  fàbriques  importants,  xifra  a  comparar  amb  els  908  afiliats  a 

la  Federació. 

Que  la  Federació  era  respetada  per  la  patronal  es  posà  de  ma-  nifest  el  

1917.  Afavorida  sens  dubte  per  les  circumstàncies  econòmiques,  la  federació,  

que  havia  evitat curosament  els conflictes  parcials  (en  especial  a  Cartagena  i  

Palma  de  Mallorca),  amenaçà  el  juny de  1917  amb  una vaga general  i  

aconseguí  la  signatura  de  la  jornada  de  les  8  hores  i  uns  augments  propers  a  

la  pesseta  diària (443). En  el  nou  comitè  central  de  la  Federació,  que  continuà  

a Badalona, s'havia  eliminat  la  figura del  president.  El  secretari  general  era Joan 

Peiró;  el  tresorer-comptador Josep Giró  i  Banús;  el  secretari d'actes  Ramon 

Bertran  Querol;  els  vocals  Joan Martí  i  Portas,  Pasqual  Bosque  i  Sants,  Antoni  

Isern  i  Alsina,  Antoni  Serra  Vallhonrat Rafael  Farró  i  Teixidó,  Emeteri  Rius  i  

Teixidó (444).  Peiró  impulsà  des d'aquest  comitè,  una  intensa  campanya  

propagandística  que  no  es  limità  a  Catalunya  i  en  els  primers  mesos  de  1917  

ingressaren  les  societats  de  Palma  de  Mallorca  (La Moderna),  Màlaga  i Jerez.  

Fou  llavors,  desprès  d'haver  aturat  els  conflictes  de  Cartagena  i  Palma de  
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Mallorca,  que  la  Federació  aconseguí  en  primera  instància  un acord  amb  la  

patronal:  a  partir  de  l'1  de  juliol,  augment  d'1  pta.  diària;  a  partir de  l'1  de  

juliol,  jornada  de  9 hores  i  promesa de  les  8  hores  a  partir  de  l'1  de  

setembre.  Tanmateix,  llavors començaren una  sèrie  de  conflictes  importants  i  

llargs,  amb  el  clar objectiu de  trencar aquests  acords.  Foren els  casos  del  

locaout  de Jerez,  i  de  les  vagues  de  les  cases  de  Lligo  i  Planella  a Barcelona. 

(el  setembre-octubre  de  1917).  Peiró  aconseguí  limitar  la  vaga al  vidre  negre  i  

a  les  cases  esmentades;  aquestes  vagues  parcials  es  perderen  però  la  

federació  no  fou desorganitzada  i  en molts  casos  es  mantingueren  les  8 hores  i  

els  augments  de  sou aconseguits (445). 

La  situació  havia  de  tornar  a  plantejar-se  el  març-desembre  de  1919,  

com  veurem. 

Una  de  les  conseqüències  del  conflicte  de  1917  fou,  a Badalona  el  

marginament  de  Josep  Garriga  del  moviment  sindical.  Garriga,  juntament  amb  

dos  altres  obrers  vidriers  (Joan Mestres  i Josep Costa),  foren expulsats  de  la  

federació  de  vidriers,  de  l'Ateneu  Sindicalista  de  Badalona  i  de  la  federació  

local  de  societats  obreres.(dies  4-5  de  novembre  de  1917) (446).  La  qüestió  era  

important  donat  el  pes  que  havia  tingut Garriga  en  el  moviment  obrer  badaloní  

i  pel  fet d'haver  estat  secretari  general  de  la  federació  local,  en  substitució  de  

Peiró,  l'agost  de  1916.  El  motiu  immediat  de  l'expulsió  fou La  seva  actitud  

contraria  a  la  direcció  exercida  per  Peiró  de  la  Federació  Espanyola  de  Vidriers  

i  Cristallers;  en  especial,  davant el  conflicte  de  les cases  Lligé  i  Planell. De fet,  

l'expulsió  tenia  una  més  profunda  significació:  es  tractava  del  caràcter  i  de      

l'orientació  que  havia  de  prendre  la  federació  local  i  en  aquest sentit  

l'enfrontament  no  es  pot  veure  deslligat  del  que  mesos  enrera  havia  

determinat  el  marginament  de Josep Arbós  i  Buxó,  també  arran d'un xoc  amb  

Joan Peiró. 

Peiró,  com  hem  vist,  fou  el  secretari  de  la  federació  local de  Societats  

Obreres  el  juliol  1915-agost  1916.  Com a  tal  hagué de  mantenir unes  especials  

relacions  amb  la  majoria  republicana de l'ajuntament.  L'alcalde  era Josep  Casas  

Costa.  L'agost  de  1915,  l' ajuntament  cridà  la  federació  local per demanar-li  
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suport  a  la  seva idea d'implantar un nou  arbritri  de  cuotes  per  tal  de  constituir 

una  borsa  de  treball  i  unes  assegurances    de  vellesa  i  invalidesa. Cal  tenir  en  

compte  que  les  eleccions  municipals  eren properes (havien de  celebrar-se  el  

novembre  de  1915).  Peiró,  desprès  de  certes  vacil�lacions  dugué  la  federació  

local  a  la  campanya  favorable  a l'arbitri.  La  primera  reunió  amb  els  republicans  

radicals  de  l'ajun tament  es  celebrà  a  la  Casa  del  Poble,  i  Peiró  hi  assistí  

acompanyat  de  Joan Ros  (del  tèxtil)  i Josep Arbós  (director  llavors  de "La  

Colmena  Obrera").  Peiró  i  els  seus  companys  acceptaren  signar un  telegrema  

conjunt  al  ministeri  de  la  governació  demanant  l'arbitri  i  es  comprometeren  a  

explicar  los  coses  a  les  diverses  societats  obreres.  Cal  advertir  que a la  reunió  

també  hi  assistí  una  representació  de  la  Federació Local de  Germandats.  Les  

germandats locals,  dirigides per pro-republicans,  comptaven  amb  l'afiliació de  la  

pràctica  totalitat  dels  obrers  de  Badalona.  Peiró,  Arbós  i Ros  intentaren  que  

per  a  ésser  socis  de  les  germandats,  aquestes imposessin  la  condició  que  els  

obrers  fossin  també  sindicats.  Les negociacions  en  aquest  sentit  es  dugueren  

en  secret.  Hom  celebrà diverses  assemblees  amb  les  societats  obreres,  a  les  

quals  assis-tiren  representacions  de  les  germandats,  i  la  intervenció  de  Pairó 

fou  decisiva  per a  que  el  moviment  societari  acceptés  participar públicament  en  

la  campanya  favorable  a l'esmentat  arbitri.  Peiró imposà  com  a  condició  el  que  

els  partits  polítics  no  hi  intervinguessin  directament:  la  campanya  havia  d'ésser  

responsabilitat  exclussiva  de  la  federació  local  de  societats  obreres  juntament  

amb les  germandats.  Tanmateix,  la  cosa  era  prou  evident  i  Peiró  i  la resta  de  

dirigents  de  la  federació  local  foren  acusats  d'homes  dels republicans.  Peiró  fou  

acusat  inclús  dins de la  societat  de  vidriers el  cert  és  que  hom  li  oferí  un  lloc  

a  la  candidatura  republicana, lloc  que  Peiró  rebutjà.  Ell  s'exculparia  

posteriorment  en  nom  del nou  intent  d'enfortir  el  moviment  sindical  mitjançant  

el  pacte  amb les  germandats,  pacte  que  no  podia  desvetllar  en  aquells  

moments. Tanmateix,  a  la  fi,  fetes  les  eleccions,  que  els  republicans  guanya-

ren,  Peiró  no  aconseguí  cap  dels  seus  propòsits  inicials;   les  ger-   mandats  i  

l'ajuntament  es  desentengueren  de  l'arbitri,  aquelles  no   volgueren  saber  res  

de  condicionar  els  seus  socis  amb  la  sindicació-i,  en  definitiva,  Peiró  quedà  
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malament  tant  amb  els  elements  més pro-republicans  de  la  federació  local  de  

societats  obreres  com  amb els  elements  més  antipolítics (446). 

Tot  aquest  afer,  al  marge  d'altres  consideracions,   posa  ben  de  manifest  

fins  a  quin  punt  el  moviment  sindical  badaloní  el  1915-1916  no  estava  encara  

ben  definit  ideològicament.  Peiró,  com  Ros,    í com  Arbós,  com  Garriga,  en  

aquells  moments  eren  simplement  sindi-    calistes,  temerosos  de  supeditar  

l'actuació  sindical  al  republicà-  nisme,  però  en  cap  cas  hom  els  pot  considerar  

no  ja  anarquistes, sinó  ni  tan  sols  anarcosindicalistes.  Això  pot  ésser  reafirmat  

en-cara  amb  la  lectura  de  "La  Colmena  Obrera".  L'òrgan  de  la  federació local  

aparegué  el  28  d'agost  de  1915,   inicialment  quinzenal. El seu  director  fou  

Josep  Arbós  i  Buxó  i  les  col�laboracions  dels  vidriers foren  inicialment  

fonamentals:  hi  escriviren  molt,  a  part  de  Peiró, J.  Fuentes),  Fornells   

(Rossard),  Josep  Garriga,   Pere  Cané,   etc.     també  el  fuster  Jaume  Prat,  el  

treballador  del  tèxtil  Joan  Ros, etc.  Arbós,  arran  de  les  discussions  promogudes  

a l'entorn  del   famós  arbitri  dels  motors, es retirà  de  la  direcció  el  gener  de  

1917, sense,  però,  deixar  de  col�laborar-hi.  A  la  fi,  presentà  la  dimissió 

(continuava  essent  formalment  el  director)  el  maig  de  1917.  Peiró l'acusà  

llavors  d'haver-se  unit  als  lerrouxistes  donat  que  havia aconseguit  entrar  a  

treballar  a  l'ajuntament.  Com  ja  he  dit  anteriorment,  a  Arbós  el  substituí  Peiró  

en  la  direcció,  càrrec  que exerciria  fins  el  1920  (el  darrer  número  fou  el  del  

13  de  gener de 1920) (448). 

Quins  contactes  s'establiren  entre  Badalona  i  els  propagandistes  

confederals?  Com  es  produí  el  paulatí  apropament de  la Federació  Local de  

Societats  Obreres  de  Badalona  a  la  CNT? 

Lògicament,  un  camí  indirecte  que  ja  he  assenyalat  fou  el  més 

professional,  a  través  de  les  diverses  federacions  d'ofici,  i  en especial,  la  dels  

vidriers  i  cristallers.  Ara  bé,  aquí  interessa més  l'anàlisi  dels  contactes més 

directes.  El  primer  contacte  important  que  ho  trobat  dels  dirigents  sindicals  

badalonins  amb  propagandistes coneguts  de  la  CNT  és  de l'abril  de 1916:  Josep 

Arbós, en nom  de  "La  Colmena  Obrera"  participa  en  un  míting  pro-presos 

celebrat a Mataró  al  costat  de  Francesc  Miranda i Ángel Pestaña, i  dels  
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mataronins Adrià Arnó,  Juli  Pi  i  algun  altre.  Hom  té  la impressió  que  el  

moviment  vaguistic  dels  primers  mesos  de  1916  a Barcelona  replantejà  el  pes  

del  moviment  obrer  barceloní  en  el  conjunt  català  i  que,  d'alguna  manera,  féu  

capgirar  de  nou  cap  a  Bar-celona  els  ulls  dels  dirigents  sindicals  de  les  

clàssiques  poblacions  catalanes  amb  tradició  sindical  important.  De  nou  hom  

féu  un especial  cas  al  que  succeïa a  Barcelona.  Alguns  exemples  poden  ésser 

casos  dispars  com  els  d'Igualada,  Reus,  Mataró,  Sabadell  i  Badalona 

Significativament,  el  trencament  i  les  discussions  amb  els  republicans  

acompanyaven aquest  fet,  desprès  d'uns  anys,  potser  des  del  1910-11,  de  

relacions  locals  força  intenses (449). 

No  cal  dir  que  la  signatura  del  pacte  CNT-UGT  de  juliol  de 1916  (el  

pacte  de  Saragossa)  fou  a  Catalunya  una  altra  via  de  penetració  i  propaganda  

confederal.  D'alguna  manera,  definir-se  a favor  del  pacte  aparegui  aquí  com  a  

definir-se  a  favor  de  la  CNT, encara  que  només  fos  perquè  a  Catalunya  els  

propagandistes  del  pacte  foren  precisament  els  confederals.  A  Badalona,  els  

dirigents  locals  més  importants  foren  una  decidits  defensors  del  pacte  i  de la  

unificació  sindical,  especialment  a  partir  del  maig  de  1916 quan  es  celebra  

l'Assemblea  de  València  i  el  congrés  de  la  UGT.  L' acte  del  15  d'octubre  es  

celebrà  amb  la  presència  de  Joaquim  Cortés i  Josep  Piera  en  nom  de  la  CNT,  

presidit  per Josep  Garriga  com  a secretari  de  la  federació  local,  Joan  Peiró  en  

nom  dels  vidriers, i  Josep Arbós  en  nom  de  "La  Colmena  Obrera".  A  notar,  a  

banda  lògicament  de  la  nul�la  presència  de  cap dirigent  de  la  UGT,  fins  a  quin 

punt  els  dirigents  locals  (el  famós  triumvirat  Peiró,  Garriga  i  Arbós)  no  

responien  estrictament  al  pes  dels  sectors  sindicals  numè-  ricament  més  

importants,  El  cas  de  l'art  fabril  és  ben  simptomàtic. El  dia  20  d'octubre  hom  

celebrà  a  Badalona  un  altre  acte  públic per  a  parlar  de  la  situació  a  l'art  

fabril;  els  oradors  foren  Peiró i  Arbós,  altre  cop,  Cortés  i  Noriega  en nom  de  

la  CNT  i  Goset  en nom  de  l'art  fabril  local.  Goset no era  cap  dirigent  conegut 

(450). 

Una  relació  relativament  intensa  sembla  haver-se  establert el  1917  amb  

Salvador  Seguí.  Com  a  mínim,  Seguí  féu  alguna  que  altra col�laboració  a  "La  
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Colmena  Obrera",  la  primera  el  10  de  febrer  de 1917;  una  segona  el 24  del  

mateix  mes.  En  un  cas  Seguí  explicà  el famós  afer  d'un  confident  que  li  donà  

diners  per  a  fer  propaganda germanòfila;  en  l'altre,   Seguí  defensà  la  unitat  de  

les  forces  obre-res  organitzades  a  Espanya.  Les  notes  i  informacions  sobre  la  

Federació  del Ram de  la  Construcció  de  Barcelona,  signades  quasi  sempre  per  

Seguí,  foren  també  abundants  en aquell  periòdic.  Cal  destacar que  els  temes  

tractats  per  Seguí  es  centraren en general  en, la  col�laboració  amb  la  UGT  a  

nivell  espanyol  i  en  la  conveniència dels  sindicats  únics (451). 

La  primera  afirmació  anarcosindicalista  explícita  de  Joan Peiró  es  produí,  

superat  el  moviment  d'agost  de  1917,  a  principis de  1918  quan  féu  una  

conferència  amb  el  títol  de  Sindicalismo  como único  medio  práctico  de  

emancipación (452). L'evolució  en  aquest  sentit de  Peiró  pot  ésser  significativa.  

Els  seus  escrits  a  "La  Colmena Obrera"  foren  primer  de  crítica  de  la  política  

local  i  defensa  d' un  poc  dibuixat  obrerisme,  amb  alguna  referència  als  

"problemes socials".  Després,  es  llençà  als  comentaris  sobre  la  guerra  europea  

i  la  primera  revolució  russa  de  1917,  alhora  que  feia  una  aferrissada  defensa  

de  la  unificació  en  una  sola  central  sindical  de tot  el  proletariat  espanyol.  A  

partir  de  l'octubre  de  1917  es  defineix  ja  contrari  a  la  UGT  -tot  i  seguir  

conforme  amb  el  pacte  d' aquesta  amb  la  CNT-,  reclama  una  actuació  

"revolucionària"  del  pro-letariat  i  comença  a  considerar-se  un  home  de  la  CNT.  

Com  he  explicat  abans,  el  mateix  1917  s'enfrontà  amb  Josep Arbós  i  Josep 

Garriga,  els  quals  aconsegueix marginar  de  la  federació  local,  del  periò dic  i  

també  de  l'Ateneu  Sindicalista.  És  difícil  relacionar  aquest joc,  al  marge  de  les  

característiques  personals  i  concretes  del mateix,  amb  una  evolució  ideològica  

de  Peiró  (i  amb  ell,  d'una  part important  dels  dirigents  sindicals  locals)  que  no  

fou  seguida  per aquells  homes  que  havien  compartit  el  1915-17  la  direcció  del 

moviment  sindical  barceloní. 

Fou  des  de  finals  de  1917,   començaments  de  1918,  que  hom  ha de  

considerar  la  Federació  Local  de  Societats  obreres  de  Badalon  cada  cop més  

relacionada  amb  els  propagandistes  confederals.  I  això tant  per  la multiplicació  

dels  mítings  locals  amb  presència  de  destacats  oradors  de  la  CNT,  com 
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Miranda,  Buenacasa,  Seguí,  Herreros, Viadiu, Cortés,  etc,  com per  la  pròpia  

evolució  ideològica  del  nou equip dirigent,  ara  basat,  al  costat  de  Peiró,  en  

Dimes  Bussot,  Seba astià  Clara,  Francesc  Belis,  Sebastià  Canals,  Joan  Nanot,  

Esteve Pujol,  Eduard Alsina  i  també  ja  Joan Manent  i  Pere  Cané. 

Una peça  important  en aquesta  evolució  foren  les  conferències celebrades  

a  l'Ateneu  Sindicalista.  Es  possible  que  un  primer  ate-neu  sindicalista  funcionés  

el  1910-11;  en  tot  cas,  el  gener  de 1917  s'iniciaren  les  reunions  per  a  

constituir  un Ateneu Sindicalista,  el  reglament  del  qual  fou aprovat  el  18  d'abril  

de  1917.  La  co-missió  organitzadora  del  mateix  estava  presidida  per  Salvador  

Ticci, El  nou Ateneu  tingué  la  seu als  locals  del  carrer  de  la  Conquesta,  entre  

les  seves  primeres  activitats  cal  esmentar  l'establiment d'una  escola  racionalista  

el  novembre  del  mateix  1917.  La  confe-rència  de  Peiró  del  6  de  gener  de  

1918  inaugura  una  sèrie  de  dis— cussions  a  l'Ateneu  entorn  del  sindicalisme.  

De  tota  manera  fou després  del  congrés  de  Sants,  amb  les  conferències  

celebrades  allí per  Salvador  Seguí  quan  l'anarcosindicalisme  comença  a  ésser  

majori tàriament  acceptat.  Les  conferències  de  Seguí  foren, els  dies  6    i 13  de  

juliol  de  1918,  La  interpretación  anarquista  de  la  historia como  base  de  la  

libertad  de  los  pueblos  i  Las  organizaciones  obre-sas  y  los  nuevos  conceptos  

de  la  civilización (453). 

Finalment,  és  clar  que  el  congrés  de  Sants  havia  d'ésser  deci-ssiu  per  a  

dur  la  federació  local  badalonina  a  la  CNT.  La  delegació badalonina  fou  força  

completa:  era  encapçalada  per  Dimes  Bussot, en  nom  de  la  federació  local,  i  

Peiró,  en  nom  dels  vidriers  i  cris-tallers;  també  hi  havia  delegats  directes  de  

l'art  fabril   (Joan  Enusters  (Josep  Robert),  paletes  (Maties  Marsal),  manobres  

(Pere  Cabanes)  i  oficis  varis  (Fermí  Borràs).  En  total  els  obrers  representats  

eren  2.455  (1.500  de  l'art  fabril;  350  d'oficis  varis;  200  de  paletes; 150 de  

manobres;  175  de  vidriers  i  cristallers;  80 de  fusters).  Com  era  previsible, 

foren Bussot  i  sobretot  Peiró,  els  delegats  badalonins  que  més  intervingueren  

en  els  transcurs  del  congrés.  Peiró  intervingué  força  en  les  discussions  sobre  

l'acció  directa  (a  favor  en  principi  de  la  mateixa,  col�laborà  per  a  que  fos  

simplement  una  tàctica  "recomanada")  i  els  sindicats  únics  (dels  quals  fou  
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fervent  defensor).  Fou  elegit  membre  de  la  comissió  redactora  dels  nous  

estatuts  de  la  Confederació  Regional (454). 

Després  de  la  propaganda  dels  acords  del  congrés  des  de  "La Colmena  

Obrera",  de  les  conferencies  de  Seguí  ja  esmentades,   i  de la  vaga  luctuosa  

de la casa Cros  d'agost,  es  celebrà  el  primer  con— grés  de  la  Federació  Local  

de  Societats  0breres  de  Badalona,   els dies  1-3  de  novembre de 1918.  Aquest  

congrés  decidí  l'adhesió  for-mal  a  la  CNT.  Bussot  continuà  com  a  secretari 

general.  Peiró,  com a  director  de  "La  Colmena  Obrera"   que  ara  es  proposà  

explícitament  seguir  una  orientació clarament sindicalista revolucionària.  En  el 

míting  de  clausura  el  principal  orador  fou  Salvador  Seguí (455). 

La  vaga  de  la  casa  Cros  fou  al  producte  de  l'esforç  de  la secció  d'oficis  

varis  per  a  organitzar  els  treballadors  de  l'empresa.  La  vaga  es  declarà  a  

començaments  d'agost de,1918  i  afectà  uns  mil  treballadors que demanaven 

augment  de  sou  i  reducció  de  jornada.  Davant  la  vaga,   l'actitud  de  la  

patronal  fou  molt  dura i hom acusà  el  president  de  la  secció  d'oficis  varis,  

Fermí  Borràs,  d'haver  estat  sobornat quan intentà  posar-h'i  fi. (12  d'agost).  La  

vaga  havia  de  complicar-se  el  dilluns  26  d'agost,  quan  uns  policies  i  uns  

guàrdies  civils  escorcollaren  la seu de  la  federació  local  i  detingueren  tres  

obrers  als  quals  s'acusava  de  coaccionar  els  tre-balladors  de  la  Cros.  Quan,  

per  la  tarda,  la  guàrdia  civil  dugué els  detinguts  al  tren  per  al  seu  trasllat  a  

Barcelona,  una  manifes-ció  de  vaguistes  intentà  impedir-ho.  La  guàrdia  civil  

carregà dissolgué  la  manifestació.  Tot  seguit  aquesta  es  refeu  davant  l' 

ajuntament.  A  les  nou  del  vespre,  una  comissió  parlà  amb  l'alcalde quan  

aquest  i  els  membres  de  la  comissió  explicaven  a  la  multitud que  anirien  a  

Barcelona  per  a  demanar  al  governador  civil  la  llibertat  dels  detinguts,  la  

guàrdia  civil  disparà,  hi  hagué  4  morts una  trentena  de  ferits   (dels  quals  set  

greus). 

Les  conseqüències  dels  fets  foren  múltiples.  Una  vaga  general decretada  

per  la  federació  local  paralitzà  la  ciutat  del  dimarts al dissabte,  malgrat  que  la  

nit  del  dimarts  els  detinguts  foren posats  en  llibertat.  La  protesta  proseguí  ara  

contra  la  presència de la  guàrdia  civil  (que  havia  estat  reforçada)  als  carrers  i  



286 

en demanda  del  càstig  als  responsables  dels  fets  del  dia  26.  L'ajunta  ment,  

amb  majoria  republicana  (nacionalistes  i  radicals)  decidí  llavors  dimitir  

col�lectivament  en  no  estar  disposat  el  govern  a  exigir  responsabilitats  a  la  

guàrdia  civil.  Badalona  efectivament  romanguès  sense  consistori  municipal  fins  

el  31  de  gener  de  1919,  quan  els  de  la  Lliga  Regionalista  ocuparen  els  llocs  

de  govern  de  la  ciutat;  un  temps  després  el  governador  nomenà  un  nou  

ajuntament  amb regionalistes,  carlins  i  lerrouxistes  (456).  

D'altra  banda,  en  els  dies  de  la  vaga  general  es  produïren  a  Badalona  

un  primer  atemptat  sense  conseqüències  contra  un  capità i dos  tinents  de  la  

guàrdia  civil.  La  vaga  de  la  casa  Cros  es  perdé finalment  i  foren  acomiadats  

més  d'un  centenar  de  treballadors.  La penetració  de  l'organització  sindical  a  

l'empresa  més  important  de Badalona  tornà  a  ésser  molt  feble,  quasi  

inexistent. 

Una  altra  derivació  d'aquesta  vaga  fou  la  detenció  de  Joan Peiró  el  28  

d'octubre-4  de  novembre,  precisament  els  dies  en  què hom  celebrava  el  

congrés  de  la  federació  local. 

El  1919  es  produí,  com  en  molts  altres  llocs,  una  gran  expansió  sindical  

a  Badalona,  expansió  que  anà  acompanyada  d'una  clara definició  

anarcosindicalista  dels  principals  dirigents,  i  én  especial  de  Joan  Peiró. 

Justament  quan  esclatà  el  conflicte  de  La  Canadenca,  Peiró  publicava a  

"La  Colmena  Obrera"  una  sèrie  d'articles,  doctrinalment els  més  importants  i  

ambiciosos  d'aquesta  primera  època:  Actualidades.  La  democràcia y  el  

socialismo.  Sens  dubte  era  el  primer  esforç teòricament  seriós  per  a  afirmar  

un  "sindicalisme  anàrquic"  diferenciat  del "socialisme  estatal".  El  text  pot  ésser  

representatiu del  final  de  l'evolució  doctrinal  d'uns  dirigents  sindicals  que  a 

l'entorn  de  1914-19  passaren  d'un  obrerisme  sindical  poc  dibuixat, apolític  però  

sovint  adreçat  a  pressionar  el  republicanisme,  a  l' anarcosindicalisme  bel�ligerant  

en  contra  dels  republicans  i  dels socialistes  d'estat;  d'ésser  uns  aferrissats  

defensors  de  la  unitat  sindical  de  la  classe  obrera  espanyola,  a  defensar  no  

menys aferrissadament  la  CNT,  vista  aquesta  com  a  la  realització  plena del  

sindicalisme  revolucionari (457);  d'afirmar  els  drets  i  les  reivindicaions  obreres  a  
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entreveure  la  possibilitat  d'una  societat  dirigida pels  obrers,  i  alhora  criticar  les  

concepcions  de  la  socialdemocràcia  sobre  el  procés  revolucionari.  Òbviament,  

per  a  explicar  tota aquesta  evolució  cal  recórrer  en  especial  a  l'impacte  de  les  

crisis revolucionàries  generades  per  la  guerra  mundial  a  Rússia  i  a Alemanya  el  

1917-18 (458). 

En  concret,  per  a  Peiró,  la  democràcia  (i  les  propostes  internacionals  de  

Wilson)  era  un  tòpic,  un  "señuelo  para  cazar  incautos". 

I el comportament dels socialistes servia per a demostrar la seva 

fal�làcia. Als  socialistes  d'estat  calia retreure'ls  sobretot  la seva incapacitat, manca 

de valor o mala fe, per a no realitzar el seu programa màxim (conquesta de l'estat, 

reversió de la propietat individual i de tots els mitjans de producció a l'estat). Tant la 

revolució russa (es refereix a la revolució de març) com l'alemanya dugueren  els  

socialistes  al  poder  però  aquests  deixaren  "intangibles  el principio  de  la  

propiedad  privada y  los  derechos  de  la  burguesía"; Menxevics  russos  i  

socialdemòcrates  alemanys  recorregueren al  convencionalisme  democràtic  per  a  

salvar  el  capitalisme  (assemblees constituents,  eleccions,  etc).  Desprès  deixaren  

sense  ni  tan  sols protestar  que  els  exèrcits  aliats  invadissin Rússia  (on Lenin  i 

Troski  intentaven,  ells  sí,  el  programa  màxim)  i  que  hom  assassinés Liebknecht  

i  Rosa Luxemburg,  veritables  socialistes. 

La  pràctica dels  socialistes  espanyols  -als  quals  no  es  tractava  de  negar  

tampoc  la  seva  bona  fe-  els  portava  a  donar  suport als  republicans  i,  en  

definitiva,  a  ésser  en  part  responsables  també  a Espanya  de  prolongar  la vida  

de  la burgesia. 

      Front a  les  tàctiques  i  maneres  dels  socialistes  d'estat,  par-tidaris 

d'una  legislació  social,  etc,  hi  havia  el  sindicalisme  revolucionari,  que  tenia  

també  un programa  immediat  i  un  "mediat": augment  de  salaris,  redacció  de  

jornades,  reconeixement  de  la  personalitat  obrera,  etc,  en  primera  instància;  fi  

de  l'organització social  present  i  el  seu  sistema  econòmic  "un dia  próximo  o  

lejano". Però  les  diferencies  entre  el  socialisme  d'estat  i  el  sindicalisme 

revolucionari  eren moltes  i  fonamentals.  Per  a  començar,  en  "l'objectiu 

específic"»  els  socialistes  demòcrates  no  havien  dit  mai  clarament  si  a  la  
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societat  del  futur  prescindirien  de  l'"abstracción Estado";  els  "sindicalistes  

anàrquics",  "rechazamos  toda  forma  de estado  y basamos  la  sociedad  igualitària  

en  el  principio  de  la  autoridad  moral  como  forma  o  cosa  superior  al  individuo  

como  tal  o  como colectividad".  

Les  diferències  s'aguditzaven  en  concretar  els  principis  bàsics  del  

sindicalisme  revolucionari.  Front  al  funcionament  centralista  de  la  UGT,  hi  havia  

el  funcionament  federalista  de  la  CNT.  Autonomia  de  les  federacions  dins  la  

Confederació  i  dels  sindicats  dins  les  federacions  era  consustancial  al  

sindicalisme  revolucionari  no  ho  era  la  supeditació  a  la  direcció  -i  al  partit-  

dels  organismes  sindicals  d'influència  socialdemòcrata.  Front  a  l'impuls  donat  a 

les  forces  obreres  i  les  seves  realitzacions  pel  sindicalisme  revolucionari,  hi  

havia  la coartació  de  les  iniciatives  i  fins  i  tot  el suport  dels  governs  i  de  la  

"llei"  per  part  de  la  direcció  dels moviments  socialdemòcrates  contra  les  

decisions  dels  sindicats. 

L'acció  directa  era  entesa  com  a  la  negociació  sense  interme-  diaris  (en  

especial  del  poder  o  del parlament)  dels  obrers  amb  la patronal.  Front  a  

aquesta  tàctica  hi  havia  l'interès  per  a  l'establiment  d'una  legislació  reformista.  

Per  als  sindicalistes  "tanto el individuo  como  las  colectividades,  no  deben  

someter  sus  iniciativas  a  cuestión  alguna  de  trámite,  de  alambicación  

automàtica,  como tampoco  las  acciones  deben  supeditarlas  a  un  método  de  

lucha  general  e  inclinada  a  una  trayectoria  legalista  y  de  intervención  de 

elementos  extraños  a  las  clases  obreras".  L'acció  directa,  a  més,  és el  gran  

instrument  d'educació  revolucionària  dels  obrers.  En el fons,  el  poder  de  la  

burgesia  recolzat  en  l'estat  i  la  propietat  era feble  perquè  els  seus  agents  eren  

assalariats.  Sols  la  ignorancia permetia  que  els  obrers  acceptessin  l'esclavitut  i  

que  els  agents  assalariats  de  l'estat  i  de  la  burgesia  no  s'identifiquessin  amb 

el  poble. 

Els  sindicats  obrers,  en definitiva,  no  tenien  com a missió el  que  els  

"demòcrates"  i  els  partits  polítics  -inclosos  els  sòcialistes- havien volgut  

assignar-los»  reduir  les  jornades  de  treball i  augmentar  els  salaris.  Aquestes  

qüestions  eren  precisament  les       més  secundàries.  Les  qüestions  fonamentals  
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per  al  sindicalisme  revolucionari  eren,  en  canvi,  les  que  els  partits  i  el  

parlament  s' havien volgut  reservar:  les  qüestions  polítiques  i  socials.  Per  al 

sindicalisme  revolucionari  l'important  era  la  "transformación  económica  de  la  

sociedad,  la  resolución del  problema  moral  desde  los puntos  de  vista  filosófico y  

científico  y de  la  cuestión  politico social".  La  seva  funció  específica  era  "el  

hacer  cultura y  revolución" (459). 

Cal  tenir  en  compte  que  tota  aquesta  afirmació  anarcosindica-lista  dels  

principals  dirigents  badalonins  es  produí  en  uns  moments de  clara  expansió  

organitzativa  del  moviment  sindical,  segons  ells ja  totalment  identificat  amb  la  

CNT.  Que,  a  més,  els  conflictes  vaguístics  eren  imponents  per  la  seva  

magnitud  a  tota  Catalunya, i  molt  en  especial  a  Barcelona.  Que  la  persecució  i  

repressió  go-vernativa  semblava  més que afeblir,  enfortir  el  moviment.  "La  

Colmena Obrera",  ara  setmanal,  fou  suspesa  el  març-octubre  de  1919.  L'actitud  

inicial  del  periòdic  davant  el  locaout  iniciat  per  la  patronal  fou  clarament  

optimista  i  fins  i  tot  arrogant:  La  nave  burguesa se  estrellarà.  La  bancarrota  

de  la  burguesía.  La  patronal  agoniza. són alguns  dels  títols  de  les  anàlisis  fetes  

al  setmanari  en aquells moments.  La  força  sindical  que  hom  cregué  reunir  en  

el  congrés  de la  CNT  de  desembre  de  1919  celebrat  a  Madrid  semblen  

justificar aquella  valoració.  I  no  sols  en  general.  Si  en  el  congrés  de  Sants 

havien  estat  representats  2.455  treballadors  badalonins,  ara  al congrés  de  la  

CNT  hom  afirmava  portar  la  representació  de  9.140 obrers: 

.  de  l'art  fabril 3000       J.  Rius,  Jaume  Prat  

.U.del  ram  de  la  Construcció   2000        Sebastià  Canals,  Jaume  Bianya 

.U.d'Obrers  Metal�lúrgics 1500        Lluís  Nanot,  Esteve  Pujol         

.U.    Indústria  Vidriera 650        Joan  Peiró  

.U.  ram  d'Elaborar  Fusta 500       Josep  Robert,  Salvador  Plata  

.  d'Oficis  Varis 500        Manuel  Duran,  Francesc  Llorens 

oc.  de   corders 302        Manuel  Díaz,  Salvador  Sanz       

.U,  Ram  Alimentació 228        Dimes  Bussot  

.  d'obrers  tintorers 180 id.  

.U.ram  del  Transport 150 id.  
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oc.  d'oficials  perruquers  i 

Barbers 130 id.  

És  obvi  que  aquestes  xifres, tan  arrodonides  si  no  una  altra cosa,  és  

difícil  que  fossin  realment  indicatives  de  l'afiliació sindical  a  Badalona.  De  fet.  

el  mateix  fenomen  afecta  totes  les  dades  sobre  afiliats  representats  a  Madrid  i  

això  fa  que  sigui  pràcticament  impossible  aventurar cap valoració  exacta  de  la  

força  numèrica  de  la  CNT  en  aquells  moments.  Per  al  cas  de  Badalona,  

paradoxalment  i  segons  tots  els  indicis,  hi  havia  més  afiliats  que  obrers.  Ara  

bé,  això  no  ha  de  minimitzar  el  fet  que  els  dirigents  sindicals,  de  Badalona  

en  aquest  cas,  podien  afirmar  el  dur  la  representació  de  tots  els  obrers.  

Ningú  els  podia  discutir  això,  encara  que  només  fos  perquè  no  tenien  

competència  seriosa  i  perquè  si  el  1918  hom  havia  identificat  moviment  

sindical  amb  CNT,  ara  hom identificava  ja  CNT  amb  població  obrera (460). 
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El  congrés  de  Sants  i  el  moviment  societarl.  Els  sindicats  únics 

 

Per als  propagandistes  confederals,  la  conveniència  de  celebrar un  congrés  

obrer  fou ben  clara,  especialment  quan a  finals  de 1916  semblava  evident  la  

recuperació  del  moviment  societari  català. El  que  hom  pensés  en un  congrés  

"regional"  no  deixa  de  posar  de manifest  coses  ja  sabudes:  la  manca  

d'existència  real  de  la  CNT  fora  de  Catalunya  i  per  tant  el  poc  paper  del  

comitè  nacional  confede-ral,  en  detriment  del  major  pes  del  comitè  regional.  

Públicament, la  conveniència  del  congrés  fou  plantejada  el  30  de  gener  de  

1917, en una  editorial  de  "Solidaridad  Obrera".  Es  interessant  de  resseguir  

l'argumentació  utilitzada:  en  un  període  de  reorganització  sin dical,  no  havien  

estat  establertes  encara  clarament  les  normes  or-ganitzatives  del  nou  

sindicalisme;  els  problemes  bàsics  als  quals havia  de  donar  resposta  aquest  

eren  el  problema  de  la  fam  (l'encariment  de  les  subsistències)  i  el  problema  

de  l'emigració  per  un costat,  els  problemes  d'organització  interna  i  unificació  

sindical per  l'altre;  el  problema  d'organització,  en  essència,  era  una  qüestió  de  

cohesió  i  per  assolir-la  calien  els  sindicats  únics,  establir  unes  relacions  clares  

amb  les  federacions  d'ofici  i,  en  un  cas particular  molt  greu,  resoldre  el  

problema  dels  sindicats  de  barris des  a  Barcelona (461). 

Com hom  pot  observar,  el  congrés  era  presentat  quasi  exclusivament  

com  un  congrés  de  discussió  organitzativa  i  molt  menys  com una  reunió  

d'afirmació  ideològica  o  doctrinal.  Significativament, hom no  posava  cap  condició  

per  a  l'assistència  al  mateix.  Es  tractava  certament  d'una  reunió  promoguda  -i  

ho  seria  després  convocada  formalment-  per  la  Confederació  Regional  però  

aquesta  no  tenia cap  interès  en  excloure  ningú.  La  propaganda  que  féu  el  

comitè  regional  a  partir  d'aquells  moments  anà  adreçada  reiterativament  a 

convèncer  de  la  necessitat  i  utilitat  de  la  "cohesió'"  de  tot  el moviment  

sindical.  Cal  dir  que  el  pensament  en  aquest  sentit  era coherent:  fusió  sindical  

a  la  base, estructuració  de  les  federacions  d'ofici,  cohesió  integradora  del  

moviment  sindical  mitjançant una  central  (la  Confederació),  perspectiva  

d'estructuració  de  tot el  proletariat  espanyol  (unificació  amb  la  UGT). 
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El  congrés  fou  convocat  en  primera  instància  el  19  de  maig  de 1917  pel  

comitè  regional  per  al  dies  29-30  de  juny  i  1  de  juliol de  1917  a  Barcelona 

(462). El  congrés  es  presentava  clarament  com  a  un instrument  d'enfortiment  de  

la  Confederació.  Calia  assegurar  eco-nòmicament  l'existència  de  "Solidaridad  

Obrera".  Calia  recollir dels  sindicats  federats,  dels  que  es  federessin  i  dels  que  

no  estaven  federats  els  suficients  cabals  per  a  realitzar  el  congrés.  Calia,  en  

fi,  dur  el  màxim  de  delegats  de  sindicats  i  societats  obreres  al  congrés.  Com  

a  temes  de  discussió  del  congrés  la  preocupació organitzativa  era  total:  

conveniència  que  els  sindicats  similars es  fusionessin  en  un  sol,  dividit  en  

seccions)  constitució  de  federacions  locals  d'oficis  similars)  bases  sobre  les  

quals  havia  d' establir-se  el  funcionament  de  la  Confederació)  actitud  davant  

els sindicats  que  no  s'adheressin a  la  confederació,  etc.  D'alguna  manera,  en  

definitiva,  el  congrés  previst  tenia molt  de  constituent. 

Arran  de  la  suspensió  de  les  garanties -constitucionals  decreta da  pel  nou  

govern  Dato  davant  la  situació  política  general,  el  congrés  hagué  d'ésser  

suspès.  Així  ho  comunicà  el  comitè  regional  el 28  de  juny.  Aquest  comitè  era  

encapçalat  per  Salvador  Seguí,  amb la  participació  de  Francesc  Miranda,  Martí  

Barrera,  Josep  Climent i  Enric  Rueda  i  fou,  com  hem  vist,  l'impulsor  del  primer  

intent  de celebració  del  congrés  regional (463).  

Després  de  la  suspensió,  els  esdeveniments  polítics  i  la  preparació  del  

moviment  revolucionari  d'agost,  marginaren  el  tema  del congrés.  Aquest,  però,  

es  tornà  a  replantejar  a  partir  del  novembre de  1917»  restablertes  ja  les  

garanties  després  del  fracàs  del  moviment  esmentat.  Tanmateix,  calgué  esperar  

la  reorganització  del comitè  regional,  que  no  es  produí  segurament  fins  el  

desembre.  Una nova  suspensió  de  garanties  i  la  declaració  d'estat  de  guerra  

que provocà  la  no  aparició  de  "Solidaridad  Obrera"  del  26 de gener  al 13  d'abril  

de  1918,  tornà  a  allunyar  la  perspectiva  de  celebració del  congrés.  Pou  el  mes  

de  maig,  quan  amb  urgència,  hom  preparà  els detalls  concrets  del  mateix.  En  

el  comitè  regional  hi  havia  hagut alguns  canvis  malgrat  que  continuava  

encapçalat  per  Seguí:  hi  figuraven  ara  Salvador  Quemades,  Josep  Viadiu,  Camil  

Piñon  i  Joan  Pey. La  convocatòria  formal,  que  aquest  cop  seria  la  definitiva,  
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fou  feta  pública  el  18  de  maig  de  1918  per  als  dies  28-30  de  juny  a  Barce 

lona (464).  

     El  caràcter  obert  del  congrés  fou  ratificat.  Hom  demanava  als sindicats  

no  adherits  a  la  Confederació  l'assistència  i  que  es  posessin  en  contacte  amb  

el  comitè  regional  per  a  preparar  el  congrés Rom  demanava  també  a  tots  els  

sindicats,  adherits  i  no  adherits,  la presentació  urgent  de  temes  de  discussió.  

Que  comuniquessin  el  nom del  delegat  o  delegats,  etc. 

Respecte  del  plantejament  de  1917  sobre  el congrés  hi  hagueren 

aparentment  pocs  canvis.  Només,  i  això  sens  dubte  era  molt  important,  que  

ara,  el  maig-juny de  1918,  hom  plantejava  la  possibilitat més  o  menys  mediata  

d'una  revolució  social.  Si  el  1917  el  congrés era  vist  quasi  exclusivament  com  

a  organitzador,  en  la  perspectiva d'aprofitar  un  moment  propici  per  a  la  

"propaganda  organitzadora" i  els  objectius  mediats  no  anaven  més  enllà  de  

resoldre  la  "qüestió de  la  fam",  ara,  el  1918,  es  tractava  en paraules  de  

Segui: "de  capacitar(se)  i  causar  la  sensació  que  podem  ésser,  el  proletariat  

espanyol,  el  coeficient  més  decisiu  per  a  promoure  i  dur  a  terme  la  gran  

revolució  social" (465).  Òbviament,  amb  això,  hom  no  feia  altra  cosa que  insistir  

en  els  problemes  d'organització,  però  ara ja  explicitava,  en aquest  cas  en  

paraules  de  Viadiu,  que  calia apro-fitar  el  congrés  "per  a  plantejar-se  i  estudiar  

tots  els  problemes  d'actualitat,  des  de  problemes  d'organització  a  problemes  de  

principi" (466).  La  incidència  dels  fets  polítics  generals,  i  en  especial  de la  

revolució  russa,  era  per  tant  notable.  Una  mica  com  amb  el  cas que  he  

explicat  pàgines  enrera  de  Peiró,  molts  dirigents  sindicalistes  havien  passat  o  

estaven  passant  d'un  obrerisme  sindical  confús  a  l'afirmació  de  

l'anarcosindicalisme. 

La  relació  de  temes  presentats  fins  el  26  de  juny,  relació molt  àmplia  

(amb  un  total  de  55)  i  que  hom  pot  trobar  reproduïda  en  un  altre  lloc (467),  

pot  servir  per  a  valorar  la  participació  sindical  en  l'esforç  del  congrés.  Hi  

presentaren  temes  el  comitè  regional,  les  federacions  locals  de  Barcelona,  

Sabadell,  Terrassa,  Manresa,  Igualada,  Valls  i  Vilanova  i  la  Geltrú;  també,  la  

Comissió Pro-presos  i Amnistia  de  Barcelona.  A  més,  els  següents  sindicats (468): 
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Barcelona 

Soc.  de  lampistes,  courers  i  llauners 

Soc.  dels  constructors  mecànics 

Soc.  de  pintors  decoradors 

Soc.  d'obrers  mariners  i  fogoners  La  Naval 

Soc.  de  l'Art  d'Imprimir 

S.U.  de  tintorers  i  blanquejadors 

Unió  d'obrers  fusters  de  Barcelona  i  voltants 

Soc.  d'Invàlids  La  Oportuna 

Soc.  de  calderers  en  coure 

Sindicat  d'obrers  blanquers  La  Unió  Popular 

Soc.  La  Constància 

Soc.  de  fonedors  en  ferro 

Soc.  de  cilindradors  i  aprestadors 

Sindicat  de  paletes  i peons de  Barcelona 

Badalona 

Soc.  d'obrers  vidriers 

Sabadell 

Soc.  de  peons  paletes 

Mataró 

Soc.  de  l'Art  Fabril 

Soc.  del  gènere  de  punt 

Cornellà 

Soc.  dels  fusters 

Cal  fer  notar  que,  al  marge  d'algun  cas  concret,  aquesta  relació  pot  

ésser  considerada  com un  bon  índex  dels  llocs  on  la  influència  dels  

propagandistes  confederals  era  més  intensa. 

Efectivament,  el  congrés  obrer  de  la  CRT  de  Catalunya  es  cele-bra  els  

dies  28-30  de  juny  i  1  de  juliol  de  1918  a  Barcelona,  als locals  de  l'Ateneu  

Racionalista  de  Sants.  Hi  assistiren,  segons els  meus  comptes,  més  de  153  

delegats  en  nom  de  158  associacions, les  quals  agrupaven  més  de  74.080  

obrers  afiliats.  Entre  les  158  associacions  representades  hi  havia  13  federacions  

locals,  2  federa cions  d'ofici  (la  regional  de  metal�lúrgics  i  la  nacional  

d'adobadors)  i  143  sindicats  o  societats  obreres.  "Solidaridad  Obrera" afirmà  

que  hi  assistiren  163  delegats  en  nom  de  137  sindicats  o  societats  obreres  i  
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73.860  obrers  afiliats (469). 

        Per  a  procedir  a  la  valoració  de  la  representativitat  del  congrés  

respecte  del  total  del  moviment  societari  pot  ésser  útil  incloure  aquí  la  relació  

completa  dels  organismes  representants  al  congrés (470):  

Barcelona  (1 Fed.  Local,  55  societats  obreres,  més  de  54.422  (54572) obrers,  

93  delegats) 

Federació Local de Soc. Obreres  R,  Fornells,  E.  Mira 

Soc.  oficials  i  apren.  fideuers          150 Joaquim  Solsona                 

Soc.  obrers  flequers  La Espiga         750 Fèlix  Monteajudo               

Unió  Obrera  del  ram  del  sucre       380 Joan  Escandell 

Unió  Obrera  de  l'Art  d'Imprimir         60 Salvador  Quemades 

Unió  d'enquadernadors  i  similars          ?  ? 

Soc.  barbers  La  Única                      180 Manuel  Penades 

Soc.  obrers  marbristes                   2.580 J.  Silvestre,  J.  Tomàs, 
        Àngel  Pedrerol 

Fed.   oficials  i   peons  paletes        5.500 Simó  Piera.  Antoni  Solé: 

S.U,  peons  paletes                           700 La Rosa, Collado, Miralles 

Soc.  empedradors  La  Española         130 Rufino  Martínez 

Soc. obrers  picapedrers  de  la  
muntanya  de  Montjuïc                      150 Modesto  Olavia,  C.  Arnau 

Sind.  oficials  pintors                           75 Salvador  Seguí.  Elías 

Soc.  pintora  de  Gràcia.                     100 Frederic  Saura  (2) 

Soc.  obrers  pintors  La  Siempre-  
viva  de  Sant Martí  i  Sant Andreu       75 G.  Bruguera,  Mateo  Rumia 

Soc.  pintors  El  Despertar,  Sants        57 Frederic  Saura  (2) 

Soc.  obrers  rajolers                          350 Pere  Massoni 

Soc.  constructors  ciment  Porland      230  ? 

El Arte  de  la  Cesteria                       190  ? 

Unió  Ferroviària  (sec.  catalana)        150 Pau  Ullod  (2) 

Fed.  nac.  de  ferroviaris  espa- 
nyols  (Barcelona  Nord)                     600  id. 

Soc.  oficials  boters  Barcelona 
i  radi                                                450 Salvador Nin 

S.U.  ram  elaborar  fusta  i  anexes  6.900 M.  Buenacasa.  Salvador, 
    Escofet,  Espana,  J.  Pey 

Unió  obrers  fusters  de  Barna  i  
radi                                                   700 E.  Morera,  J,  Bonet,  Ma- 
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    riano  i  Fulgencio  López 

Soc.  fusters  de  Gràcia                           ?  ? 

Sind.  obrers  constructors  de 

pianos                                              310 L.  Miquel,  J.  Basart,  M 
    Vilarroya 

Assoc.  obrera  del  ram  de  fone- 
dors  en  bronze                                250 Jaume  Rubinat 

Soc.  obrers  de  l'art  de  fone- 
dors  en  ferro                                   500 Marín,  Barberà,  Solà,  
    Gil.  Llansola 

Soc. fumistes i similars  150 E. Domingo, A. Horta 

Assoc. lampistes, courers i 
llauners 1.300 C.  Piñon.  E.  Rueda.  F. Vallès  

Unió  obrers  constructors  me-  
cànics 1.900 E.  Agustí,  Miquel  Priu 

Unió  obrera  serrallers  d'obres        400 J.  Vendrell,  M,  Torrens 

Sind.  soldadors  i  ajudants  50 Francesc  Botella 

Soc.  obrers  de  bàsqules  i  ar- 
ques  per  a  cabals    150 L.  Pastor,  José  Cruz 

Assoc.  oficials  calderers  en 
coure    180 M.  Arbós,  P.  Martínez 

Soc.  obrers  constructors  de 
calderes  i  muntatge  en  ferro    400 Isidro Maestre  

Soc.  constructors  de  carruatges 
i  ferradors    150 J.  Batlle,  S.  Figueres 

Sind.  del  ram de  construcció  de 
cotxes  i  automòbils    400 L.  Rico,  P.  Llorach 

Soc.  treballadors  de  les  obres 
del  port    275 José  Navarro 

Sind.  treballadors  dels  vapors 
de  pesca La  Oceànica    125 Joaquim Puig  (2) 

Soc.  blanquers  La  Unión  Popular  1.832 J.  Santacana.  B.  Bonet 

Soc.  obrers  sabaters  La  Armonia       26 I.  Ballach,  M.  Ruiz 

Soc.  de  gomes  i  amiants     150 Joaquim  Puig  (2) 

Soc.  contramestres i  ajudants  
en  teixits  El  Radium    800 B.  Butsems,  A.  Miró,  H. 
               Benvingut 

Sind.  Art  Fabril  i  similars  La 
Constància 11.000 Francesc  Mas,  Juli  Ramon 

Soc.  obrers  en gèneres  de  punt 

La Justiciera    400 Q.  Casanovas,  A,  López 
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Soc.  cilindradors 4.150 E.  Jorge,  Joan Rovira 

Soc.  cilindradors  i  similars   207 José  Campomanes 

Unió  de  tintorers,  blanqueig 
i  anexes 4.500 Joan  i  Ramon  Satorra,  S. 
   Ferrer 

Soc.  obrers  carreters 2.200 E.  Farrés  (2),  A.  Miguel 

Soc.  obrers  fogoners  i  mari 
ners  La  Naval 800 M.  Martorell,  M.  Grau 

Unió  de  botoners 350 J.  Vives,  J,  Ferré 

Soc.  obrers  vidriers  i  similars      250 Aureli  Sáez 

Soc.  obrers  vidriers  i  similars   

La  Unió Vidriera  500 Francesc  Comas 

Soc.  vidriers  del  Poble  Nou           180 Jaume  Benet 

Soc.  invàlids  La  Oportuna               80 Àngel  Pestaña.  J.  Peanca 

Badalona  (1 Fed.  Local,  7  societats,  2.455  obrers,  7  delegats) 

Federació  local   Dimes  Bussot 

Soc.  de paletes                             200 Maties Marsal 

Soc.  de  manobres  paletes           150 Pere  Cabanes 

Soc.  de  fusters                              80 Josep Robert 

Soc.  Art  Fabril                          1.500 Joan Eno 

Soc.  oficis  varis  (arts  i  oficis)     350 Fermí  Borràs 

Soc.  de  vidriers                           140 Joan  Peiró  (2) 

Soc.  cristallers  La  Ideal 
Cristalera                                        35  id. 

Cornellà  (1  societat,  50  obrers,  2  delegats). 

Soc.  de  fusters                              50 J.  Pagès,  Llorenç  Casas 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Sabadell  (1  Fed.  Local,  10  societats, 2.795  obrers,  8  delegats) 

Fed.  Obrera   Ramon  Comas  (3) 

Soc.  de  flequers                             50  id. 

Soc.  de  paletes                            250 J.  Davi  (2),  M.  Verdejo (2) 

Soc;  peons  paletes                       250    id.                    id. 

Soc.  rajolers                                   60 Miquel  Bertran  (2) 

Soc.  metal�lúrgics  i  similars          600 Josep Pich 

Soc. constructors  carruatges 

i  ferradors                                      25 R.  Comas 
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Soc.  de  l'art  fabril                         500 Joan  Lladó 

Soc.  del  Ram  de  l'Aigua                800 Francesc  Català 

Soc.  sortejadors  de  llana                200 Arcadi  Badia 

Soc.  carreters                                   60 Miquel  Bertran 

Terrassa  (1  Fed.  Local,  1.424  obrers, 2  delegats) 

Federació  Obrera                         1.424 A.  Sarrate,  Martí  Bruno 

Granollers    (1  societat,  430  obrers,  1  delegat) 

Soc.  art  fabril  i  tèxtil                    430 Pere  Serrats 

-------------------------------------------------------------------------- 

Mataró  (3  societats,  més de  5.100 obrers, més de  3 delegats) 

Soc.   de  fusters 100 Crisanto Vargès 

Soc. art fàbril      5.000       Adrià Arnó, Josep Comas 

Sind.  del gènere de  punt         ?  ? 

Calella  (1  societat,  10  obrers,  2  delegats) 

Soc.  de  fusters    10 Josep Burcet,  B.  Llorens 

Igualada  (4  societats,  més  de  1.607  obrers,  5  delegats) 

Soc.  de  blanquers       500 J.  Fabregat,  Ramon Busqué 

Soc.  contramestres  i  ajudants     107 Joan  Damian 

Soc.  de  l'art  fabril   1.000  Joan  Ferrer  (2),  J.  Vila- 

nova  (2) 

Soc.  oficis  varis       id   id 

Manresa  (1  Fed.  Local,  450  obrers,  2  delegats) 

Federació  Local   450  M.  Sarroca,  Joan Balet 

Vic    (7  societats,  421  obrers,  4  delegats) 

Soc.  barbers   17  Joan  Surinyach  (4) 

Soc.  paletes    70                      id. 

Soc.  peons  paletes  60                      id. 

Soc.  fusters  i  ebenistes  52  Joan Caballé,  Emili  Sala 

Soc.  serrallers  d'obres  16  Joan  Surinyach 

Soc.  blanquers   190  Antoni  Journet 

Soc.  protecció  de  socors  mutus    16 Joan  Surinyach 

Manlleu  (1  Fed.  local,  2  societats,  300  obrers,  1  delegat) 

Consell  local   300  Domènec  Mateu  (4) 

Soc.  paletes  i  peons     id. 
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Soc.  fusters       id. 

Roda  (1  societat,  100  obrers,  2  delegats) 

Unió  Tèxtil 100 J.  Dam,  Josep  Crespí 

Ripoll  (1  Fed.  local,  2  societats,  160  obrers,  1  delegat) 

Fed.  Obrera    160  Tomàs  Vinas 

Soc.  de  paletes      id 

Soc,  la  Fabril  Cotonera     id 
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Olot  (1  Fed.  local,  500  obrers,  2  delegats) 

Fed.  local   500  Enric  Ferrés.  Fèlix Canal 

--------------------------------------------------------------------------- 

Blanes  (1  societat,  26  obrers,  1  delegat)   

Soc.  de  fusters  26  Domènec  Ruiz 

Palafrugell  (6  societats,  530  obrers,  1  delegat) 

La  Constancia barberil 34  Fortunato  Barthe  (6) 

Soc  de  paletes  75                        id. 

Soc.  peons  paletes 75                        id. 

Soc.  fusters   20                        id. 

Soc.  mecànics  26                        id. 

La  Fraternal,  oficis  varis  300                    id. 

Sant  Feliu  de  Guíxols  (1  Fed.  local,  290  obrers,  1  delegat) 

Federació  local  290  Joan Claramunt 

Figueres  (1  Fed.  local,  120  obrers,  1  delegat) 

Federació  Obrera  120  Santiago  Archiaga 

---------------------------------------- 

Sitges  (5  societats,  339  obrers,  1  delegat) 

Soc. de  barbers  12  Joan  Duran  (5) 

Soc. de  pagesos  60                      id. 

Soc. de  manobres 22                      id. 

Soc. mariners  pescadors 45             id. 

Soc. constructors  de  calçat 200            id. 

Vilanova  i  la  Geltrú  (3  societats,  195  obrers,  1  delegat) 

Soc.  obrers  flequers 50  Pere  Colomer  (3) 

Soc.  paletes  i  manobres    102  id. 

Soc.  oficis  varis  43   id. 

Valls  (1  Fed.  local,  ?  obrers,  1  delegat) 

Federació  Obrera Domènec  Matau 
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Reus  (17  societats,  756  obrers,  5  delegats) 

Soc.  fideuers  20  A.  Pallejà  (14),  M.  Mestres (14) 

Soc.  barbers  30   id.      id. 

Soc.  de  pagesos   30   id.                   id. 

Soc.  jornalers  20   id.                   id. 

Soc.  jardiners  30   id.                   id. 

Soc.  peons  de  la  indústria 
i  del  comerç  15   id.                   id. 

Soc.  paletes   150  Joan Manresa  (2) 

Soc.  manobres    ?                          id. 

Soc.  rajolers  180  A.  Pallejà,  M.  Mestres 

Soc.  fusters     90  J.  Rius,  Josep  Pilas 

Soc.  serradors  mecànics    20  A.  Pallejà,  M.  Mestres 

Soc.  fonedors     20                id.                   id. 

Soc.  lampistes     25                id.                  id. 

Soc.  ferradors  i  construc 
tors  de  carros   25                  id.                  id. 

Soc.  sabaters  25                   id.                  id. 

Soc.  tintorers  36                   id.                  id. 

Soc.  carreters  40                   id.                  id. 

Tarragona  (1  Fed.  local,  16  societats,  1.110  obrers,  2  delegats) 

Federació  Obrera    Josep  Francesch 

Soc.  semolers  20 

Soc.  tipògrafs  40                            id. 

Soc.  barbers  40                            id. 

Soc.  Paletes   110                           id. 

Soc.  manobres  150                           id. 

Soc.  picapedrers  20                             id. 

Soc.  pintors      40                             id. 

Soc.  escombrers  27                             id. 
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Soc.  ferroviaris   30                             id. 

Soc.  boters   105                            id. 

Ram  d'elaborar  fusta 103   Antoni  Llaveria 

Soc.  metal�lúrgics 90    Josep  Francesch 

Soc.  peons  del  moll 200                            id. 

Soc.  sabaters    40                            id. 

Soc.  carreters    80                            id. 

Soc.  oficis  varis   15                             id. 

-------------------------------------------------------------------------- 

Lleida  (1  Fed.  Local,  490  obrers,  2  delegats) 

Federació  Obrera  450   Àngel  Roig 

Soc.  fusters     40   Antoni  Arbonés 

 

Com hom  pot  veure,  el  pes  de  Barcelona  ciutat  era  molt  gran,  i però  cal  

afegit  que  la  representació  forània  era  molt  important.  A  l'entorn dels  63% dels 

delegats,  del  38% del nombre de  sindicats, i  del  74% dels  obrers  representats,  

eren  de  Barcelona.  I,  per  tant, un  37% dels  delegats,  un  62% dels  sindicats  i  

un  26 % dels  obrers representats  eren de  fora de  Barcelona.  Més  de  96  

delegats,  55  sindicats  i  més  de  54.422  obrers  eren  de  Barcelona;  57  delegats,  

12  federacions  locals  i  88  sindicats,  amb  un  total  de  19.658  obrers,  eren  de  

la  resta  de  Catalunya (471).  

Cal  fer  notar  que  en  contra  del  que  havia  succeït  en  els  congressos  de 

1910-11,  les  representacions  indirectes  eren  poques  i això  dóna  una  major  

representativitat  al  congrés.  Hi  havia  la  practica  totalitat  dels  dirigents  sindicals  

coneguts  i  interessa  fer notar  especialment  la  presència,  mínima,  d'alguns  

socialistes  coneguts,  com  és  el  eas  de  Joan Duran,  de  Sitges,  i  de Miguel  

Mestres de Reus. 

 Òbviament,  el  congrés  de  Sants  reuní  una  part  important,  de segur 

majoritària,  del  moviment  societari  existent  en  aquells  moments  a  Catalunya.  

Però  cal  desfer  la  imatge  creada  posteriorment que  allí  s'hi  trobà  representat  
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tot  el  moviment  sindical,  fora  de casos  aïllats.  Es  una  imatge  que,  partint  de  

la  unió  conjuntural dels  propagandistes  confederals,  identifica  la  CNT  amb  tot  

el  moviment  societari  i  conseqüentment  situa  en  el  marc  d'aquesta  tota la  

dinàmica  sindical.  Pel  camí,  si  més  no,  tendeix  a  minimitzar  un fet  fonamental:  

com  la  CNT  s'imposa  en  el  moviment  societari  per a  aconseguir  certament,  el  

1919,  reunir  la  pràctica  totalitat  dels sindicats  obrers  existents. 

Si  hom  es  fixa  amb  un  cert  detall  en  el  cens  sindical  que  he elaborat 

(472),  pot  constatar  que  en  el  cas  de  Barcelona  foren moltes  le  societats  

obreres  que  romangueren al marge  del  congrés  de  Sants;, en  el  sector  de  

l'alimentació  (part  dels  fideuers,  confiters  i  pastissers,  escorxadors,  obrers  

fariners);  en  les  arts  gràfiques  (part dels  tipògrafs,  els  fotogravadors,  els  

litògrafs,  els  maquinistes i minervistes);  en la banca i borsa  (la totalitat de  

l'associacionisme  existent:  agents  d'assegurances,  empleats  de  les  caixes  

d'estalvis,  cobradors  i  mossos,  empleats  d'escriptori);  la  major  part dels  barbers  

associats;  els  cuiners  i  cambrers;  la  pràctica  totalitat  dels  treballadors  del  

comerç;  una  part  -majoritària  en  aquest cas-  de  la  construcció;  els  

escombrers,  espardenyers  i  corders;  la totalitat  dels  treballadors  associats  dels  

espectacles;  una  part dels  ferroviaris;  una  part -petita-  dels  metal�lúrgics;  la  

pràctica totalitat  dels  treballadors  del  moll;  els  treballadors  del  paper; una  part  

dels  treballadors  del  peix;  una  part  del  sector  de  la  pell tot  l'associacionisme  

de  professions  liberals;  els  rellotgers,  el servei  públic  municipal;  una  part,  

residual  però,  del  tèxtil;  una part  important  del  transport  (terrestre  i  marítim);  

la  major  part de  l'associacionisme  existent  en  el  sector  del  vestit  i  confecció, 

etc. 

Ara  bé,  com  pot  veure's  també  en  aquesta  relació,  el  propagandisme  

confederal  havia  penetrat  fortament  en  els  sectors  més  industrials  de  la  ciutat:  

la  construcció,  la  fusta,  la  metal�lúrgia  i  el tèxtil.  Amb  independència  de  la  

valoració  que  hom  pugui  fer  de  les xifres  d'afiliació  afirmades,  és  clar  que  en  

aquests  sectors  els sindicats  confederals  no  tenien  oposició  i  estaven  

aconseguint ésser  veritablement  representatius  dels  treballadors  ocupats  en els  

mateixos.  Seria  interessant  estudiar  fins  a  quin  punt  foren justament  aquests  
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sectors  els  que  absorbien  un  major  nombre  de  treballadors  immigrats  -de  fora  

de  Catalunya  o  catalans-.  En  tot  cas, i  com veurem amb un major detall desprès,  

la  resistència al que significava la  CNT  i  el  congrés  de  Sants  partí  dels  sectors  

professionalment més  estables.  

Malauradament,  no  puc  avançar  massa  en  la  consideració  global del  

nombre  d'obrers  associats,  per  a valorar  els  més  de  cinquanta mil  obrers  

barcelonins  representats  al  congrés  de  Sants.  De  manera molt  estimativa (473),  

hom  pot  parlar  d'uns  34.000  treballadors  associats al  marge  del  congrés.  En  el  

ben  entès  que  he  procurat  tenir  en  comp te  sols  les  associacions  

reivindicatives  i  de  resistència,  encara que  com  és  comprensible  no  sempre  

fossin  massa  combatives.  En  fi, en  la  mida  i  mesura  en  què  hom  pugui  donar  

un  cert  valor  indicatiu  a  aquestes  xifres,  tenim  que  a  Barcelona  a  mitjans  de  

1918  a l'entorn d'un 40% del total dels treballadors estava associat, i un  25-26% es 

relacionava més o menys estretament amb el propagandisme confederal. Un 15-16% 

preferia romandre'n al marge i es refugiava  en un associacionisme  obrer  més  

neutre.  

L'anàlisi  per a  la  resta  de  Catalunya  és  més  difícil  i  incomplet  encara.  Es  

poden fer,  tanmateix,  algunes  observacions.  Una  pri-mera és que hom pot  

constatar  el  paper de  les  federacions  d'ofici com a una  mena  d'instrument  per & 

dur  representacions  de  societats obreres  forànies  al  congrés de Sants.  Això  és  

ben  clar de  nou en els  casos  de  la  construcció,  la  fusta,  el  metall  i  el  tèxtil;  

també  per  sectors  menys  importants  numèricament  Com  el  del  vidre  i  els 

barbers (474). Si  hom  descomposa  sectorialment  les  societats i sindicats 

representats  a  Sants,  es  pot  constatar  l'estreta  relació  entre sindicat  unit  a  

una  federació  d'ofici  i  sindicat  present  al  congrés de  Sants,  en el  cas,  és  clar,  

dels  sectors  esmentats.  Ara  bé,  no  tots  els  sindicats  adherits  a  aquestes  

federacions  d'ofici  anaren al  congrés. 

Una  segona  observació  és  que  hi  ha unes  mancances  ben notables:  els  

camperols  i  el  comerç  per un  costat,  els  treballadors del mar,  per  l'altre.  En 

aquests  casos  la  presència  fou o molt mínima  o  inexistent.  La  presència  del  

moviment  sindical  d'influència  socialista  i  ugetista  es  reduí  bàsicament  a  Reus  i  
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Sitges;  i,  en  un cert  sentit  només,  a Mataró.  Al  marge  de  la  clara  regresió  

d'aquesta  presència  socialista  a  Catalunya  el  1917-18,  regresió  afavorida  

paradoxalment  pel  pacte  CNT-UGT, és clar  que  els  socialistes  de  Barcelona  no  

volgueren  anar  al  congrés  (potser  tampoc  hom  tenia  massa  interès  en  la  seva  

assistència).  En  aquest  cas  hi  havia  conflictes  pendents  importants  

(notablement  entre  els  tipògrafs)  entre  socialistes  i  anarcosindícalistes (475).  

Tampoc  els  socialistes  del  Maresme,  i  no  sols  els  de  Mataró,  tingueren massa  

interès  en  participar-hi, En  general,  la  impressió  a  retenir  és  que  l'assistència  

d'algun delegat  ugetista  o  socialista  al  congrés  de  Sants  fou  més  testimonial  

que  altra  cosa.  Ningú,  és  clar,  pensava  en  intentar  repetir  la  dinàmica  del  

moviment  de  Solidaritat  Obrera.  I  els  propagandistes  confederals  havien  

imposat  clarament  un  cert  diàleg  amb  la  direcció  madrilenya  de  la  UGT,  

marginant  totalment  els  caps  socialistes  catalans (476). 

En  defintiva,  el  congrés  de  Sants  posava  en  evidència,  a  part d'altres  

consideracions,  que: 

1.  L'articulació  del  nou  moviment  sindical-català  partia  clarament  del  

moviment  obrer  de  Barcelona  i  dels  sectors  de  la  construcció,  fusta,  metall  i  

tèxtil. 

".  Tanmateix,  encara  no  havia  reunit  ni  dirigia  tot  el  moviment societari  

i  sindical  existent.  Podia,  això  sí,  presentar-se  com  a l'expressió  dels  

treballadors  de  sectors  molt  importants  i  bàsics, tant  a  Barcelona  com  a  la  

resta  de  Catalunya.  En  aquest  sentit,  cal fer notar la importància de la implantació 

al tèxtil, on si cer tament s'estava encara lluny d'una organització total del sector i no 

mancava  forta  resistència,  el  pes  dels  propagandisme  confederal  era  creixent  i,  

en  tot  cas,  majoritari. 

3.  Les  resistències  al  nou  moviment  sindical  no  foren  encapçalades  o  

articulades  pels  socialistes  o  ugetistes,  mancats  aquests d'alternatives  serioses.  

Los  lluites  i  tensions  per  a  la  imposició del  nou  model  es  produïren  en  un  

altre  terreny,  amb  uns  altres  pa-ràmetres:  com  afirmar  la  direcció  del  

moviment  sindical  català  des de  Barcelona,  com  arrossegar  el  moviment  

societari  més  professional  i  corporatiu,  com  imposar  la  central  sindical,  com  
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superar  les societats  i  federacions  d'ofici  mitjançant  el  sindicat  únic,  etc. 

El  desenvolupament  de  les  sessions  del  congrés  i  les  discussions,  que  

foren  ben  intenses  i  llargues,  permeten  d'aprofundir  en l'anàlisi  d'aquesta  

tercera  consideració  feta.  Com  és  sabut,  els grans  temes  del  congrés  foren  

l'acció  directa,  l'apoliticisme,  el sindicat  únic  i  l'organització  de  la  Confederació,  

moviment  sindical  i  ensenyament  racionalista  i,  finalment,  relacions  amb  la  

UGT. No  es  tracta  aquí  d'extendre's  en  l'explicació  detallada  de  les discussions  i  

els  acords  presos,  explicació  inclosa  en  un  bon  estu-di  fet  per  Manuel  

Lladonosa (477).  Aquí,  ara  n'hi  ha  prou  amb  retenir que  hom  acordà  

l'obligatorietat  d'exercir  "d'una  manera  preferent" l'acció  directa,  "mentre  

circumstàncies  de  veritable  força  major, degudament  justificades,  no  exigeixin  

l'ús  d'altres  fórmules  diferents" (478);  que  hom  afirmà  que  els  polítics  

professionals  no  poden  representar  mai  les  organitzacions  obreres  i  aquestes  

han  de  procurar  no  domiciliar-se  en  cap  centre  polític;  que  finalment  

s'acceptaren  els  sindicats  del  ram  o  indústria  locals  com  a  base  organit-zativa  

primària  de  la  Confederació,  que  "no  es  consideraven  útils"  les federacions 

nacionals d'ofici, que no prendrien part en els congressos de la CRT altres sindicats 

que els adherits; pràctica unanimitat  en  donar  suport  a  la  creació  d'escoles  

racionalistes; moció  favorable  a  la  "unificació"  del  proletariat  espanyol  en  un  

sol  organisme" i proposta de celebrar una assemblea unitària de tot el moviment 

sindical existent per a arribar a l'esmentada unificació. Foren uns acords ben 

representatius dels esforços dels dirigents confederals més pro-sindicalistes per a no 

trencar la possibilitat d'un moviment sindical totalment majoritari a Catalunya; el 

descon-tent  i  incomoditat  dels  més  doctrinariament  anarquístes  fou  notori. 

Una anàlisi  aprofundida  del  comportament  en  el  congrés  dels  diversos  

delegats  permet  establir  amb  una  certa  nitidesa  les  diverses  tendències  

presents. 

Hi  havia,  per  a  començar,  un  petit  grup  de  sindicats  que  tenien  

problemes  pendents  amb  altres  similars  de  Barcelona.  Els  constructors  de  

pianos  i  la  denominada  Unió  de  Fusters  de  Barcelona  i    el  seu  radi,  per  

motius  diferents,  estaven  enfrontats  amb  el  Sindicat  Únic  del  Ram  d'Elaborar  
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Fusta,  que  els  propagandistes  confede-rals,  en  especial  Manuel  Buenacasa, i  

Joan  Pey,  havien  creat.  La  societat  de  manobres  La  Efusión  no  estava  

conforme  amb  la  Federació  Local  del  Ram  de  la  Construcció.  Els  delegats  

d'aquestes  societats  (els  fusters  i  els  manobres)  tendiren  a  relacionar-se  amb  

els sindicats  de  la  UGT  presents  al  congrés.  Els manobres  havien  decidit  

ingressar  a  la  UGT  però  no  ho  havien  fot  efectiu  a  l'espera  del  congres.  Els  

fusters reunien de fet els fusters  de  Gracia,  també  amb  una  influència  socialista  

important.  D'entre  els  delegats presents,  Emili  Morera  pels  fusters  i  La  Rosa  

pels  manobres  semblen  haver  portat  la  veu  cantant.  El  cas  dels  constructors  

de  piano  era  totalment  diferent,  a  explicar  en  relació  a  un  societarisme 

professionalista  molt  acurat.  Els  delegats  eren,  com  sabem,  Lluís  Mi-guel,  Josep 

Basart  i  M.  Vilarroya,  i  tendien  més  aviat  a  unir-se  als  pocs  defensors  

estrictes  de  l'anarquisme  més  doctrinal  en  el  congrés  (en  especial  al  

representant  dels  forners  de  Barcelona,  Fèlix Monteagudo (479):  

Com sempre, és ben difícil precisar amb exactitud la presència dels sindicats 

ugetistes. De Barcelona hi havia, segur, els calderers en coure (delegats Miquel Arbós, 

Francesc Martínez). De manera indirecta també els ferroviaris, i ja hem esmentat el 

cas dels fusters i dels manobres. De fora de Barcelona, la presència socialista reunia 

el delegat de Sitges (Joan Duran), un dels delegats de Reus  (Miquel  Mestres)  i,  

potser,  el  delegat  del  gènere  de  punt  de Mataró, que no he aconseguit localitzar. 

Con a màxim, doncs, els delegats més o menys socialistes eren uns deu o dotze, 

comptant en-tre aquests abusivament la totalitat dels delegats dels fusters i dels 

manobres (Ullod, personalment, no era socialista ni favorable a  la  UGT) (480).  

Una  altra  minoria  ben  petita  fou  la  hipotètica  presència  d'uns delegats  

més  estrictament  anarquistes,  desconfiats  envers  els  nous dirigents  sindicals  

anarcosindicalistes.  Cal  tenir  en  compte  que l'anarquisme  més  doctrinal  i  teòric  

força  lògicament  romania  al marge  del  congrés,  encara  que  només  fos  perquè  

el  comitè  regional havia  procurat  que  el  congrés  fou  un  congrés  de  

representants  sindicals  (fins  i  tot  els  membres  del  comitè  regional  o  de  

"Solidari-dad  Obrera"  tenien  dret  a  participar-hi  sols  en  la  mesura  que  

portessin  la  representació  d'algun  sindicat).  Un  altre  fet  que  limitava  la  
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possible  presència  més  estrictament  anarquista,  fou  el  mar-ginament  dels  

dirigents  més  importants  de  1910-11:  en  especial, Josep  Negre,  Tomàs  

Herreros,  Francesc  Miranda,  etc,  i  amb  aquests,  del grup de  "Tierra y Libertad".  

Tenint  en  compte  tot això,  caldria  potser  situar  en  aquesta  minoria  Fèlix 

Monteagudo  (dels  forners,  La  Espiga),  Enric  Farrés  (dels  carreters), -dos  

anarquistes  ja  històrics  dels  sindicats  barcelonins-  i  Fortunato  Barthe,  publicista,  

col�laborador  de  ''Tierra y Libertad"  que  portava la representació d' algunes  

societats  obreres  de  Palafrugell.  Significativament,  però, excepte  Monteagudo,  el  

seu  comportament  en  el  congres  fou  apagat  i marginal.  Els  qui  procuraren  

assegurar  una  major  ortodòxia  anarquista  serien,  en  definitiva  i  paradoxalment,  

al  costat  de  Monteagudo,    alguns  dels  propagandistes  confederals  més  genèrics 

(i  menys  estretament  relacionats  amb  un  sindicat  concret)  com  Angel  Pestaña,  

el     qual  romangué  al  marge  de  les  discussions  sobre  els  sindicats  únics i  

l'acció  directa,  com Josep  Viadiu  -delegat  de  la  Federació  Nacio-nal  de  

Blanquers-,  sempre  disposat  a  imposar  condicions  de  duresa    i  poc  a  la  

transacció;  com  també,  en  fi,  Emili  Mira  o  Ricard  For-    nells,  els  delegats  de  

la  federació  local  de  Barcelona.  No  cal  dir  que  cap  d'ells,  excepte  Monteagudo,  

s'oposà  als  sindicats  únics, i  que,  a  més,  Viadiu,  Mira  o  Fornells  eren  ben  

propers  a  Seguí. 

En  definitiva,  la  immensa  majoria  dels  delegats  presents  al  congrés  de  

Sants  eren  sindicalistes,  alguns  dels  quals  havien  experimentat  o  estaven  

experimentant  una  ràpida  evolució  cap  a  posicions  anarcosindicalistes,  de  

manera  semblant  com  havia  succeït  en  el  cas  de  Joan  Peiró  que  ja  he 

explicat.  Òbviament,  en  aquesta  majoria  el  que  hom  ha  denominat,  potser  

amb  un excés  d'esquematisme, equip  de  Salvador  Seguí,  pot  ésser  considerat  

com  un  nucli  aglutinador.  El  que  passa  és  que  fou  justament  dins  d'aquesta  

majoria on  es  produïren  les  discussions  més  importants  del  congrés (481).  

Em  sembla  equivocada  la  interpretació  usual  que  ha  volgut  presentar  el  

congrés  de  Sants  sols  com  un  enfrontament  de  Seguí  i  els sindicalistes  contra  

unes  minories  socialistes  (o  corporatives)  i     anarquistes  oposades  als  sindicats  

únics.  La  minoria  socialista  fou clarament  marginal,  l'anarquista  pràcticament  



309 

inexistent. En  realitat,  l'enfrontament  fonamental  es  produí  entre  els  

propagandistes confederals  més  publicistes  i  genèrics,  partidaris  d'imposar  

ràpidament  i,  en  alguns  casos,  taxativament  la  CNT  (central  sindical) al  

moviment  societari,   i  alguns  dels  dirigents  anarcosindicalistes amb  experiència  

sindical  important  que  pretenien  una  relació  amb el  moviment  societari  més  

pausada,  es  resistien  a  deixar  la  CNT en  mans  dels  publicistes  i  no  volien  

minimitzar  la  vessant  laboral del  moviment  sindical.  Josep  Viadiu,  Ricard  

Fornells,  Emili  Mira,     Salvador  Quemades,  Miquel  Beltran  de  Sabadell,  etc,  

acostumaren  a adoptar  en  el  congrés  actituds  impacients  i  dures,  d'afirmació  

doc-, trinal  i  ideològica  força  dogmàtiques;  Camil  Piñon,  Simó  Piera,  Joan Peiró,  

Dimes  Bussot,  Joan Rovira,  Pau  Ullod,  etc,  foren,  en  canvi,  els  que  intentaren  

matisar  els  principis  i,  en  tot  cas,  procuraren  evitar  la  seva  imposició  radical. 

El  desenvolupament  d'algunes  de  les  discussions  del  congrés pot  aclarir  el  

que  estic  dient,  i  en  especial  un  fet  que  hom  ha  ten dit  a  minimitzar:  la  

discussió  sobre  els  sindicats  únics  féu  aparèixer  una  discussió  que  restà  en  un  

segon  pla,  però  no  per  això és  menys  significativa,  es  tracta  de  la  discussió  

sobre  les  federacions  d'ofici. 

En  les  discussions  sobre  el  sindicat  únic  aviat  aparegué  que radicalment  

oposats  al  mateix,  només  hi  havia  els  forners,  els  cons tructors  de  pianos  i  

els  manobres  de  La  Efusión.  Les  pegues  i  les discussions  provenien  d'un  altre  

costat:  l'actitud  a  prendre    davant  els  sindicats  que  no  volguessin  ingressar  

en  els  mateixos  i davant  les  federacions  d'ofici,  com  delimitar  l'afiliació  dels  

sindicats a la CRT, com fixar el paper de les federacions locals, etc, temes  tots  ells  

inclosos  en  el  famós  tercer  agrupament de  temes que  incloïa  la  proposta de  

constituir  els  sindicats  únics  del  ram, per  més  que  hom  ha  tendit  a  oblidar-ho.  

En  aquest  sentit  global, les  diverses  intervencions  dols  delegats  d'alinearen  en  

dues  posicions  bàsiques:  la  d'aquells  que  defensaven  el  sindicat  únic  sense 

matisacions,  demanaven  que  es  consideressin  sindicats  grocs  aquells que  no  

volguessin  pertanyer-hi ni  a  la  corresponent  federació  local  de  la  CNT,  

proclamaven  superada  la  federació  d'ofici  i  afirmaven  la  fi  de  l'ambigüitat  en  

que  s'havia  desenvolupat  la  Confederació  demanant  una  clara  afiliació  a  la  
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mateixa;  en  front,  hi  hagueren  moltes  intervencions  que  veien  en  la  

construcció  dels  sindicats únics  de  manera  lenta  i  sense  declaracions  de  

groguisme,  així  com en  el  manteniment  de  les  federacions  d'ofici,  l'única  

garantia que  la  major  configuració  de  la  CNT  -que  acceptaven  sense  

reticències-  no  signifiqués,  sectariament,  l'allunyament  d'una  part  important  del  

moviment  societari.  Certament,  els  oposats  als  sindicats únics, i  en  general  els  

socialistes,  donaren  suport  a  la  segona  posició  esmentada  i  en  aquest  sentit  

afavoriren  la  confusió,  però cal  no  oblidar  que  fou  Camil  Piñon  qui  clarament  

l'encapçala. 

El  delegat  dels  similars  vidriers,  Aureli  Sáenz,  pretengué  alterar  el  curs  

de  les  discussions  en  sortir  en  defensa  d'una  CNT  basada  més  en  les  

federacions  d'ofici  que  no  en les  federacions  locals.  El  delegat  dels  cilindradors,  

blanquejadors,  etc,  Joan  Rovira defensa  els  sindicats  únics  però  s'oposa  a  que  

fossin  imposats  i demanà  una  "presistent"  campanya  de  propaganda  perquè  es  

consti-tuissin  més  eficaçment;  després  recordà  la  conveniència  de  les  

federacions  d'indústria.  Fou  Camil  Piñon,  en  nom  dels  lamparers,  llauners  i  

courers  (també  s'uní  a  Piñon  Enric  Rueda)  qui  aconseguí  contrar  el  debat  en  

aquest  sentit.  En  la  sèptima  sessió,  presentà  com a  proposició  incidental (482):  

"Que  el  congreso  declare  la  necesidad  de  constitución  de  los Sindicatos  

Únicos,  Que  se  constituyan  en  Sindicatos  Únicos  todos  aquellos  que  

estén ya  en  condiciones  económicas  para  su realización. Que  los  que  para  

unirse  en  sindicatos  Únicos  necesiten  de  una  preparación  de  propaganda  

y  armonización,  hagan  trabajos  encaminados  a  tal  fin".  

Abans,  el  mateix  Piñon  havia  assenyalat  que  li  semblava  cert que  els  

sindicats  únics  mermarien  l'autonomia  de  les  seccions  i que  la  solidaritat  en  les  

lluites  no  necessariament  exigia  la seva  existència.  Creia  que  calia  anar  més  

de  pressa  en  la  formació  dels  sindicats  fora  de  Barcelona  (per  a  unificar  

forces  petites),  però no  podien  ésser  una  pauta  dogmàtica  per  a  Barcelona.  

A  la  proposta  incidental  de  Piñon,  transcrita,  s'hi  adheriren  els  calderers  

en  coure  (de  la  UGT),  el  sindicat  de  carreters  de  Barcelona  i  el  seu  radi  

(Andreu Miquel),  també  els  fonedors  en  ferro (Marín  i  Llansola)  i  els  fonedors  
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en  bronze. En  el  mateix  sentit  es pronuncià  Ullod,  dels  ferroviaris,  el  delegat  

d'El  Radium,  etc. Amb  motivacions  diverses,  també  s'hi  sumaren  els  delegats  

socialistes.  Això  obligà a la  ponència  (segurament  Buenacasa,  Piera,  Mateu  i 

Mira amb  el  mateix  Piñon)  a  intentar  una  reformulació.  S'afirmava,  que  "la  

organización  obrera  no  llegará  a  alcanzar  su  máximo de  potencia  positiva  si  no  

dirige  todos  sus  esfuerzos  a  la  creación de  los  sindicatos  únicos  de  ramos  e  

industrias".  Després  hom  recomanava  la  incorporació  de  les  seccions,  encara  

aïllades  en  els  sindicats  únics  existents.  Ara  s'evitava  la  proclamació  explícita  

de groguisme  als  oponents.  Textualment  es  deia:  "Que  en  aquellos  sindicatos  a  

base  de  ramos  e  industrias  ya  constituidos  deben  ingresar las  secciones  que  

aun  no  lo  hayan  hecho,  si  no  quieren  quedar  aisladas    de  los  trabajadores  

organizados".  En  definitiva,  la  ponència intentà  mantenir  l'afirmació  clara  dels  

sindicats  únics,  però  procurà mitigar una condemna radical dels encara no 

convençuts de la  seva  utilitat (483). 

Tanmateix, llavors Piñon torna a la càrrega i presentà un vot particular destinat 

a defensar les Federacions d'ofici. La ponèn cia  era  clarament  contrària  a  aquestes 

(484):       

"Entendemos  que  debido  a  la  evolución  que  los  trabajadores vienen  

efectuando  y  atendiendonos  a  las  enseñanzas  que  de  las luchas  se  

desprenden,  consideramos  que  todas  las  federaciones de  oficios  

determinados,  tanto  regionales  como  nacionales, no  tienen  necesidad  

alguna  de  subsistir.  No obstante,  como  sea  que  entendemos  que  las  

tareas  de  este  Congreso  no  pueden  traspasar  los  limites  de  la  región y  

esta  cuestión  los  traspasa,  creemos  debe  dejarse  su  resolución  para  el  

primer  Congreso  de  la  Confederación Nacional  del  Trabajo".  

El  vot  particular (485) de  Piñon,  molt  llarg,  era  una  apassionada  i  brillant  

defensa  de  les  federacions  del  ram,  les  quals  intentava  no  enfrontar  amb  els  

sindicats  únics.  Començava  per  recordar  que  fou  el  primer  congrés  de  la  CNT  

"donde  se  acordó,  y  por  cierto  bien  concretamente,  encauzar la  reorganización  

obrera  a  base  de  federaciones  de  ramo,  regionales  y  nacionales,   siendo  estos  

últimos  organismos  los  que deberían  integrar  la  gran  Confederación  del  

Trabajo". 
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Els  lampistes  de  Barcelona  llavors  s'esforçaren  i  aconseguiren  la  creació  

de  la  federació  metal�lúrgica,  primer  de  Barcelona,  després regional  i  finalment  

nacional.  No  havien  observat  en  absolut  la ineficàcia  de  la  qual  es  parlava,  ni  

molt  menys  el  seu  fracàs.  Certament,  les  deficiències  de  l'organització  havien  

impedit  de  treure'n  un  major  profit.  Calia  temps  per  a  superar-les.  A  més: 

"¿Pueden todas  las deficièncias  de  organización demostrar el fracaso  de  los  

organismos?  No;  pues si así  fuese  habríamos  de confesar  el  fracaso  total  

de  las  Federaciones  y Confederaciones  existentes,  ya  que  todas,  por 

desgraciaf  adolecen del  mis-mo  mal,  del  mal  de  la  inconsciència  individual  

y  colectiva, porque  a  todos  os  consta  que,  colectividades  las  hay que  

creen y así  lo  practican,  que  para  formar  parte  de  una  Federación  o 

Confederación  es  lo  suficiente  que  conste  el  nombre  del  Sindicato,  

olvidando  por  completo  los  deberes  que  contraen  al  federarse". 

Per  a  ell,  calia  en  aquest  sentit  mesures  radicals:  acabar  amb 

l'acumulació  d'afiliacions.  Es  a  dir,  implícitament  hom  afirmava la  conveniència  

d'una  única  afiliació  a  la  CNT. Tanmateix,  ells  continuarien  complint  els  acords  

presos  anteriorment: 

"y  así  seguiremos  convencidos  de  la  utilidad y  necesidad  de  la 

organización  a  base  de  Federaciones de ramo,  mientras  no  se nos  haga  

ver  el  equivoco  en  que  incurrimos". 

"Las Federaciones de ramo son para nosotros, el eje de los movi mientos de 

conjunto, cuyos Comitès, por su afinidad profesional son los que pueden estar 

mejor orientados de las condiciones de lugar, forma y en condiciones de 

trabajo, horario y salario detalles precisos que deben conocer los que estàn al 

frente ; de  los  movimientos". 

Finalment,  el  vot  particular,  afirmant  que  la  Societat  de  Lampistes  era  

partidària  ''acèrrima  de  la  organización  a  base  de  Federaciones  de  ramo  

regionales  y  nacionales",  declarava  que  era  tampoc  refractària  a  "las  

innovaciones  de  organizacion  y  procedimiento". 

El  vot  particular  no  arribà  a  ésser  votat  perquè  Piñon  el  retirà  

finalment,  sembla  que  cansat  per  les  tensions  produïdes  i  amb la  perspectiva  

d'una  posterior  discussió,  donat  que  en  definitiva el  congrés  de  Sants  deixava  

de  moment  les  coses  iguals.  Però  el  sig nificatiu  és  que  els  plantejaments  de  
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Piñon  —favorable  coherentment a  la unificació  i  estructuració  sindicals  però  

extenent aquestes per  sobre  de  l'esglaó  local  i  alhora  partidari  de  no  marginar  

la vessant  laboral  i  societària  del  moviment  confederal-  es  trobaven 

empresonats  entre  els  d'aquells  que  en el  fons  eren contraris  a  la CNT,  i  els 

qui volien per damunt de  tot una  ràpida afirmació de  la CNT  i,  amb  l'esperança  

d'una  revolució  propera,  tendien  a  minimitzar  clarament  els  aspectes  més  

laborals  i  sindicals. 

El  cavall  de  batalla,  doncs,  es  situà,  després  de  l'acceptació una  mica  -

poc- matisada  dels  sindicats  únics,  no  en  la  discussió sobre  les  federacions  

d'ofici,  sinó  en  el  tema  de  les  relacions  amb els  sindicats  que  no  s'afiliessin  a  

la  CNT,  o  dit  d'una  altra  manera amb  els  sindicats  que  no  volguessin  

pertànyer  a  les  federacions  locals  de  la  CNT.  Com  és  lògic,  els  socialistes  (en  

especial  Miquel Mestres,  de  Reus)  demanaven  per  als  sindicats  no  federats  

"una  fran ca  simpatia,  mientras  que  no  se  pongan  estos  sindicatos  en  frente 

de  las  luchas  que  la  Confederación  entable".  També  en  aquest  cas Piñon  

(juntament  amb  Vallès)  suavitzà  una  mica  la  formulació  molt tallant  de  la  

ponència  amb  una  addició  que  fou  aprovada (486):  

"El  Congreso  declara  que  todos  los  sindicatos deben  ingresar en  las  

Federaciones  locales,  y  los  que así no lo  hagan,  la  Federación  local  se  

desentenderá  de  todo  lo  que a  esos  sindicatos  afecte  moral  y  

materialmente". 

Aquesta  voluntat  de  matisació  de  les  posicions  més  dures  i  dog mítiques,   

sense  caure  però  en  el  joc  de  la  minoria  dels  socialistes presents,  es  posà  de  

manifest  també  en d'altres  temes  discutits.  És conegut  el  cas  de  la  definició  

sobre  l'acció  directa.  Aquí  les  intervencions  adreçades  a  afirmar  el  principi  de  

l'acció  directa  per? admetent  alhora  la  possibilitat  d'excepcions  foren  animades  

per Joan  Peiró,  el  mateix  Buenacasa,  Guillem  Burguera  (dels  pintors  de Sant  

Martí)  i  el  delegat  dels  enquadernadors,  a  més  del  delegat  dels  calderers  en 

coure  (Miquel Arbós?).  Davant  la  pretensió de  la  federació local de Barcelona de 

participar en les assemblees dels  sindicats,  Piñon  i  Rovira  imposaren com a  

solució  intermitja  l'admissió  de  la  presencia  de  la  federació  local  sols  si  hi  
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havia  un acord  previ  concret  amb  el  sindicat.  

Un  cas  diferent,  però  que  posa  en  evidència  la  voluntat  majoritària  

d'afirmar  la  representativitat  sindical  i  d'evitar  en  el      fons  un  excessiu  pes  

dels  publicistes  i  propagandistes  genèrics,  és el  de  la  discussió  sobre  les  

delegacions  als  congressos  i  assemblees confederals.  La  ponència  només  exigia  

que  els  delegats  fossin  afiliats  a  la  CNT  però  acceptava  que  una  societat,  

obrera  delegués  una persona  aliena  a  la  mateixa.  S'hi  oposaren  molt  Seguí,  

Ullod,  Rovira,  Bussot,  Farré,  etc.,  els  quals  demanaren  l' obligatorietat que  el  

delegat  fos  un  afiliat  del  sindicat  o  de  la  federació  local a  representar.  Bussot,  

a  més,  assenyalà  que  sinó,  el  que  passava és  que  els  militants  de  Barcelona  

prenien  resolucions  "molt  radicals"  que  no  eren  representatives  del  parer  i  

possibilitats  dels obrers  de  fora  de  Barcelona.  En  aquest  cas,  la  transacció,  

guanya-dora,  partí  de  Pestaña (487): 

"Que  para  cuanto  afecte  a  comitès  y  federaciones,  en  la  localidad,  no  

pueda  nombrarse  a  ningún  compañero  que  no  sea  del oficio  y de  la  

localidad;  però  que  cuando  se  trate  de  congre-sos  o  asambleas  

regionales  pueda  delegarse  a  un  compañero  de la  localidad  donde  resida  

o  de  aquella  en  que  el  acto  se  celebro.  Debiendo preferir  para  delegado  

a  un  obrero  del  mismo  oficio,  o  de  otro,  en  ultimo  extremo,   siempre  

que  sea  sindicado y  que  el  Sindicato  a  que  esté  afiliado  responda  de  su  

conducta.“ 

      +  + +  

El  congrés  de  Sants  nomenà  un  nou  comité  regional  que  havia d'estar  

compost  per  delegats  dels  sindicats  barcelonins  de l'Art  d'Imprimir,  dels  pintors,  

cilindradors,  lamparers  i  ram  d'elaborar fusta.  Com  a  secretari  retribuït,  sense  

vot,  hom  nomenà  Pau  Ullod.    

També  es  trià  una  comissió  que  havia  de  redactar  els  nous  estatuts de  

la  Confederació  Regional:  Rovira,  Peiró,  Vallès.  R.  Comas  (de la federació local 

de Sabadell) i un delegat del ram d'elaborar fusta.  I,  finalment,  una  comissió  per  

a  la  redacció  de  la  memòria del  congrés:  Seguí,  Pestaña,  Quemades,  Piñon  i  

Peiró.  Ángel  Pestaña fou  ratificat  com  a  director  de  "Solidaridad  Obrera" (488). 

El nou  comitè  regional  (i  en  part,  les  comissions)  fou  l'encarregat  de  
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donar  compliment  i  desenvolupar  els  acords  del  congrés.  En darrera  instància  

el  més  important  del  congrés de  Sants  fou  el  que després  d'ell  la  CRT  de  

Catalunya  començà  a  funcionar  clarament  com a  tal  i  aviat  es  superà  

l'ambigüitat  que  havia  presidit  la  seva  actuació  anterior.  Això  significà  un  

funcionament  intern  més  regular, basat  en  la  cotització  i  una  estructura  

organitzatíva  clara.  La qüestió  fou  que  els  esdeveniments de 1919 alteraren  

radicalment aquest  fet,  però  durant  el  segon  semestre de 1918   és  difícil  no  

valorar  fins  a  quin  punt  semblava  aclarir-se  el  que  era  i  com  funcionava  la  

CNT  a  Catalunya. 

El  comitè  regional  es  constituí  entre  el  5 i  el  8  de  juliol de  1918,  pocs  

dies  desprès  d'acabat  el  congrés:   Salvador  Seguí  en fou  el  secretari  general;  

Camil  Piñon,  el  comptador;  Salvador  Que-mades,  tresorer;  Joan  Pey  i  Joan  

Rovira  (substituit  el  6  d'octubre de  1918  per  Salvador  Ferrer,  del  sindicat  de  

tintorers),  vocals. Ullod  figurà  inicialment  com  a  secretari  retribuït (489). 

Organitzativament, hom pretengué una estructura simple i alhora ambiciosa. En 

principi, la Confederació Regional la integraven sols les federacions locals i comarcals 

(només excepcionalment s'admetien directament  els  sindicats).  Aquestes  

federacions  tenien""la  mayor autonomía posible"  (absoluta llibertat en tots els afers 

professionals  relatius  als  gremis  que  les  composaven)  i  hom  només  els  exigia  

la  lluita  en  el  "más  puro  terreno  económico"  (sense  ingerències polítiques  o  

religioses);  l'ús  preferent, com a  tàctica,  de  l'acció  directa,  era  vista  tanmateix  

com  a  una  qüestió  "circumstancial".  La   Confederació  Regional  com  a  tal  -

representada  entre  congrés  i  congrés pel  comité  regional-  assumiria  només  la  

direcció  dels  moviments generals  conforme  els  acords  dels  congressos  o,  

mitjançant  referendum,  dels  organismes  confederals.  Els  objectius  generals  de  

la  Confederació  eren:  "la  pràctica  de  la  solidaritat  entre  les  col�lectivitats  

confederades,  dirigida,  a  l'emancipació  integral  dels  treballadors  del  monopoli  

propietari  capitalista  i  de  tots  els  que  s'oposessiin  al  lliure  desenvolupament  de  

les  classes  productores,   i  disposat  a  extendre  la  seva  acció  mitjançant  pactes  

federals  de  les confederacions  anàlogues  que  es  crein  o  que  ja  existeixin  a  

Espanya,  Europa  i  a  tot el  món". 
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El comité  regional  tenia  "àmplies  facultats  executives"  per a  dur  a  la  

pràctica,   total  i  parcialment,  els  programes  fixats  pels congressos.  Això  era  

important  perquè  responia  al  que  havia  estat    bàsic  en  el  congrés  de  Sants   

(més  encara  que  el  tema  dels  sindicats únics):  afirmar  el  pes  de  la  CNT  -és  

a  dir,  de  la  central  sindical- en  front  al  moviment  societari.  El  comitè  era  

compost,  teòricament, per  13   membres,   però  de  fet  era  un  comitè  de  cinc  

persones   (secretari  general,  dos  secretaris  ajudants,   tresorer  i  comptador)   i  

dues  comissions,  denominada  l'una  Comissió  de  Relacions  Exteriors  composta  

per  tres  membres, (per a la relació  directa  amb  els  organismes  federals  i  

confederals  d'Espanya  i  l'estranger) ,   i  denominada  l'altra  Comissió  Pro-presos   

i   d'Estadística   (per  a  l'estudi  de  les  condicions  dels  presos  i  l'estudi estadístic  

de  la producció,  consum,  vagues,  etc).  Com  veurem  aquesta comissió  pro-

presos tingué  una  especial  importància. El comitè  regional  es  comprometia  a  

escoltar  l'opinió  de les seccions,  mitjançant  referèndums  de  manera  preferent.  

Sols en casos d'urgència podia  convocar assemblees generals.  Cal  advertir  ja  ara  

que  foren  precisament  aquestes  i  no  els referendums els sistemes de relació més 

usats a la pràctica. 

Els congressos reglamentaris havien, d'ésser anuals —hom admetia la 

possibilitat de  congressos extraordinàris-. El comitè regional  havia   de  convocar-los 

amb tres mesos d'anticipació   per   a  poder  recollir  els temes de discussió.  Les  

delegacions  al  congrés havien  d'ésser  nomenades  en  assemblees  generals  de  

les  federacions locals  o  comarcals  i  en  elles,  qualsevol  sindicat  era  elector  i 

elegible.  Cal  recordar  que  d'una  manera  més  detallada  el  congrés de  Sants  

havia  acceptat  la  possibilitat  de  les  delegacions  indirectes  quan  la  reunió  es  

celebrés  en  un  lloc  diferent  del  de  residència. 

Fins  aquí,  els  aspectes  potser  més  importants  recollits  en els  estatuts  

de  la  Confederació  Regional (490). Tanmateix,  per  a  copsar quins  eren  els  

organismes  fonamentals  de  la  Confederació  en  la  seva actuació  "general"  és  

molt  útil  veure  com  eren  distribuïts  els  10 cèntims  de  quota  mensual  dels  

afiliats:  2  cts  per  a  la  federació local,  2  cts  per  al  comitè  regional,  2  cts  per  

al  comitè  nacional de  la  CNT,   2  cts  per  a  "Solidaridad  Obrera"  i  2cts  per  al  
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fons  especial  d'ajut  als  empresonats.  La  qüestió  és  clara:  els  organismes  més  

representatius  de  la  CNT  -la  CRT en aquest  cas-  ,  força  al  mar-ge  de  la  

vessant  més  laboralista  dels  sindicats,  eren  els  comitès locals  i  regional,   

"Solidaridad  Obrera"  i  la  comissió  pro-presos. Justament,   els  components  

d'aquests   organismes,   també  els  del  comitè  nacional  de  la  CNT,  foren  els  

que  aparegueren  a  Catalunya  com "els  de  la CNT"  (també  com "els  dels  

comitès"),  així denominats   usualment pels militans  dels  sindicats.  A Barcelona  

residiren  sempre -fins  el  1923- el  comitè  regional,  la  Comissió  pro-presos,  la 

redacció  de  "Solidaridad  Obrera"  i,  òbviament,  el  comitè  de  la  federació  local  

barcelonina.És comprensible  doncs  que  fos  fora  de Barcelona  on  "els  de  la  

CNT",  els  components  de  les  federacions  locals,  tinguessin  una  major  relació  

directa  amb  els  sindicats  i  els temes  més  laborals  i  societarís.  Cal  tenir  en  

compte,  finalment, que  el  congrés  de  Sants  autoritzà  també  al  comitè  regional  

per a organitzar  excursions  de  propaganda  i  organització;  els  propagandis tes  en 

alguns  casos  foren  publicistes  sense  experiència  sindical, i  així  a  través  de  les  

cormissions  de  propaganda constituïdes,  pogueren aparèixer  com a  representants  

de  la  CNT  nombrosos  anarquistes  o  anarcosindicalistes  doctrinaris. 

El  cas  de  la  Comissió  pro-presos  tingué  una  especial  importància,  donada 

precisament  la  repressió  que  sempre  afectà  la  CNT-  En el  congrés  de  Sants  

hom  intentà,  sense  massa  èxit,  regularitzar el  tema  de  l'ajuda  als  presos:  hom  

proposà  disoldre  els  comitès pro-presos  existents  una  mica  per  tot  arreu  (als  

sindicats,  a  les federacions  locals)  i  centralitzar  l'ajut  en un  comitè  únic  que  es 

volia  subjecte  a  l'autoritat  del  comitè  regional.  El  principal  promotor  era  Seguí.  

A  la  fi,  el  congrés  acceptà  que  continuessin  existint  els  comitès  pro-presos  

dels  sindicats  i de  les  federacions  locals  (i  poguessin  servir  de  forma  voluntària  

un  segell  de  5  cts), alhora  que  creava  també  el  comitè  pro-presos  del  comitè  

regional (amb  un  fons  -aquest  obligatori-  de 2 cts  per  federat).  El  gran  nombre  

dels  empresonats  i  el  volum  de  diners  que  els  comitès  pro-presos  controlaven  

crearen  sovint  conflictes;   sovint,  a  més,  aquests  tingueren  una  forta  incidència  

en  la  política  de  la  Confederació (491). 

 Lògicament,  en  l'esgraó  local  el  tema  organitzatiu fonamental fou,  desprès  
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del  congres  de  Sants,  el  dels  sindicats  únics.  Cal advertir que  l'expressió  era  

ambigua  i  que  ja  en  el  transcurs  del congrés  fou  interpretada  de  diverses  

maneres.  Alguns  delegats de fora de Barcelona  cregueren que  es  tractava 

d'unificar  en  un  sol organisme  sindical  tots  els  obrers  del  lloc;  en aquest  

sentit,  el sindicat  únic  substituïa  la  federació  local  i  sovint  es  convertia 

simplement  en  una societat  d'oficis  varis;  així  ho  entengueren, per  exemple,  els  

delegats  de  Terrasa  amb la  seva  proposta  presentada  a  la  sexta  sessió,  

proposta  que  fou  acceptada (492).  En  un  altre sentit,  però  amb  els  mateixos  

resultats,  Fortunato Barthe  veia  els sindicats  únics  no  com  un  enfortiment  de  

l'estructura  sindical  sinó  com  una  total  ruptura  de  la  mateixa.  Deia,  en  nom  

de  Palafrugell: 

"Los  sindicatos  de  Palafrugell  entienden  que  la  clase  obrera organizada,  

debe  constituirse  en  sindicatos  únicos  de  asala-riados  de  orden manual,  

corporal  e  intelectual,  por  calidades y por  distritos  en  las  urbes..." (493). 

En tot  cas,  era  clar  que  per  als  principals  impulsors  dels mateixos,  en  

especial  per  a  Salvador  Segui,  es  tractava  de  l'organització  de  sindicats  de  

ram  o  d'indústria,  usualment  d'abast  local.  Calia  per  tant  combatre  les  

resistències  en una  doble  direcció:  les  de  les  societats  dels  oficis  i  les  de  les  

societats  de barriada,  oposades  a  la  unificació.  El  problema  dels  sindicats únics  

era,  així,  un  problema  de  Barcelona  i  molt  menys  acusat  a la  resta  de  les  

poblacions.  A  la  pràctica,  l'extensió  dels  sindicats  únics  per  tota  Catalunya  

significà:  a)  a  les  poblacions  petites,  només  un  canvi  de  denominació;  en  lloc  

de  la  societat  obrera tal,  ara  hom  parlava  del  Sindicat  Únic  de  Blanes,  per  

exemple; b)  a  les  poblacions  més  importants,  com  Badalona,  Terrassa,  

Sabadell,  etc,  un  enfortiment  de  las  federacions  locals  i  una  simplificació  del  

nombre  de  societats  existents  al  lloc;  la  unificació acostuma  a  traduir-se  

sobretot  en  la  incorporació al  mateix  organisme sindical de les diverses categories 

professionals d'un mateix  ofici,  i  menys,  en  la  unificació  d'oficis.  Cal  tenir  en 

compte  que en aquelles  poblacions  acostumava  a  dominar  un  ofici  concret de tal  

o  qual  indústria  concreta. 

Com  veurem,  acabat  el  congrés,  l'esforç  per  a  la  constitució efectiva  dels  
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sindicats  únics  fou  immens,  esforç  ideològicament afavorit  per  la  creixent  

esperança  en  una  propera  revolució  social. En  aquest  sentit,  cal  recordar  la  

ràpida  evolució  ideològica  que significà  el  passar  de  pensar  en  resoldre  el  tema  

de  l'encariment de  les  subsistències  (quan  el  gener de  1917  hom  llençà  la  idea  

del congrés  obrer  català),  a  entreveure  la  possibilitat  d'una  revolució social  (el  

maig-juny  de  1918),  a,  en  definitiva,  creure  que  l'organització  del  moviment  

era  molt  urgent  perquè  havia  "arribat  el moment  de  la  liquidació"  i  calia  

preparar  "amb  formes  superiors  d' organització,  l'adveniment  del  món del  treball  

al  poder  i  el  seu afiançament  en  el  mateix"  (cap  a  l'octubre  de  1918) (494).  

Així,  els  defensors  dels  sindicats  únics  trobaren nous  arguments:  ja  no  es 

tractava  sols  d'assegurar una  resistència  eficaç  a  la  patronal,  es tractava  de  

trobar  un  instrument  vàlid  per  a  la  lluita  revolucio-nària;  alhora  hom  podia  

pensar  que  la  seva  forma  d'organització era  "futurista",  puesto  que  por  su  

simplicidad  permitirà,  llegado el  caso,  poder  realizar  estadísticas  completas  de  

la  producción total  y  también  poder  realizar  el  reparto  de  esa  producción". 

Té  un  especial  interès  l'anàlisi  detallada  de  l'estructura organitzativa  que  

es  volgué  donar  als  nous  sindicats  únics.  Expli-citament  hom  volgué  preservar  

la  personalitat  dels  oficis  i  dels barris.  Així,  el  nou  Sindicat  Únic  s'organitzava  

a  partir  d'unes seccions  diferenciades  -els  oficis  ja  organitzats-  que  continuaven 

tenint  una  junta  directiva  pròpia,  podien  reunir-se  per  separat  tenien autonomia  

per  a  plantejar  demandes  concretes  a  la  patronal,  i  fins  i  tot  receptaven  

específicament  les  cotitzacions.  Les  diverses seccions, per separat, triaren el seu (o 

seus) representants  a  la  junta  central  del  sindicat.  En  aquesta  junta  totes  les  

seccions  tenien  el  mateix  nombre  de  membres  (amb  independència  del  nombre  

d'afiliats  de  cada  secció). Només en  ocasions,  s'acceptava  que  el  president  del  

sindicat  únic  i  els  delegats  a  les  federacions  locals  o  al  comitè  regional  si  era  

el  cas  (els  delegats  federatius)  fossin  elegits  mitjançant  assemblees  generals  

de  tot  el  sindicat. 

La  junta  del  sindicat  havia  de  consultar  a  totes  les  seccions  quan es  

tractés  d'un  conflicte  d'abast  general  i  podia  estar  present -quasi  sempre  amb  

veu  però  sense  vot-  en  les  reunions  de  les  seccions.  La  mateixa  cura  en  
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evitar  al  màxim  el  que  els  sindicats  únics  poguessin  ésser  entesos  com  a  una  

simple  absorció  de  les  so- cietats  dels  diversos  oficis  es  tingué  per  al  cas  de  

les  societats de  barriada.  Els  nous  sindicats  únics  tenien  un  local  central  (hom 

pretengué  amb  força  èxit  que  el  local  del  carrer  Mercaders,  25,  1er fos  la  seu  

de  tots  els  sindicats  únics)  però  impulsaren  també  l' establiment  de  locals  als  

barris.  Les  juntes  de  districte  es  cons-tituïen  de  manera  semblant  que  la  junta  

central,  amb  igual  nombre de  representants  per  a  cada  secció.  També  tenien  

nombroses  atribucions i  de  propaganda  i  de  plantejament  de  conflictes  

localitzats al  lloc (495). 

En  tota  aquesta  estructura  organitzativa  hi  ha  un  fet  que  ha estat  poc  

destacat.  Explícitament,  els  propagandistes  dels  sindicats  únics  defensaren  

també  l'existència  d'uns  comitès  d'acció  i propaganda  adscrits  en  principi  a  la  

junta  central,  i  així  ho  recollien els  autors  de  la  memoria  del  congrés  de  

Sants (496): 

"Los  comitès  de  acción y propaganda  y  los  sindicatos  únicos. Estas  

comisiones  son  el  puntal  sobre  el  que  se  asienta  la  organizacion y  las  

verdaderas  orientadoras y  sostenedoras  de  la misma.  Deben  ser 

permanentes  a  ser  posible,  y compuestas  por  compañeros voluntarios o 

nombrados por la Junta, nunca en asamblea  general,  por  razones  que  deben  

sobreentenderse". 

Aquests  comitès  d'acció  foren una  de  les  portes  a  través  de les  quals  es  

sancionava  l'existència  d'unes  deteminades  relacions entre  els  dirigents  sindicals  

coneguts  i  grups  d'homes  d'acció, encarregats  usualment  de  la  coacció  o  de  la  

defensa  violenta  de  les lluites del  sindicat. 

Tal  com  quedà  estructurada  la  CNT  a  Catalunya  després  del  con-prés  de  

Sants,  aquesta  semblà  haver  assolit  la  integració  organit-zativa  del  conglomerat 

dels  diversos  i  heterogenis  sectors  del moviment  llibertari  català,  sobretot  

barceloní. Els individus  més donats  al  publicisme  genèric  podien  aspirar  a  usar  

la  premsa  con-federal  i,  en  ocasions,  a  formar  part  de les  comissions  de  

propagan da;  els  homes  d'acció  podien -i  així  ho  feren  sovint-  oferir-se als  

sindicats  per  a  constituir  els  comitès  d'acció.  Els  sindicalistes  més  societaris  

podien  recluir-se  en  les  juntes  directives  de les  seccions  dels  sindicats  únics,  o  
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en  les  juntes  de  districte dels  mateixos.  En  els  comitès  (local,  regional,  

nacional)  havien d'anar  a  parar  els  grans  dirigents  confederals,  

anarcosindicalistes,  amb  una  forta  fe  en  la  lluita  revolucionària  "constructiva". 

Òbviament,  molts  d'aquests  pensaren  que  d'aquesta  manera  s'assegu-rava  la  

primacia  de  l'estructura  sindical  sobre  els  anarquistes doctrinals,  els  grups  

d'acció  o  els  publicistes,  alhora  que  s'enquadrava  tota  la  classe  obrera  en  una  

potent  organització.  El  problema  era  que  això  només  podia  ésser  veritat  en  la  

mida  i  mesura  que  existia  certament  una  vida  sindical  regular,  i  això  no  fou  

possible.  

El procés de constitució efectiva dels sindicats únics a Barcelona fou logicament 

conflictiu, en part degut,  com els mateixos autors proclamaren, a les resistències del 

corporativisme dels uns i de la por a l'enfortiment dels sindicats dels altres.  Però 

també hi hagué un altre factor, si es vol molt relacionat amb el corpora-tivisme:   la 

por de molts dirigents sindicals i de societats obre— res a la supeditació a les 

propostes revolucionaristes (o revolu-cionàries)  dels propagandistes confederals. 

El S.U. del Ram d'Elaborar Fusta,  l'únic existent abans del congrés de Sants,  

no pogué resoldre el seu contenciós amb els cons-tructors de pianos i amb la Unió de 

Fusters de Barcelona. Els constructors de pianos desautoritzaren els seus delegats al 

congrés de Sants que havien acceptat els acords del congrés (4 juliol). El 30 de juliol 

la federació local declarà les dues societats al marge de  l'organització. Tanmateix, les 

resistències d'aquestes, dues  so-cietats, en restar a la fi aïllades, no pogueren 

prosperar (497). 

Pel seu costat,  el S.U. del Ram de la Construcció es constituí formalment 

l'octubre de  1918.  La comissió formada a finals de maig de 1918 per a la seva 

constitució,  després de nombroses reunions, celebrà un primer míting el 13 de  

setembre (a l'Iris  Parc)  on s' afirmà una clara voluntat de tolerància;  pocs dies 

desprès fou do— nat a conèixer el projecte,  de reglament. Un nou míting es celebrà. 

abans de la discussió general  i aprovació del  reglament,   el 6 d' octubre.  Hi 

parlaren els principals  dirigents del sector:  Piera, Solé,  Valero,  Seguí i,   també, 

Buenacasa. A la  part expositiva del reglament  del  Sindicat Únic  hom  insistia en  

justificar  la nova  or-ganització amb l'objectiu d'acabar amb "l'explotació de què  sòm  
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objecte  per  part de  la  inhumana  i  crudel  burgesia".  Uns  punts més  concrets  

eren:  la  consecució  de  la  unitat  de jornada i de jor-nal  al  sector;  afirmació  en  

principi  de  l'acció  directa;  creació      d'escoles  racionalistes.  La  nova  junta 

directiva del S.U.  del Ram de  la  Construcció  es  formà  de  la  manera  següent 

(498): 

president  Simó  Piera  

vicepresident  Manuel  Solé  

secretari  interior  Antoni  Hernández 

Vicesecretari interior   Martí  Palau  

secretari  exterior  Pere  Massoni  

vicesecretari exterior  Joan Timoneda  

tresorer  Antoni  González 

comptador  Josep  Solé  

Bibliotecari  Pere  Ramon  

vocals:  Antoni  Àlvarez, Francesc  Segarra, 
  Joan Molina.  Cristòfol  Gascón,  Jaume 
  Pi,  Antoni  Galdon,  Francesc  Enrich,  
  Josep  Díaz,  Ramón  Roigé.  

Al  costat  de  la  junta  hi  havia  una  comissió  d'estadística: Salvador  Seguí,  

Enric  Valero,  Gabriel  Pinar  i  Ramon  Morenilla. 

Com  es  pot  observar  força  fàcilment,  a  la  nova  junta  foren  integrats  

tots  els  dirigents  importants  de  les  diverses  societats  unificades.  Tanmateix,  

tampoc  el  S.U.  del  Ham  de  la  Construcció  aconseguí  la  unió  de  totes  les  

societats  del  sector:  en  restaren  fora una  minoria,  i  en  especial,  la  societat  de  

manobres  La  Efusión. 

El  S.U.  del  Ram de  la Metal�lúrgia  es  constituí  a  començaments de  

novembre (499),  però  la  resistència  dels  fonedors  en  ferro  i  en  bronze féu  que  

la  constitució  no  fos  definitiva  fins  a  finals  de  desembre. Camil  Piñon  en  donar  

suport  finalment  a  la  idea  del  sindicat  únic, fou  potser  l'element  més  decissiu,  

juntament  amb  Enric  Rueda. 

El  S.U.  del  Ram  de  la  Pell  es  formà  la  primera  setmana  de  desembre;  

el  seu  dirigent  més  important  seria  Josep  Santacana,  adober. 

El  cas  del  S.U.  de  les  Arts  Gràfiques  fou  fàcil i  es  constituí  en  la  

segona  quinzena  de  juliol  de  1918  a  les  poques  setmanes d'acabat  el  congrés  
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de  Sants.  Deixà  fora  la  major  part  dels  treballadors  del  sector  afiliats  a les 

velles  societats  obreres  (les quals  ja  estaven  federades  des  de  feia  alguns  

anys). El  nou  sindicat  únic  només  agrupà  de  fet  els  de  l'art  d'imprimir  

confederal  i els  enquadernadors.  Era  ben  minoritari  i  respongué  més  a  la  

impaciència  dels  dirigents  anarquistes  com  Salvador  Quemades,  Evelio Boal,  

Àcrato  Vidal,  Pere  Àlvarez,  Sallent,  Justo,  etc,  que  no  a la  realitat  d'una  

negociació  amb  les  societats  professionals  existents (500).  Més  endavant  ja  

explicaré  com  el  sindicat  d'arts  gràfiques aconseguí  el  1918  imposar-se. 

En definitiva,  el  fet  és  que  a  finals  de  desembre  de  1918,  

començaments  de  1919,  a  Barcelona  la  major  part  del  moviment  societa-ri 

havia  acceptat  com a  forma  d'organització  els  sindicats  únics i  la  seva  inclusió  

a  la  federació  local  (ara  ja  clarament  delimitada)  i  la  seva  afiliació  a  la  CRT  

de  Catalunya.  Hi  havia  sindicats únics  reals  i  molt  importants  en  sectors  com  

el  de  la  fusta,  la construcció  i  el  metall.  D'altres  que  eren més  una  promesa  

que  una realitat,  però  que  tanmateix  no  tenien una  oposició  important:  així,  el  

S.U,  del  Ram  dels  Escombrers,  Esparters,  Palmers  i  similars,  constituït  a  

començaments  de  gener  de  1919.  N'hi  havia,  en  fi,  d'altres  que  eren,  

inicialment,  minoritaris  en  el  sector:  és  el  cas  de  les  arts  gràfiques. 

Fora  de  Barcelona,  la  propaganda  dels  sindicats  únics  i  dels  acords  del  

congrés  de  Sants  s'adreçà  de  fet  fonamentalment  a  l'adhesió  a  la  CRT de  

Catalunya.  I  això  fou  molt  important.  Paulatinament,  les  federacions  locals  de  

Badalona,  Lleida,  Terrassa,  Sabadell,  Manresa,  Igualada,  etc,  celebraren  

congressos  que  acceptaren l'adhesió  a  la CNT.  Veurem més endavant  

l'organiframa  confederal  que  en  resulta.  Ara  n'hi  ha  prou  amb  constatar  que  

cap a  finals  de  1918  calia  considerar  la  Confederació  Regional  com  a  real i  en  

funcionament amb  un  abast  general. 

+  + + 

L'activitat  propagandística  del  comitè  regional,  tant  a Barcelona  com  a  

fora,  fou  ingent.  El  juliol-setembre  participà  en  85 actes  de  propaganda  por  

tota  Catalunya  (a  Ripoll,  Manlleu,  Fíjols, Lleida,  Camarassa,  Vilassar  de  Mar,  

Caldes  de  Montbui,  Sant  Feliu de  Guíxols,  Castellar  del  Vallès,  Vilanova  i  la  
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Geltrú,  etc).  Tanmateix,  l'adhesió  formal  a  la  CRT  no  es  produí  fins  la  tardor.  

A l'Assemblea  regional  celebrada  el  6  d'octubre  de  1918  a  Barcelona, la  

primera  sessió  general  després  del  congrés  de  Sants,  només  assis tiren  

representacions  de  les  federacions  locals  de  Barcelona,  Sabadell,  Terrassa,  

Ripoll  i  Figueres;  a  més,  hi  hagué  delegacions d'uns  vint  sindicats  de  

Barcelona  i  de  la  societat  d'oficis  diver-sos  de  Sant  Feliu  de  Llobregat (501),  

Aquesta  assemblea  sembla  haver  ratificat  la  comissió  organitzadora  de  la  CNT  

nomenada  els  primers  dies d'agost  pels  sindicats  barcelonins,   i  haver  rebutjat  

les  peticions de  vaga  general  a  tota  Catalunya,  peticions  fetes  arran  de  la  

situació  a  Badalona.  Hom  insistí  en  la  necessitat  d'una  veritable  tas ca  

propagandística  que  articulés  definitivament  la  Confederació Regional  (alhora,  

hom  parla  ja  de  la  realització  d'una  altra  campanya  d'abast  espanyol).  Els  

objectius  de  la  campanya  regional  eren,   segons  el  comitè  regionalt (502):   1)  

divulgar  els  acords  del  congrés de  Sants;  2)  organitzar  i  orientar  els  

treballadors  de  la  regió; 3)  anàlisi  de  les  repercussions  econòmiques  del  final  

de  la  guerra a  Catalunya;  4)   iniciar  una  campanya  en  pro  dels  ferroviaris  

acomiadats arran del conflicte de 1917 i petició d'una amplia amnistia. 

Una  segona  assemblea  regional (503) celebrada  el  8  de  desembre  de 1918  

al  Palau  de  les  Belles  Arts  de  Barcelona  permet  valorar  el gran avenç  assolit  

per  la  Confederació  Regional  desprès  del  congrés de  Sants  i  especialment  en  

els  mesos  d'octubre-novembre.  Hi  foren representades 254 entitats  obreres  de  

tota  Catalunya,  xifra  a  com-parar  amb  les  158  del   congrés de Sants. Els 

guanys s'havien acon-seguit especialment fora de Barcelona:  si al congrés de Sants 

ha-vien assistit representacions de 23 poblacions (sense  comptar  Bar-celona),  a  

l'assemblea  de desembre  les poblacions  forànies  represen tades eren 30.  A  més,  

cal  tenir  en  compte que  el  grau  de  represen-tativitat  de  les  federacions  locals  

presents  fou molt més  elevat i  que és produí  l'absència  d'alguna  federació  local  

constituïda que  tanmateix  s'havia  ja  adherit  a  la  CRT  (Tarragona i  Valls, per 

exemple). En definitiva,  el  més  significatiu  fou  el  que,  de  manera diferent  al  

que  havia  estat  tradicional,  la  configuració  més  preci-sa  de  l'organisme  

confederal  no  anà  acompanyada  d'una  minva  de  re-presentativiitat  i  afiliació,  
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sinó tot  el  contrari.  En  aquest  cas, en  lloc  d'un  retraïment  del  moviment  

sindical  més  professionalista i  societari  i  del  d'influència  socialista,  començà  a  

produir-se la seva  afiliaciò  en  massa.  Sembla  lògic  pensar  que,  en  aquest  

sentit,  la  moderació  dels  acords  del  congrés de  Sants  i  la  tasca  entusiasta  

d'un  gran  nombre  de  propagandistes  confederals  pro-sindicalistes  deixaven  

sense  arguments  els  dirigents  més  tradicionals. El  fet  é  que  a  finals  de  

desembre  de  1918  hom  afirma  comptar  amb 345.000  afiliats  a  tota  Catalunya 

(504). 

El  mapa  adjunt  pot  ajudar  a  copsar  els  avenços  assolits.   A notar  fins  a  

quin  punt  el  moviment  sindical  d'influència  socialista  no pogué  mantenir-se  al  

marge  de  la  CRT  de  Catalunya  i,  d'altra banda,  fins  a  quin  punt  a  aquesta  li  

costava  penetrar  en  les  co-marques  més  pageses. 
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Aquella assemblea fou, per altra banda, la gran ratificació de Salvador Seguí 

com a principal lider de tot el moviment sindical català. S'hi aprovà el contingut i 

l'organització definitiva de les dues grans excursions de propaganda previstes: 

explicació del que significava la CNT i com estava organitzada; els problemes econò-

nics  bàsics  del  país,  els  latifundis,  la  terra  i  la  qüestió  agrària;  la  necessitat  

d'un  congrés  nacional  de  la  CNT,  el  tema  de  l'amnistia  i  dels  acomiadaments  

de  1917. De fet, si un s'hi  fixa,  ja no  ss  tractava  tant  d'organitzar la 

Confederació  Regional   (que  hom  considerava  ja  forca  ben  organitzada)  com 

d'anar  a  la  ràpida  constitució  de  la  CNT,  deixant  per  tant  molt  al  marge  tot  

el  tema  de la  unificació  del  proletariat  espanyol.  I  l'excursió  de  propaganda  

per  tota  Catalunya  s'enfocaria  en  aquest  sentit.  

Per  a  la  campanya  regional  duta  a  terme  el mes de  desembre, es  feren  

dues  rutes:  cap  al  nord,  a  través  del  Maresme  i  la  Selva fina  l'Empordà;  cap 

al  Sud  i  Centre,  per  l'Anoia,  Bages,  Segrià,  comarques  tarragonines. Els 

propagandistes  foren  encapçalats  per Àngel  Pallejà,  Camil  Piñon  i  Fèlix 

Monteagudo  en un  cas,  i  per Felip Barjau,  Josep  Viadiu  i  Llibertat  Ròdenas  en  

l'altre.  També hi  participava Joan  Peiró,  Antoni  Martínez,  Salvador  Seguí  i  Lola 

Ferrer (505). 

L'estructuració  de  la  Confederació  Regional  del  Treball  de Catalunya  

obligà  al  replantejament  de  com s'havia  entés  des  de Barcelona  l'organització  

de  la  CNT,  la  qual  fins  el  congrés  de  Sants no  havia,  estat,  en  el  fons,  altra  

cosa  que  un  comitè  nacional,  barceloní,  que  mantenia  certs  contactes  amb  

alguns  pocs  sindicats obrers  de  fora  de  Catalunya.  Ara  hom  intentaria  ja  

efectivament una  constitució  efectiva  i  real.  En aquest  sentit  pren  importància 

un  canvi  formal  de  denominació.  El  30  de  juliol  de  1918  en  una reunió  de  

delegats  de  la Federació  local  de  Barcelona  hom decidí la  creació  d'una  

"comissió  nacional  organitzadora"  de  la  CNT;  i hom  justificà  la  decisió  en  la  

petició  feta  en aquest  sentit  per la  Confederació  Regional  Andalusa  constituïda  

a  Sevilla  el  maig  de 1918 (506).  Aquesta  "comissió  organitzadora"  no  era  altra  

cosa  que  un nou  comitè  nacional  (i  aviat  fou  denominat  així)  però  la  seva  
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tasca  ara  estava  ben  delimitada:  fer  una  excursió  de  propaganda  i  preparar  

un  congres  nacional  d'on  havia  de  sorgir  una  nova  central sindical.  A  la  

reunió  del  30  de  juliol  hom  designà  els  sindicats de  cilindradors,   tintorers,  

carreters,  ram  d'elaborar  fusta  i  art d'imprimir  per  a  constituir  l'esmentada  

comissió; la  formaren  finalment  Josep  Ripoll,   Vicenç  Gil,  Andreu Miquel,  Manuel  

Buenacasa i  Evelio  Boal.  Aquesta  comissió  degué  ésser  ratificada  per  

l'assemblea  regional  de  6  d'octubre  de  1918.  Buenacasa  actuà  com a  secretari  

general,  ajudat  especialment  per  Boal;  Gil  era  secretari  d' actes,  Ripoll  

comptador  i  Miquel  tresorer.  Aquest  comitè  actuà  efec-tivament  fins  el  congrés  

confederal  del  Teatre  de  la  Comèdia  a Madrid,  el  desembre  de  1919.  Arran 

dels  fets  de  la  vaga  de  La  Canadenca  en  la  primavera  de  1919  el  comitè  

experimentà  alguns  canvis (Buenacasa  fou  empresonat)  i  fou  reforçat  amb  la  

incorporació  de cinc  persones  més:  Domènec  Martínez  (dels  vidriers),  Josep 

Casas (de  la  construcció),  Francesc  Botella  (de  la  metal�lúrgia),  Josep Vernet  

(de  l'alimentació)  i  Francesc  Puig (de  la  pell) (507). 

L'excursió  nacional  de  propaganda  s'inicià  el 22  de  desembre de  1918.  

Partiren  llavors  de  Barcelona  dues  comissions:  l'una  esta-va integrada  per  

Andreu Miquel,  Fèlix  Monteagudo  i  Francesc  Miranda;  l'altra  per  Manuel  

Buenacasa  i  Emili  Mira.  El  grup  encapçalat  per  Miquel  anà  &  l'Aragó,  Centre,  

Nord  i  Galícia  i  en  la  seva  excursió  foren  secundats per  Zenón  Canudo,  Mauro  

Bajatierra  (de  Madrid), Galo Días (d'Eibar), Pedro Sierra i Eleuterio Quintanilla  (de  

Gijón)  i  Constancio  Romeo  (de  la  Corunya).  Pel  seu  costat,  Buenacasa i Mira 

anaren al País Valencià, pogueren desenvolupar una intensa campanya arran 

especialment del  seu èxit al congrés de  la Federació Nacional Agrària de 25-27 de 

desembre que decidí l'ingrés a la CNT. Allí,  en plena  tasca organitzadora de la 

Confederació Regional de Llevant,  comptaren amb Eusebi C. Carbó, Josep Ruiz,  Pau 

Mairal i Joan Almela.  Després havien d'anar a Andalusia.  A Sevilla s'els uniria 

Salvador Seguí i comptaren també amb la col�laboració de Roque García, José 

Sánchez Rosa,  Sebastián Oliva  i Gallego  Crespo.  Però el 16 de gener de 1919 el 

govern suspengué de nou les  garanties constitucionals i  es produí la detenció de la 
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major part  dels propagandistes i dirigents confederals. 

Com no podia ésser d'altre manera, tot aquest esforç organitzador amb força 

èxit, altera fonamentalment les relacions amb la UGT. 

Conforme els acords del congrés de Sants,  Pau Ullod (ferrovia-ris de Barcelona 

Nord)  i Francesc Martínez  (calderers en coure)  s' adreçaren el 13 de juliol  de 1918 

a la Federació Obrera de Saragossa per a que aquesta convoqués un Congrés 

Nacional de Societats 0-breres amb la finalitat d'arribar a la unificació del proletariat 

espanyol.  Però aquesta  iniciativa restà marginada,  com era lògic en no haver una 

entesa prèvia entre  la CNT i  la  UGT. Les relacions entre les dues  centrals  sindicals 

no feren més que refredar-se des-prés del moviment revolucionari  de  1917,   í 

especialment després del congrés de Sants en la mida i mesura que el  creixement de 

la CNT semblava un fet.  Després del congrés,  el comitè nacional de la UGT s'adreça 

a tots els  sindicats de Catalunya demanant-los l'ingrés. El fet provocà com a  

primera   reacció del comitè   regional la  suspènsió d'una serie de mítings per a 

l'ampliació de l'amnistia i la reposició dels ferroviaris acomiadats, mítings en els quals 

havien de participar uns oradors de la Federació Nacional Ferroviària i de la UGT. La 

ruptura formal fou feta pública el 26 de juliol de 1918, amb una declaració signada 

pel comité regional (508). En ella es culpava  sobretot el PSOE i es feia notar que la 

Confederació Regional del  Treball a Catalunya era ella sola "infinitament més  potent" 

que la UGT, a més, hom deia, existia ja la Confederació Regional Andalusa i la 

declaració acabava ben clarament anunciant  el propòsit de constituir la CNT davant 

de la UGT: 

“Este comité hará primero el trabajo  que  crea necesario en Cataluña  (ll.)  y  

irrumpirá después,  con el concurso  de  todos los  buenos  trabajadores,  en  

los ámbitos  de  la  península,  poniendo  de  manifiesto  los  defectos  

capitales  que sufre  la  Unión General de Trabajadores,  el engaño de que son  

víctimas  las clases proletaria y la necesidad de unirnos todos  para  defender  

los  intereses  que  nos  son  comunes.  Y no  dudamos  que  conseguiremos  

nuestros  propósitos ..." . 

La  qüestió  era  clara.  Si  abans  del  juliol  de  1918 els  propagandistes  

confederals  havien  acceptat  ambiguament  els  plantejaments del  moviment  



330 

societari  sobre  la  unificació,  plantejaments  molt  neutres  (la  unificació  havia  de  

sorgir  sobretot  d'una  renovació  global del  moviment  societari)  ara  començaren  

a  sentir-se  el  suficientment forts  per  a  imposar  la  CNT  i  buscar  en  tot  cas  

l'entesa  amb  la  UGT des  de  posicions  de  força.  En  realitat,  la  unificació  ja  no  

preocupava  els  dirigents  de  la  CNT  encara  que  això  no  contradeia  la  possi 

bilitat  teòrica  d'uns  acords  concrets  per  a  determinades  accions  o campanyes.  

D'altra  banda,  l'incident  de  la  circular  ugetista  als sindicats  catalans  tingué  una  

especial  importància  també  perquè significava  la  fi  de  la  mena  de  pacte  

implícit  que  havia  existit després  del  pacte  de  Saragossa  de  juliol  de  1916:  el  

reconeixement per part de la UGT de la total representativitat de la CNT a Catalunya i 

el seu compromís, més o menys implícit, de no discutir aquesta  hegemonia.  

El  fet  és  que  el  1918  (l'octubre-novembre)  i  desprès  del  1919  (agost-

octubre),  fou  la UGT  la  que  reiterativament  intentà  restablir  les  relacions  amb  

la  CNT  i  aquesta  respongué  sempre  amb  menyspreu (509).  El  XIII  congrés de la  

UGT,  reunit  a  Madrid  a  mitjans  d'octubre  de  1918,  autoritzà,  al  comité  

nacional per a  reprendre  unes relacions  amistosas  amb  la  CNT i  replantejar  el 

tema  de  "la  unifica-ocón  de  las  fuerzas  obreras  organizadas  de  la  nación".  

Les  relacions  havien  de  trobar  acords  por  a  fer  front  conjuntament  als  pro-

blemes  de  la  crisi del  treball,  subsistències  i  amnistia.  També, el  congrés  

recomanava  per  a  aconseguir  tot  l'anterior  que  totes les  col�lectivitats  obreres  

evitessin  "'toda  clase  de  rozamientos". Aquests acords  foren  comunicats  per  

carta,  signada  per  Largo  Caballero  -secretari general de la UGT-  el 26 d'octubre  

de  1918,  al comité nacional de la CNT.  La  resposta d'aquest,  signada  per  Buena-

casa  el  4  de  novembre,  era  tallant:  la  ruptura  de  relacions  s'havia produït  

amb la  Confederació  Regional  i  no  amb  el  comitè  nacional, calia  per  tant  la  

consulta  al  comitè  regional;  el  comitè  nacional estava  conforme  en  principi  

amb  el  tema  de  la  unificació  però  calia esperar  la  celebració  del  congrés  de  

la  CNT  per  a  decidir.  Amb  això i  una  breu  resposta  de  Largo  Caballero,  

"acusant  rebut",  del  6  de novembre,  acabà  la  relació  epistolar  entre  uns  i  

altres.  Aquesta no  seria  represa  fins  a  finals  d'agost  de  1919,  de  nou  a  

instàncies de  la  UGT. 
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1919, la  il�lusió de  la  sindicalització  total  dels  obrers 

 

El  procés  d'organització  dels  sindicats  únics  anà  acompanyat d'un 

augment  espectacular  de  l'afiliació,  potser me's  de  la  participació  dels  obrers  

en  la  vida  sindical  que  no  de  la  cotització  estricta,  però  tant  se  val.  

L'important  és  que  es  produí  una  incorporació  al�luvial  al  moviment  sindical,  

especialment,  com  és  lògic,  a Barcelona.  Intentant  acotar  aquesta  explosió,  

sembla  que  cal  situar. la  sobretot  entre  el  novembre-desembre  de  1918  i  el  

setembre-octubre de  1919.  Les  explicacions  que  hom  pot  donar  són  moltes  i  

diverses. Potser  caldria retenir  algunes  de  les  mes  importants:  la  conjunció  

d'una  situació  econòmica  laboral  especialment  conflictiva  amb l'existència  en  

principi  d'una  estructura  sindical  -la  Confederació Regional  desprès  del  congrés  

de  Sants-  capaç  d'aparèixer  com  a  instrument  eficaç  per  a  defensar  els  

interessos  més  immediats  dels treballadors;  el  creixement  espectacular  de  la  

població  obrera  a Barcelona  (és  possible  que  un  de  cada  tres  obrers  fes  

menys  de  cinc anys  que  era  a  Barcelona)  amb  la  conseqüent  manca  

d'estabilitat laboral  de  la  mateixa}  la  situació  política  general,  amb  una  clara 

crisi  de  l'estat  de  la  Restauració,  que  hauria  afavorit  la  confiança  en una  nova  

proposta  sindical,  paradoxalment  com  a  la  forma  més adequada  d'afirmació  de  

la  presència  política  de  la  classe  obrera en  aquells  moments  de  crisi  (cal  no  

oblidar  que  l'estat  -entès  en  un  sentit  ampli-  no  havia  permés,  ni  es  veia  

clar  que  ho  pogués  fer  la  participació  política  dels  obrers) (510);  les  

repercussions  de  la  situació  política  europea  de  la  mas  immediata  postguerra,  

quan  semblava  que  hom  assistia  a  un  irresistible  moviment  general  de  

revolucions  obreres  per  tot  arreu. 

És  en  aquest  marc,  que  caldria  òbviament  acabar  de  dibuixar  i  

completar,  que  cal  situar  una  anàlisi  més  detallista  centrada  en  l'observació  

de  com  es  produí  a Barcelona  l'expansió  sindical i,  en el  fons,  la  imposició  -

sovint  amb  certes  formes  de  violència- de  la  sindicació.  Usualment  en aquest  
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sentit,  hom només ha destacat,  seguint  el  testimoni  clàssic  d'Àngel  Pestaña,  

l'aparició  de grups terroristes  i d'acció que al  costat dels  sindicats haurien iniciat  

la  dinàmica  del  fenomen  del  pistolerisme.  Però  és  molt  important  adonar-se'n  

de  la  fal�làcia  d'aquesta  mitja  veritat.  La  violència  en  les  relacions  laborals,  i  

més  encara  en  les  relacions  de classe  dins  l'estat  burgès  espanyol,  fou  un  

fenomen  molt  més  complex  i  constitueix  una  vulgar  simplificació  -simplificació  

que  no explica  en  el  fons  res-  reduir-lo  a  una  dinàmica  d'atacs  i  contraatacs  

entre  grups  d'obrers  i  grups  de  pistolers  al  servei  de  la patronal.  Sense  

pretendre  en  absolut  esgotar  el  tema,  he  procurat en un  capítol  posterior,  

enfocar  d'alguna  manera  aquesta  qüestió des  d'un  punt  de  vista  més  general  i  

difícil.  Com  a  mínim,  fent notar  la  llarga  historia  d'una  continuada  violència  

repressiva  que acompanyà  les  relacions  laborals  a  Barcelona,  de  la  ineficàcia  

de les  mesures  pretesament  "integradores"  i  reformistes  de  l'estat, mesures  

volgudes  sense  massa  convicció  per  a  resoldre  la  "qüestió social", de  la  

marginació  política  dels  obrers,  etc.  Ara  bé,  aquí es  tracta  de  fer  notar  sols  

com  l'èxit  de  la  CNT  significà  també certes  formes  de  violència,  matisades  

algunes  d'elles,  més  espectacularment  físiques  les  altres. 

Sense  instruments  de  negociació  col�lectiva  adequats,  eren aquells  uns  

moments  en  què  era  relativament  fàcil  dur  una  pistola o  fabricar  un  explosiu,  

més  o  menys  artesanal; uns  moments,  a  més, en  què  molts  dirigents  sindicals  

temien  més  que  mai  una  possible desfeta  en  un  conflicte  laboral  que  pogués  

impedir  el  desenvolupament  de  l'organització,  desenvolupament  que  havia  de  

dur  forçà  ràpidament  a  la  revolució.  No  és  estrany,  doncs,  que  els  conflictes  

laborals  anessin ben  sovint  acompanyats  de  violència:  violència més  o  menys  

intimidadora  envers  els  possibles  vaguistes,  violència  genèrica al carrer, violència 

envers els patrons, especialment els recalcitrants.  Val  a  dir,  a  més,  que  res  de  

tot  això  era  nou  a  Barcelona.  Si  de  cas,  el  nou  fou  la  magnitud  dels  

conflictes  i  la possibilitat  ben  real  d'una  potent  organització  sindical;  també,      

l'existència  d'un  sector  urbà  en  el  qual  era  fàcil  el  contacte  entre  delinqüents  

comuns,  els  obrers  acabats  d'arribar  amb  feines eventuals,  els  espions  de  poca  
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volada,  traficants  de  drogues,  un món  de  l'espectacle  abigarrat  i  confús,  etc. 

Alguns  testimonis,  ben  parcials  i  poc  estructurats,  poden il�lustrar  una  

mica,  de  manera  impressionista,  tot  el  que  estic  dient Que  la  gran  majoria  

dels  dirigents  confederals  portava  pistola  és cosa  ben  sabuda  i  d'altra  banda  

mai  amagada,  especialment  després de  la  preparació  del  moviment  

revolucionari  de  1917.  No  hi  ha  me-mòria  o  testimoni  d'aquells  temps  que  no  

ens  en  parli.  En  especial, hom  pot  recordar  el  testimoni  de  Joan  Ferrer,  

d'Igualada,  que  el  1917  tenia  vint-i-un  anys (511).  De  la  manera  més  natural,  

la  preparació  del  moviment  d'agost  de  1917  fou  entesa  a  Catalunya  pels  

obrers sindicalistes  més  estretament  relacionats  amb  els  propagandistes 

confederals,  com  un  moviment  que  exigia  un  cert  armament.  Joan Ferrer,  a  

Igualada,  amb  quatre  amics  aconseguí  dos  fusells  molt  antics  ('de  hacia  

1850",  diu  ell)  que  alguns  somatents  tenien  amagats. Després  anà  a  

Barcelona  i  li  demanà  a  Josep  Climent,  mecànic,i  dirigent  sindical  conegut,  

que  li  preparés  una  "pipa".  Climent  comprava  armes  de  saldo  ("pistolas,  

escopetas,  a  las  que  les  faltaba  el gatillo,  un  muelle,  que  tuvieran  el  cañón  

oxidado")   i  després  les arreglava.  En  aquells  moments,  vivia  en  el  famós  pis  

del  carrer  d'Egipciaques  pagat per Viadiu  on  es  trobaven  sovint  Seguí,  Agustí  

Castellà,  Puig  i  la  seva  companya  Teresina,  etc,  i  les  armes  les  preparava  en 

un  talleret  del  carrer  de  la  Lluna.  Un dia  d' aquells  se  li  disparà  una  arma  i  

en  resultà  mort.  Després,  els  seus  companys  el  dugueren al  carrer del  Peu de  

la Creu  i  el  deixaren extés  a  terra  simulant  un atemptat.  D'altra  banda,  la  

possibilitat d'obtenir  una  pistola  no  es  limitava  a  tenir  amistat  amb  un mecànic  

que  sabés  arreglar  armes  velles;  per  no  massa diners  era  fàcil d'obtenir-ne  

una  al  mercat  negre. 

Seria  ben  fals  atribuir  aquesta  relació  quotidiana  amb  les  armes  

exclusivament  als  dirigents  confederals  o  llibertaris.  El  fenomen  era  social,  no  

ideològic.  Alguns  dirigents  socialistes  (o  pos teriorment  comunistes)  han  pretès  

al  cap dels  anys  haver  romàs  llavors  una mica al  marge  de  les  "impaciències  

revolucionaristes  dels anarquistes".  Tanmateix,  els  testimonis  en aquesta  direcció  
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són tam bé  ben abundants.  Així  per  exemple,  Adolf  Bueso  ha  explicat  com  

alguns  dels  membres  de  les  joventuts  socialistes  intentaren,  aprofitant una  

manifestació de celebració  de  la  signatura  de  l'armistici el  11  de  novembre  de  

1918,  atemptar  contra Bravo  Portillo.  Que  Bueso  s'atribueixi  haver-ho  impedit  

arrabassant  la  pistola  a  Gregorio 

Jover,  llavors  també  socialista,  és  una altra  qüestió (512). Bé,  el  fet  és  

que  l'organització  dels  sindicats  únics  i  en especial  els  conflictes  laborals  de  

1918-19  es  produïren  en una situació  en què  era  usual  que  els  dirigents  i  

d'altres  obrers  aspirants  a  dirigents  duguessin  sovint  alguna  arma  o  

coneguessin  algú que  pogués  preparar  un  explosiu. 

Òbviament,  no  sols  portaven  armes  sinó  que,  a  més,  era  també usual  -i  

n'existia  una  bona  tradició-  l'exercici  de  certa violència especialment,  com  he  

dit,  tant  de  manera  genèrica  al  carrer  (intentant  aprofitar una manifestació  o  a  

l'entorn d'una vaga  d'especial  significació),  com  envers  els  vaguistes  (el  famós  

tema  dels  esquirols),  com envers  la patronal.  En un aire  lloc  ja he  esmentat 

alguns  casos  concrets  de  pressions  per  a  assegurar  la  vaga  (la  vaga de  la 

metal�lúrgia  el  1910,  la vaga  dels  blanquers  el  1915);  aquí podem  recordar  

per  les  implicacions  polítiques  1  sindicals  que  tinguí,  el  cas  del  conflicte  de  

les  arts  gràfiques  de  desembre  de  1918. gener  de  1919.  L'exemple,  a  més,  

escapa  de  la  pura  constatació  genèrica  sobre  la  violència  en  les  relacions  

laborals  i  sindicals  i permet  d'observar  en  certs  sentits  també  un  procés  

concret  d'imposició  del  sindicat  confederal  en  un  sector  laboral    i 

l'arraconament  d'altres  societats  obreres  més  professionalistes,  algunes  d' elles  

de  la UGT. 

Després  del  congrés  de  Sants,  els  anarcosindicalistes  constituïren  el  

Sindicat  d'Arts  Gràfiques  amb  el  petit  nucli  de  l'Art d'Imprimir  i  amb  una  part  

important  dels  enquadernadors  i  dels  treballadors  del  paper  i  cartró (513).  

Davant  tenien  la  Federació  d'obrers  de  les  Arts  gràfiques,  constituïda  el  1915  

(també  denominada  Unió  dels  Obrers  de  les Arts  del  Llibre)  que  reunia  les  

velles  societats  del  sector  l'Art  d'Imprimir,  els  enquadernadors  i  similars, la  
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Unió  de  fotogravadors,  la  societat  de  litògrafs  La  Solidaria  i la  societat  de  

maquinistes,  ajudants  i  minervistes  La  Gutemberg. Sens  dubte  la  Federació  era  

majoritària  i  alguna  de  les  societats que  la  composaven  estava  afiliada  a  la 

UGT  (els  tipògrafs  de  l'Art d'imprimir  s'havien  adherit  a  la  Federació  Gràfica 

Espanyola).  El desembre  de  1918  els  de  la  federació  presentaren  una  sèrie  de  

demandes  a  la  patronal  -jornada  de  8  hores,  augment  dels  jornals, condicions  

de  treball  als  tallers,  etc-  i  iniciaren  un  procés  de negociació  que  s'allargà.  

Llavors  el  Sindicat  d'Arts  Gràfiques  de la  CNT  presentà  pel  seu  costat  la  

petició  de  les  8  hores  i  proclamà la vaga general al ram. Un iintent de pacte 

iniciat pels dirigents de la Federació fou rebutjat pel Sindicat. Un mateix dia, 

diumenge, ambdues  entitats  celebraren  per  separat  assemblees  per  a  discutir  

les peticions i la vaga. A l'assemblea de la Federació s'hi apropa-ren grups  d'obrers  

favorables  a  la CNT -segons  Bueso,  en  la  seva majoria  forasters,  peons  de  les  

fàbriques  de  paper  i  entre  ells  el tipògraf valenoià Carles  Gamon-  que  

increparen  i  acusaren els  assistents  de  traïdors,  esquirols,  etc.  Segons  el  

mateix  testimoni,  Gamon cridava:  "Os  sacaremos  de los  talleres  a  tiros,  

collons!".  A  la  fi, l'assemblea  de  la  Federació  decidí  prosseguir  les  negociacions  

i oposar-se  a  la  vaga.  El  dilluns  a  primera  hora,  en una  empresa  important,  

uns  quants  dirigents  del  Sindicat  (Ácrato  Vidal,  Álvarez, Justo,  Sallant,  etc)  

intentaven des  de  la  porta  convèncer  els  obrers  perquè  no  entressin a  

treballar.  La  descripció  del  que  seguí  és  la  següent,  segons  Bueso (514):   

"Se  discutia  serenamente  y  nada hacía  presagiar  lo  que  tenia  que  ocurrir  

poco  después.  Alfredo  se  acercó  al  grupo  en que estaban Vidal  y  Sallant 

y procuró  razonar  la  actitud  de  las  sociedades,  condenando  la  actitud  de  

los  grupos  del  dia  anterior.  Vidal,  fríamente,  argumentaba  en  favor  de  

la huelga. En  esto,  Sallant,  hombre  de  temperamento  álgido,  interrumpió 

dijo:  

-Si  no  lo    queréis  por  las  buenas,  lo  haréis  por  péndolas. 

-!Una mierda  hareis!-  replicó  Ortigosa,  un muchacho  llegado 

recientemente  de  Madrid. 

-!Calla,  mocoso!-  gritó  Sallant. 

La  respuesta,  absolutamente  inesperada,  fueron  dos  disparos. 
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El  madrileño  había  disparado  un  viejo  revolver  y  Sallant  caia  

pesadamente  al  suelo".  

Al  marge  de  la  possible  literaturització  del  fet,  él  cert  és  que  Sallant  

fou mort.  Després,  hom  ajudà  Ortigosa  a  marxar  a  Sitges  on  els  socialistes  

afavoriren  la  seva marxa  definitiva  a Madrid.  Quan  es  conegué  que  Sallant  

havia  mort,  tots  els  tallers  secundaren  la vaga.  Poc  després,  la  Federació  

acordà  també  la  vaga general  del  ram  i  la  patronal  signà  les  8  hores,  però  

no  la  resta  de  peticions. 

Com  és  lògic,  els  propagandistes  confederals,  i  en  especial "Solidaridad  

Obrera",  envestiren  contra  la  UGT  i  els  socialistes, i  el  fet  vingué  a  esfumar  

les  ja  escasses  possibilitats  d'una  represa  de  relacions  entre  les  dues  centrals  

sindicals.  D'altra  banda,  l'èxit  relatiu  de  la  reivindicació  de  les  8  hores  i  els  

grans atacs  que  hom  pogué  fer  a  la  UGT  (organització  que  emparava  

assassins  de  treballadors),  afavoriren  la  implantació  del  Sindicat  d' Arts  

Gràfiques.  Poc  després  del  conflicte,  la  Federació  es  desféu i  sols  restà  un  

grup de  caixistes  i  una  mínima  part  dels  enquadernadors,  litògrafs,  etc,  a  l'Art  

d'Imprimir  afiliada  a  la  UGT. 

Aquest cas pot semblar molt especial, com a mínim en els seus aspectes més 

dramàtics| i certament no fou usual el que obrers relacionats amb els socialistes 

assassinessin dirigents sindicals. Tanmateix, el que sí fou usual fou la mecànica de 

pressions més o menys violentes que envoltaven les vagues, pressions que afectaven 

els vaguistes i els dirigents societaris més professionals i labo-ralistes. 

De  violència  exercida  directament  contra  la  patronal  hom  acostuma  a  

recordar,  en  aquest  període,  el  cas  de  l'assassinat  de  José  Albert  Barret  i  

Monet,  president  de  la  societat  d'industrials  mecànics  i  metal�laris,  el  8  de  

gener  de  1918 (515).  Fou  mort  al  carrer,  en  les  proximitats  de  la  Universitat  

Industrial.  Era  un  home  ben  conegut  a  la  ciutat  i  hom  ha  pretès  que  

inaugurà  l'època  nefasta  dels  atemptats  personals.  Fora  de  la  discussió  de  si  

realment  fou el  primer  patró  conegut  assassinat  i  de  si,  com  sembla  ben  

establert ,  el  seu  assassinat  es  degué  a  l'acció  de  l'espionatge  pro-alemany de  
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la  ciutat  i  no  als  sindicalistes  com hom  intentà  fer creure,  és  més  important  

el  retenir  fins  a  quin  punt  era  possible  i  hom acceptava  en  els  medis  

sindicals  com  una  forma  de  pressió  vàlida  la  violència  envers  els  patrons.  

Insisteixo,  res  d'això  era  nou  i  el  tema  de  fons  és  la  violència,  la  repressió  i  

la  marginació exercida  cap  el  món  obrer  per  l'estat  burgès  i  també  per  la  

patró-  nal  catalana  durant  molt  de  temps.  Però  importa  també  adonar-se'n 

fins  a  quin  punt  darrera  aquelles  relacions  violentes  havia  una coherència  i  

fins  a  quin  punt  al  moviment  sindical  li  fou  molt difícil  sortir-se'n. 

Abans  de  Barret,  fou  ja  assassinat  un  altre  patró  conegut, Joan Tàpias  i  

Batllori,  del  ram de  l'aigua,  el  7  d'octubre  de  1917, i  les  agressions  a  

fàbriques  i  altres  propietats  de  la  patronal, especialment  quan hi  havia  algun  

conflicte,  eren  ja  velles  i  tradicionals (516).  Però,  d'una  manera  més  o  menys  

organitzada,  i  amb  una  estreta  relació  amb  els  dirigents  sindicals,  començaren  

a  produir-se al  llarg  de  1918.  Pestaña  ens  ha  deixat  una  ja  clàssica  descripció 

de  l'actuació  d'aquells  grups  d'acció  que  oferien  els  seus  serveis a  les  juntes  

dels  sindicats. 

Bé,  quan  es  parla  de  l'experiència  dels  sindicats  únics  a  Barcelona  hom  

no  ha  d'oblidar  tot  això.  Com  es  produí  en  concret  aques ta  expansió?  

N'existeixen  pocs  testimonis  i  és  difícil  copsar  els mecanismes  de  l'afiliació  als  

nous  sindicats  a  partir  de  la  premsa o  la  pura  constatació  de  la  creació  de  

tal  o  qual  sindicat.  Dos exemples  diferents  poden  ésser  però  útils.  L'un  fa  

referència  a  l' art  fabril  i  ens  remet  al  cas  d'una  expansió  en  principi  no  

conflic tiva;  l'altre  és  el  d'un  sector  amb  una  presència  majoritària  de  

societats  obreres  professionalistes.  L'un  respon al  testimoni  del  valencià Ricard 

Sanz, arribat a Barcelona el 1916 als divuit anys, l'altre  al  del  reussenc  Joan 

García  Oliver  arribat  el  1917f  als  setze  anys.  Els  dos  havien  de  tenir  un  

paper  destacat  en  els  grups  d' acció  a  partir   de  1921-22, La  versió  de  Ricard  

Sanz  és  una  versió  especialment  blanca; tanmateix,  pot  ésser  significativa (517):  

"En Barcelona  todos  los  ramos  sin  excepción  se  organizaban  a una  

velocidad  espantosa.  El  ramo  fabril  y  tèxtil,  del  que  formaba  parte  
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desde  el  principio,  se  constituía  por  secciones  y por barriadas  (...)  La  

casa  donde  trabajaba,  como  era muy grande,  ofrecía  el  incoveniente  de  

no  poder  convocarla  de  una  sola vez,  teniendo  que  recurrir  al  local  del  

sindicato  de  la  barriada  y  por  secciones.  La  convocatòria  se  hizo  

después  de  mucho insistir,  tanto  yo  como  los  compañeros  sindicados  

desde  hacía mucho  tiempo,  es  decir,  poseyendo  el  carnet  de  la  sección  

a partir  del  principio  de  su  creación. 

El  dia  que  el  Sindicato  convocó  a  nuestra  sección,  resultó  para nosotros  

un verdadero  acontecimiento.  Por  fin  había  llegado  la hora  de  que  todos  

ingresaran  en  la  CNT,  haciendo  acto  de  presencia  al  llamamiento  de  

nuestra  sección  como  un  solo  hombre. Un  compañero  de  la  Junta  nos  

habló  a  todos,  exponióndonos  las ventajas  de  estar  sindicados  para  hacer  

frente  a  las  intemperancias  de  la  burguesía.  Con  palabra  fàcil  y  bien  

orientado, logró  llevar  al  ánimo  de  los  presentes  el  convencimiento  de  

que todos,  sin  excepción,  deberíamos  llevar  en  el  bolsillo  el  carnet  de  la  

CNT. 

(...) Se nombraron los delegados que debían representar nuestro sindicato en 

la fàbrica, cargos que recayeron en los companeros que  consideramos  más  

serios,  inteligentes  y  consecuentes". 

Per  la  seva  banda,  Garcia  Oliver  era  cambrer  i  havia ingressat  a  la  

societat  l'Aliança,  afiliada  a  la  UGT a  començaments  de  1919.  Durant  la  tardor  

del  mateix  any,  hom  intentà  la  unificació  entre  l'Aliança  i  l'altra  societat  de  

l'ofici,   societat  neutra,  la  Concòrdia,  de  cambrers  i  cuiners (518):  

"Logramos  que  se  hiciese  la  fusión de  las  dos  sociedades,  dan-do  

nacimiento  al  Sindicato  de  la  Industria Hostelera,  Restau-  rantes,  Cafés  y 

Anexos.  El  nuevo  sindicato  trasladó  su  sede  a  un  local  de  la  calle  

Guardia,  en pleno  distritó  V.  El  primer    presidente  del  nuevo  sindicato  

fou un  camarero bastante  culto, llamado  Boix,  hijo  de  un  tipògrafo  que  

pertenecía  al  grupo editor  de  "Tierra  y  Libertad",  periódico  anarquista  de  

mucha fama.  El  comitè  que  se  constituyó  recibió  de  la Asamblea  el 

encargo  de  estudiar  y  elaborar  unas  bases  de  trabajo  para  to-das  las  

secciones  de  la  indústria,  incluyendo  la  supresión  de las  propinas  (...). 

Cuando  entramos  en huelga,  todavía  como  entidad  autònoma,  sin 

afiliación  a  la  CNT  ni  a  la  UGT,  se  planteó  de  manera  inapla-zable  la  

incorporación  a  una  de  las  dos  centrales  sindicales existentes  entonces  
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en España,  El  comitè  del  sindicato,  convertido  en  comitè  de  huelga,  

entró  en  contacto  inmediatamente  con la  Federación  local  de  Sindicatos  

de  la  CNT  y  se  acordo  la  incorporación  a  la  organización  CNT. 

La  Federación Local  designó  tres  delegados  suyos  para  reforzar la  acción 

y  la  dirección  de  nuestra  lucha:  un  tal  Rueda  para orientar  al  

compañero  Boix  en  la  presidencia  del  Comitè  de  Huel ga,  Santacecilia y 

Daniel  Rebrell  ("David  Rey"),  para  integrar con  el  camarero  Juan 

Domènech y yo,  un  Comitè  de  acción". 

La vaga,  a  la  fi,  es  va  perdre,  però  el  nou  sindicat  romanguè dins  la  

CNT.  He  parlat  abans  de  la  violència,  gran  o  mès  petita, que  acostumava  a  

acompanyar  els  diferents  conflictes»  Cal  tenir  en compte,  a  mès,  el  paper  

cada  cop  creixent  dels  "comitès  d'acció", aquelles  comissions  que  segons  la  

memòria  del  congrés  de  Sants  eren "el  puntal  sobre  el  que  se  asienta  la  

organización y  las  verdaderas orientadoras  y  sostenedoras  de  la  misma".  La  

relació  entre  aquests comitès  d'acció  i  alguns  grups  anarquistes  foren  ben  

aviat  molt  estretes.  Seguint  el  mateix  exemple  de  Garcia  Oliver,  tenim  que,  

mentre  es  produïa  la  vaga: 

"Algunos  jóvenes  del  oficio y del  Sindicato  Ünico  de  la Alimentación,  

bastante  influidos  por  un  panadero  llamado  Ismael Rico,  cuñado  de  

Emilio Mira,  militante  significado  entre  los sindicalistas,  decidimos  crear un 

grupo  anarquista,  al  que  di-mos  el  nombre  de  "Regeneración".  Los  

componentes  fuimos  Rico, Bover,  Romà,  Pons,  Alberich,  otro  cuyo  

nombre  he  olvidado,  y yo  (...)  Ayudamos  (...)  en  lo  posible  al  Comitè  

de  acción  en sus  actividades  clandestinas,  que  se  redujeron a  muy poca  

cosa: embadurnar  paredes  de  los  establecimientos  del  ramo  y  colocar 

algunos  petarditos,  que  hacían  màs  ruido  que  daño. Y  se  perdió  la  

huelga.  Pude  evitar  la  humillación  de  reinte-grarme  al  trabajo  como  un  

vencido,  pues  la  vuelta  al  trabajo tuvo  lugar  estando  yo  preso  en  la  

carcel  Modelo,  adonde  fuimos a  parar  el  camarero  Hermenegildo  Casas  y 

yo,  por  haber  sido detenidos  cerca  de  donde  se  produjo  una  trifulca  

entre  huel-guistas  y  esquiroles" (519).     

Especialment  al  llarg  de  1919,  l'organització  magnificà,  teòricament  i  

també  a  la  pràctica,  la  figura  del  delegat  de  taller. Aquest  fou  presentat  pels  
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màxims  teòrics  de  l'organització  confe-deral,  entre  altres  Seguí  i  Pestaña,  com  

a  la  figura  que  completava  l'organigrama  sindical  i  assegurava  la  veu  de  la  

Confederació  a la  fabrica,  al  lloc  de  treball (520).  Al  costat  de  l'esquema  

organitzatiu bàsic  (junta  de  districte,  junta  de  secció,  junta  del  sindicat  únic, 

comitè  de  la  federació  local,  comitè  regional),  que  era  un  esquema força  al  

marge  de  l'enquadrament  laboral  concret  dels  treballadors, el  delegat  de  taller  

havia  d'ésser  el  pont  entre  un  i  altre  tipus d'organització  dels  mateixos.  El  

problema  fou  que,  en  general,  el delegat  de  taller  no  fou  triat  directament  

pels  obrers  de  la  fàbrica,  sinó  que  rebia  el  nomenament  de  mans  del  

sindicat.  I  si  era elegit  pels  companys  de  treball,  hom  acostumava  a  valorar  

per  damunt  d'altres  consideracions  les  seves  relacions  amb  el  sindicat  o  amb  

"els  dels  comitès".  A  la  pràctica (521): 

"Por entonces  aparecieron  los  delegados  de  taller  o de fábrica,  nombrados 

por los  sindicatos  como  sus  representantes directos  ante  el  patrono  o  la  

empresa.  Contra  toda  lògica,  se  elegía  para  cargo  tan delicado  no  al  

màs  capacitado  sinó  al más  valiente.  Como  es  natural,  tal  procedimiento  

produjo una  sèrie  de  conflictos absurdos  por  el  hecho  de  que  los  

delegados  llegaron  a  creerse  dotados  de  un  poder  absoluto  y  resolvían, 

o pretendían  resolver,  tantos  conflictos  como  se  les  presentaran,  según  

su  criterio  o  capricho  personal.  Infinitas  veces ocurrió  que  por  una  

pequeña  diferencia  entre  un  obrero  y un encargado  el  delegado  decretaba  

una  huelga  de  todo  el  personal,  y  una  vez  la  gente  en  la  calle  acudia  

petulante  al  sindicato: 

-He  sacado  a  la  gente  a  la  calle,  porque  el  encargado  es  un mal  

hermano". 

Resumint,  l'expansió  dels  sindicats  unics  a  Barcelona  es produí  

paral�lelament  al  desenvolupament  d'un  moviment  vaguístic  laboral important.  

De  manera  simptomàtica,  les  vagues  i  el  plantejament de  conflictes  foren  

aprofitats  pels  dirigents  i  quadres  confederals per  a  imposar  els  sindicats  únics  

per  sobre  les  altres  organitzacions  sindicals  més  laboristes  i  en  algun  cas  de  

la  UGT,  superada sempre  per  la  capacitat  d'acció  i  mobilització  dels  sindicats  

confederals.  L'adhesió  de  les  masses  treballadores  als  sindicats  únics es  basava  
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tant  en  aquesta  activitat,  qualificada  per  molts  de  febril,  com  en  la  capacitat  

oratòria  i  agitatoria  dels  líders  sindicals  confederals.  I  aquesta  oratòria  es  

remetia  sovint  més  a  l'afir mació  del  pes  i  "la  dignitat"  obrera  que  no  a  les  

reivindicacions laborals  concretes.  Per  aquest  costat,  cal  tenir  molt  present  la 

situació  política  general  del  moment  i  el  que  hem  dit  sobre  com  la CNT  

semblà  ésser  la  forma  més  adequada  d'afirmació  de  la  presència política  de  la  

classe  obrera,  al  marge  d'un  sistema  de  partits polítics  que  sistemàticament  

havia  marginat  -i  marginava  de  fet- aquella  presència.  L'expansió,  certament,  

anà  acompanyada  d'importants  formes  de  violència.  Al  costat  de  la més  

tradicional  i  genèrica  (al  carrer,  contra  la  patronal),  aquesta violència afectè  

tam-bé amb una  gran  intensitat  els  mateixos  obrers  i  els  dirigents  societaris  

més  moderats  i  vells.  En  especial,  fou  important  la  pressió 

entorn  de  l'afiliació  i  la  cotització.  En  aquest  sentit,  el  pes  de  les  pressions  

per  a aguantar les  vagues  a  les  quals  havien  d'assegurar  la  cotització  foren  

significatives,  i  el  pes  d'uns  recaptadors,  quasi  sempre  armats  i  homes  

pertanyents  als  grups  d'acció, fonamental.  

Vistes  així  les  coses,  no  és  gens  extrany  que  a  l'estructura sindical  

bàsica  li  fos  difícil  d'imposar-se  clarament  en  el  medi confederal:  al  costat  hi  

havia  uns  grups  i  comitès  d'acció,  uns  comitès  pro-presos  i  sovint  uns  

delegats  de  taller  i  uns  recaptadors que,  sense  passar  per  l'elecció  ordenada  

de  les  masses  sindicades, assolien  ben  aviat  una  gran  importància;  eren  forces  

de  xoc  i  de defensa  de  la  Confederació  (el  seu  exercit?) (522).  Cal  tenir  en  

compte, a  més,  que  l'anarquisme  més  doctrinal,  sempre  alerta  a  garantir una  

certa  ortodòxia  ideològica  i  a  evitar  el  desviacionisme  dels dirigents  sindicals,  

podia  ésser  apropiat  o  utilitzat  per  aquestes  forces  de  xoc  en  contra,  és  clar,  

de  la  direcció  sindical  del  moviment.  Mentre  aquesta  es  veié  immersa  en  el  

corrent  expansionista  no hi  hagueren  excessius  problemes,  però  quan  es  produí  

un  cert  reflux i  calgué  una  actuació  més  reflexiva  i  conservadora,  les  tensions 

esclataren. 

M'interessa,  per  acabar,  relacionar  tot  això  amb  un  tema  ideolò gic  que  
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crec  fonamental.  De  l'afirmació  de  la  necessitat  d'una  unificació  organitzativa  

del proletariat  espanyol  s'havia  passat  a  la creença  que,   com  a  mínim  a  

Catalunya,  aquesta  unificació  ja  s'havia  produït i la seva expressió total era la CNT 

(la CRT de Catalunya, si es vol). Amb això, en un procés força comprensible d'altra 

banda,  l'única  expressió  política  d'aquesta  unificació  era  el  pensament  i  criteris  

dels  dirigents  confederals.  Sense  anar  massa  lluny,  el  1916-17  per  a  molts  

d'aquests  calia  negociar i convèncer els sectors  del  moviment  societari  de  la  

conveniència  de  la  unificació   i  hom  esperava  integrar  totes  les  "potencialitats"  

-en  expressió seva-  de  la  classe  obrera;  ara,  cap  el  1918-19,  els  opositors  o 

els  reacis  a  l'adhesió  eren  senzillament  traïdors  i  esquirols.  Las "potencialitats"  

de  la  classe  obrera  eren  simplement  les  seves.  I aquest  fet  és  més  profund  i  

tingué  unes  majors  repercussions  que la  simple  actitud  provocativa  de  la  CNT  

davant  la  UGT  en  el  congrés de  desembre  de  1919  celebrat  a  Madrid.  Com  a  

mínim,  s'ha  de  veure en  relació  estreta  amb  com  s'enfocà  el  tema  de  

l'adhesió  i  del  funcionament  dels  sindicats  únics.  Hom  marginà  tota  possible  

dinàmica entre  dirigents,  moviment  sindical  i  classe  obrera.  De  manera  molt 

simple,  si  hom  era  obrer  era  de  la  CNT  o  era  un  traïdor;  si  hom estava  

sindicat,  donava  suport  a  les  vagues  o  a  les  accions  empreses  pels  dirigents  

(o  pels  elements  d'acció),  o  era  un  traïdor. Molts  dirigents,  i  molts  aspirants  

a  ser-ho,  actuaren  com  si  el  som ni  d'una  sindicalització  obrera  total  fos  una  

realitat  operativa.  Que  realment,  i  de  forma  conjuntural,  la  CNT  fos  l'única  

expressió del  moviment  sindical  i  societari  a  Catalunya  és  una  altra  qüestió, 

que  discutirem  més  endavant. 

+ + + 

No puc resseguir aquí el gran nombre de conflictes laborals de 1918-19. De 

manera més modesta m'he de limitar a recordar els més importants per les seves 

repercussions generals. I en aquest sentit,  és  clar  que  cal  remetre's  al  conflicte  

de  La  Canadenca. 

Com  ja  ha  estat  assenyalat,  el  pròleg  immediat  de  la  vaga  de  la  

Canadenca  de  Barcelona  fou  el  conflicte  de  Camarasa (523),  a  les  obres  del  
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pantà  que  allí  efectuava  la  mateixa  companyia.  En  aquest  sentit,  cal  destacar  

fins  a  quin  punt,  desprès  del  congrés  de  Sants,  era  important per a la 

Confederació Regional assegurar-ne algun èxit  laboral  important  fora  de  

Barcelona,  si  és  que  hom  aspirava  realment  a  la  implantació  catalana  i  no  

exclussivament  barcelonina.  No cal  sinó  recordar  la  tradicional  recança  del  

moviment  societari  fo-rani  envers  el  de  Barcelona,  recança  que  havia  sorgit  

en  el  mateix congrés  de  Sants:  no  ja  en  veus  socialistes,  sinó  en  veus  

d'alguns dirigents  anarcosindicalistes  com  Dimes  Bussot  de  Badalona  o  Àngel 

Pallejà  de  Reus.  I  el  cert  és  que  el  conflicte  de  Badalona,  de  l' agost  de  

1918,  havia  fet  més  urgent  el  tema.  El  comitè  regional havia  procurat  en  la  

mida  de  les  seves  forces,  localitzar  el  conflicte,  malgrat  la  seva  gravetat,  

donat  que  era  conscient  de  la  seva  feblesa.  Però  a  partir  del  desembre  de  

1918  no  semblava  ésser aquesta  la  situació  (hom  afirmava  haver  assolit  ja  

una  expansió imponent:  345.000  afiliats).  A  més,  a  part  del  cas  de  Badalona,  

havia  hagut  un  altre  conflicte  forani  també  constret  a  uns  límits locals:  

conflicte  del  ram  de  l'aigua  a  Terrassa. 

El  2  de  setembre  de  1918  el  sindicat  de  l'Art  Fabril  de  Terras-sa  es  

reuní  i  decidí  presentar  unes  noves  bases  en  el  ram  de  l'aigua:  

reconeixement  del  sindicat,  jornada  de  9  hores,  augment  d'una  pesseta  en  el  

jornal  els  que  cobraven  menys  de  20  a  la  setmana  i fins  a  35  pessetes  

setmanals  els  que  guanyaven  de  20  a  25,  aboli-ment  de  les  hores  

extraordinàries.  L'actitud  de  la  patronal  fou negativa,  després  de  recordar  les  

millores  econòmiques  concedides a  partir  del  desembre  de   1915.  La  vaga  

s'inicià  el  9  de   setembre i  primer  fou  parcial:  dels  1.400  treballadors  ocupats,  

feren  vaga  el  primer  dia,  440.  Les  pressions  obreres  feren  pujar  el  nombre  

de vaguistes  en  els  dies  següents  (583  el  dia  10,  865  el  dia  12),  però a  

partir  del  dia  19  el  nombre  de  vaguistes  tornà  a  baixar  (784  el     dia  19,  

552  l'1  d'octubre).  Un  nou  ascens  el  1-9  d'octubre  (dia  9, 730)  no  impedí  el  

posterior  descens  (371  els  darrers  dies  de  novembre).  Els  penúltims  dies  de  

la  vaga  s'aconseguí  de  nou  fer  pujar el  nombre  de  vaguistes  (400,  500,  761,  
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772)  respectivament  els  dies 12,  13,  14,  15  de  desembre).  Al  llarg  de  la  

vaga  es  produiren  14  ' ferits  i  1  mort;  alguns  trets  o  altres  atacs  contra  

obrers  que  treballaven,  algun  agent  de  seguretat,  algun  patró,  i  altres  actes 

de  sabotatge  contra  productes de cases afectades per  la  vaga;  el  mort  fou  un  

obrer  que  treballava,  el  6  de  novembre. 

No  hi  hagué  negociació  fins  el  28  de  setembre,  quan  es  reuniren  la  

comissió  de  vaga  i  una  comissió  patronal  sota  la  presidència de  l'alcalde.  La  

postura patronal  continuà  essent  negativa,  especialment  s'oposà  als  delegats  de  

taller  sindicals  que  volien  imposar  els  obrers  i  només  deixà  oberta  la  porta  a  

una  certa  negociació d'augments  salarials.  La  mort  de  l'obrer  el  dia  6  provocà  

un  acte judicial  de  7  de  novembre  de  clausura  del  local  social  del  sindicat i  la  

detenció de  la  junta  i  altres  socis.  A  més,  la  presencia  de  la força  pública  i  

d'algunes  parelles  de  la  guàrdia  civil  es  féu  més     ostensible.  A  la  fi,  però,  

la  resistència  obrera  obtingué  un  força clar  triomf.  A  partir  del  24  d'octubre  

algunes  cases  cediren  a  les  pretensions  obreres;  el  12  de  desembre  de  1918  

es  signaren  uns  a-cords  amb  l'Institut  Industrial:  reconeixement  del  sindicat,   

setmana  anglesa  i  possibilitat  de  la  setmana  francesa  (sense  excedir les  54  

hores  setmanals),  treball  nocturn  de  48  hores  (amb  un  sobre-preu  de  2  ptes  

setmanals),   si  es  produïa  una  suspensió  del  treball aliena  a  la  voluntat  de  

l'obrer,  aquest  cobraria  el  jornal  sencer, es  suprimien  els  plus  mensuals  

extraordinaris  i  a  canvi  s'accepta-ven  les  peticions  econòmiques  dels  obrers  

(augment  d'una  pesseta diària  per  als  sous  inferiors  a  20;  31,65  ptes  per  als  

peons  i 35  per  als  oficials),  limitació  de  les  hores  extraordinàries  a  60 anuals 

(524). 

Es  només  un  exemple,  però  el  cert  és  que  a  fora  de  Barcelona la  

Confederació  Regional  començà,  especialment  a  la  tardor  de  1918, a  obtenir  

determinats  triomfs  laborals.  D'aquí,  també,  l'especial importància  que  assolí  el  

conflicte  de  Camarasa,  un  conflicte  a més,  en  el  qual  estava  relacionat  el  

"capitalisme  internacional"  i implicat  el  sector  més  fort  de  la  Confederació  el  

de  la  construcció. 
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A Camarasa  es  constituí  a  mitjans  de  novembre  de  1918  un  Sindicat  

d'Obres  Públiques  arran de  la  visita  a  les  terres  lleidatanes feta  pels  

propagandistes  confederals (525). Un primer  conflicte  fou  resolt  l'1  de  desembre,  

però  provocà  el  que  la  Companyia  cridés  la guardia  civil,  que  escorcollava  els  

treballadors  abans  d'entrar  a les  obres  del  pantà.  Llavors,  el  dia  2,  els  obrers  

demanaren  l' augment  d'1,50  pts  diàries,  el  doble  preu  en  les  hores  

extraordinàries  i  que  no  hi  poguessin  treballar  els  obrers  no  associats. L'esclat  

de  la  vaga  (uns  1.500  vaguistes  d'un  total  de  2.000  treballadors)  provocà  

l'augment  de  la  presència  de  la  guàrdia  civil  a la  zona.  El  conflicte  passà  a  

ésser  dirigit  pel  comitè  regional a  partir  del  14  de  desembre,  quan  féu una  

primera  declaració  pública.  En  ella,  hom  destacava  els  aspectes  menys  

"laborals",  com  és ara  el  que  s'atropellaven  els  drets  dels  ciutadans  i  que  el  

govern donava  suport  a  una  companyia  anglesa.  El  comitè  envià  a  Camarasa, 

d'acord  amb  la  federació  local  de  Lleida,  Simó  Piera.  En  aquest cas,  la  

Confederació  Regional  apareixia  disposada  a  generalitzar el  conflicte.  A  Lleida,  

hom  declarà  la  vaga  general  a  tota  la  província  (15  de  desembre  de  1918),  

però  aquesta  fou  ajornada  arran de  la promesa  de  consulta  al  consell  de  

Londres  de  la  Canadenca. 

La  resposta  d'aquest  (el  dia  16)  fou  dura  i  llavors  sí  s'inicià  la vaga  

general.  L'actitud  de  la  Canadenca  fou  entesa  com a  un  desafiament  que  calia  

recollir.  Destacà  en  aquest  sentit  el  Ram  de  la Construcció  a  Barcelona.  Un  

comunicat  del  comitè  regional  del  23 de  desembre  fou  ben  explícit: 

"Queremos dar también una muestra de nuestra potencialidad a la burguesía y 

a los compañeros -que afortunadamente no son muchos- que aun se muestran 

remisos a constituirse en sindica-tos y a federarse(...) Tened todos presente 

que en este con-flicto toda la Confederación està interesada y que la huelga ha  

de  ganarla  la  organización  en  pleno" (526). 

El  31  de  desembre  fou  declarat  el  boícot  a  l'empresa  pel  comitè  

regional  i  pel  comitè  local  de  Barcelona.  El  dia  1  foren  detinguts  els  dirigents  

de  la  junta  sindical  de  Camarasa  i  el  sindicat  clausurat.  El  conflicte,  
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tanmateix,  prosseguí  i  arribà  a  incloure's  en  el  conflicte  més  ampli  de  la  

Canadenca  a  Barcelona. 

Cal  tenir  en  compte  que  al  costat  d'una  situació  política  especialment  

agitada  -en  especial  pel  denominat  plet  autonomista-, tot  feia  preveure  en  les  

primeres  setmanes  de  gener  de  1919  l'inici d'un  moviment  vaguístic  laboral  

com  a  mínim  tan  important  com  el de  començaments  de  1916,  amb  

l'agravant  que  ara  el  moviment  aparei-xia  ben  generalitzat  per  tota  Catalunya  

i no sols  circumscrit  a Barcelona  ciutat.  La  resposta  governamental  fou  la  

suspensió  de  les garanties  constitucionals  i  l'intent  de  detenció  de  tota  la  

plana major  del  nou  sindicalisme  confederal.  Hom  volgué  la  detenció  dels 

participants  en  les  comissions  de  propaganda  que  havien  partit  el 22  de  

desembre,  dels  redactors  de  "Solidaridad  Obrera",  dels  components  del  comitè  

regional  i  del  comitè  de  la  federació  local  de Barcelona  també dels  redactors  

de  "Tierra y Libertad".  Tanmateix, molts  dirigents  aconseguiren  fer-se  escàpols.  

El  dia  16  de  gener de  1919  foren  detinguts  i  traslladats  a  la nau  "Pelayo",  

que  romania  al  port,  Salvador  Seguí,  Agustí  Castellà,  Manuel  Buenacasa,  

Tomàs  Herreros,  Manuel  Salvador,  Joan  Roigé i  Enric  Rueda.  L'endemà, Josep 

Blasco,  Joan B.  Jerez,  Josep Bertolin  i  Josep Mestres.  El  dia 19,  Lluís  Pinyet,  

Ramon Brualla  -que  era  el  dirigent més  important del  Sindicat  d'Obres  Públiques  

de  Camarasa-,  Francesc  Miranda,  Josep Negre,  Lluís  Pereira,  Rafael  Fortuny,  

Manuel  Torrens  i  Domènec Nadal.  En  total  vint-i-quatre  empresonats:  

completaven  la  llista Josep  Santacana,  Emili  Mira,  Fèlix Monteagudo,  Antoni  

Martínez  i l'escriptor Jaume  Brossa.  Tots  ells  passaren a  la Model  el  6  de  febrer  

i  des  d'allí  pogueren  mantenir  uns  contactes  més  estrets  amb l'organització,  

justament quan  ja  havia  esclatat  el  conflicte  de la  Canadenca  a  Barcelona.  No  

havien  d'ésser  deixats  en  llibertat fins  el  19  de  març  de  1919,  el  dia  abans  

del  famós  míting  celebrat a  la  plaça  de  toros  de  les  Arenes (527). 

La  vaga  de  la  Canadenca  ha  estat  explicada  mil  i  una  vegades i  això  

podria alliberar-me  d'una descripció  detallada de  la mateixa Tanmateix,  l'ús  d'una  

força  completa  versió  oficial,  que  paradoxal-ment hom ha  ignorat,  permet  fer 
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alguns  aclariments (528). 

El  mes  de  gener  de  1919,  l'empresa  concedí  un  augment  de  sou als  

empleats,  augments  fets  efectius  el  31  de  gener.  D'altra  banda, decidí  

incorporar  a  la  plantilla  la  totalitat  dels  130  empleats del  departament  de  

facturació  (abans  sols  ho  eren  uns  25-30)  amb un  sou  de  125  ptes  mensuals.  

Donat  que  treballant  de  manera  eventual  acostumaven  a  cobrar  unes  150  

ptes,  es  provocaren  algunes discussions.  A  més,  cal  tenir  en  compte  que  

l'empresa  s'havia  oposat formalment a l'intent de  reconvertir una  societat 

recreativa de  mont  de  pietat  i  cooperativa  dels  empleats  (l'Associació  

Barcelonina)  en una  associació  de  resistència  i  defensa.  En  definitiva, totes  les  

fonts  situen  l'origen  concret  del  conflicte  en  el  desconcert  existent  entre  els  

empleats,  en el  ben entès  que,  en  el  vocabulari  de  l'època  l'empleat  es  

diferenciava  força  de  l'obrer  manual.  Òbviament,  les  relacions  entre  

l'associacionisme  (existent i  en  ocasions  important)  dels  empleats  (d'escriptori,  

de  borsa, del  comerç)  i  l'obrer  havien  estat  ben  escasses (529).  Com  ja  he  

comentat en  un  altre  lloc,  fins  el  moment  la  CRT  de  Catalunya  no  havia  pas 

arribat  a  aquests  sectors.  En  fi,  el  dia  4  de  febrer,  l'empresa acomiadà  sis  

empleats  del  departament  de  facturació,  un  del  de  caixa  i  un  del  de  

comptabilitat.  A més,  el  tresorer  de  la  Companyia, sr.  Coulson,  anuncià  que  es  

pensava  renovar  totalment  el  personal de  facturació.  A  partir  d'aquest  fet,  una  

esquematització  del  conflicte  és: 

Dijous,  dia  6  de  febrer.  Es  declara  la  vaga  de  braços  caiguts  al 

departament  de  facturació,  amb  la  intenció  d'aconseguir  reposar els  

acomiadats.  Una  comissió  de  vaguistes  s'entrevistà,  sense  èxit, amb  

l'encarregat  Coulson,  el  governador  González  Rathmos,  l'alcalde  Manuel  Morales  

Pareja  i  el  president  de  la  Mancomunitat  Puig  i Cadafalch. 

Divendres,  dia  7  de  febrer.  La  policia  desallotja  els  empleats  dels locals  

de  l'empresa  i  aquesta  els  acomiada  tots  (130).  Aquest  acomiadament  

provocà  la  immediata  solidaritat  de  tots  els  cobradors de  la  Companyia. 

Dissabte,  dia  8  de  febrer.  Poc  a  poc,  començaran  la  vaga  la  majoria 



348 

dels  empleats  (oficinistes)  del  grup,  és  a  dir,  no  sols  de  Recs  i Força  de  

l'Ebre,  sinó  també  de  l'Energia Elèctrica  de  Catalunya,  Ferrocarrils  de  Sarrià,  

Ferrocarrils  de  Catalunya  i  dels  Tramvies de  Barcelona.  Cal  fer  notar  que,  en  

tots  els  primers  dies  de  la vaga  els  treballadors  dels  serveis  d'explotació  

d'electricitat  els  que afectaven la  producció  i  distribució  de  força  i  llum)  i  del 

moviment dels ferrocarrils i tramvies,  precisament on hi havia afiliats  confederals,  

no  estaven  en  vaga.  

Dilluns,  dia  10  de  febrer.  La  policia  practicà  diversos  registres als  

domicilis  dels  cobradors,  especialment  per  a  recuperar  els rebuts  i  altres  

documents  administratius. 

La  direcció  de  l'empresa  publica  un  ultimàtum  i  acusa  els sindicats  de  

voler  aprofitar  el  conflicte  amb  finalitats  polítiques i  revolucionàries. 

Dijous,  dia  13  de  febrer.  Els  enginyers  i  altres  empleats  qualificats  fan  

pública  la  seva  voluntat  d'anar  a  la  vaga  si  el  conflicte  no  es  resol  aviat. 

El  director  de  la  Cia, convoca  el  comitè  de  vaga,  però  després  no  el  

rep  perquè  hi  ha  obrers  que  no  són  de  la  companyia.  Les  peticions  obreres  

són (530): 

1. Reconeixement  de  la  personalitat  de  l'Associació  Obrera. 

2. Llibertat  dels  detinguts. 

3. Readmissió  de  tots  els  empleats  i  obrers. 

4. Augment  proporcional  del  sou. 

5. Compromís  formal  de  no  exercir  represàlies  posteriors  als  vaguis tes. 

6. Obligatorietat  de  formalitzar  expedients  per  a  justificar  el possible  

acomiadament  d'un  empleat. 

Dimecres,  dia  19  de  febrer.  La  Cia.  comença  a  afirmar  que  no  coneix  les  

pretensions  dels  vaguistes  i  que  vol  conversar  amb  aquests. 

Divendres,  dia 21 de  febrer.  El director gerent Fraser J.  Lawson,    comunica  a  "El  

Progreso"  que  està  disposat  a  reconèixer  qualsevol associació  dels  seus  

empleats  i  obrers  legalment  constituïda  (conforme  al  RD  de  10  d'agost  de  

1916  sobre  l'associacionisme  de  les  empreses  de  serveis  públics)  i  també a  
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negociar peticions  dels  vaguistes,  deixant  clar,  d'altra  banda,  que  hi  ha  afers  

d'"exclussiva"  competència  de  l'autoritat  o  dels  tribunals  de  justícia. 

Per  la  tarda,  a  les  quatre,  abandonen  el  treball  els  obrers del  servei  

d'explotació  i  amb  això  Barcelona  es  veu  privada  quasi exclusivament  de  fluid  

elèctric.  El  fet  provoca  també  la  vaga  forçosa  dels  tramvies. 

Aquest  21  de  febrer  de  1919,  als  quinze  dies  d'iniciat  el  conflicte,  

acabà  el  que  pot  ésser  considerat  com  a  primera  part  o  fase  del  conflicte.  

Cal  recordar  que  el  grup  de  la  Barcelona  Traction constituït  el  1911  amb  

capital  anglo-canadenc,  control�lava  el  1919 tant  les  empreses  elèctriques  més  

importants  de  Catalunya  (per  a començar  Recs  i  Força  de  l'Ebre,  creada  

directament  pel  grup  el 1911;  l'Energia Elèctrica de  Catalunya  i  la Companyia 

Barcelonesa d'Electricitat,  però  també  altres  empreses  de  menor  volum)  com  

els mitjans  de  transports  electrificats  o  en  procés  d'electrificació: Ferrocarrils  de  

Sarrià  a  Barcelona  i  Ferrocarrils  de  Catalunya (a  partir  de  1912)  i  els  

Tramvies  de  Barcelona,  companyia  creada el  1913  que  poc  a  poc  absorbí  

totes  les  anteriors  empreses  tramviai res  de  Barcelona.  D'altra  banda,  en  el  

sector  calia  comptar  també amb  Catalana  de  Gas  i  Electricitat,  i  la  Societat  

de  Gas  Lebon (531). Encara  més,  donada  l'agrupació  sindical  feta  pels  

cenetistes,  calia tenir  en  compte  la  Societat  General  d'Aigües  de  Barcelona.  

Així, el  conflicte  iniciat  a  Recs  i  Forces  de  l'Ebre  tendí  a  generalitzar-se  

seguint  la  seqüència  següent:  primer  s'extengué  als  empleats  de  les  diverses  

companyies  elèctriques  del  grup,  desprès,  quan  es produí  la  intervenció  del  

S.U.  d'Aigua,  Llum  i  Electricitat,  s'ex-tengué  entre  els  obrers  de  les  empreses  

més  importants  del  sector, incluida la Societat General d'Aigües.  Les repercussions 

de la vaga  en  les  empreses  de  ferrocarrils  i  tramvies  foren  en  principi 

indirectes. 

Davant  de  l'inici  del  conflicte  la  voluntat  intervencionista dels  dirigents  

confederals  fou  força  immediata.  Cal  tenir  present, potser  entre  d'altres,  raons  

com  el  conflicte  que  s'arrossegava  a Camarasa  -amb  una  implicació  directa  

dels  obrers  de  la  construcció-la  valoració  positiva  del  grau  d'organització  i  
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implantació  assolit  i  la  necessitat  sentida  d'obtenir  èxits  laborals  importants  

per a  afirmar  la  pròpia  presència,  així  com  la  necessitat  d'arribar  a sectors  

laborals  tradicionalment  fronterers  com  els  empleats,  escri vents,  oficinistes,  

etc,  el  plet  de  l'autonomia  i,  de  retruc,  l' interès  confederal  per  a  replantejar  

els  temes  de  la  dinàmica  política  a  Catalunya,  la  detenció  i  empresonament  

dels  vint-i-cinc dirigents,  en  fi,  el  caràcter  "multinacional"  i  "modern"  de  

l'empresa que  permetia  denunciar  com  a  antinacionals  el  govern  i  la burgesia  

espanyoles  que  donaven  suport  al  capitalisme  estranger. 

Els  dirigents  confederals  intentaren  actuar  amb  prudència  i 

organitzadament.  Així,  procuraren  acabar  el  més  ràpidament  possible amb  

altres  conflictes  paral�lels  al  de  la  Canadenca.  En  especial,  leí vagues  de  

carreters  i  de  xofers  i  la  dels  treballadors  d'"El  Diluvio",  que  foren  ràpidament  

acabades  mitjançant  la  transacció  a  l'entorn  del  quinze  de  febrer (532).  També,  

la  important  vaga  del  tèxtil, iniciada  el  17  de  febrer  i  resolta  el  22  de  febrer,  

la  qual  inicialment  havia  partit  d'unes  demandes  força  ambicioses:  

reconeixement  del  sindicat,  jornada  de  8  hores,  aboliment  del  treball  a  preu  

fet,  pagament del  jornal  íntegre  si  l'obrer resultava accidentat,  prohibició  del 

treball  als  menors  de  14 anys,  respecte  de  les  festes intersetmanals,  augment  

dels  jornals.  Clarament,  procuraren  concentrar  els  esforços  en  el  sector,  

conscients  d'altra  banda  de  la  importància que podia tenir una vaga que  en 

paralitzar el  suministrament  de  l'energia  paralitzaria  forçosament  la  major  part  

del  treball industrial.  

La  intervenció  de  la  Confederació  s'articulà  des  d'un  bon  començament  

a  partir  d'un  comitè  de  vaga  amb  representació  dels  sindicats  de  la  

construcció,  la  fusta,  el  metall  i  l'Aigua,  Gas  i  Elec-tricitat,  comitè  que  es  

constituí  cap  el  13  de  febrer  a  l'entorn de  Simón Piera,  Saturnino  Meca, Camil 

Piñon,  Vicenç  Botella,  Josep Duch, Salazar i  Peña  (els  dos  darrers  del  S.U.  

d'Aigua,  Gas  i  Electricitat) (533).  Significativament,  returaren  la  generalització  

immediata  del   conflicte  i  compliren  amb  la  legislació  vaguística  vigent en 

anunciar amb 8 dies  d'antel�lació  l'inici  de  la  vaga  al  sector, en  els  serveis  
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d'explotació. 

La  segona  fase  del  conflicte  s'inicià  amb  la  paralització  de tota activitat  a 

les  empreses  del  grup de  la  Canadenca.  Un  nou dietari és: 

Divendres,  21  de  febrer.  Arran de  la  vaga,  les  tropes  foren aquarterades. 

La  ciutat  presentà  un aspecte  fantasmagòric:  sense  llum  elèctrica  la  major  

part  dels  carrers  i  els  establiments  comercials -que  aviat  tancaren  les  portes-,  

un  servei  extraordinari  de  la guàrdia  municipal  intentava  fer  llum  mitjançant  

atxos  de  vent. 

L'exèrcit  es  féu  càrrec,  amb  el  beneplàcit  de  la  direcció, dels  serveis  de  

la  companyia  a  partir  de  les  set  de  la  tarda.  Dos coronels  d'enginyers,  un  de  

terra  i  altre  de  marina, (Madrid  com  a  director i Vez com a cap de  serveis)  

comandaren els  soldats que havien d'assegurar un mínim  funcionament.  Amb  

aquest,  pogueren ésser retirats de matinada a  les  cotxeres  els  tramvies que 

havien quedat aturats al  carrer. 

Dissabte,  22  de  febrer.  Arriben de Madrid dos  equips del Centre      

Electrotècnic  de  l'Exercit.  El  governador  civil  Gonzàlez  Rathuos afirma  que  

obtindrà  fins  a  105  tècnics  que  asseguraran  el  suminis-  trament  d'energia. 

        La  paralització  industrial  és  pràcticament  total.  Només  circulen unes  

poques  hores  alguns  tramvies.  El  govern  civil  anuncia que  considera,  donada  

la  incautació de  la  companyia,  els  obrers com a  funcionaris  de  l'estat. 

Diumenge,  23  de  febrer.  Els  incautadors  s'esforcen,  sense  massa èxit,  

per assegurar un mínim  funcionament  dels  tramvies  i  l'enllu-menament  públic. 

La  premsa  reapareix. 

Explota una  caldera  de  l'estació  tèrmica  d'Horta. Arriba  a  Barcelona  el  

nou  governador  militar,  Martínez  Anido (el  capità  general  és  Ramon García  

Menacho). 

Dilluns,  24 de  febrer.  S'han  completat  els  105  tècnics  militars demanats  

pel  governador  civil.  Aquest  afirma  que  ara  es  podran aten dre  totes  les  

centrals  i  subcentrals.  Han  arribat  també  soldats del  primer  regiment  de  

ferrocarrils  per  a  restablir  el  servei  dels Ferrocarrils  de  Catalunya  (Barcelona-
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Rubí). 

Hom  ha  constituït  un  comitè  executiu  per  a  restablir  el  funcionament  

del  Ferrocarril  de  Sarrià,  amb  l'enginyer  en  cap  de  la segona  divisió  de  

ferrocarrils  Montagut,  el  capità  d'enginyers  Gimeno  i  el  representant  de  la  

Canadenca,  Campa. 

Oficialment  s'afirma  que  les  fàbriques  han  rebut  el  suficient fluid  elèctric  

per  a  funcionar amb normalitat. Els  tramvies  no  han  pogut circul�lar amb tota 

normalitat perquè s'han cremat els transformadors  d'una  subcentral  important  (del  

carrer  Carretes).  Altres avaries  importants  es  produiren a  la  central  de  la  Plaça  

de  Catalunya. 

L'alcalde nega el rumor que vulgui incautar-se dels tramvies.  

Un portanveu de l'empresa afirma que s'han presentat al tre 

ball voluntàriament uns trenta empleats. El governador civil cita 

públicament  el  comitè  de  vaga  al  seu despatx.  

Dimarts,  25  de  febrer.  La  situació  continua  estacionàia:  insuficient  

enllumenament  públic,  circulació  molt  reduïda  dels  tramvies i  moltes  dificultats  

per al  funcionament  de  les  fàbriques  i  tallers. 

El  comitè  de  vaga  no  assistí  a  la  convocatòria  del  governador civil  

perquè,  segons  afirmà,  no  volia  ésser  detingut.  Tanmateix, li  envià  una  

comunicació  escrita. 

L'alcalde convoca per a les cinc de la tarda el comitè de vaga; tampoc s'hi 

presentà. Sí ho feren els representants de la companyia. 

Quan  el  president  de  la  comissió  municipal  de  Foment  (Mir  i Miró)  

exigeix  a  la  companyia  de  tramvies  que  faci  ús  dels  propis mitjans  de  

producció  d'energia  per  a  restablir  normalment  els  serveis,  la  companyia  

respon  que  no  ho  ha  pogut  fer  perquè  el  personal  encarregat  de  la  

transformació  i  distribució  de  l'energia  està també  en vaga  en  solidaritat  amb  

els  obrers  de  la  Canadenca. 

Arriba una secció de la brigada torpedista procedent de Cartagena, per a 

ajudar els tècnics militars que ja treballen en les centrals  i  subcentrals  de  
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Barcelona. 

La Canadenca afirma que ja són 42 els empleats que s'han incorporat  a  les  

oficines. 

El  governador  civil  assegura  públicament  que  no  permetrà la  detenció  de  

ningú  que  vagi  al  seu  despatx  per  a  negociar.  Assegura  també  que  una  gran  

part  de  les  bases  presentades  pels  vaguis-tes  poden  ésser  negociades. 

Dimecres, 26  de  febrer.  En  solidaritat amb  els  vaguistes  de  la  Ca-  

nadenca,  a  les  quatre  de  la  tarda  deixen  la  feina  tots  els  obrers de  la  

Companyia  General  d'Aigües  de  Barcelona.  Als  empleats  de  la Catalana  de  Gas  

i  Electricitat  que  estaven  ja  en  vaga  es  sumen  ara  els  treballadors  de  la  

major  part  de  les  seccions  d'explotació. La  practica  totalitat  dels  obrers  i  

empleats  de  l'Energia  Elèctrica  de  Catalunya  també  estan  en  vaga,  En  

definitiva,  el  S.U.  de  l' Aigua,  Gas  i  Electricitat  ha  declarat  la  vaga  general  a  

tot  el  sector.  Per  la  nit,  els  obrers  farolers  i  encenedors  del  llum  públic 

també  s'uneixen  a  la  vaga.  Els  obrers  del  Gas  Lebon  decideixen  també  la  

vaga. 

La  corresponent  incautació  d'aquestes  companyies  per  soldats del  cos  

d'enginyers  militars  no  impedeix  que  el  col�lapse  sigui  total i  afecti  fins  i  tot  

a  l'enllumenament  particular,  en  la  seva  major part  cobert  aquells  dies  per  

Gas  Lebon. 

De  nou,  el  comitè  de  vaga  no  assisteix  a  una  reunió  convocada pel  

governador  civil.  El  S.U.  de  l'Aigua,  Gas  i  Electricitat  fa saber  que  només  

negociarà  directament  amb  la  Companyia. 

L'ajuntament aprova una proposta presentada pels republicans Emiliano 

Iglesias, Josep Giralt, Josep Guerra del Rio i Lluís Companys-, demanant el 

restabliment immediat de les garanties constitucionals i l'alliberament dels detinguts 

governatius, reconeixement per l'estat de la personalitat dels sindicats obrers i ober-

tura de negociacions directes entre la patronal i el sindicat únic (534). El  mateix  dia  

sortí  cap  a  Madrid  una  comissió  per  a  comunicar  al  govern els  acords  

esmentats. 
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Dijous,  27  de  febrer.  El  servei  d'aigües  esta  sota  la  direcció  de 

l'enginyer militar Martín Marcos Jiménez.  Forces de l'exèrcit custodien el  pou  

instal�lat a Cornellà.  Els dipòsits  i  conduccions  són vigilats  per  forces  de  

carrabiners  i  de  la  guàrdia  civil.  La  inexperiència  provoca  però  el  que  diverses  

canonades  de  conducció d'aigua  reventin. 

Continua  el  col�lapse  pràcticament  total  de  la  ciutat.  Ara  agreujat  per  

l'efectivitat  de  la  vaga  en  les  fàbriques  de  Gas  Labon. 

Comença  a  minvar  el  pa. 

El  comitè  de  la  Federació  Local  de  Societats  Obreres  de  Barcelona  

publica  un  manifest  en  el  qual  accepta  en  part  el  raonament de  l'ajuntament  

(que  ara,  arran  de  la  incautació  l'estat  és  el  patró)  però  afirma  que  no  

tractarà  amb els representants  del  govern si  no  són  restablertes  les  garanties  

constitucionals,  alliberats els  presos  governatius  i  reoberts  els  sindicats;  

clausurats.  Si  no és  així,  només  negociaran  amb  la  Canadenca (535). 

El  govern  Romanones  clausura  el  Parlament  espanyol  i  suspén  les  

garanties  constitucionals  també  a  la  província  de  Lleida,  on  el  conflicte  de  

Camarasa  havia  estat  représ  arran  dels  esdeveniment  de  Barcelona. 

Dissabte,  1  de  març.  La  situació  continua  estacionària. 

Emiliano  Iglesias  actua  com  a  alcalde  accidental Morales Moreja  és  a  

Madrid)  i  afirma  haver  entrat  en  contacte  amb  els  vaguistes. 

Arriben  al  port  de  Barcelona,  amb  noves  forces  militars  el cuirassat  

Extremadura  i  el  contratorpedor  Villamil.  També,  per terra,  el  segon  batalló  del  

Regiment  d'Infanteria  de  Bailén,  nº  4 (Logroño). 

Diumenge,  2  de  març.  Arriben,  procedents  del  Ferrol,  40 maquinistes 

i  fogoners  de  la  marina.  

Al  costat  del  comitè  de  vaga  es  constitueix una  comissió  amb  delegats  

dels  vaguistes  de  les  diverses  companyies.  

Dilluns,  3  de  març. El  director-gerent  de  la  Canadenca  diu que  envià el  

dissabte  una  carta  als  delegats  del  comitè  de  vaga  per  a  conèixer  les  seves  

demandes  concretes  i  que  no  ha  rebut  cap  respos-ta.  Que  la  companyia  vol  
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negociar,  però  els  sindicats  volen  fer política.  Alhora,  publica  un  ultimàtum:  els  

empleats  i  obrers  que  no tornin  a  la  feina  dijous  dia  6  poden  considerar-se  

acomiadats;  l'empresa  els  reemplaçarà.  

Bé que  malament,  una  majoria  de  les  fàbriques  compten amb  fluid per  al  

seu  funcionament.  El  servei  mínim  d'aigua  funciona. Per  la  nit,  el  subsecretari  

de  la  presidència  del  Consell  de  Ministres,  Morote,  comunica  a  Emiliano  

Iglesias  que  el  govern  no  està  disposat  a  posar  en  llibertat  els  empresonats.  

El  comitè  de  vaga,    llavors,  fa  saber  que  considera  acabades  les  negociacions  

amb  el  govern. 

Dimarts,  4  de  març.  La  totalitat  dels  obrers  del  gas  de  la  Catala-na  -

empresa  que  assegurava  el  funcionament  de la  central  de  Sant Adrià  del  

Besòs-  estan  ja  en  vaga.  També  han  deixat  la  feina  els treballadors  de  la  

central  elèctrica  de  Tordera.  El  conflicte  co-mença  a  extendre's  fora  de  

Barcelona. 

Dimecres,  5  de  març.  Sembla  haver-se  restablert  amb  força  normalitat  

la  circulació  de  tramvies,  D'altra  banda,  la  manca  de  gas  és pràcticament  

total. 

Dijous, 6 de març. La vaga de la Canadenca s'extén a les subcen-trals exteriors 

de Vilafranca, Igualada, Terrassa, Molins de Rei i  Cerdanyola. 

Les  fàbriques  de  gas  de  Badalona  i  Sabadell  també  estan  para-   

des.  

À  l'ultimàtum de  l'empresa només  responen onze  vaguistes,  ja 

caracteritzats  com a  grocs.  

Reunió  del  governador  civil  amb  ela  advocats  Josep  Puig  d'Asprer,  

Ramon  Aguiló,  Rafael  del  Val  i  Josep  del  Rio,  que  han  defensat  en  ocasions  

els  sindicats  o  els  seus  membres,  i  ara  diuen  actuar  en  nom  dels  sindicats:  

demanen  que  l'estat  reconegui  que  no és  el  responsable  de  la  Canadenca  i  

deixi  negociar  directament  la companyia  amb  els  sindicats.  González  Rothwos  

així  ho  afirmà  públicament. 

Divendres,  7  de  març. A les  dotze  del  migdia  es  declara  en  vaga la  
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totalitat  dels  obrers  i  empleats  del  ferrocarril  elèctric  de Barcelona-Rubí;  

també,  els  dels  ferrocarrils  de  Sarrià  (fins  aquest dia  havien  estat  en  vaga  els  

treballadors  que  asseguraven  el  sumi-nistrament  de  fluid). 

Dissabte,  8  de  març.  El  personal  militar  assegura  el  funcionament dels  

Ferrocarrils  de  Sarrià  i  de  Catalunya  (però  només    circulen trens  cada  vint  

minuts  i  no  cada  cinc  com  era  l'habitual). 

L'estat  s'incauta  dels  serveis  administratius  de  la  Canadenca, a més dels  

d'explotació.  Però  els  vint  empleats  de  la  Delegació d'Hisenda  de  Barcelona  als  

quals  es  vol  obligar  a  prestar  servei a  les  oficines  de  la  companyia  s'hi  

neguen; tots  els  funcionaris de  la  delegació  amenacen  llavors  amb  la  vaga  de  

braços  caiguts. 

La  capitania  general,  conforme  a  una  ordre  del  govern,  decreta la  

mobilització  immediata  dels  vaguistes  (els  de  servei  actiu  i  els compresos  

entre  la  primera  i  segona  reserves)  del  ferrocarril  de Barcelona—Rubí,   i  de   

les   empreses  d'aigua,   gas  i  electricitat. 

El  Sindicat  d'Arts  Gràfiques  acorda  no  publicar  cap  noticià  ni  comentari 

que  pugui  perjudicar els vaguistes;  si  algun periòdic  ho  fa,  se li  imposarà  una  

multa  o  es  deixarà  la  feina.  El  primer que no deixen publicar és el ban de la 

Capitania General sobre la mobilització. No hi hagué, a més, cap impremta que 

volgués imprimir-lo;  hagué  d'ésser  fet  a  la  fi  per  soldats  i  enganxat  pels  

carrers  més cèntrics (536).  

Els  advocats  dels  sindicats  demanen  al  govern  que  pressioni  a  la  

companyia  per  a  negociar  directament  amb  els  obrers. 

Arriben  diversos  tècnics  ferroviaris  del  Segon  Regiment  de  Ferrocarrils.  

Hom  tem  una  extensió  de  la  vaga  a  tot  el transport   ferroviari. 

Diumenge,  9  de  març.  Continuen  arribant  soldats  del  cos  d'enginyers  

per  a  treballar  a  les  fàbriques  de  gas  i  electricitat. 

La  mobilització  està  resultant  un  fracàs.  Només  s'han  localitzat  303  

obrers  mobilitzats,  però  molts  d'ells  es  neguen  a  treballar, Dilluns,  10  de  

març.  La  mobilització  prossegueix  molt  lentament. Ara  els  vaguistes  al�leguen  
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que  en  ésser  despatxats  per  la  Companyia no  es  consideren  al�ludits  per  

l'ordre  de  mobilització.  Els  mobilitzats  són  ja,  però,  500. 

El  Sindicat  d'Arts  Gràfiques  concreta  rnés  la  seva  posició davant  la  

premsa:  tampoc  es  poden  incluir  ni  comentaris,  ni  anuncis,  ni  avisos,  etc,  de  

les  companyies  afectades;  molt  menys  els bans  i  notícies  de  les  autoritats. 

Apareixen  uns  pasquins  signats  por  un  "comitè  d'obrers  i  soldats"  

recomanant  no  obeir  l'ordre  de  mobilització.  

Dimarts,  12  de  març.  La  mobilització  és  ben  lenta.  Ara  són  1.513 els  

mobilitzats. 

A  l'ajuntament,  Guerra  del Rio explica  el  fracàs  de   les  gestions  fetes  a  

Madrid. 

Capitania acorda  la mobilització dels  tramviaires.  

Dijous,  13  de  març.  A  les  8  del matí  hom declara  l'estat de  guerra a 

Barcelona  i  província.  Les  tropes  estan aquarterades. 

Arriba els  sotsecretari de  la presidència Morote.  D'immediat s'entrevista  

amb  una  comissió  dels  vaguistes,  amb  les  autoritats  i  amb  les  associacions  

patronals. 

El  "Diario  de  Barcelona" és multat  amb 1.000 ptes  perquè  ha  publicat  el  

ban  de  capitania  declarant  l'estat  de  guerra  (el  linotipista  que composà el ban 

també fou multat amb  50  ptes). 

Divendres,  14  de  març.  Arriba  a  Barcelona  el  nou  governador  civil, Carles  

Montañés,  català  i  que  havia  estat  vinculat  anys  enrera  amb  la  Canadenca.  

Montañés  afirma  que  intentarà  la  negociació  i  la  transigència. 

El  comitè  de  vaga  fa  públiques  de  nou  les  seves  peticions (537): 

"Primera.  Readmisión  de  todo  el  personal  despedido  y huelguista  en  

todas  las  Secciones  de  la  Compañía. 

Segunda.  Aumento  de  salarios  a  los  empleados  a  partir  del  día  19  de  

febrero  del  corriente  año,  con arreglo  al  siguiente  escala:  Hasta 75  pts  

inclusive,  un  100  por  100;  de  76  a  100, 95%;  de 126 a 150,  un  90%;  

de  151  a  175,  un  80%;  de  176  a  200, 60%;  de  201  a  300,  40%;  de  

301  a  400,  25%;  de  401  en  adelante,  15%. 
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Tercera.  Todos  los  obreros  de  la  Compañía  disfrutarán  de  la  jornada  de  

ocho  horas.  Los  salarios  mínimos  seràn de  ocho  pesetas  para  los  

oficiales  y de  seis  pesetas  para  los  peones  y  medio  oficial. 

Cuarta.  Jornal  integro  a  empleados  y  obreros  en  caso  de  accidente  de  

trabajo. 

Quinta.  Abono  de  salarios  devengados  desde  el  comienzo  de  la  huelga  

al  personal  de  oficines. 

Sexta.  Indemnización  de  50.000  pesetas  por  gastos  ocasionados  a  la  

organización  obrera  con  motivo  de  la  huelga. 

Séptima.  Compromiso  formal  de  que  las  Compañías  afectadas  por  la  

huelga  no  ejercerán  represalias  con  los  huelguistas. 

 

Aquestes  bases  havien  estat  ja  remeses  a  la  direcció  de  la  Canadenca,  però  

aquesta  es  negà  a  tenir-les  en  consideració  perquè  no anaven  "degudament"  

signades.  Ara,  fou  l'alcalde  Morales  Pareja qui  les  signà  i  les  envià  a  la  

companyia.  La  resposta  de  Lawton fou:  en general  podia  readmetre  el  

personal,  però  examinaria  cas per  cas  per  a  eliminar  obrers  i  empleats  que  li  

resultessin  "inconvenients";  estava  disposat  a  augmentar  els  sous  conforme  a  

una  escala  pròpia  i  amb  urgència  a  partir  del  dia  de  la  readmissió;  la jornada  

de  8  hores  ja  la  tenien  otorgada  els  treballadors  de  la  companyia;  també,  el  

jornal  íntegre  en  cas  d'accident  laboral;   si  el  personal  d'oficines  tornava  a  la  

feina  en  el  termini  de  tres  dies  se  li  pagaria  el  sou  des  de  l'1  de  març  però  

es  suprimia  aquell  any  les  vacances  anuals  de  quinze  dies;  la  companyia  es  

negava  a  qualsevol  mena  d'indemnització  a  l'organització  obrera;  no  prendria  

represàlies. 

Aquesta  resposta  fou  comunicada  a  l'alcalde, i  als  obrers    a  través  del  

regidor  Guerra  del  Rio.  El  comité  de  vaga  es  negà  a  entrar  en  la  discussió  

de  la  mateixa  en  conèixer  el  primer  punt (538).  Anuncià  llavors  noves  vagues  

de  solidaritat.  

L'empresa  del  "Diario  de  Barcelona"  ha  pagat  la  multa  de  1.000  

pessetes.  
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Comença  la  detenció  i  empresonament  al  castell  de  Montjuïc  i a  l'Hotel  

d'Emigrants  i  Transeünts  dels  vaguistes  mobilitzats  que s'han  negat  a  treballar.  

Aviat  són  uns  tres  mil (539).  

Morote (540) s'entrevista  amb  diverses  personalitats,  i  en  especial   

amb  els  caps  locals  dels  diversos  partits  polítics.  

Dissabte,  15  de  març.  L'Energia  Elèctrica  de  Catalunya  acomiada 

formalment  tots  els  seus  obrers,   inclosos  els  mobilitzats. 

Una  nova  averia  en  la  conducció,  deixa  sense  aigua  al  quarter  d'Alfons 

XIII  (Regiment  de  Dragons  de  Numància), Per  la  tarda  es  celebra als  locals  de  

la Junta  de  Reformes      Socials  (tinència  d'alcaldia  del  Districte  IV)  una  reunió  

amb  el comitè  de  vaga,  el  director  gerent  de  la  Canadenca Lawton,  Guerra  del 

Rio com a president delegat de la Junta Local de Reformes, i  Morote (541).  

S'anuncia  la  vaga dels tipògrafs  per  demà  i  hom  amenaça  amb       

la  vaga  general.  

Diumenge,  16  de  març.  No  surt  cap  periòdic  arran  de  la  vaga  d'arts  

gràfiques. 

Dilluns,  17 de març. La vaga queda,  en principi,  resolta. Els  acords,  signats per la 

companyia i els obrers,  són (542):   

"Primero. La Cia de Riegos y Fuerza del Ebro readmitirá a todo el personal 

despedido y huelguista de todas las secciones, servicios  y  dependencias  de  

la  referida  empresa.  

Segundo. Siendo facultad indiscutible de la Dirección de la Cia organizar el 

servicio y el trabajo en todas las secciones y dependencias, podrá destinar a 

sus empleados a los servicios que tenga por conveniente, sin menoscabo ni 

quebranto de su caràcter  técnico  o  profesional,  ni  de  sus  categorías.  

Tercero. La Compañía accepta el aumento de sueldo o haberes del personal de 

oficina con arreglo a la siguiente escala: Hasta 100 pesetas mensuales, el 

60%; de 101 a 150, el 40%; de 151 a 200, el 30%; de 201 a 300, el 20%; de 

301 a 400, el 15%; de 401 a 500, el 10%. Estos aumentos no serán aplicables  

a  los  menores  de  diez  y  siete  años.  

Cuarto.  Los  obreros  de  la  Compañía,  así  oficiales  como  peones y  medio  

oficiales,  tendrán  los  mismos  jornales  que  pague,  como mínimo,  a  cada  
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una  de  estàs  categorías  en  su  respectivo  oficio la  Federación Patronal  de  

Barcelona. 

Quinto.  La  Cia  abonarà  al  personal  de  oficina  la  mitad  de  los haberes  

del  mes  de  febrero  e  íntegros  desde  12  de  marzo,  con el  aumento  

estipulado,  que  regirá  desde  el  día  en  que  se  reanude  el  trabajo;  pero  

quedando  suprimidos  por  este  año  los quince  días  de  permiso,  con  

objeto  de  compensar  y  recuperar  el  trabajo  perdido  durante  la  huelga.  

La  quincena  de  febrero serà  satisfecha  a  las  venticuatro  horas  de  

reanudarse  el  trabajo. 

Sexto.  Todos  los  empleados  y  obreros  de  la  Cía  disfrutarán la jornada de  

ocho horas. 

Séptimo.  La Cía abonará a  su personal  el  jornal  integro en caso  de  

accidente  de  trabajo. 

Octavo.  La  Cía  se  compromete  a  no  ejercer  represalias  con motivo  de  la  

huelga. 

Noveno.  El  trabajo  se  reanudará  dentro  del  plazo  de  48  horas a  contar  

desde  el  dia  siguiente  al  de  la  fecha  de  este  documento,  reservando  

sus  puestos  a  los  movilizados  hasta  las cuarenta  y  ocho  horas  siguientes  

a  la  desmovilización." 

Dimarts,  18  de  març.  Per  la  nit,  al  teatre  del  Parc  es  celebrà  un míting  per  

a  que  els  vaguistes  coneguessin  les  bases  de  l'acord. Molts  volgueren  

supeditar  la  tornada  al  treball  a  la  llibertat immediata  dels  presos.  Quan  el  

comitè  de  vaga  ho  comunicà  al  govern civil  (Montañes)  aquest  els  prometé  la  

llibertat  dels  presos  governatius  i  fer  gestions  prop  del  govern  i  del  capità  

general  per a  una  ràpida  tramitació  dels  expedients  dels  presos  subjectes  a 

procés.  També  concedí  permís  per  a  celebrar  una  reunió  pública  a la  plaça de  

toros  de  Les  Arenes  on  serien  presentats  públicament els  presos  alliberats. 

Aquesta  relació  tan detallada  aclareix  alguns  aspectes  importants  de  

l'actuació  al  llarg  de  la  vaga  dels  dirigents  confederals. Un  fet  important  es  

refereix  al  famós  tema  de  l'acció  directa,  en aquest  cas,  de  la  negociació  

directa  amb  la  companyia.  Certament, el  comitè  de  vaga  plantejà  en diverses  

ocasions  la  negociació  sense  intermediaris  i  acabà  per  aconseguir  una  
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signatura  directa  amb la  Canadenca.  Ara bé,  l'ús  dels  intermediaris,   i  més  en  

general, de  les  autoritats  municipals  i  governatives,  fou  ben  manifest. 

Passats  els  primers  moments,  on  un  elemental  motiu  de  prudència els  

feia  romandre  amagats  i  no  assistir  a  les  convocatòries  oficials  del  

governador,  l'alcalde  o  la mateixa  direcció  de  la  companyia,  els  dirigents  

confederals  es  mostraren  ben  disposats  a  trobar-se  amb  caps  polítics  

significats.  No  ja  amb  Emiliano  Iglesias o altres republicans de l'ajuntament -un 

d'ells, Guerra del Rio, que ostentava el càrrec de president efectiu de la Junta Local 

de Reformes Socials— sinó fins i tot amb Cambó. La reunió amb aquest, que no 

s'arribà a produir, fou organitzada pel secretari de la Borsa de Treball de la 

Mancomunitat; a la pràctica, es convertí en  una  entrevista  de  Piera,  Piñón,  Valero  

i  Quemades  o  Viadiu  amb Puig i Cadafalch (543). D'altra banda, la negociació amb 

les autoritats  governatives s'inicià ja abans de l'arribada de Morote i de Carles  

Montañés. En definitiva, el que es posà de manifest amb el conflicte de la Canadenca 

és una manera molt determinada d'entendre l'acció directa, manera que seria 

posteriorment ben assumida per molts dels  dirigents  confederals:  l'important  era  

la  signatura  final directa entre la patronal  i  l'organització  sindical  (no  ja  

estrictament  la  patronal  i  els  obrers  vaguistes més directament  implicats);  per  

a  aconseguir  la  solució  dels  conflictes  eren  lícits  els  contactes  i  les  

negociacions  amb  qualsevol  element  (dels  partits  polítics,  de  les  autoritats,  

dels  sectors  de  professions  liberals); fins  i  tot,  hom  podia  acceptar  reunir-se  

en  despatxos  oficials  sota  la  presidència  d'alguna  autoritat  mediadora (544).  

El  paper  de  l'aspiració  a  ampliar  la  significació  sindical de la  Confederació  

amb  la  incorporació  dels  oficinistes,  escrivents, etc,  es  a  dir,  de  sortir  del 

marc  estricte  dels  treballadors  manuals  ve  corroborat  no  ja  sols  pel  fet  

mateix  del  compromís  a  fons en  el  conflicte  -cosa  en  la  qual  sense  dubte  

influiren  també  altres factors,  ja  assenyalats  anteriorment-,  sinó  per  les  bases  

signades  finalment.  Ha estat ben poc destacat un fet que  en  sembla prou 

important.  Els  acords  finals recullen,  fora  de  la  condició  general d'una  total  

readmissió,  quasi  exclusivament  les  reivindicacions dels  empleats  (el  personal  
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d'oficines).  Cal  fer  notar  en  aquest sentit  que  altres  punts  signats  no  eren  

més  que  la  ratificació  d' acords  anteriors  vigents  abans  de  la  vaga  (jornada  

de  8  hores,  que  els  obrers  tindrien  jornals  equiparables  als  vigents  en  els  

altres oficis,  jornal  íntegre  en  cas  d'accidents  laborals) (545).  I  és  molt  

significatiu,  en  canvi,  que  la  Confederació  no  pretengués  ampliar  el  sac  de  

reivindicacions  amb  una  d'elles  que  estava  essent  central  en  altres  sectors  

laborals:  el  reconeixement  dels  delegats  sindicats  a  l'empresa.  La  Canadenca  

es  comprometé  a  no  fer  repressalies i,  implícitament  -sols  implícitament-  

reconegué  el  sindicat,  però en  cap  cas  els  delegats  de  tallers;  al  contrari,  

reafirmà  explícitament  el  seu  dret  absolut  a  organitzar  la  feina  de  l'empresa  i  

la distribució  del  personal,  tant  empleats  com  obrers (546). 

Un  tercer  aspecte  fonamental  de  la  vaga  fou  sens  dubte  la capacitat  

posada  de  manifest  no  ja  de  sostenir  un  conflicte  de molt  amples  

repercussions  i  important  per  la  participació  obrera en  el  mateix,  sinó  la  

mateixa  capacitat  per  a  dirigir  disciplinadament  el  comportament  obrer  en  el  

conflicte.  I,  això,  amb  una  sèrie  de  dirigents  confederals  molt  coneguts  

empresonats.  No  hi  ha dubte  que  aquesta  vaga  fou  la  gran  prova  de  foc  

d'uns  dirigents anarcosindicalistes  sorgits  molt  estretament  del  moviment  

societari i  sindical  d'aquells  anys.  Es  significatiu  en  aquest  sentit  el  poc paper  

dels  propagandistes  confederals  més  genèrics  -un  cas  simptomàtic  pot  ésser  el  

d'Ángel  Pestaña:  els  directors  del  moviment  foren,  naturalment  entre  altres,  

Piera,  Piñon  o  Botella,  però  no  Pestaña (547). La capacitat organitzadora i 

mobilitzadora d'aquells dirigents sindicals fou, sens dubte, sorprenent (i això 

especialment per  a  les  autoritats  i  la  patronal).  Foren  capaços  d'assegurar  la  

coordinació dels diversos sindicats barcelonins i l'efectivitat de  les  decisions  preses,  

malgrat  la  clandestinitat  en què  hagueren de moure's,  la  clausura  dels  sindicats  

i  el  sistemàtic  empresonament d'obrers  i  vaguistes.  Asseguraren  l'aparició  

clandestina  de  "Solidaridad  Obrera"  amb  una  quasi  total  regularitat  (afirmaren  

cubrir  una tirada  mitjana  de  100.000  exemplars).  Repartiren  180.000  pessetes 

als  presos,  31.000  als  obrers  de  la  Canadenca;  gastaren  131.000 ptes  en  els  
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diversos  conflictes  i  81.000  en  propaganda.  Els  recap-tadors  foren uns  3.500 

(548).  Fet  nou:  semblaven  també  controlar  l'actua-ció  solidària  dels  obrers  de  

fora  de  Barcelona.  A més,  controlaren si  més  no  relativament  els  aspectes  

violents  que  sempre  acostumaven a  acompanyar  els  moviments  vaguístics.  Fora  

del  cas  de  la  mort d'un  cobrador  de  la  Canadenca,  cas  ja  recollit,  i  de  la  

mort  d'un contramestre  del  tèxtil  el  mateix  dia  13  de  febrer,  només  es  produí  

com a  fet  especialment  greu  l'explosió  d'una bomba a  la  finestra  d'una  

impremta  del  carrer  de  Còrsega  el  dia  9  de  març  que  cau-sà  quatre  ferits  

(un  d'ells,  mort) (549). 

Fou així,  com  hom  pogué  considerar,  si  més  no  conjunturalment, el  final  

de  la  vaga  com  un  gran  èxit.  Sens  dubte,  la  CRT  de  Catalunya  havia  posat  

de  manifest  la  seva  força  i  havia  afirmat  el  paper  dels  obrers  en  la  situació  

política,  tant  catalana  com  espanyola.  El  que  passa  és  que  hom  no  pogué  

evitar  que  al  conflicte  de la  Canadenca  seguís  una  vaga  general. 

Es  ben  conegut  i  esmentat  el  míting  celebrat  a  la  plaça  de  toros  de  

Les  Arenes  a  les  nou  de  la  nit  del dimecres  19  de  març  en el  qual  Seguí  

aconseguí  la  tornada  al  treball.  Signat  l'acord amb  la  Canadenca,  el  govern  

civil  complí  les  promeses  fetes  i  deixà,  en llibertat els presos governatius -un 

total de 72- la tarda del mateix dimecres dia 19. Així, aquests pogueren estar 

presents a les  Arenes.  El  mateix  dia  l'estat  de  guerra  fou  aixecat  i  per  tant  

l'autoritat  militar  havia  d'inhibir-se  en  els  processos  de  la  jurisdicció  ordinària.  

A  la  plaça  de  toros,  plena  de  gom  a  gom,  parlaren  successivament  Simó  

Piera  (en  nom  del  sindicat  de  la  construcciò),  Paulino  Díez  (del  comitè  

regional),  Rafael  Gironès  (dels tramviaires),  Francesc  Miranda  (en  nom  

dels  presos  governatius  alliberats)  i,  finalment,  Salvador  Segui  (secretari  

general, de  la  CRT).  Sectors  importants  del  públic  increparen  sovint  els  

oradors  i  demanaren  prosseguir  la  vaga  fins  el  total  alliberament  dels  

empresonats.  El  governador,  a  part  d'alliberar  els  presos  governatius,  havia  

assegurat  la  llibertat  dels  processats  per  la  jurisdicció  civil,  però  no  la  dels  

sotmesos  al  procediment  militar.  L'èxit  oratori  de  Seguí  en  convèncer  el  
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públic,  èxit  tantes  vegades  explicat,  tingué en  contrapartida  l'afirmació  que  si  

el  dilluns  dia  24 de  març  tots  els  presos  no  estaven al  carrer,  la  Confederació  

aniria  a  la  vaga  general,  vaga  general  de  tota  Catalunya (550). 

La  represa del  treball  fou  efectiva a  partir  del  dia  20,  si bé  es  generaren  

diversos  conflictes  en  ajornar  les  companyies  la      reincorporació,  en  especial  

a  Barcelona  amb  els  obrers  de  la  Catalana  de  Gas  i  Electricitat  i  a  Mataró.  

Aquest  fet,  juntament  amb l'actitud  de  les  autoritats  militars  que  es  negaren  

sistemàticament a  l'alliberament  dels  presos  de  la  seva  jurisdicció  i  la  promesa 

feta  a  les  Arenes,  deixaren  els  dirigents  confederals  amb  molt  poques  

possibilitats  de  maniobra.  Sembla  tanmateix  que  alguns  membres del  comitè  

regional  s'oposaren  a  la  vaga  —per  exemple  Piera (551)-  però a  la  fi  hom  

acordà  el  seu  inici  a  les  12  del  migdia  del  dilluns dia 24. Era previsible:  els  

efectes  foren fulgurants  i aviat hom fou  conscient  que  havien  caigut  en  la  

provocació  de  determinats sectors  patronals  i  militars.  La  resposta  (i  la  

repressió)  passà clarament  a  ésser  encapçalada  pel  capità  general  Milans  del  

Bosch i  pel  governador  militar  Martínez  Anido;  el  paper  del  governador  civil  es  

difuminà  i  finalment,  la  situació  provocà  la  dimissió  del  govern Romanones 

(552). 

I  tanmateix,  la  vaga  general  fou  en  un  principi  total  i  posà  de  nou  de  

manifest  la  gran  força  de  la  Confederació  a  Barcelona. 

La  versió  oficial  que  estic  bàsicament  utilitzant,  així  ho  explica: 

"...La huelga se produjo a las doce en punto, siendo las ordenes de los 

sindicatos acatadas con una disciplina completa para  todos  los  trabajadores  

de  Barcelona, 

Jamás  se  había  vista  un  paro  tan  unànime.  Se  declararon  en huelga,  

desde  el  primer  momento,  los  operarios  de  todas  las fábricas  y  talleres;  

obreros  del  agua,  gas  y  electricidad; tranviarios  y  personal  del  ferrocarril  

eléctrico  de  Barcelona a  Rubí;  cargadores  y descargadores  de  muelles  y  

estaciones; carreteros,  cocheros  y  conductores  de  automóviles;  ferroviarios 

de  los  talleres  del  Clot  (M.Z.A)  y  San Andrés  (Norte);  enterra-dores  y  

personal  de  la  compañía  concesionaria  de  Pompas  Fúnebres;  empleados  
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de  comercio,  bancos  y  cobradores;  obreros  de la  limpieza  pública  y  

camareros,  mozos  de  hotel  y  cocineros. La  vida  mercantil  e  industrial  de  

Barcelona  quedo  paralizada absolutamente" (553). 

 

Es  produí  un  canvi  fonamental  respecte  de  la  situació  immediatament  

anterior  (durant  la  vaga  de  la  Canadenca).  S'iniciaren  uns contactes  ben  

estrets  i  directes  entre  les  autoritats  militars,  la patronal  i  els  polítics  de  la  

Lliga.  Foren  amb  això  marginats  quasi totalment  les  institucions  polítiques  

catalanes  (l'ajuntament  de Barcelona,  diputació,  Mancomunitat),   els  partits  

polítics  i  les institucions  governatives  (govern  civil,  govern  de  Madrid).-  De  

declaracions  d'estat  de guerra  a Barcelona  ja  se  n'havien  produït  en        

nombroses  ocasions,  la  darrera  durant  la  mateixa  vaga  de  la  Canadenca  (els  

dies  13-18  de  març),  i  quasi  sempre  havien  provocat  certes  tensions  entre  

les  autoritats  civils  i  les  militars  (només  cal  recordar  el  cas  d'Ángel  Ossorio  i  

el  general  Luís  de  Santiago  en  el  cas  de  la  Setmana  Tràgica) (554).  El  nou  

fou  l'estreta  i  animosa  col�lusió  entre  militars,  polítics  importants  i  

representatius  de  la  burgesia  catalana  i,  sobretot,  de  manera  molt  directa,  la  

patronal  catalana,  ara  organitzada  i  estructurada.  Hom  ha  apuntat,  com  a  raó  

que  explicaria  l'enemistat  de  les  autoritats  militars  al  govern  Romanones,  el  

fet  que  aquest  hagués  pactat  amb  els  sindicats  el  17  de  març  i  haver  

desviat  contra  els  militars  les  responsabilitats de  la  repressió  al  final  del  

conflicte  de  la  Canadenca (555).  En  tot cas,  el  fet  és  que  en  l'enfrontament  els  

militars  tingueren  el  suport  ben  explícit  de  la  patronal  i  més  indirecte  però  

no  menys real  de  la  Lliga  Regionalista (556).  El  que  s'havia  trencat  o  s'estava 

trencant  -i  l'articulació  específica  i  comportament  de  la  patronal ho  palesava-  

és  la  confiança  de  les  "forces  econòmiques"  en  el  sistema  polític  de  la  

Restauració.  Les  crides  obsessives,  a  partir de  la  vaga  de  la  Canadenca,  de  la  

patronal  catalana  s'adreçaren a  la  resolució  definitiva  dels  problemes  amb  els  

obrers  i  l'experiència  de  la  vaga  general  de  març-abril  de  1919  la  convencé  

de la  utilitat  d'una  col�laboració  estreta  i  sense  intermediaris  amb els  militars.  
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Curiosament,  quan  el  problema  bàsic  era  segons  la seva  visió  la  

desorganització  i  repressió  dels  obrers,  hom  descobrí  que  era  més  fàcil  

entendre's  amb  l'exèrcit  de  manera  directa que  el  fer-ho  de  manera  

mediatitzada  a  través  del  sistema  polític (557).  

Per  a  veure  tot  això  amb  detall,  val  la  pena  fixar-se  en  el 

comportament  de  les  autoritats,  dels  principals  partits  polítics  patronal  durant  

la  vaga  general.  

Hi  hagueren  en un  principi  dues  preocupacions  bàsiques:  assegurar els  

proveïments  de  la  ciutat  i  procedir a  la  repressió  i  desarticulació  no  ja de  la 

vaga  sinó  de  l'organització  sindical.  Una primera  reunió,  convocada  pel  

governador  civil,  Carles  Montañés,  es  celebra  a  la  una  del  migdia  (a  l'hora  

d'iniciada  la  vaga)  al  seu  despatx.  La  relació  dels  assistents  és  un  bon  índex  

de  les  persones  considerades  aquells  moments  com  a  les  "forces  vives" (558): 

Capità  general,  Joaquín Milans  del  Bosch  

Governador  militar,  Severiano  Martínez  Anido  

Comandant  de  Marina 

-------------------------------------------- 

Governador  civil,  Carles  Montañés  

President  de  la  Audiència,  Prat  

Fiscal  de  S.M. 

--------------------------------------------- 

Alcalde  de  Barcelona,  Manuel  Morales  Pareja  

President  de  la  Diputació,  Joan Vallès  i  Pujals 

---------------------------------------------- 

Bisbe  de  la  diòcesi,  Enric  Roig  i  Casanova 

Rector  de  la  Universitat,  Valentí  Cornella  i  Margenat,  marquès  de Carulla 

----------------------------------------------- 

Delegat  d'Hisenda 

President  de  la  Cambra  Oficial  de  Comerç,  Joaquim  Cabot 

President  de  la  Cambra  Oficial  d'Indústria,  Lluís  A.  Sedó,  comte  de Caralt 

President  de  la  Cambra  de  Propietat  Urbana 

President  del  Foment  del  Treball  Nacional,  Jaume  Cussó 

President  de  l'institut  Agrícola  de  Sant  Isidre,  Ignasi  Girona 
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President  de  la  Societat  Econòmica  d'Amics  del  País 

----------------------------------------------- 

Francesc  Cambó 

Joan  Ventosa  i  Calvell 

Pere  Rahola  i  Molinas 

Felip  Rodés  i  Baldrich Lluís  Ferrer-Vidal  i  Soler 

Carles  de  Camps  i  d'Olzinelles,  marquès  de  Camps 

----------------------------------------------- 

Alfons  Sala  i  Argemí 

Josep M. de Caralt  i Sala, comte de Caralt Manuel  Rius i Rius, marquès d'Olèrdola  

Ròmul  Bosch  i  Alsina 

---------------------------------------------- 

Guillem  de  Boladeres  i  Romà 

Josep Collaso  i Gil  

Josep  Roig  i  Bergadà 

---------------------------------------------- 

Alejandro  Lerroux  García 

---------------------------------------------- 

Emili  Junoy  i  Gelabert 

Pere  Guerau Maristany  i  Oliver,  comte  de  Lavern  

Robert  Robert  i  Suris,  comte  de  Torroella  de  Montgrí  

Andreu  de  Sard,  marquès  de  Vilanova  i  la Geltrú  

Josep Monegal  i  Nogués 

---------------------------------------------- 

A  la  reunió  ja  es  posa  de  manifest  que  aquesta  vegada  Milans del  

Bosch  havia  de  dur  la  direcció  dels  esdeveniments;  de  moment, els  militars  es  

feren  càrrec  de  nou  dels  suministraments  d'energia elèctrica  i  d'aigua.  

L'alcalde,  en  principi,  s'encarregà  d'assegurar  el  proveïment  els  serveis  de  

neteja.  Per  la  tarda,  a  los cinc,  la  junta  d'autoritats,  amb  Milans  del  Bosch,  

Prat  i  l'inspector  de  seguretat  Guerau  Doval,  acceptà  la  proclamació  de  l'estat  

de guerra.  A  les  8  del  vespre,  una  nova  reunió  de  forces  vives,  aquest cop  

convocada  directament  pel  capità  general,  s'organitzà  les  feines,  totes  elles  

sota  la  seva  direcció:  per  als  proveïments  nomenà una  comissió  assessora  

amb  l'alcalde,  el  cap  de  la  divisió  de  ferro carrils,  Ventura  i  Calvell,  el  comte  
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de  Caralt  i  el  marquès  d'Olèrdola  (tanmateix,  encara  se  n'encarregava  a  la  

pràctica  una  comissió de  l'ajuntament);  dels  serveis  d'enterrament  i  de  la  

publicació  regular  del  Butlletí  Oficial  de  la  Província  se'n  féu  càrrec  la  

Diputació;  el  governador  civil,  amb  una  comissió  formada  per  represen tants  

de  les  cambres  de  comerç  i  d'indústria,  de  la  banda  i  el  comte  de  Fígols,  

havien d'assegurar  el  correcte  funcionament  dels  serveis  postals;  el  somatent,  

"los  fines  propios  del  instituto";  la  vigilància  i  l'ordre  públic  era  assegurat  

també  per  les  forces  militars.  Poc  desprès  de  la  reunió, les  tropes  ocuparen  

militarment  la ciutat,  que  fou dividida  en cinc  zones;  cada una d'elles  amb  

tropes  comandades  per  un  general.  Pel  seu  costat,  el  somatent,  sota  la  

direcció  del  general  Cavanna,  el  general  Pazos  i  Bertran  i  Musitu, fou  

autoritzat  a  exercir  funcions  de  vigilància  i  a  castigar  "con energia  todo  

intento  de  desorden  o  de  coacción  en  las  calles" (559). 

El  dia  següent,  dia  25  de  març,  quedà  clar  que  Milans  del Bosch  es  

recolzava  en  la  Lliga  Regionalista i la  Unió  Monàrquica Nacional:  membres  

d'aquests  partits  s'encarregaren,  en  tres  comissions,  directament  dels  

proveïments,  pompes  fúnebres,  publicació del  Butlletí  i  serveis  de  comerç  i  

telègraf.  Ventura  i  Calvell  presidiria  la  comissió  de  proveïments,  Vallès  i  Pujals  

-president  de la  Diputació-  la  de  pompes  fúnebres;  els  serveis  públics  i  la  

publicació  de  l'òrgan  oficial  de  la  província  estaven  sota  les  ordres directes  del  

governador  civil (560). 

El  problema  dels  proveïments  es  centrà  en  les  dificultats  de    transport  

provocades  per  la  vaga  (que  foren  relativament  resoltes amb  els  oferiments  

particulars  i  requises  d'automòbils,  camions  i "syde-cars")  i  de  la  distribució  i  

venda  dels  mateixos  (en  especial hom  obligà  a  treballar  els  escorxadors  i  a  

obrir  els  mercats  i  les botigues).  Fou  especialment  acusada  la  manca  del  pa,  

no  tant  per la  manca  de  farina  com  per  les  dificultats  de  fabricació)  i  de  les  

, patates.  D'altra  banda,  també  costà  fer  obrir  tots  els  comerços  i botigues:  

els  soldats  hagueren  de  trencar  el  pany  de  moltes  portes trencades  i  

repetidament  el  capità  general  imposà  multes  i  fins  i tot  detencions.  Els  cafès  
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i  restaurants  foren  també  oberts,  però el  seu  servei  era  minin  donada  la  

manca  de  cambrers,  cuiners,  etc.   

Ara bé,  la principal  preocupació  fou la repressió  i desarti-   culació  del 

moviment  obrer  organitzat.  Es  important -i  en part  explica la llarga durada 

d'aquesta vaga general adonar-se'n que Milans del Bosch i la patronal no tingueren 

pressa en fer acabar la  vaga, més aviat al contrari, com ho proven les poques crides 

fetes a la tornada del treball, la inexistència d'iniciatives reals de negociació amb els 

vaguistes, i en definitiva, certes pràctiques  de  locout  dutes  a  terme (561).  

L'actitud  de  Milans  fou  clara  des  d'un  bon  començament  i,  de manera  

que  volia  ésser  significativa,  s'apressà  a  detenir  el  dia 25 de  març,  "cuatro 

abogados  directores  del  movimiento  sindicalista  que  se  han  significado  por  su  

actuación",  és  a  dir,  Puig  d'Asprer, Del  Rio,  Del  Val  i  Companys.  Alhora,  es  

dictaren  ordres  d'arresta-ment  contra  Emiliano  Iglesias  (primer  tinent  d'alcalde)  

i  contra Guerra  del  Rio  (president-delegat  de  la Junta  de  Reformes  Socials); els  

dos  pogueren,  però,  amagar-se.  Era  clar,  no  es  tractava  de  negociar,  sinó  

ben  al  contrari,  desautoritzar  les  negociacions  fetes  setmanes  anteriors (562). 

El  mateix  dia  25  començaren  les  detencions  d'obrers,  deten-cions  

selectives  algunes,  però  en  la  seva  majoria  força  indiscriminades.  Per  a  això,  

a  part  de  la  carta  blanca  donada  al  sometent -que  s'encarregà  de  patrullar  

sobretot  per  l'Eixampla  i  que  el  dia  26 sumava  ja  nou  mil  persones  en  

"serveis  de  vigilància"-  hom  instà  també  a  les  tropes  a  fer  detencions,  

s'autoritzà  el  requetes  jaumins  per  a  custodiar  esglésies  i  convents  i  el  

seminari;  fins  i  tot  -i  tornava  a  ésser tot  un  signe-  hom  nomenà  Bravo  

Portillo,  malgrat  trobar-se  processat,  com  a  delegat  especial  del  capità  general  

per a  dirigir  les  tasques  policials (563).  Milans  del  Bosch,  així,  no  és  que  fes  

observar,  simplement,  l'estat  de  guerra,  sinó  que  des  d'un primer  moment  

demanà  una  "col�laboració  ciutadana"  i  no  pas  passiva:  burgesos,  

somatemistes,  jaumins,  funcionaris,  etc,  sortiren al  carrer  i  el  compartiren  amb  

les  tropes  de  l'exèrcit  i  de  la  marina. 

Una anècdota  significativa:  la  patronal  obri  una  suscripció  per a  premiar  
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soldats  i  mariners  "que  prestan  servicio  con  motivo  de  la  huelga")  en  vint-i-

quatre  hores  es  recolliren  65.000  pessetes (564).  Pel  seu  costat,  arran  de  

l'ocupació  militar  de  Barcelona,  hi  havia  seccions  d'ametralladores  a  la  Ronda  

de  Sant  Antoni  i  al  carrer  Borrell  peces  d'artilleria  a  les  places  d'Espanya,  de  

Catalunya  i  de  Lesseps;  també  al  Paral�lel.  Forces  de  cavalleria  patrullaven  en  

els barris  extrems  i  el  Somatent,  com  he  dit,  per  tot  l'Eixampla;  una part  

important  del  seu  armament  havia  estat  proporcionat  pel  parc d'artilleria. 

No  existeixen  informacions  fidedignes  sobre  el  nombre  de  detencions  

practicades.  En  tot  cas,  conforme  a  les  fonts  oficials  que he  pogut  utilitzar,  

l'evolució  de  les  mateixes  a  Barcelona  ciutat hauria  estat (564):  

Dilluns  24  de  març.  Restaven  detinguts  16  paisans  i  7  obrers mobilitzats  

en  procés  militar.  Milans  recordà  el  dia  27  que  la  seva situació  havia  quedat  

agreujada  arran del  nou  conflicte. 

Dimarts, 25 de març. Moltes detencions de vaguistes que convidaven al 

tancament d'establiments comercials i botigues. També, per la nit del 24 al 25 havien 

estat detinguts molts transeünts que por taven armes. 

Detenció  dels  quatre  advocats  ja  esmentats. 

Dimecres, 26 de març. Són detinguts un cobrador i un empleat d'escriptori 

quan alguns treballadors del Banc de Crèdit Lyonnais volien  tornar  al  treball.  

També  8  ciclistes  que  portaven  consignes dels ... . 

Dijous,  27  de  març.  En un cafè  del  carrer Aribau  foren detinguts  els  "tres  

primers  comitès  de  vaga  de  la  Canadenca";  també,  una  cambrera. 

En els locals dels ferroviaris de la companyia del Nord (Passatge Sant Bernat, 

8) hom detingué 72 vaguistes que es trobaven al saló-cafè. 

Divendres,  28  de  març.  "Siendo  crecidísimo  el  número  de  obreros  

detenidos,  se  ha  hecho  necesario  que  se  trasladase  a  esta  localidad  (...)  el  

Inspector  de  Prisiones,  Sr.  Visso". 

Dissabte,  29  de  març.  "Al  objeto  de  albergar  los  innumerables presos  y  

detenidos,  se  requisa  un  buque  de  la  Casa  Tayà  y  otro  de la  Companía  

Pinillas". 
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Diumenge,  30  de  març.  El  somatent  descubreix  la  impremta  clandestina  

dels  sindicats  al  carrer  de  Santa  Clara,  29  (la  Barceloneta)  i  en  resulten  

nombrosos  detinguts. 

Dimarts,  1  d'abril.  Al  Trinquet  del  Poble  Nou  foren  detinguts 200  

treballadors,  acusats  de  celebrar  una  reunió  de  delegats  de sindicats.  Foren  

portats  a  Montjuïc  (el  dia  2  foren  posats  en  llibertat  en  la  seva  majoria;  

passaren  a  la  presó,  quatre).  Fou  detingut  i  ferit  Miguel  Burgos,  secretari  del  

Sindicat  d'Adobers.  Morí  al  Clínic  el  dia  4. 

Dimecres,  2  d'abril.  Detencions  al  carrer  Salmeron  (Gràcia) d'uns  obrers  

que  volien  impedir  la  circulació  de  tramvies. 

Detenció  del  conegut  dirigent  Josep  Gironès. 

Dijous,  3  d'abril.  Detenció  d'Ángel  Pestaña,  director  de  "Solidaridad  

Obrera",  al  carrer  Nou. 

Diumenge,  6  d'abril.  Detenció  dels  germans  Roca  a  Sant  Adrià del  

Besòs,  directament  per  Bravo  Portillo.  Foren  posats  en  llibertat  per  l'autoritat  

civil  el  dia  7,  i  de  nou  el  capità  general  ordenà la detenció i nomenà un jutge  

especial.  Hi ha rumors que això provocà  la  presentació  de  la  dimissió  del  

governador  civil  i  de l'inspector  de  seguretat  (Montañés  i  Duval) (566). 

Dimarts,  8  d'abril.  Detencions  d'algun  redactor  de  la  premsa    diària  -en  

especial  Enric  Tubau,  d"'El  Día Gràfico"-  i  dels  diversos  delegats  de  taller  del  

Sindicat  d'Arts  Gràfiques.  

Dimecres,  9  d'abril.  Són  traslladats  a  Montjuïc  els  presos  i detinguts  que  

estaven  al  vaixell  Roger  de  Llúria  (de  la  casa  Tayà). Dijous,  10  d'abril.  Noves  

detencions  d'obrers,  acusats  d'exercir  coaccions. 

Diumenge,  13  d'abril.  Detenció  de  quatre  recaptadors  de  quotes sindicals  

(passaren  a  la  jurisdicció  militar). 

Dilluns,  14  d'abril.  La  policia  recull  a "infinidad" d'obrers i  treballadors  el  

carnet  sindical. 

Dimarts,  15  d'abril.  Detenció  de  Guerra  del  Rio,  quan  sortia del  Palau  

de  Justícia.  Hom  l'acusa  segons  la  nota  oficial  de  capitania  general,  d'"haberse  
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significado  en  las  cuestiones  sindicalistas". 

Dimecres,  16  d'abril.  Són  fetes  públiques  les  sentencies  contra Ángel  

Pestaña  (4  anys,  2  mesos  i  un  dia),  Manuel  Segura  Asensio (sis  mesos  i  un  

dia)   i  un  obrer  mobilitzat  durant  la  vaga  de  la  Canadenca  (4  anys). 

Dijous,  17  d'abril.  Comença  la  vista  de  la  causa  contra  Manuel 

Buenacasa,  que  roman  empresonat  des  del  gener. 

Dissabte,  26  d'abril.  Detenció  de  set  components  del  comitè del  sindicat  

de  serrallers  d'obres. 

Dijous,   1  de  maig.  Una  nota  de  capitania  general  afirma:   "Son muchos  

los  Delegados  de  Sindicatos  obreros  que  están  detenidos  y procesados  por  la  

jurisdicción  de  Guerra,  por  cobro  de  cuótas,  conviniendo  lo  dispuesto  respecto  

al  particular  por  la Autoridad Militar". 

Els  dirigents  confederals  havien  procurat  imprimir  a  la  vaga  un caràcter 

pacífic i disciplinat que tan bons resultats els havia  donat  durant  el  conflicte  de  la  

Canadenca.  Així  ho  explica  el  Delegat  d'Estadística (567):  

"El  Delegado  que  suscribe  ha  interrogació  a  algunos  significados  

sindicalistas  acerca  del  caràcter  de  la  huelga,  y  todos  han  coincidido  en  

que  la  organización  obrera  de  Barcelona  no  tiene  necesidad,  habiendo  

llegado  al  grado  actual  de  extensión  vitalidad y disciplina,  de  entablar  en  

las  calles  luchas  sangrientas,  pues  no  darían  resultado  mejor  que  el  de  

la  huelga  serena y  pacífica  que  está  desarrollandose".  

D'altra  banda,  procuraren  negociar  amb  el  govern  civil.  El  dimecres,  dia  

26  de  març,  una  comissió  del  comitè  de  vaga  anà  a  veure  el  governador 

Montañés  i  li  oferí  la  immediata  tornada  al  treball  si  el  govern  es  

comprometia  a  decretar  una  àmplia  amnistia.       

Montañés,  que  havia  quedat  al  descobert  tant  per  l'actitud  dels  militars  

com  dels  vaguistes,  s'hi  negà.  Els  dirigents  confederals es  varen veure  abocats  

a  una  actitud  defensiva,  sense  altra  consigna  inicial  que  la  resistència,  

esperant  que  l'amplitud  i  realitat de  la  vaga  permetria  més  endavant  la  

negociació.  Als  quinze  dies, el  problema  fou  aconseguir  la  tornada  al  treball  

sense  pèrdues concretes  en  les  condicions  de  treball.  A  la  fi,  la  tornada  al  
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treball  es  generalitzà  però  les  pèrdues  foren  considerables.  I  si  és cert  que  la  

CNT  havia  resistit  la  prova  i  no  s'havia  desorganitzat, també  ho  és  que  Milans  

del  Bosch  i  la  patronal  havien  posat  de  manifest  que  existia  un  camí  força  

segur  per  a  aconseguir-ho.  L'entesa  entre  Milans  i  la  patronal  al  llarg  de  la  

vaga  fou  completa. Milans  publicava  notes  com  aquesta  (dia  26  de  març) (568): 

"El Capitán General, sin tratar de impedir la natural expan- sión de los 

habitantes de Barcelona, ha recomendado que se escojan  sitios  adecuados  para  

ello,  significando  que  la  presencia de mujeres y niños no será obstáculo para una 

represión,  si  llegara el  caso".  

I,  en tot  moment,  estigué  disposat  a  afirmar  una  sensació  pú-  blica  de  

repressió  contra  els  obrers,  sense  massa  distincions  entre dirigents  i  simples  

afiliats  o  obrers  vaguistes.  El  dia  28  de  març anuncia  que  donava  suport  

totalment  a  la  decisió  presa  per  la  patronal  de  pagar  el  dissabte  (dia  29)  els  

jornals  treballats  i  explicità  tant  les  condicions  concretes  de  com  havia  de  

fer-se  aquest pagament  que  molts  treballadors  no  gosaren  anar  a  cobrar.  El  

pagament  havia  de  fer-se  (si  s'havia  treballat  com  a  mínim  un  dia)  a les  

fàbriques  i  tallers,  per  la  tarda,  prèvia  consulta  al  general de  zona  per  a  fixar  

l'hora  concreta  dol  cobrament (569). 

D'altra  banda,  el  dissabte  dia  29,  el  capità  general  suspengué totalment  

el  funcionament  dels  sindicats.  Per  disposició  del  jutge militar,  tots  els  

components  de  les  juntes  directives  havien  d'ésser processats  per  a  depurar  

"les  extralimitacions  legals  comeses  en ocasió  del  plantejament  de  la  vaga".  

Els  fons  de  l'organització obrera  i  la  seva  documentació  foren  incautats  per  

l'autoritat  militar.  Aquesta  prohibí  en  definitiva,  el  cobrament  de  quotes  i  el 

repartiment  de  dietes  als  vaguistes.  Automàticament  podien  ésser detinguts  no  

ja  la  pràctica  totalitat  dels  quadres  sindicals  pel sol  fet  de  ser-ho,  sinó  molts  

obrers  encara  que  no  fossin  afiliats (570). 

La  finalització  de  la  primera  setmana  de  vaga  provocà  també l'aclariment  

de  la  política  de  la  patronal  davant  la  hipotètica tornada  al  treball  dels  obrers  

el  dilluns.  La  patronal  decidí  no obrir  els  tallers  i  les  fàbriques  si  no  es  
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produïa  un  retorn  total a  la  feina  sense  excepcions  (en  especial  d'aquelles  

cases  boicotejades  pels  sindicalistes  abans  de la vaga).  No  cal  dir  que  Milans 

del  Bosch  s'hi  mostrà  conforme  i,  a  més,  aclarí  que  el  reprendre la feina 

depenia també de  les possibilitats  reals de proporcionar energia  elèctrica  i  força  a  

totes  les  indústries;  i  era  clar  que  calia un repàs general a cables i vies, Era 

evident que ningú volia  l'acabament  de  la  vaga.  El  diumenge  dia  30,  el  capità  

general  raona  va  la  conveniència  d'una  tornada  "escalonada"  al  treball,  de  la  

següent  manera (570): 

"Al  pueblo  de  Barcelona: 

Desde  el  dia  24,  en  que  se  promovia  la  huelga  general,  vive Barcelona  

en  situación  anómala,  però  ni  la  tranquilidad  material  se  ha  alterado  ni  

han  faltado  subsistencias. Todas  las  entidades y  las  personalidades  más  

ilustres,  sin distinción  de  partidos  políticos,  prestan  su  valiosa  

cooperación,  y  el sentimiento  de  ciudadanía,  colocándose  al  lado  de mi  

Autoridad,  se  ha  despertado  en  el  más  alto  grado,  siendo una  de  sus  

más  hermosas  manifestaciones  la  patriòtica  labor que  desarrolla  el  

Somatén  de  Barcelona,  en  estrecha  coopera-ción  con  el  Ejército  de  mar  

y  tierra,  que  estàn dando  una  de las  más  brillantes  y  palmarias  pruebas  

de  que  conserva  intangible  las  nobles  virtudes  militares  que  constituyen  

su  gloria. Las  subsistencias  y,  por  lo  tanto,  la  vida  material,  están 

aseguradas  para  un  plazo  amplio;  pero  ¿lo  están  igualmente  los recursos  

para  todos?  La  clase  proletaria  ¿podrá  adquirir  estas  subsistencias,  o  se  

agotarán  mucho  antes  sus  recursos?  La respuesta  no  es  dudosa,  y  eso  

es  lo  que  se  proponen  los  miserables  promovedores  de  esta  situación,  

siguiendo  las  huellas de  los  que  asolaron  otros  paises,  llegando  hasta  

querer  arrancar  a  las  mujeres  los  santos  títulos  de  esposas  y madres,  y 

causando  en  aquellos  pueblos,  por  el  fuego  y  por  el  hambre, 

innumerables  víctimas,  después  de  llevarlos  a  la  desesperación y  a  la  

misèria. 

La  Autoridad  militar  està  resuelta  a  no  omitir  medios  para impedirlo,  y  

por  eso  dirige  hoy  su  voz  a  todos,  pudientes  y proletarios,  patronos  y  

obreros  honrados,  que  son  la  inmensa mayoría,  para  que  reflexionen  y,  

de  común  acuerdo,  vengan  a  la normalidad. 

"Es  preciso  restablecer  el  trabajo  metódica y ordenadamente y todos  los  
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servicios.  El  elemento  armado  provee  hoy a  los vitales;  però  no  debe  

hacer  lo  mismo,  aunque  tan  necesarios, con el  gas,  fuerza,  tranvias  y  

otros:  su misión  es  de  protección,  y  él  ha  de  garantir  la  libertad  del  

trabajo  para  el  honrado  obrero,  que  encuentra  en  el  cumplimiento  de  

esta  santa  ley  el  medio  de  satisfacer  las  necesidades  de  su  vida,  y  en  

este  sentido  la  Autoridad  militar,  para  lograr  este  propósito, invita  a  los  

obreros  a  que  vuelvan  al  trabajo  y  a  los  patro-nos  a  que  abran  sus  

fábricas  y  talleres.  Los  primeros,  por medio  de  comisiones  al  efecto,  y  

los  segundos,  por  medio  de sus  representantes,  pueden  acudir  al  Alcalde, 

o a  esta  Capitania  General,  a  manifestar  sus  deseos,  y  respetando  la  

liber-tad  de  unos  y  otros  se  dictarán  reglas  para  ir  restableciendo la  

marcha  de  la  vida  y  el  trabajo. 

Así lo espera del buen sentido de todos los ciudadanos. El Capitán General, 

Joaquín Milans del Bosch. Barcelona, 30 de mar-zo  de  1919". 

En  conjunt,  el  plantejament  és  força  clar.  Il�legalització  i detenció  dels  

quadres  sindicals  (no  ja  sols  dels  obrers  que  poguessin  ésser  acusats  d'actes  

de  violència  concreta,  actes  que,  d'altra banda,  els  sindicats  procuraven  limitar  

al  màxim),  clima  repressiu genèric  (havia  de  quedar  ben  clar  que  la  patronal  

i  els  militars havien  dit  prou),  cap  intenció  de  negociació  amb  els  sindicats, ni  

directa  ni  indirecta  (detenció  dols  advocats  i  altres  personalitats  polítiques  mós  

tradicionalment  abocades  a  la  "mediació"), marginació  del  governador  civil  i  del  

mateix  govern),  la  tornada a  la  feina  havia  de  produir-se  lentament  i  de  

forma  sectorial,  donant  peu  a  la  selecció  dels  treballadors.  No  cal  recordad  

que  la  "negociació"  per  a  la represa del  treball  havia  de  partir  o  dels  patrons  

o  de  "comissions"  d'obrers,  en  cap  cas  dels  sindicats. 

En  el  transcurs  de  la  primera  setmana  només  havien  tornat  a  la  feina  

els  escorxadors  (obligats,  el  dimecres  dia  26),  una  part  mínima  dels  empleats  

de  Banca  (el  mateix dimecres  26),  una  part dels  treballadors  mercantils  (el  

divendres,  28),  una  part  dels  cambrers,  cuiners i  mossos  de  restaurants  

(dissabte,  29), una  part  dels  treballadors  dels  espectacles  (diumenge,  30)  i  

una  part  dels  dependents  de  farmàcia,(el  mateix diumenge,  30). 

El  dilluns,  dia  31,  la  vaga  continuà  i  hom  entrà  en  la  setmana segona.  
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Només  es  tornà  al  treball  a  10  fàbriques  i  4  tallers  (però en  un  d'aquests  es  

tornà  a  la  vaga  a  la  poca  estona,  conforme  a  les directives  del  sindicat).  El  

capità  general  es  reuní  amb  els  directors  de  les  companyies  del  sector  de  

l'aigua,  gas  i  electricitat,    i  aquests  acordaren  donar  un  termini  de  48  hores  

por  a  la  readmissió"  dels  treballadors,  si  bé  la  represa  de  la  feina  es  faria  

gradualment  (en  un  termini  màxim  de  5  o  6  dies)  donat  que  calia  reparar  

greus  avaries.  També  hi  hagué  reunió  amb  representants  de  la junta  d'obres  

del  port,  carreters  i  naviliers:  es  nomenaria  una comissió  per  a  estudiar  sota  

quines  condicions  es  faria  la  represa de  les  feines  al  port.  En  definitiva,  del  

que  os  tractava  inicial-   . ment  era  d'aconseguir  restablir  el  funcionament  de  

l'energia  i  dols, transports.  Cal  tenir  en  compte,  d'altra  banda,  que  el  mateix  

dilluns  havien  començat  a  funcionar  els  tallers  ferroviaris  de  Sant Andreu  

(tornarien  a  deixar  la  feina  el  dia  2  d'abril,  dimecres). 

És  simptomàtic  de  fins  a  quin  punt  al  llarg  d'aquesta  segona setmana  

eren  més  importants  per  a  la  patronal  i  les  autoritats  mi-litars  els  gestos  que  

no  la  represa  efectiva  de  la  feina,  el  que succeí  amb  els  tramvies.  No  n'havia  

funcionat  cap  des  del  començament  de  la  vaga.  El  dimecres  dia  2  d'abril,  a  

mig  matí  es  posaren   en  circulació  alguns  cotxes  de  les  línies  Rambles-

Bonanova,  Arenes, Circumvalació,  Granvia.  Anaven  conduïts  pel  comte  de  

Caralt,  Maria-no  de  Poronda,  el  marquès  d'Alella,  Bosch  Labrús  i  alguns  

membres destacats  de  l'Associació  d'Enginyers  Industrials.  Protegits  per  soldats  

d'artilleria  i  enginyers,  no  es  deixava  pujar  ningú.  Per la  tarda,  el  públic  fou  

autoritzat  a  pujar,  però  no  podia  passar  a  la  plataforma  anterior.  Per  la  nit,  

a  les  nou,  es  suspengué  el servei.  Els  dies  següents  continuaren  en  circulació  

uns  pocs  cotxes,  conduïts  per  alumnes  de  l'Escola  d'Enginyers  Industrials  i  

amb membres  del  somatent,  armats,  com  a  cobradors. 

La  voluntat  de  tornar  al  treball  al  llarg  de  la  segona  setmana  s'anava  

posant  paulatinament  de  manifest.  El  dia  2,  alguns  treballadors  es  presentaren  

a  la  Companyia  d'Aigües.  També  ho  feren      la  major  part  dels  dependents  

de  barberies.  La  Federació  Patronal decidí  reprendre  la  feina  al  port  i  als  
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transports  terrestres  mitjançant  l'obertura  d'unes  llistes  on  els  obrers  que  

volguessin  ha-  vien d'inscriure's.  Una  represa  parcial  de  la  feina  es  produí  al 

dia  següent  al  moll;  no  així  en  el  transport  terrestre.  El  divendres 4  d'abril,  

es  presentaren  a  la  feina  els  tramviaires,  però  al  migdia  es  varen  veure  

obligats  a  tornar  a  la  vaga:  l'empresa  seleccionava  els  obrers.  També  ho  

feien  les  companyies  d'aigua,  gas  i  elec-. tricitat,  en  les  quals,  malgrat  tot,  

poc  a  poc  s'hi  anaven  presentant  els  treballadors.  El  dissabte,  dia  5,  els  

plans  de  Milans  del  Bosch  i  la  patronal  s'havien  complert  força  bé:  fallaven  

però  els carreters  i  els  tramviaires (571).  

La  CRT  de  Catalunya  decidí  aquell  cap  de  setmana  la  tornada  a  la  

feina  per  al  dilluns,  òbviament,  sense  aconseguir  l'allibera-  ment  dels  presos  -

els  quals  ara  havien  augmentat  moltíssim-,  Procu-ra  justificar-se  en  el  decret  

del  govern  Romanones  del  3  d'abril que  prometia  les  8  hores  en  general  a  

partir  de  l'octubre   (decret aconseguit  de  fet  arran  de  les  negociacions  que  

havien  posat  fi a  la  vaga  de  la  Canadenca)  i,  sobretot,  procura  que  la  fi  de  

la vaga no  signifiqués  la  pèrdua  de  les  condicions  laborals  anteriors  ni  un  gran  

nombre  d'acomiadaments.  La  situació  el  dilluns,  dia  7,  pot  ésser  

esquematitzada  així: 

-els tramviaires tornaren a la feina; acceptaren la selecció de  personal  imposada  

per  l'empresa.  

-els  carreters  anaren  a  la  Plaça  Palau  per  a  la  contratació  aïllada; no  

volgueren  presentar-se  a  les  quadres. 

-al  Gas  Lebon  hi  anaren  tots  els  treballadors;  només  es  dona  feina  

a  40-50.  

—a  la  Canadenca  també  s'hi  presentaren  tots  els  obrers;  la  companyia 

inicià  la  selecció  d'obrers  i  empleats.  

-moll  i  estacions  de  ferrocarrils.  Es  presentaren  tots  els  peons de  carrega  i  

descàrrega.  No  pogueren  ésser  admesos  tots  perquè  no  funcionaven  els  carros  

de  transport. 

-art  tèxtil:  es  reprengué  la  feina  a  totes  les  fàbriques,  sense  excessius  
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problemes.  

-Ram  de  l'aigua;  com  al  tèxtil;  només  en una  casa  important  continuà  la  

vaga. 

metall: la patronal acomiadà els delegats sindicals i els obrers no  treballaren.  

-ram  de  la  fusta:  la  patronal  prometé  obrir  els  tallers  el  dia  10, però  es 

reservà  el  dret  de  selecció. 

-arts  gràfiques:  pendents  els  litògrafs  de  la  discussió  d'un nou contracte  de  

treball,  prosseguí  la  vaga. 

-construcció: la patronal exigia per a reprendre la feina que s' aixequés el boicot dels 

sindicats a alguns obrers; no es reprengué  el  treball. 

La  resolució  definitiva  de  la  vaga  havia  d'ésser  llarga.  El dimarts  la  

situació  continuà  estacionaria:  la  vaga  prosseguia  a  la  construcció,  transport  

urbà  de  mercaderies,  ram  de  la  fusta,  la  gran majoria del metall i de la 

tipografia. Símbols de la situació  foren:  funcionaven  amb  normalitat  els  tallers  

de  les  companyies ferroviàries  del  Nord  i  M.Z.A.,  de  la  Hispano  Suïssa  i  de  

La  España  Industrial;  al  port  anaren  sols  50  carros  (quan  eren  necessaris uns  

2.000).  Tanmateix,  les  tropes  es  retiraren  als  quarters  i  el somatent  a  casa.  

El  dimecres  dia  9  d'abril,  els  fusters  aconseguiren  tornar  a  la  feina  acceptant  

d'aixecar  el  boicot  sindical  a algunes  cases  i  una  mínima  selecció.  A  poc  a  

poc  el  conflicte  anà circumscrivint-se  a  dos  dels  sectors  més  forts  de  la  

Confederació: la  construcció  i  el  metall.  El  dia  9  la  Federació  Patronal  de  

Barcelona,  fent  constar  la  conformitat  del  capità  general,  decidí obrir  l'endemà,  

dijous,  totes  les  fàbriques,  tallers,  obres  i  transports,  amb  les  mateixes  

condicions  salarials  i  horaris  anteriors a  la vaga  general,  però  si  no  es  

reprenia  la  feina  a  tot  arreu,  al dia  següent  tornarien a  tancar.  L'ultimatum  

s'extengué,  en  el  cas de  la  construcció,  al  dia  12,  dissabte. 

Un nou  motiu de  conflictes  fou  el  que  mentre  els  obrers  volien cobrar  la  

setmanada  sencera,  donat  que  els  sindicats  havien  decidit  acabar  la  vaga  el  

dilluns,  la  patronal  només  pagava  els  dies  de  feina  fets.  Milans  del  Bosch,  

llavors  intervení  amb  la  següent  disposició (572): 
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"Con  sujección  a  lo  prevenido  en  mi  bando  de  28  de  marzo  último se  

abonaran  en  los  días  que  cada  indústria,  fabrica  o  taller tenga  por  costumbre,  

los  jornales  devengados  por  día  de  trabajo.  y  en  caso  en  que  realmente  se  

ofrezca  alguna  duda,  acudiran  el  patrono  y  dos  obreros  del  establecimiento  en  

que  surja ante  el  Excmo  Sr.  Alcalde,  que,  oyendo  a  ambas  partes  y  con 

asistencia  de  un  jefe  de  Estado  Mayor,  como  Delegado  de  mi Autoridad,  

resolverá  el  litigio  como  arbitro  (...)  Los  patronos  avisaran,  con  venticuatro  

horas  de  antelación,  a  las  zonas  militares   el   dia en que van a pagar,  para que 

por éstas se les  haga  señalamiento  de  horas". 

Era, a part d'un clar suport a la postura de la patronal, una  forma de  recordar 

que  la  ciutat continuava  sota  la  seva autoritat.   

El  dissabte  dia  12  tornaren  a  sortir  les  tropes  al  carrer:  els  obrers  

hagueren  d'acceptar  el  pagament  per  dia  treballat.  

El  dilluns,  14,  la  feina  era  en  general  normal  a  totes  les  fabriques  i  

tallers.  Els  obrers,  com  he  anat  explicant,  havien  acceptat  a  poc  a  poc  la  

pràctica  totalitat  de  les  condicions  de  la  patro-al.  A  la  construcció,  el  locout  

fou  ratificat (573):  

"La  Federación  patronal  de  Barcelona,  dando  cumplimiento  al acuerdo 

adoptado  que  publicó  el  Boletín  Oficial  el  dia  9  del corriente  (...)  se  ve  

obligada  a  llevar  a  la  pràctica  dicho acuerdo,  o  sea  dejando  paralizadas  

desde  hoy  lunes  las  obras y  trabajos  designados  al  efecto. 

La  Federación,  deseando  demostrar  una  vez  más  su  deseo  de  que reine  

la  armonía y  renazca  la  tranquilidad,  manifiesta,  para que  se  haga  

publico,  que  quedarán abiertas  unas  listas  de  inscripción en  los  sitios  o  

locales  de  trabajo,  en donde  podrán inscribirse  los  obreros  que  deseen  

trabajar  en  las  siguientes condiciones: 

Primera.  Los  obreros,  al  inscribirse,  se  comprometen  a  ir  a trabajar  al  

sitio  que  les  destine  la  Asociación  patronal  del ramo  que  pertenezcan,  

atendiendo,  para  designarlo,  al  que  más condiciones  de  facilidad  reúna  
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para  presentarse. Segunda.  Las  condiciones  de  trabajo  seràn  las  

establecidas  an-tes  de  declararse  esta  huelga  general,   sin  admitir  la  

inter-vención  de  Sindicato  alguno  en  la  marcha  regular y desarrollo normal  

de  las  tareas  propias  de  cada  oficio". 

El  conflicte  de  la  construcció  prosseguí. El dia  23  es  tornà a  la  feina  a  

les  obres  petites,  però  no  a  les  importants.  La  Federació  Patronal  acordà  no  

admetre  cap delegat  ni  representant  dels sindicats;  no  pagar  cap  jornal  no  

treballat;   remetre  a  la  federació patronal  una  relació  exacta  de  les  obres  i  

tallers  sense  treball, "dar  los  nombres y, a  ser  posible,  los  domicilios  de  

aquellos  obreros  cuya  conducta  haya  impedido  la  reanudación  del  trabajo".  El  

dia  26  hom  calculava que  havien  treballat  4.000  obrers  de  la  construcció. Però 

la situació no es restablí fins el mes de maig. D'al-tra banda, a finals d'abril encara 

continuaven en vaga uns 275 car-reters, 1.180 obrers metal�lúrgics, 750 vidriers i 

100 obrers de les fàbriques  de  gas (573).  

La  vaga  general  havia  durat  dues  setmanes  (del  24  de  març  al  6  

d'abril),  però  la  patronal  llavors  practicà  un  locout  selectiu  que  en  el  cas  de  

la  construcció  no  queda  resolt fins  el  mes  de  maig. 

En alguns  casos,  pocs,  hom  havia  baixat  els  jornals;  en  altres  s'havien  

seleccionat  els  treballadors:  a  la  pràctica  totalitat  dels llocs  no  es  reconeixien  

els  delegats  indicats.  Era  certament  important  haver  salvat  els  sindicats  i  el  

seu  funcionament,  però  la  patronal  havia  posat  de  manifest  també  la  seva  

capacitat  organitza-tiva  (el  paper  de  la  Federació  Patronal  com  a  tal  s'havia  

afermat clarament)  i,  sobretot,  hom  havia  iniciat  una  clara  política  

d'enfrontament  amb  el  moviment  sindical,  política  basada,  com  he  anat 

repetint,  en  una  entesa  amb  els  militars  que  marginava  el  sistema polític  i  el  

reformisme  preconitzat  per  alguns  sectors  del  govern o  de  les  institucions  

estatals  (l'Institut  de  Reformes  Socials,  la Mancomunitat,  l'Ajuntament).  Sorprén  

fins  a  quin  punt  totes  les pràctiques  repressives  i  tota  la  política  envers  el  

moviment  obrer practicades  els  anys  següents  tingueren  el  seu  origen  més  

immediat  en  aquesta  vaga  general.  Fins  i  tot,  la  famosa  "llei  de  fugues"  fou  
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usada  ja:  el  secretari  del  sindicat  de  la  pell,  Miguel  Burgos,  resultà  mort  

arran dels  trets  que  la  guàrdia  civil  li  féu  quan, segons  la  versió  oficial,  

volgué  fugir (575).  

Fins  aquí  he  referit  l'explicació  exclusivament  a  Barcelona  ciutat,  

clarament  el  lloc  central  de  tot  el  conflicte.  Ara  bé,  la  CRT  procurà  la  seva  

extensió més  o  menys  escalonada  per  tota  Catalunya. El 27 de març, dijous, 

fracassats els primerencs intents  negociadors  dels  dirigents  confederals,  la  vaga  

s'extengué  a les principals  poblacions  de  la  província:  Sant  Feliu del  Llobregat, 

Badalona,  Mataró,  Vilanova  i  la  Geltrú,  Igualada,  Granollers,  Sabadell,  

Terrassa,  Vic  i  comarca.  Després,  s'hi  afegí  Lleida,  Girona i  Palafrugell  (a  

partir  de  l'1  d'abril),  també  la  conca  del  Ter. La  tornada  al  treball,  fou,  

posteriorment,  força  ràpida  i  sense excesius  problemes,  els  dies  7-8  d'abril 

(576). 

No m'he  extés  aquí  sobre  el  fet  de  la  promulgació  del  decret de  les  8  

hores  perquè  el  tema  l'explico  a  un  altre  lloc.  Cal  recordar,  d'altra  banda,  

que  Montañés  i  Doval  marxaren  de  Barcelona  el 14 d'abril,  pressionats  per 

Milans  i  que  arran  del  fet  dimití  Ro-manones  el  15  d'abril (577). 

A Barcelona,  la  relativa  solució  de  la  vaga  general  no  significà  

l'aixecament  de  l'estat  de  guerra  però  semblà  haver  acabat  amb els  conflictes  

vaguístics  importants.  Ja  he  esmentat  el  cas  de  la construcció  i  les  dificultats  

per  a  restablir  totalment  els treballs al  metall,  entre  els  carreters,  vidriers  i  

una  part  dels  treballadors  del  gas.  El  15  d'abril  es  posaren  en  vaga  els  

treballadors de  telèfons  i  telègrafs  (la  vaga  es  resolgué  el  dia  28).  Pel  seu 

costat,  la  patronal  considerà  resolta  la  vaga  dels  carreters  el dia  6  de  maig.  

Els  mesos  de  maig,  juny  i  juliol  transcorregueren sense  vagues  importants.  

Foren  significativament  els  mesos  d'organització  i  inici  de  l'actuació  de  la  

famosa  banda  del  baró  de  Köning (que  el  19  de  juliol  de  1919  assassinà  Pau  

Sabater,  "Tero",  dirigent  important  del  sindicat  de  l'art  tèxtil),  en  estreta  

relació amb  Bravo  Portillo  i  amb  la  Federació  Patronal.  La  situació  política 

general afavoria la continuació de l'entesa entre la patronal i elements militars per a 
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la repressió i desorganització dels sin- dicats. Després de la dimissió del govern 

Romanones, Maura encapça-là  un  gabinet  de  transició  al  qual li era difícil  la 

negociació  amb  els  conservadors  d'una  nova  consulta  electoral.  Signe  clar  de  

la  situació  política:  el  capità  general  de  Madrid,  Aguilera,  el  7 de  maig  havia  

ja  insinuat  clarament  la  disposició  de  l'exercit  per  a  donar  suport  a  una  

dictadura  militar (578).  Amb  l'estat  de  guerra  a Barcelona,  prosseguiren  les  

detencions.  No  hi  ha  dades  fidedignes en aquest  sentit,  però  hom  ha  afirmat,  

potser  exagerament,  que  al  llarg  dels  més  de  cinc  mesos  d'estat  de  guerra  

(24  març- 2 setembre) varen  ésser  detinguts  43.000  obrers,  15.000  dels  quals  

encara  eren  a  la  presó  la  tercera  setmana  d'agost,  quan  arribà  a  Barcelona  

el  nou governador  civil  Julio Amado (579).  Cal  tenir  en  compte,  a  més,  que  la  

clausura  dels  sindicats  i  la  prohibició  de  cotitzar  continuà  i  per més  que  tots  

els  testimonis  fan  pensar  en un  funcionament clandestí  força  regular  i  ample  

dels  sindicats,  és  evident  que,  com a  mínim,  la  situació afavoria  el  major  pes  

dels  recaptadors  sindicals  armats  i  dels  grups  d'acció  dins  de  l'organització  

confederal. Si  durant  la  vaga  de  la  Canadenca,  i  en  part  també  la  vaga  

general,  els  dirigents  havien  aconseguit  difondre  una  imatge  de  força  pacífica,  

després  els  atemptats,  els  trets,  les  agresions,  els  assassinats  es  multiplicaren  

espectacularment,  i  esclatà  obertament  el famós  problema  del  pistolerisme. 

De  tota  manera,  la  inexistència  de  conflictes  vaguístics  importants  i  la  

celebració  d'eleccions  (amb  el  triomf  de  la  Lliga  a  Barcelona) ,  permeté  un  

cert  rellançament  de  la  vida  política  i  amb  ella de  la  recerca  de  nou  de  

solucions  polítiques  a  la  situació.  Fou el  moment,  i  només  és  un  exemple,  del  

discurs  de  Cambó  a  les  Corts  (23 de  juliol)  criticant l'estat de guerra, i  també 

de  la conferència,  pronunciada pel mateix Cambó poc després a Barcelona,  

intentant una posició de  certa concòrdia per damunt  formalment de  l'enfrontament  

directe  entre  la  patronal  i  els  obrers (580).  D'alguna  manera,  la  represa de  la 

vida  política volia  dir  també  la represa de certes  formes  de  negociació.  En  el  

fons,  la  contradicció  entre  les posicions  repressives  i  les  negociadores  era  més  

aparent  que  real: podien  ésser  dues  posicions  complementaries.  Aviat  hom  
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constatà, i  la  patronal  en  primer  lloc,  que  la  negociació,  necessària,  exigia  un  

sindicalisme  obrer  diferent.  Com  veurem,  aquesta  aspiració és  el  que  donà  

coherència  a  l'actuació  de  la  patronal  al  llarg d'aquests  anys:  les  peticions  

d'un  sindicalisme  general  obligatori que  desfés  la  representativitat  dels  dirigents  

confederals,  i  en el  seu  defecte,  el  suport  a  un  sindicalisme  "nou"  (tanmateix  

reivindicatiu),  els  sindicats  lliures,  foren  tan  constants  com  el  recurs  a  la  

violència.  I  això  des  del  1919,  molt  abans  de  la  Dictadura  de  Primo  de  

Rivera.  D'altra  banda,  la  il�lusió  del  corporativisme, no  per  fragmentariament  

formulada,  fou  menys  real  en  el  si  del  sector  més  polititzat de  les  classes  

dominants (581).  

Lògicament,  una  de  les  conseqüències  de  tot  aquest  nou  pro-tagonisme  

social  que  havia  assolit  la  patronal  catalana  fou  de tipus  organitzatiu.  A  partir  

de  la  Federació  Patronal  de  Barcelona, com  a  organisme  específic  i  diferenciat  

del  Foment  del  Treball  Nacional,  hom  anà  decididament  a  la  reorganització  de  

la  Confederació Patronal  Espanyola,  que  celebraria  el  seu  primer  congrés  a  

Barcelo-na  els  dies  20-26  d'octubre  de  1919 (582).  Aquesta  confederació  s'havia 

creat  a Madrid  el  1914,  però  li  havia  costat  actuar  organitzadament  com  a  

tal.  A  la  pràctica,  l'actuació  de  la  patronal  tendí  a regionalitzar-se  i  això  no  

ho  evità  el  congrés  de  Barcelona.  La  Federació  Patronal  Barcelonina,  amb  un  

clar  lideratge  català,  havia  de  crear  posteriorment  la  Federació  Patronal  de  

Catalunya  (el  18  d'agost de  1920) (583).  

     La formació  el  20 de  juliol  de  1919  del  govern de  Sánchez  To-ca,  

amb el  "catòlic  social" Manuel Burgos Mazo en el ministeri de la  governació,  

significà  l'inici  d'una  certa  ofensiva  reformista per  a  resoldre  el  denominat  

"problema  de  Barcelona".  Burgos  Mazo nomenà  governador  civil  de  Barcelona  

Julio  Amedo (584),  el  qual  tot  just arribat  a  Barcelona (el 19 d'agost)  inicià  una  

sèrie  d'entrevistes  amb  la  patronal  i  els  sindicats  per  a  la  creació  d'una  

comissió mixta  de  treball.  Amado  entrà  en  contacte  primer  amb  els  dirigents 

empresonats  a  la  Model,  en  espacial  amb  Buenacasa,  Pestaña,  "David Rey",  

Miquel  Arbós,  etc.  L'intermediari,  Francesc  Mira,  els  oferí l'alliberament,  el  
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restabliment  de  les  garanties  constitucionals  i l'aixecament  de  la  clausura  dels  

sindicats.  Els  líders  empresonats facilitaren  llavors  els  contactes  amb  el  comitè  

regional,  clandestí de  la  Confederació.  El  preu  de  la  normalitat  era  en  principi  

senzill:  l'acceptació  d'una  comissió  mixta,  amb  representació  igual  de  patrons  i  

obrers,  per  a  la  discussió  dels  problemes  laborals (585). Hom  ha  volgut  

presentar  aquesta  acceptació  per  part  de  la  CNT  d' una  comissió  mixta  com  

una  clara  ruptura  amb  la  tècnica  de  l'acció directa  aprovada  -hom  diu-  al  

congrés  de  Sants.  Però,   si  hom  té  en compte  amb  atenció  quins  foren  els   

acords  el  juliol  de  1918,   i, sobretot,  com  es  negocià  durant  la  vaga  de  la  

Canadenca,  no  sembla que  el  trencament  tàctic  fos  tan  acusat.  En  qualsevol  

cas,  el  cert és  que  en  els  primers  moments  de  negociació  i  actuació  de  la  

Comis-sió,  no  hi  hagueren  entre  els  dirigents  confederals  massa  veus crítiques.  

Aquestes,  amb  un  clar  aprofitament  de  la  situació  creada  arran  del  fracàs  de  

la  mateixa,  vingueren  després. 

L'estat de  guerra  fou aixecat  el  2  de  setembre  i  la  primera  reunió de la 

comissió es celebrà,  als  locals  del  govern  civil el  9 de  setembre (586). Ja abans,  

tant els representants de  la patronal  com  els dels  sindicats  s'havien entrevistats 

amb Amado al  govern civil.  En  els  contactes  provis  s'havien  perfilat  les  bases  

de  l'acord: la  patronal  aixecaria  el  locout  parcial  que  practicava  contra  els    

obrers  que  més  havien  destacat  en  els  conflictes  de  febrer-abril; els  sindicats  

pel  seu  costat  aixecarien  els  boicots  que  havien  plan tejat;  uns  i  altres  

acceptaven  la  Comissió  Mixta;  el  govern  dictava un  indult  general  i  permetria  

la vida  pública  dels  sindicats.  Després  de  diversos  estira-i-afluixa,  les  reunions  

de  la  comissió  al llarg  del  setembre  semblaren  avançar  considerablement.  El  

13  de setembre,  el  govern  decretà  l'indult  general.  Els  sindicats  tornaren a  la 

vida  regular.  A  la  fi,  ambdues  representacions  (la  patronal  i  l'obrera)  es 

comprometeren  a  respectar  els  terminis  assenyalats  pel  RD  d'11  d'octubre  de  

1919  que  formalitzava  la  creació  de la  Comissió  Mixta  de  Treball.  Abans  del  

23  de  novembre  havien  d'ela borar-se  uns  censos  laborals  i  patronals  per a  

l'elecció  regular de  les  respectives representacions (elecció  a  fer,  en principi, el  7  
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de  desembre);  a  partir de  llavors  la  comissió,  amb  un president  i  vicepresident  

anomenats  pel  govern,  seria  el  màxim  òrgan  arbitral  de  tots  els  conflictes  

laborals.  Cal  tenir  en  compte  que l'ajornament  de  tota  vaga  o  locout  afectava  

no  ja  els  temes  pendents  de  la  primavera,  sinó  també  els  nous  provocats  en  

principi per  l'aplicació  del  RD  d'abril  instaurant  de  manera  generalitzada la  

jornada  de  8  hores  a  partir  d'u  d'octubre.  La  representació provincial  obrera  

de  la Comissió  Mixta  estava  formada  per  Salvador Seguí,   Simó  Piera,  Josep  

Duch,   Saturnino  Meca  i  Josep  Molins   (substituït  més  endavant  per Manuel  

Moyano).  El 2 de  novembre,  Seguí  i  Molins (l'un com a representant de la 

Confederació Regional i l'altre  com a secretari de  la federació local)  signaren les 

clàusules del  RD d'11  d'octubre:  entre  altres  punts,  els  dirigents  confederals 

acceptaven  la  limitació del  paper dels  delegats  sindicats  de  taller Tanmateix,  la 

patronal  no  signaria fins  el dia 12 de novembre (587). 

No és d'estranyar, les reticències i recels envers la Comissió Mixta  foren  

durant  tots  aquests  primers  temps  molt  més  acusades entre  la  patronal  que  

no  entre  els  obrers.  El  congrés  patronal esmentat  de  l'octubre  autoritzà  la  

junta  directiva  per  a  decretar el  locout  quan ho  cregués  necessari.  El  tema  de  

fons  era  que  molts  sectors  de  la  patronal  aspiraven  sobretot  a  desqualificar  la  

Confederació  Regional  del  Treball  i  ja  acaronaven  la  idea  d'un  sindicalisme  

obrer  "professionalitzat".  Al  congrés  patronal,  a  més,  es fixà,  com  a  data  

probable  d'inici  del  locout  el  dia  3  de  novembre; en tot  cas,  després  de  la  

clausura del  congrés,  una  representació patronal  anà,  a  complimentar  el  capità  

general  Milans  del  Bosch. Públicament,  a  més,  el  30  d'octubre,  hom  publicà  

un manifest  justificant  la  necessitat  del  locout  i  acusant  el  ministre  de  la  

governació,  Burgos  Mazo,  d'emparar  els  dirigents  confederals  en  contra dels  

patrons.  Conscients  de  la  seva  força,  la  patronal  volia  clarament  i  de  manera  

explícita  acabar  amb  la  CRT;  només  sobre  aquesta base  podria  acceptar  les  

solucions  reformistes  i  paritàries  pre-conitzades  per Burgos  Mazo (588). 

El  locout  s'inicià  efectivament  el  3  de  novembre,  sense  que les  

negociacions  prèvies  per  a  evitar-lo  haguessin  servit  de  res. Afectà  en un  
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principi  28.600  obrers  segons  les  fonts  oficials  (uns 45.000  segons  la  

patronal).  El  dia  6,  els  obrers  sense  feina  eren ja  uns  100.000.  Hom  celebra  

reunions  de  la  Comissió  Mixta  els  dies 6,  7  i  8:  en  les  negociacions  era  clara  

la  voluntat  obrera  d'arribar  a  un  acord.  Tanmateix,  fins  el  12  no  foren  

acordades  les 10  bases d'arranjament.  El més  important era que  el  dia  14 es  

reprendria el treball i es  suspendrien totes  les vagues  i els  locouts  fins que  la 

nova comissió,  elegida regularment,  pogués  reunir-se  (es consideraven  resolts  

els  conflictes  en  els  quals  la  patronal  hagués  acceptat  la  meitat  dels  

augments  de  sou demanats).  De  tota  manera,  quan arribà  el  dia  14,  els  

patrons  iniciaren  una  selecció  d'admesos. Això  provocà  la  immediata  retirada  

de  la  representació  obrera de  la Comissió  Mixta.  La  ruptura  ja  fou  definitiva  i  

el  fracàs  de la  comissio  total (589). 

La situació  romangué  indecisa  i  estacionària  els  dies  següents. Els  dies  

17-18  de  novembre  es  produí  l'entrada  al  treball  de  molts obrers i  semblava  

que  el  conflicte  amb  la  patronal  quedaria  de nou  circumscrit  al  sector  de  la  

construcció.  Els  dirigents  confe-derals  per  un  costat,  i  els de  la  patronal  per  

un  altre,  anaren  a Madrid per  a  entrevistar-se  amb  el  govern.  Aquest  intentà  

salvar la  Comissió  Mixta  mitjançant  una  nova  RO  (el  17  de  novembre)  que 

atriubuia  a  la  mateixa,  amb  els  seus  components  provisionals  sota la  

presidència  de  l'alcalde,  grans  atribucions  per  a  supervisar la  confecció  del  

cens  electoral  social,  i  per  a  vigilar  el  compliment de les  bases  signades  el  12  

de  novembre.  Tanmateix,  Fèlix Graupera,  el  president  de  la  patronal,  tornà  a  

Barcelona  el  dia 27  i  declarà  que  havia  trencat  amb  el  govern;  tot  seguit,  la  

Federació  patronal  proclamà  el  locout  generalitzat.  Aquest  no  havia d'ésser 

aixecat  fins  el  20  de  gener  de  1920:  hom  calcula  que  afectà  uns  200.000  

treballadors.  L'excusa  havia  estat  la  decisió  presa pel S.U.  de  la  Construcció  

d'anar  a  la  vaga  general  en  el  sector a  partir  del  25  de  novembre,   segons  

sembla  en  contra  del  parer  de Piera  -president  del   sindicat—  i  del  mateix  

Seguí,   els  quals  eren força  conscients  de  fins  a  quin  punt  la  patronal  estava  

provocant  un conflicte generalitzat i  fins a quin punt el governador civil i  el  mateix 
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ministre  de  la  governació  estaven  interessats  en  salvar  la  Comissió  Mixta (590). 

El locout  s'estengué,  amb  l'excepció  important  del  tèxtil,  a  tota Catalunya 

a partir de  l'u de desembre.  A Barcelona,  de  nou sortí el sometent  al  carrer  i  fou 

ben  evident  l'intent  patronal de  tornar  a  l'estat  de  guerra  sota  el  

comandament  de  Milans  del Bosch. No  cal  dir  que  els  atemptats  i  les  bombes  

es  multiplicaren. A  poc a  poc,  la  situació  fugí  de  les  mans  dels  sindicats  i  els  

seus dirigents,  els  quals  es  varen  veure  obligats  a  esperar,  sense  gaires  

iniciatives  a prendre.  El  15  de  desembre  es  produí  un  fet  aparentment 

anecdòtic  però  que  fou àmpliament  difós  i  que  posava  de manifest que  

començava  a fallar  la  total  identificació  de  les masses  obreres  amb  la  CNT:  

370  descarregadors  del  moll  tornaren  al treball desprès  d'haver  estripat  

públicament  els  carnets  del  sindicat  confederal.(591)  Cal  tenir  en  compte,  a  

més,  que  el  10  d'octubre  de 1919, un  petit  grup d'obrers  tradicionalistes  

agrupats  a  l'entorn de  Ramón  Sales,  Josep Baró  i  Joan  Laguís,  crearen  els  

Sindicats Lliures,   els  seus  estatuts  són de  desembre.  La  seva  actuació  públi-ca  

fou inicialment  mínima,  però  si  la  vaga  general  de  març-abril havia provocat  

l'aparició  d'una banda  de  pistolers  amb  relació més o menys  estreta amb  la  

patronal,  ara  el  locout  anava  acompanyat del  naixement  d'una  proposta  

sindicalista,  "professional"  alternativa (592). 

El govern  Sánchez  Toca  caigué  el  9  de  desembre,  el  12  pujava al  poder 

Allendesalasar,  amb  Fernández  Prida  a  governació.  El  19 era  nomenat  nou  

governador  civil  el  comte  de  Salvatierra,  que  arribà  a  Barcelona  el  dia  21.  La  

nit  del  22  al  23,  Milans  del  Bosch  es deixà veure  en  públic  al  teatre  

Novetats,  per  a  ésser  ovacionat. 

L'atemptat a Graupera el dia 6 de gener de 1920, permeté l'inici d'un nou 

període de repressió governamental contra la CRT: el dia 7  els  sindicats  foren  

clausurats,  "Solidaridad  Obrera"  i  "Tierra y  Libertad" suspeses. Hom detingué de 

nou als  principals dirigents confederals  (92 romangueren al vapor Barceló i 22 a 

Montjuïc)  i  els  advocats  dels  sindicats  Guerra  del  Rio,  Ulled,  Del  Val  i  Puig  

d'Asprer.  El  dia  9  el  govern  conferí  poders  espacials  a  Milans  del  Bosch.  La  
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detenció  dels  dirigents  sindicals  proseguí  al  llarg  del  mes  i  el  dia  23  hom  

dictà  la  total  dissolució  de  la  Confederació  Regional  del  Treball  de  Catalunya 

(593).  

+  +  + 

Es  difícil  establir  amb  exactitud  la  composició  dels  comitès directius  més  

importants  de  la  Confederació  al  llarg  de 1919.  Cal recordar  que  el  

funcionament  del  comitè  nacional  resulta  greument afectat  amb  les  detencions  

de  gener  de  1919,  quan  arran  de  les  mateixes  el  seu  secretari  Manuel  

Buenacasa  passà  a  la  presó.  Hi  roman-gué  fins  el  setembre,  quan  es  dictà  

l'indult  general.  I  no  fou  sol: la  meitat  del  comitè  era  el  febrer  a  la  Model,  

entre  ells  Evelio Boal.  A  mitjans  març,  Boal,  que  estava  malalt,  fou  alliberat  i  

lla-vors  passà  a  ocupar  la  secretaria  general  del  comitè.  En  principi, el  comitè  

nacional  era  compost  el  1919  per  Buenacasa,  Boal,  Josep Ripoll,  Vicens  Gil,  

Andreu  Miguel,  Domènec  Martínez,  Josep  Casas, Francesc  Botella,  Josep  Vernet  

i  Joan  Puig;  la  major  part  del  temps Boal  fou  el  secretari  general.  Però  en  el  

conprés  de  la  CNT de  desembre  no  figuraren  ni  Ripoll  ni  Miguel  com  a  

membres  del  comitè  nacional (594). La  seva  activitat  sembla  haver  estat  

fonamentalment  adreçada  a  assegurar  la  relació  amb  les  organitzacions   

sindicals  de  fora de  Catalunya  i  molt  més  espècialment  a  l'organització  del  

congrés  general de  la CNT.  En  tot  cas,  com a  comitè  nacional  tingué  molt poc  

paper  en  la  direcció  de  l'actuació  confederal  a  Catalunya. 

Del  comitè  regional,  el  gener  de  1919  només  detingueren  Seguí, que 

sortí de la presó el 19  de març  arran  dels  acords  que  posaren fi  a  la  vaga  de  

la  Canadenca.  Així,  el  comitè,  amb  Piñon, Quemades, Pey  i  Ferrer,  degué  tenir  

una  vida  més  regular  que  no  el  comitè nacional.  Tanmateix,  Piñon  fou  

detingut  en  acabar  la  vaga  general i  romangué  a  la  presó  mes  i  mig;  i  és  

possible  que  algun  altre  membre  del  comitè  li  passes  el  mateix.  Pel  seu  

costat,  el  comitè  de la  federació  local  de  Barcelona,  estava  format  inicialment  

per  Pau-  lino  Díez,  que  n'era  el  secretari,  David  Rey,  Ricard  Fornells,  Emili  

Mira,  Manuel  Mascarell  i  Vicens  Botella.  També  hi  degué  figurar Josep  Molins  
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(el  setembre  n'era  el  secretari) (595). 

Al  costat  de  les  persones  esmentades,  cal  tenir  molt  en  compte els  

presidents  dels  principals  sindicats  únics  de  Barcelona,  així com  els  caps  de  

les  seccions  més  importants  d'aquests,  els  quals formaren  part  sovint  dels  

successius  comitès  de  vaga  que  tingueren el  1919  un  paper  directiu molt  

acusat.  És  el  cas  de  Simó Piera  i Enric  Valero,  de  la  construcció;  Saturnino  

Meca,  Josep  Santacana  i Miquel  Burgos,  de  la  pell;  Enric  Rueda,  Francesc i 

Vicens  Botella i  Miquel  Arbós,  de  la  metal�lúrgia;  Josep  Duch  i  Fèlix  

Monteagudo,  de l'alimentació;  Josep  M.  Ciurana  i  Francesc  España,  de  la  fusta; 

Rafael  Gironès,  dels  tramviaires;  Pau  Sabater i Joan  Rovira,  de l'art  tèxtil  i  

fabril,  etc (596).  

Significativament,  el  paper  dels  publicistes  fou  aquell  any més  marginal,  

per  més  que  el pes de  Pestaña  -director  de  "Solidari-dad  Obrera",   empresonat  

l'abril-setembre -  fou  considerable. 

És molt  més  difícil  valorar  el  paper  í  organització  dels  anarquistes.  

Només  puc  dir  que  el 1918 es  creà  una   Federació  Anarquista  de Catalunya 

segurament en estreta relació amb  la denominada "conferencia nacional  anarquista"  

que  hom  celebrà  el  desembre  a  Barcelona  i  a  la qual assistiren Eleuterio  

Quintanilla  (en  representació  dels anarquistes d'Astúries),  José  Suárez  (de 

Galícia),  Galo Díez (del  País Basc),  Eusebi  C.  Carbó  (del  País  Valencià),  Vallina  

(d'Andalusia)  i  Tomàs  Herrero  (de  Catalunya) (597).  La  Federació  catalana  

degué  tenir  un  caràcter  bàsicament  doctrinal  i  de  relació  molt tènue  amb  els  

diversos  grups  anarquistes assistents.  Les  seves discussions  es  centraren  

sobretot  en  el  tema  de  la  revolució  russa i  fou,  segons  la  poca  informació  

que  n'he  pogut  reunir,  molt  marginal,  com  a  tal  federació  i  en  relació  a  la  

dinàmica  confederal. En  tot  cas,  el  desembre  de  1919  existia  un  comitè  de  la  

Federació Anarquista  de  Catalunya  que  féu  una  crida  a  la  celebració  d'un 

congrés  internacional  d'anarquistes  a  Espanya (598). 

Els  grups  anarquistes  eren  de  mena  molt  diversa.  A  Barcelona ciutat  

se'n  formaren,  sembla,  molts  el  1919.  Tanmateix,  jo  només he  pogut  localitzar  
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el  grup  Regeneración,  compost  per  set  obrers de  diversos  oficis  entre  els 

quals,  Joan García  Oliver,  i  el  grup Redención,  també  amb  set  o  vuit  

membres,  en  el  qual  hi  havia  Fran-cisco Jordán  i  que  és  possible  que  

funcionés  ja  el  1919  encara  que la  informació  recollida  és  de  1920-21.  

Aquests  grups  s'oferien  sovint  als  comitès  d'acció  dels  sindicats. Però  també  és  

molt  difícil la  localització  dels  diversos  grups  d'acció,  als  quals  cal  atribuir en  

principi  el  protagonisme  en  les  accions  violentes.  Tota  la  historiografia  existent  

en  aquest  sentit  parteix  de  l'experiència  (i en  magnifica  la  importància)  dels  

grups  Los  Solidarios  i  Crisol, de  1922,  amb  Ascaso,  Durruti,  Garcia  Oliver,   

Sanz,  etc.  Molt  poca informació  hi  ha  en  canvi  del  periode  anterior,   només  

alguna  cosa de  1920-21  a  l'entorn  especialment  de Ramon  Archs  i  l' assassinat 

... (599). 

Com he  anat  explicant,  els  dirigents  de  la  CNT  a  Catalunya, molt  

optimistes  i  segurs  a  començaments  de  1919,  es  van veure  constrets  al  llarg 

de  l'any a  actituds  simplement  defensives  i  de  resistència en el  fons passiva.  

Bé,  hom havia creat una gran organització sindical a Catalunya que aparentment 

resistia la repressió  i  el  locout,  hom  havia  fet  realitat  (o  així  he  semblava)  la  

il�lusió  d'una  central  sindical  que  reunia pràcticament  la  totalitat  del  moviment  

societari  i,  encara  més,  la  totalitat  dels  obrers  catalans, però  restava  en  peu  

la  necessitat  d'afirmar  un  determinat  pes  polític  de  la  classe  obrera  dins  la  

societat  o  d'anar  més  o  menys  ràpidament  a  la  revolució.  Com  era  lògic,  

ningú  -ni  l'estat  ni  les  classes  dominants-  els  deixava  emprendre  un  

"'desenvolupament orgànic  constructiu",  com  els diirigents més  importants  

demanaven.    I  fou  tanmateix  aquest  objectiu  el  que  de  manera  més  profunda  

pre-  sidí  la  seva  actuació.  Les  afirmacions  fetes  sobre  la  manca  de  preparació  

ideològica  i  doctrinal,  sobre  la  necessitat  d'una  extensió  organitzativa  per  tota  

Espanya,  sobre  la  responsabilitat  del  moviment  eren molt  més  que  excuses  

per  a  cobrir  un  cert  fracàs  en  la luita  amb  la  patronal.  En un doble  sentit,  

l'acceptació  de  la  Comissió  Mixta  del  Treball  de  Catalunya  i  l'anada  a  Madrid  

per  a  parlar  amb  el  govern  i  explicar  la  situació  de  Barcelona  a  "l'opinió 
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pública"  (més  que  no  estrictament  als  obrers)  s'han  d'entendre  en relació  a  

aquesta  consciència  defensiva,  a  l'aspiració  immediata d'un  desenvolupament  

"constructiu''  pausat.  Certament  que  també  a Catalunya molts  dirigents  

pensaven  en  la  revolució,  però  havia  fa- llat  el  1917  i,  davant  l'experiència  

barcelonina  de  1919,  pocs eren  els  dirigents  importants  que  es  feien  il�lusions  

sobre  un  molt immediat  esclat  revolucionari  al  país  que  partís  exclussivament 

d'una  decisió  pròpia. 

Es  interessant,  en aquest  sentit,  fins  a  quin punt aquells dirigents  

intentaren  recolzar-se,  encara  que  fos  il�lusòriament,  en  la  situació 

revolucionaria  europea.  L'estiu  de  1919,  sembla  que Boal  anà a  Portugal,  

Quemades  a França,  Carbó  a  Itàlia  i  Piera a  Holanda per a posar-se en contacte 

amb els moviments sindicals d' ' aquells països (600). Descobriren, no sense 

desencant, que la seva acti- tud  revolucionarista  no  era  massa  compartida,  o  en  

tot  cas,  que  el  sindicalisme  revolucionari  de  la  CNT  no  tenia  excessius  

paral�lelismes  en  les  organitzacions  sindicals  més  fortes  d'aquells  països. 

D'altra  banda,  cal  tenir  també  en  compte  que  el  desencís  respecte  de  

l'actitud  de  la  UGT  el  1918  i,  més  encara,  el  propi  èxit  organitzatiu  de  la  

CRT  a  Catalunya,  anul�laven  la  possibilitat  de  recerca  d'una  entesa  amb  els  

socialistes  per  a  trobar  una  sortida. 

Els  dirigents  confederals  eren  conscients  de  la  seva  força  i  majo-  

ritàriament  esperaven  simplement  que  el  que  havia  passat  a  Catalu-  nya  

podia  repetir-se  de  manera  molt  extesa  a  la  resta  de  la  península.  

Significativament,  hom  havia  perdut  de  vista  les  anàlisis de  1909-10  i  1918  

arran  de  la  unitat  sindical  de  tots  els  treballa-dors  espanyols  després  que  la  

CNT  reunís  els  obrers  que  no  se  sen-tien  identificats  amb  les  propostes  de  la  

UGT.  Ara  la  unitat  sem-    blava  que  podia  realitzar-se  exclussivament  a  partir  

de  la  CNT. El  fet  és  que  el  1919  ( com  ho  havia  fet  l'octubre-novembre  de  

1918) fou  sempre  la  UGT  qui  anà  darrera  dels  dirigents  confederals  per  a  

restablir  d'alguna  manera  el  pacte  de  1916-17  (que  ho  fes,  entre  altres  

coses,  per  a  evitar  l'ascens  organitzatiu  de  la  CNT  o  impulsada  per  les  
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disputes  ideològiques  internes,  és  tota  una altra  qüestió) (601).  La  comissió  

executiva  de  la  UGT  el  març  de  1919  intenta  recuperar  un  cert  protagonisme  

mitjançant  l'amenaça  d'una  vaga  general en  solidaritat  amb  els  sindicats  de  

Barcelona  i  el  seu  conflicte  amb  la Canadenca.  Desprès,  el  28  de  març,  Largo  

Caballero anà a  Barcelona  on aconseguí  entrevistar-ne  amb  Enric  Valero  -però 

no  amb  la  totalitat del  comitè  de  vaga  ni  amb  la  resta  dels  principals 

dirigents  confederals-  i  féu algunes  conferencies  explicant  la  posició  de  la  UGT.  

Ara  bé,  fins  a  quin  punt  els  contactes  amb  la  CNT  estaven  tallats  i  fins  a  

quin punt  el  desconeixement  del  que  passava  a  Barcelona  era  acusat,  ho  

palesen  algum  paràgrafs  de  la  carta  que  Largo  Caballero  envia  el  26  d'agost  

de  1919  a  Josep  Duran,  de  Sitges,  delegat  de  la  UGT  a  Catalunya: 

"Una  de  las  preocupaciones  de  la  Comisión  ejecutiva  es  las  con 

secuencias  del  paro  provocado  por  la  Federación  Patronal,  No tenemos  

noticias  directas  de  la  situación  en Barcelona,  pues    los  amigos  de  allí  

no  nos  dicen  ni  una  palabra.  Sabemos  lo que  dice  la  prensa y  el  

Gobierno,  al  cual  hemos  visitado  dos veces,  pero  no  nos  fiamos" (602).  

La  carta  demanava  a  Duran  que  anés  a  Barcelona  i  s'informés bé perquè  

l'executiu determinés  una  postura  clara.  Duran anà  efectivament a Barcelona  el  

dia  29, però els  dirigents  confederals  no el  reberen.  L'u  de  setembre,  de  

manera  força  indirecta,  Monteagudo parlà  amb  Escorza  per  a  que  aquest  

comuniqués  a  Duran una  mínima informació.  El  6  de  setembre  Largo  Caballero  

escriví  directament  al comitè  nacional  de  la  CNT,  recordant  l'oferiment  d'un  

pacte  fet  el 28    d'octubre  de  1918.  La  resposta  de  la  CNT,  el  dia  9,  agraïa  

l' oferiment  d'ajut  de  la  UGT,  però  el  rebutjava,  i  ajornava  com  ha-vie  fet  el  

1918  el  tema  d'un  possible  pacte  o  unió  a  la  celebració d'un  congrés  de  la  

CNT.  L'intercanvi  epistolar  proseguí  al  llarg del  setembre.  La  UGT  proposà  

celebrar  una  entrevista  per  a  discutir  entorn  "de  los  rnedios  más  conducentes  

al  logro  de  la  unión  o al  menos  la  cordialidad  permanente de  relaciones  entre  

la  Unión General y la  Confederación  Nacional  del  Trabajo";  hom  deixava  a  la  

CNT que  fixes la  data  i  el  lloc,  però  es  demanava  que  es  celebrés  l'octubre 
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(carta  de  Largo  Caballero,  el  19  de  setembre  de  1919). La  resposta de  la  

CNT  (24  i  25  de  setembre)  fou,  després  de  la  consulta als comitès  i  juntes  

dels  sindicats,  ajornar tota  possible  intel�ligència a la  celebració del  congrés  de  

la CNT.  Posteriorment,  amb  una  certa acritud  encara  hi  hagué  un  intercanvi  de  

cartes  (resposta  de  la UGT  el  25  de  setembre  insistint,  nova  negativa  del  

comitè  nacional de la  CNT  el  2  d'octubre,  nova  resposta  de  Largo  Caballero  el 

.. d'octubre,  últimes  respostes  els  dies  14,  17  i  22  d'octubre). 

La negativa  a  l'entesa  amb  la UGT  no  es  pot  veure  separada  del  fet  

que  els dirigents  confederals  pensaven  tenir  la  suficient  capacitat  per negociar  

amb  el  govern.  No  es  tractava  d'emprendre  unes  negociacions formals,  però  sí  

en  el  fons  de  negociar.  La  situació de  Barcelona els  havia  portat  a  intentar  

recolzarse  en  les  propostes  reformistes governamentals  en  contra  de  la col�lusió  

patronal-militars i acceptar  la  Comissió  Mixta.  Les  anades  a  Madrid  havien  de 

consolidar aquesta  via,  alhora  que  òbviament  servien  per  a augmentar el pes  i  

abast  espanyol  de  la  CNT (603). 

Pestaña i Seguí encapçalaren  el  grup  de  dirigents  confederals  que  anaren 

a Madrid  a  començaments  d'octubre.  Pestaña,  acompanyat  de  Francesc 

Espanya,  del  sindicat  de  la  fusta,  arribà  a  Madrid  el  dia  26  de setembre  per  

a  solicitar  l'indult  d'un  anarcosindicalista. 

El  dia  2 d'octubre  parlà  a  l'Ateneu  Sindicalista,  el  3  al  teatre de  la  

Comedia.  El  4,  amb  Salvador  Seguí,  a  la  Casa del  Poble,  en  un  acte  

organitzat  per  l'Escuela  Nueva.  Finalment,  el  diumenge  5,  Seguí,  Pestaña,  

Molins,  España  i  Piera  celebraren  un  míting  al  teatre  Olimpia. Cal   tenir  en  

compte, a més, que una  mica  abans, el mateix  Seguí  havia  concedit  una  

entrevista,  des  de  Barcelona,  a  "España Nueva"  (publicada el  12 de  setembre  

de  1919)  i que quan estigué  a Madrid  féu  el  mateix  amb  "El  Heraldo"  (4  

d'octubre). 

D'altra banda,  el  mateix  Seguí  anà  a Madrid  per  a  entrevistar-se  amb  el  

govern el 23-24 de  novembre,  quan hom encara  intentava  salvar  la  Comissió  

Mixta. 



394 

Foren  Pestaña  i  Seguí,  sens  cap  dubte,  els  líders  que  amb  major  

amplitud  explicaren  la  situació  de  Barcelona  i  l'actitud  i  comportament  de  la  

Confederació.  És  facil  d'esquematitzar  els  temes que  ambdós  s'esforçaren  en  

explicar:  a)  els  conflictes  obrers  de Barcelona  (vaga  de  la  Canadenca,  vaga  

general,  comissió  mixta)  i el  plet  autonòmic  català;  b)  el  mòdel  sindicalista  de  

la  CNT  i  les seves  aspiracions;  c)  justificació  de  l'actitud  conciliadora  empresa  

a  l'entorn  de  la  comissió  mixta.  Lògicament,  hi  hagueren  diferencies  en  les  

exposicions  de  l'un  i  l'altre,  però  aquestes  no  s' expressaren  obertament  i  més  

aviat  les  dues  intervencions  foren complementaries. 

Un  leit-motiv  fou  la  denúncia  del  desconeixement  oficial  del  que  passava  

a  Barcelona  i  més  en general  a  Catalunya.  En  paraules  de  Pestaña (604): 

"El  Gobierno,  mal  informado  -y  esto  no  es  de  ahora,  es  lo  eterno,  es  

lo  de  siempre-,  no  sabe  lo  que  pasa  en  Cataluña;  parece que  Cataluña  

es  el  polo  opuesto  de  España;  parece  que  los  que vivimos  en  Cataluña  

somos  antípodas  de  los  que  viven  en  Madrid". 

Això,  en  el  fons,  servia  per  a  justificar  l'anada  i  alhora, implícitament,  

les  negociacions  empreses.  Tradicionalment  els  anarquistes  havien atribuït  un  

paper  dinàmic  i  específic  al  govern  i a  l'estat,  i  encara  més  ho  feren  els  

anarcosindicalistes.  No  consideraven,  en  aquest  sentit,  el  govern  i  l'estat  com  

a  una  pura carcassa  de  la  burgesia.  Alhora,  era  evident  que  el  1919  

l'actuació  governamental  envers  els  esdeveniments  de  Barcelona  no  havia  

respost,  sent més,  a  les  peticions de  la patronal.  Al  costat d' això,  del  que es  

tractava era de  desqualificar  l'actitud repressiva  i  de  fer veure  les  possibilitats  

d'una  actitud més  liberal. 

Hi  ha   un tema  que  tocaren,  encara  que  fos  una  mica  de  resquillada,  

Seguí i Pestaña.  Però  és  tracta  d'un  tema  ímportantissim que  cada  cop havia  

de  sortir més  a  un  primer  pla.  Es  tracta  de  la consciència que calia  una  

regeneració  política  àmplia  del  país  i del  convenciment  que  el  nou  sindicalisme  

podia  tenir  un  paper  determinant  en la consecució  de  la  mateixa. El tema  era  

difícil  i complex  i animaria  a  omplir  els  anarcosindicalistes  de  contradiccions. Ells 
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aspiraven  a  la  revolució  social  -la  qual,  d'altra banda,  no  veien  tampoc  molt  

llunyana-  i  òbviament  denunciaven no ja  els  polítics i el món polític  vigents,  sinó  

la virtualitat  d'un camí  polític ( o parlamentarista)  per  a  assolir  aquella  revolució. 

Però  alhora  no  deixaven d'estar d'acord amb  els  "regeneracionistes" i elements 

liberals  que  volien modernitzar Espanya.  LLavors  sorgien  les  crides  a  les  

"classes  mitjanes"  o  als  "intel�lectuals".  I és  que,  a .. els  anarcosindicalistes  

s'adonaven  que  per  fer  la revolució  no n'hi  havia  prou  amb  comptar  amb  els  

obrers.  En  el fons  molts  d'ells  més  que  una  revolució  obrera,  aspiraven,  de  

manera  confusa a una  revolució  del  "poble" (605).  

En  aquest sentit  Pestaña  molt  explícitament  féu  una  crida  a  les "clases 

medias" (606):  

"Nuestra organización  (...)  no  es  exclusiva;  nosotros  preten-demos que 

vengan  a  ayudarnos  en  nuestra  obra de  regeneración todos  aquellos  que  

sientan  ansias  de  majoramiento,  todos aquellos  que  sean  humanos  (...)  

nosotros  queremos  que  esa prevención  que ha  existido  siempre  entre  los  

trabajadores  ma-nuales  y  los  intelectuales  desaparezca  (...) 

Elegid  entre  los  de  arriba y  los  de  abajo;  sabed  que  nosotros 

consideramos  que  el  que  no  està  con  nosotros  está  contra  nosotros; no 

hay términos medios   (...)  

Tened  en  cuenta  que  las  inquietudes  que  agitan al  mundo,  esas   

convulsiones  sociales,  esos  movimientos  catastróficos  de  los pueblos,  

requieren  hombres  para  realizarlos;  tened  en  cuenta que  no  se  progresa  

estando  parados,  sinó  andando;  tened  en cuenta, como os decía antes, que 

los trabajadores manuales vamos a conquistar nuestra emancipación total. 

Vamos por tramos,  por tiempos, como queráis, però vamos realizándolo, y es 

preciso que vosotros salgais de ese marasmo, de ese amodorramiento en que 

os halláis; debeis saber que tenéis un puesto en la  lucha  igual  al  que  

nosostros  ocupamos.  

Es preciso que la clase media, esos hombres de laboratorio, esos abogados, 

literatos, poetas, perodistas (...) todos vo- sotros  debéis  venir  a  la  lucha  

(...) 

Nosotros decimos a todos los que quieran renovarse que ha lle-gado el 

momento de las grandes decisiones, que los que quieran intervenir en la vida 
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pública; los que quieran desviar del cauce cenagoso y sucio en que se 

desarrolla la vida española, han de hacer un esfuerzo y decir: con el pueblo o 

contra el pueblo. Hemos de prepararles el camino para seguir la verdade-ra 

ruta; los aires renovadores de fuera nos obligan a ello (...) Es preciso, se 

impone de una vez que si hay espíritu cívico, si hay ciudadanía, se manifieste 

de alguna forma; es necesario que la injustícia, único lema de este país, 

desaparezca; hace falta  acabar eso de que el Africa  empieza  en  los  

Pirineos".       

Òbviament,  de  manera  soterrada,  Pestaña barrejava  dues  qüestions  

diferents:  que  la  possible  emancipació  dels  obrers  no  es  feia en  contra  de  

tots  els  altres  sectors  socials  i  que,  molt  en  espe-cial,  el  nou  sindicalisme  

demanava  l'ajut  i  la  col�laboració  dels "intel�lectuals";  que  les  "clases  medias",  

els  elements  liberals,  renovessin  la  "vida  pública",  modernitzessin  el  país.  Per  

aquest  costat,  Pestaña  no  feia  més  que  participar  de  la  tradicional  postura 

anarquista  favorable  als  homes  liberals  i  progressius  del  país, en  especial,  és  

clar,  a  determinats  republicans,  encara  que  hom pogués  discrepar  de  les  seves  

esperances  en  la  via  política.  Potser  el  nou  era   que,  ara,  ja  el  1919,  una  

organització  sindical  forta  necessitava la seva ajuda per a poder desenvolupar-se (i 

desen- volupar-se volia dir fer la revolució, una revolució, d'altra ban- da,  vista  molt 

genèrica i àmplia). 

Fou en la explicació  del  nou  model  sindical  català  on,  tant Pestaña com 

Seguí,  cada  un  a la  seva  manera,  foren  més  brillants  i  clara. Per a Ángel  

Pestaña,  el  pes  dels  sindicats d'ofici als  sindicats  de ram  o  indústria  es 

justificava  en  principi  per  les  necesitats de la pròpia  lluita  dels  obrers  amb  la  

patronal  i  el  nou  capitalisme.  Les  caixes  de  resistència  adormien  les  ànsies  

de  lluita  i  podien ésser  substituïdes  amb  avantatge  per  la  solidaritat  econòmica  

quan  es  produia  el  conflicte.  L'estructura  i  funcionament  dels  sindicats  únics  

era  senzilla  i es preocupava  molt  d'evitar  la  centralització:  la  junta  comptava  

amb  un  president  elegit  per  aclamació  i  amb  dos o  tres  obrers  representants  

de  cada  secció.  A  més,  les  seves reunions  eren  obertes  sempre  als  delegats  

de  taller.  En  la  concepció de Pestaña,  aquests  eren  una  peça  clau  ("el  alma  
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de  nuestra  organización;  es  allí  donde  radica  su  verdadera  esencia"). 

El  delegat de taller  no  era  el  simple  representant  al  taller  del  Sindicat;  

tenia  àmplies  facultats  per  a  resoldre  (o  provocar)  conflictes.  Podia, comptant  

en  principi  amb  l'acord  dels  obrers,  deixar la  fàbrica i plantejar  una  vaga  

"incotinenti".  A  més,  el  delegat acostumava a èsser  el  recaptador  de  les  

cotitzacions.  D'altra  banda,  hom  havia separat  totalment  els  sindicats  de  les  

mutualitats o  mont  de  pietat. Si  volien  els  treballadors,  al  marge  del  sindicat,  

podien  crear  els  serveis  mutuals  que  volguessin,  però  el  sindicat  era  entés  

sols  com  a  base  de  lluita,  no  havia  de  tenir  interessos  creats   de  cap  classe  

("porque  si  los  tiene,  ateniéndose  a aquellos  intereses  creados,  nunca  aceptará  

la  lucha  en  su  verdadero  terreno").  Per últim, als  sindicats  tothom podia  pensar  

el  que  volgués í expressar les idees que fossin (607).  

Seguí  fou l'encarregat d'explicar les  aspiracions del nou sin-dicalisme i,  de  

passada,  diferenciar-lo  tant  dels  esquemes  dels  partits  socialistes  com dels  

anarquistes.  Socialistes  i  anarquistes no  podien  garantir,  "despues  de  la  

posibilidad  de  una  transformación  social",  la normalització  del  consum  i  de  la  

producció.  Això només  ho  podia  fer  el  sindicalisme.  Ara  bé,  calia un  clar  

procés      d'organització  i  preparació.  El  proletariat  havia  de  capacitar-se  per  al  

dia  del  traspàs  de  poder,  i  aquesta  preparació  no es podia  improvisar (608)- 

        Al  costat  de  totes  aquestes  qüestions  doctrinals,  una  evident  

preocupació  dels  dirigents  confederals a Madrid  fou  la  justificació de  la  seva  

actitud  negociadora  i  s'esforçaren  especialment  en  negar  la hipotètica  ruptura  

amb  la  tàctica  de  l'acció  directa  que  ells  defensaven.  Pestaña s'apressà  a  

diferenciar  l'acció  directa  del  fet  de  "salir  a  la  calle  a  dar  palos  a  los  

esquiroles".  Acció  directa  era,  segons ell (609):  

"que los obreros  traten directamente,  sin  intermediarios,  sean estos  

trabajadores  o  sean  estos  políticos  o  burgueses  o  autori-dades,  con 

aquellos  con  quienes  tenemos  el  litigio  pendiente" 

Es  a  dir,  que  si  hi  havia  una  vaga,  eren  els  mateixos  vaguistes  qui  

havien  de  discutir  i  arribar  a  un  acord  amb  la  patronal, sense  intervenció  o  
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arbitratge  ni  de  treballadors  no  directament implicats  en  el  conflicte  ni  

autoritats  ni  polítics.  Amb  aquesta      definició,  a  més,  teòricament  estava  

clara  la actuació  confederal a  Barcelona: amb les autoritats  havien  negociat  i  

estaven  negociant l'alliberament  dels  presos  o  el  restabliment  de  les  garanties  

constitucionals,  amb  la  patronal  (primer  amb  els  de  la  Canadenca,  després 

amb tota la patronal)  les reivindicacions econòmiques i laborals. 

Seguí  afirmà també que  amb  el  governador  civil  o amb  el govern només 

es tractaven questions d'ordre públic, restabliment de les garanties, llibertat  dels  

presos,  obertura dels  locals  sindicals,  etc.. 

"Las  reivindicaciones econòmicas hemos de resolverlas  directamente  con  los  

patrones,  sin  intervención  ninguna  de  las  auto-ridades.  Estàs  podrán  

ponernos  al  habla;  però  nada  más" (610).  

En  tot  cas,  l'ambigüitat  era  acusada.  I  semblava  excessiu reduir  

l'acceptació  de  la  Comissió  Mixta,  així  com  dels  reials  decrets  sancionadors  de  

bases  acordades,  només  al  fet  que  una  autoritat  havia  posat  en  contacte  

obrers  i  patrons. 

De  tota  manera,  cal  no  oblidar  que  els  dirigents  confederals catalans  

havien  procurat  donar  un  gran  protagonisme  als  vaguistes, primer  en  el  

conflicte  de  la  Canadenca  i  després  en  el  generalitzat,  per  damunt,  en  

principi,  dels  comitès. 

A  part  de  tot  l'assenyalat,  l'anada  a Madrid  tingué  un  altre  objectiu:  la  

represa  de  la  idea  de  celebrar  un  congrés  de  la  CNT,  ara  ja  molt  clarament  

en  competència  amb  la  UGT.  Pestaña  ho  afirmava  de  la  següent  manera (611): 

"Nosotros, hasta ahora, hemos limitado nuestra organización a Cataluña; en lo 

sucesivo la vamos a extender a toda España, y lo  vamos  a  hacer  

convencidos  de  la  bondad  de  nuestras  teorías,  convencidos  de  que  

nuestros  procedimientos  son lógicos y  ració-nales;  vamos  a  decir  a  todos  

los  trabajadores  de  España  que sigan  el  lema  de  la  Internacional:  "La  

emancipación  de  los trabajadores  ha  de  ser  obra  de  los  trabajadores  

mismos" ;  vamos  a  decirles:  no  os  fiéis de ninguno  que  se  os  presente  

con capa  de  redentor.  El  blanco  o  rojo,  que  todo  el  que  pretende 
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redimir  a  los  demás,  lo  que  va  es  a  elevarse  y  a  encumbrarse por  

encima  de  ellos  (...) Nosotros  queremos  decir  que  cuando  alguien  objeta:  

en  Catalunya ... en Madrid por el trabajador madrileño  no es  como  el  

catalán,  yo  le  digo  que  es  lo  mismo”. 

Seguí, per la seva banda,  ja  ho  havia  anunciat  abans,  el  12  de setembre 

en una entrevista concedida a  "España Nueva" (612): 

-"Para cuando Barcelona se normalice,  ¿qué planes tienen en proceso? 

Preparación intensiva por todas las regiones de España  (...)  

-Entendemos que será difícil hacer prosélitos,  porque a los trabajadores 

dirigidos  por los  socialistas,  parece que les importa más la política que la 

emancipación de la explotación presente  (...)  ese  es  el  fuerte  por  el  que  

la  Confedera-ción ganará  la  batalla  a  la  Unión,  porque  los  obreros,  

cansa-dos y desengañados de los políticos,  de dar dinero de las Sociedades  

Obreras  para  gastos  electorales,  ven  en  la  Confe-deración  el  instrumento  

de  lucha  que  necesitan  para  triunfar". 

La  convocatòria  del  congrés,  segons  la  CNT,  fou  feta  efectiva-ment  pel  

comitè  nacional,  l'octubre  de  1919.  En  ella  es  fixaven  els criteris  organitzatius  

del  congrés  i  hom  avençava  una  sèrie  de  te- mes  de  discussió  presentats  pel  

propi  comitè  nacional,  per  la  Confederació  Regional,  la  federació  local  de  

Barcelona  i  els  sindicats d'Arts  Gràfiques  i  de  la  Construcció.  Entre  els  criteris  

organitzatius,  hom  raonava (613):  

"Como  prueba  de  nuestro  buen  deseo  de  unir  en  un  solo  organis-mo  

nacional  a  todos  los  trabajadores  de  España,  el  comitè  que suscribe  ha  

decidido  convocar  indistintamente,   sean  o  no  fede-radas, a todas  las  

entidades  obreras  de  resistencia  al  capital  constituidas  en  la  nación y sus  

colonias. 

Todas  las  organizaciones  que  asistan  al  congreso  tendrán,  sin distinción,  

derecho  de  discusión  e  intervención  en  todos  los temas  que  figuren  en  

la  orden  del  dia. El derecho de votar serà  exclusivo  para  sus  secciones  

federadas.  No  obstante  ten-drán  también  este  derecho  las  secciones  no  

federadas,  en  las resoluciones  sobre  el  tema  "La  Unión  del  proletariado".  

Las  representaciones al congreso deben ser ostentadas por elementos 
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profesionales" . 

Doncs com hom no havia negociat amb la UGT, era clar que en el fons la 

convocatòria oberta només era una manera de permetre la presencia de societats  

obreres  neutres  o properes a la CNT.  Tanmateix,  també el reconeixement  de  fins  

a  quin  punt  tot  el  tema  de  la unió sindical  de  la  classe  obrera  tenia  encara  

força  i  hom  no  podia ignorar-ho. 

          Les normes que afectaven el congres eren:  els comitès de  les seccions  

nacionals,  locals  o  comarcals,  així  com  de  les  regionals podien assistir  i  

intervenir,  però  no  tenien  dret  a  vot; les intervencions  dels  delegats  

s'ajustarien a  un  sistema  proporcional  (pel nombre d'obrers  representats);  

tanmateix  no  s'establien  uns  criteris  clars  de  control  de  les  afiliacions  (les  

societats  obreres  simplement  haurien  d'enviar  una  tarja  al  comitè  nacional  

fent constar  el  nom  dels  delegats  i  el nombre  d'obrers  adherits;  una còpia  

d'aquesta  tarja  havia  de  constituir  la  credencial  del  delegat);  s'admetrien  

temes  de  discussió  fins  els  20  dies  anteriors  al congrés,  etc (614). 

El  congrés  es  reuní  a  Madrid,  al  teatre  de  la  Comedia,  els dies  10-18  

de  desembre  de  1919  i  fou,  sens  dubte,  la  reunió  obrera més  important,  tant  

pel  nombre  de  delegats,  com  pel  nombre  de  sindicats  i  d'obrers  representats,  

de  tota  la  història  del  moviment  obrer  espanyol.  Hi  foren  representats  

715.542  obrers  federats  i  57.049  no  federats,  amb  un  total  de  437  delegats 

(615). De  tota  manera  no és  aquest  el  lloc  per  a  explicar  amb  detall  el  

desenvolupament i  la  significació  del  congrés.  N'hi  ha  prou  amb  recordar  que  

els temes  més  importants  foren  la  hipotètica  unió  amb  la  UGT,   la  dissolució  

de  les  federacions  d'indústria,  l'actitud  a  prendre  davant la  III  Internacional,  i  

la  definició  ideològica  bàsica  de  la CNT. 

Tres sessions transcorregueren amb la discussió del tema de la unificació: com 

és sabut, hom aprovà la següent proposició interna,  defensada pel comitè nacional 

(616):   

"Considerando que las tácticas y el contenido ideológico de la Confederación 
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Nacional del Trabajo y de  la Unión General de Trabajadores  son  

diametralmente  opuestos  y  están  completamente asumidos  y,  por  tanto,  

no  ignorados  de  nadie,  entienden  los sindicatos que suscriben que no debe 

irse a la fusión de los organismos,   sinó  a  la  absorción  de  los  elementos  

que  integran a la  Unión  General  de  Trabajadores. 

 ... que  la  Confederación  representa  un  número  de  adheridos ... veces 

mayor; y 2º, porque  siendo,   como anteriormente  se ha dicho,  conocido  de  

todos  la  táctica  seguida  por  la  Confede-ración y  habiendo  sido  invitados  

a  este  congreso  los  elementos de la Unión  General,  al  no  asistir  a  él  han  

demostrado  no estar conformes  con  dicha táctica,  y sería inútil  la  

celebración  de  otro  Congreso,  ya  que  ellos  no  habían  de  convencernos 

para  adoptar  sus  mètodos  de  lucha. 

Además,  los  que  proponen  recaban  del  Congreso  se  redacte  un 

manifiesto  dirigido  a  todos  los  trabajadores de España,  concediéndoles  un  

plazo  de  tres  meses  para  su  ingreso  en  la  Confede-ración Nacional,  

declarando  (amarillos)  a  los  que  no  lo  hagan. Madrid,  13  de  diciembre  

de  1919." 

Les  discussions  havien  estat  molt  complicades  i,  de  fet,  el comitè  

nacional  sabé  aprofitar  les  manifestacions  crítiques  contra la  UGT  de  la  majoria  

de  delegats  per  a  imposar,  en  el  moment  oportú,  aquelles  tesis  

absorcionistes.  Inicialment,  la  majoria  de  la ponència  havia  plantejat  la  

necessitat  de  la  unificació  i  la  no  opo-sició  a  la  fusió  de  tots  els  organismes  

obrers  existents  si  hom acceptava  l'acció  directa.  Un vot  particular  de  la  

minoria  de  la ponència  demanava  més  concretament  que  el  comitè  de  la  CNT  

parlés amb  el  de  la  UGT  per  a  estudiar  unes  bases  d'unió,  i  no  esmentava 

per  a  res  l'acció  directa.  Després  de  moltes  intervencions  i  discussions,  

centrades  en  les  possibles  diferenciacions  a  fer  entre la conveniència de  la unió 

del proletariat i  la de  la fusió dels dos  organismes,  i  en  com  arribar  a  fer  una  

fusió  sense  abandonar els  "principis",  es  configuraren dues  postures  

aparentment  encapçalades  per  Àngel  Pestaña  i  per  Eleuterio  Quintanilla.  

Pestaña  explicitava una  sèrie de  condicions  que havia de reunir el possible  

organisme  resultant  de  la  fusió  (sindicats  d'indústria,  autonomia dels  mateixos,  
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incompatibilitat  entre  els  càrrecs  sindicals  i  qualsevol  representació  política  o  

estatal)  i  donava  un  termini  de  72 hores  a  la  UGT  per  a  contestar.  

Quintanilla,  amb  la  signatura  de  la pràctica  totalitat  dels  delegats  asturians,  

després  d'afirmar  la necessitat  de  la  unió  i  de  considerar  que  la  CNT  amb  la  

seva  força no  havia  de  témer  pels  seus  principis,  demanava  un  congrés  

d'unificació  convocat  per  ambdues  centrals  i  en  el  qual  simplement  aquestes  

havien  de  comprometre's  a  acceptar-ne  els  resultats.  Seguí  intenta  llavors  que  

Pestaña  i  Quintanilla  es  posessin d'acord,  assegurant  que  només  tenien 

diferències  de  forma  i  de  termini.  Les  discussions  continuaren  i  els  asturians  

es  resistiren  a  la  refundició de  les  propostes.  A  la  fi, quan  semblaven haver  

arribat  a  un  acord, es  produí  la  proposició  incidental  triomfadora,  redactada  

per  Enric Valero,  que  ja  hem  comentat.  Guanyà  per  323.955  vots  contra  

169.125 favorables  a  la  proposta  d'Asturies (617). 

Les  discussions  sobre  les  federacions  d'ofici  s'articularen entorn  de  dues 

postures:  la  defensa  del  sindicat  únic,  federació local,  federació  comarcal,  

confederació  regional,  confederació  nacional  com  a  l'exclussiva  línia 

organitzativa  de  la  CNT,  i  la  que volia  completar  aquest  esquema  organitzatiu  

amb  les federacions  nacionals  d'indústria.  La  derrota  de  la  proposició  

minoritària,  defensada  per  Quintanilla  i  per  Peiró,  fou  total,  651.473  vots  

contra  14.008 618).  A  les  discussions  sorgiren  molts  greuges  contra  les  

federacions nacionals d'ofici: la major part d'elles giraren entorn del seu caràcter 

neutre o competitiu envers la línia organitzativa bàsica de la central sindical, El 

dictamen aprovat simplement acceptava  la formació d'uns  comitès de  relacions  i 

d'estadística.  

Pel  seu  costat,  el  tema  de  la  revolució  russa,  amb  un  gran  pres-tigi  

entre  els  delegats,  però  prestigi  que  no  pogué  alterar  les matisacions  d'alguns  

sobre  el  seu  caràcter  polític  i  dictatorial, i  de  la  possible  adhesió  a  la  Tercera  

Internacional,  acabà  amb  la resolució  següent:  un  cop  més  auspiciada  pel  

comitè  nacional (619):    
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"Primero.  Que  la  Confederación  Nacional  del  Trabajo  se  declare firme  

defensora  de  los  principios  que  informan  a  la  Primera Internacional,  

sostenidos  por  Bakunin. 

Segundo.  Declare  que  se  adhiere,  y  provisionalmente,  a  la  Tercera  

Internacional,  por  el  caràcter  revolucionario  que  la  pre-side,  mientras  se  

organiza y  celebra  el  Congreso  Internacional en España,  que  ha  de  sentar  

las  bases  por  que  ha  de  regirse la  verdadera  Internacional  de  los  

trabajadores". 

A  més,  sense  haver  preparat  cap  discussió  ordenada  sobre  el contingut  

ideològic  bàsic  de  la  CNT,  hom  aprovà  la  següent  declaració  de  principis (620): 

"Los  delegados  que  suscriben,  teniendo  en  cuenta  que  la  tendència  que  

se  manifiesta  con  más  fuerza  en  el  seno  de  las  or-ganizaciones  obreras  

de  todos  los  paises  es  la  que  camina  a la  completa,  total,  absoluta  

liberación  de  la  humanidad  en  el orden  moral,  económico  y  político,  y  

considerando  que  ese  objetivo  no  podrá ser  alcanzado  mientras  no  sea  

socializada  la tierra  y  los  instrumentos  de  producción  y  de  cambio,  y  no  

desaparezca  el  poder  absorbente  del  Estado,  proponen  al  Congreso  que,  

de  acuerdo  con  la  esencia  de  los  postulados  de  la  Internacional  de  los  

Trabajadores,  declare  que  la  finalidad  que persigue  la  Confederación  

Nacional  del  Trabajo  en  España  es el  comunismo  libertario". 

Hi  hagueren  en aquell  congrés  molts  d'altres  acords,  usualment no 

valorats, que podrien ajudar força a entendre el que significava  en aquells  moments  

la  CNT  i  fins  a  quin  punt  els  dirigents més  sindicalistes  de  Catalunya  

quedaren -començant pel mateix Seguí-marginats.  De  tota  manera aquí  

m'interessa  centrar  l'anàlisi  en  la valoració  de  la força  i  tendències  de  la  CRT  

de  Catalunya. 

Cal  tenir  en  compte  que,  malgrat  les  limitacions  que  assenyalaré  -i  que  

són  força  importants-,  el  congrés  permet  establir  més o  menys  

aproximadament  quina  era  la  força  de  la  Confederació  a  Catalunya,  i  fins  a  

quin  punt  era  cert  que  els  dirigents  confederals consideraven  haver  reunit  i  
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representar  la  totalitat  dels  obrers catalans. 

Segons els càlculs fets per la memòria oficial del congrés, la delegació catalana 

portava la representació de 427.086 obrers federats  i  6.660  no  federats,  encara  

que  altres  càlculs  fixen  aques 

tes  xifres,  respectivament,  en  427.407  i  6.350 (621). Els  delegats  catalans  

que  figuren  en  la  mateixa  membria  són  131,  als  quals  cal  afegir  alguns  pocs  

delegats  de  Catalunya  (normalment  de  Barcelona)  que representaren  societats  

obreres  d'altres  llocs  i,  en  canvi,  cap  catalana.  Amb  aquesta  situació  n'he  

localitzats  56.  Per  tant,  els delegats  arribats  a  Madrid,  provinents  de  Catalunya  

eren  136.  La seva  distribució  pot  donar  una  primera  imatge  de  la  implantació  

de la  CRT. 

Barcelona 66  (+5)  delegats 

Badalona 14 

Manresa 9 

Mataró  i  Maresme 8 

Vallès  oriental  i  occidental 5 

Baix  Llobregat 2 

Vic  i  l'Osona 2 

Igualada 2 

Sitges 2 

Vilafranca  del  Penedès 1 

Vilanova  i  la  Geltrú 1 

                                     ____________________ 

                                         112  (+5) delegats 

Girona (comarques  orientals) 6 

Ripollès 3 

Tarragona 7 

Lleida 3 

                                     ____________________ 

                                            131  (+5)  delegats 

Nombrosos  d'aquests  delegats  portaren  lògicament  més  d'una 

representació,  destacant  en  aquest  sentit  els  components  del  comitè nacional  

de  la  CNT.  Els  seus  8  components  portaven,  sols  de  Catalunya,  la  

representació  de  56  organismes  obrers  amb  14.427  obrers afiliats,  de  41  
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poblacions.  De  tota manera,  la  xifra  no  era  proporcionalment  massa  elevada;  

cal  tenir  en  compte  que  segons  pròpies afirmacions,  exagerades  tanmateix,  el  

comitè  nacional  tenia  la  representació  de  180.000  obrers  de  tota  Espanya 

(622). 

Al  congrés  del  teatre  de  la  Comèdia  foren  representats,  en  conjunt,  

sindicats  obrers  de  més  de  133  poblacions  catalanes:  141  sindicats  locals  

d'ofici  o  d'indústria,  més  11  federacions  locals  i 32  sindicats  únics  de 

treballadors  (o  d'oficis  varis)  locals,  assimilables  de  fet  a  federacions  locals  de  

societats  obreres;  5  sindicats  o  federacions  d'indústria  interlocals  (sindicat  de  

la  fusta, fabril  i  ram  de  l'aigua  de  l'Art  Llobregat,  fabril  del  Maresme, de  la  

fusta  de  la  província  de  Tarragona)  i  6  federacions  comarcals (Baix  Llobregat,  

el  Vendrell  i  comarca,  Valls  i  radi,  Alt  i  Baix Priorat,  del  Ter  i  Fresser,  de  

Girona).  En  conjunt,  195  organismes sindicals  obrers (623). 

En  definitiva,  si  hom  treballa  les  dades  oferides  per  la  memòria  del  

congrés  de  1919,  es  pot  obtenir  un  quadre  força  detallat del  volum  de  la  

implantació  de  la  Confederació  Regional  de  Catalu- nya.  També  del  grau  

d'estructuració  interna  assolit.  La  relació  de les  forces  sindicals  representades  a  

Madrid  és (624): 

el  Barcelonès 

Barcelona 

Federació  local  de  sindicats 

S.U.  ram  de  l'alimentació 16.000  afiliats 

S.U.  de  les  arts  gràfiques,  paper,                11.700  
cartró  i  similars 

del  ram mercantil 11.562 

S.U.  del  ram  de  la  construcció 35.000 

S.U.  del  ram  de  laborar  fusta  i 

anexos 13.000 

S.U.  del  ram  de  la  metal�lúrgia 35.000 

S.U.  del  ram  de  construcció  de  
cotxes  i  carrosseries  per  a   
automòbils 700 

S.U.  d'higiene  i netedat 3.000 
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S.U.  del  ram  de  la  pell  i  similars 14.039 

S.U.  de  productes  químics  i  similars 3.000 

S.U.  de  les  professions  liberals 150 

S.U.  dels  serveis  públics 6.500 

S.U.  de  l'art  tèxtil  i  fabril 42.000 

S.U.  del  ram  de  transports   
terrestres  i  marítims 30.000 

S.U.  del  ram  del  vestir 20.000 

S.U.  del  ram de  laborar  vidre 2.700 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Soc.  de  pagesos  de  Sant  Andreu 70 

Soc.  de  dependents  de  carboneries 
La  Fraternal 350 

La  Unió,  soc.  obrera  de  dependents  
enllustradors 320 

So.  Instructiva  d'obrers  i  empleats 
de  l'ajuntament 5.500   (no  federats) 

Associació de Capitans i Pilots  de   
la Marina  Mercant 750 

Soc.  Espanyola  de  maquinistes   
navals 550 

Soc.  d'invàlids  La  Oportuna 96 
___________________________________________________________ 
16  sindicats  d'indústria,  6  sindi-            246.487  afiliats  (+  5.500 no  
cats  d'ofici  (+  1  no  federat) 24   federats) 

Badalona 

Federació  local  de  soc.  obreres 

S.U.  del  ram  de  l'alimentació 228 

S.Ut  del  ram  de  la  construcció 2.000 

S.U.  del  ram  de  laborar  fusta 500 

S.U.  d'obrers  metal�lúrgia   1.500 

S.U.  de  l'art  fabril 3.000 

S.U.  del  ram  del transport 150 

Sindicat  d'oficis  varis 500 

S.U.  de  la  Indústria  vidriera 650 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Soc.  d'oficials  perruquers  i  barbers 130 

Soc.  de  corders 302 

Sindicat  d'obrers  tintorers  en   
troques  i  similars 180 
___________________________________________________________ 
7  sindicats  d'indústria,  4  sindicats 9.140  afiliats 
d'ofici 
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Esplugues  de  Llobregat 

Soc.  de  pagesos 50 

Soc.  d'oficis  varis 100 

Hospitalet  de  llobregat 

Sindicat  de  pagesos 165 

Sant Just  Desvern 

societat  de  pagesos 140 

Total  Barcelonès 

23  sindicats  d'indústria  i  14  sin-     256.082  afiliats  (+  5.500 no 

         dicats  d'ofici  (+  1  no  federat)    federats) 

 

BAIX LLOBREGAT 

Cervelló 

S.U.  de  treballadors 80 

Soc.  d'obrers  La  Vidriera 140 

Cornellà de Llobregat 

S.U.  de  treballadors 1.300 

Sindicat de vidriers  i  similars 120 

Gavà 

S.U.  de  treballadors 240 

Martorell 

S.U.  de  treballadors 200 

Molins  de  Rei 

S.U.  de  treballadors 700 

Olesa de  Montserrat 

Sindicat  d'oficis  varis 1.500 

Prat  de  Llobregat 

S.U.  de  treballadors 600 

Soc.  de  pagesos 125 

Sant Boi 

S.U.  de  treballadors 800 

Sant  Feliu  de  Llobregat 

Federació  Comarcal  Obrera  del  Baix Llobregat 

S.U.  de  treballadors 1.300 

Soc.  de  pagesos 125 

Sant Joan Despí 
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Soc.  de  pagesos 60 

Sant  Vicens  dels  Horts 

S.U.  de  treballadors 200 

Vallirana 

S.U.  de  treballadors 40 

TOTAL  BAIX  LLOBREGAT 

9  sindicats  únics  de  treballadors 7.530  afiliats 
locals,  7  sindicats  d'ofici 

VALLÈS  OCCIDENTAL 

Caldes de Montbui 

S.U. de treballadors 1.000 

Castellar  del  Vallès 

S.U.  de  treballadors 500 

Cerdanyola/Ripollet 

S.U.  de  treballadors 500 

Rubí 

S.U.  de  treballadors 1.185 

Sabadell 

Federació  Obrera  de  Sabadell 

S.U.  del  ram de  l'alimentació 200 

S.U.  de  les  arts  del  llibre 125 

S.U.  mercantil 200 

S.U.  ram de  la  construcció 500 

S.U.  del  ram  de  laborar  fusta 300 

S.U.  del  ram  de  la  metal�lúrgia 1.000 

Sindicat  obrer  de  professions  vàries 100 

S.U.  de  l'art  fabril 5.000 

Soc.  obrera  de  carreters 500 
___________________________________________________________ 
 7.925 

Sentmenat 

S.U.  de  treballadors 600 

Terrassa 

Federació  local  de  sindicats  obrers      10.180 

TOTAL  VALLÈS  OCCIDENTAL 

1  federació  local,  5  sindicats  únics 

de  treballadors  locals,  7  sindicats 

d'indústria,  2  sindicats  d'ofici 21.890  afiliats 
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VALLÈS  ORIENTAL  

Granollers 

S.U. de treballadors 2.300 

Mollet  del  Vallès 

S.U.  de  treballadors 500 

TOTAL VALLÈS  ORIENTAL 

2  sindicats  únics  locals 2.800  afiliats 

 

EL MARESME 

Arenys  de  Mar 

Soc.  de  vidriers 25 

Cabrils 

Secció  de  l'art  fabril  del  Maresme 

Canet  de  Mar 

Unió  Obrera  de  l'art  fabril  i  tèxtil      1.038 

Malgrat 

S.U.  de  treballadors 450 

Masnou 

Federació  de  l'art  fabril  del  Maresme    3.280 

Secció  de  l'art  fabril  del  Maresme 

Mataró 

Federació  local  obrera 1.984 

S.U.  del  ram  de  l'alimentació 150 

Soc.  de  serradors  mecànics  i  similars 350 

S.U.  del  ram  de  la  metal�lúrgia 450 

Soc.  d'obrers  en  cartró,  cartolina  i 

paper 316 

Soc.  de  l'art  fabril,  obrers  en  gènere 
de  punt 4.000 

S.U.  de  vidriers,  bombeters  i  similars          350 
________________________________________________________ 
 7.600  

Premià  de  Dalt  

Secció  de  l'art  fabril  del  Maresme 

Premià  de  Mar 

Secció  de  l'art  fabril  del  Maresme 

Teià 

 

Vilassar  de  Dalt 

Secció  de  l'art  fabril  del  Maresme  

Vilassar  de  Mar 
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Secció  de  l'art  fabril  del  Maresme 

TOTAL MARESME 
1 federació  d'indústria,  1  federació  
local,  1  sindicat  únic  de  treballadors 
locals,  4  sindicats  d'indústria,  4   
sindicats  d'ofici 12.393  afiliats 

 

GARRAF 

Sitges 

Soc. de  paletes 105 
Soc. de  fusters 30 
Soc. d'oficials  barbers 20 
Soc. de  constructors  de calçat                       800 

Vilanova  i  la Geltrú 

Federació  local  de  soc.  obreres 
Soc.  obrera  de  cables  elèctrics 700 
Soc.  obrera  de  flequers 35 
S.U.  del  ram de  la  construcció 400 
S.U.  de l'art  tèxtil  i  fabril 1.100 
Soc.  obrera  La Emancipadora 400 
________________________________________________________ 
 2.635 

 

TOTAL GARRAF 
2  sindicats  d'indústria,  4  sindicats 
d'ofici  (+  3  no  federats) 2.740  afiliats  (+850  no 
    federats) 

ALT  PENEDÈS 

Vilafranca  del  Penedès 

Federació  local  de  Soc.  obreres 1.000 

 

ANOIA 

Igualada 

Federació  local  de  soc.  obreres 

S.U.  del  ram  de  l'edificació 1.600 

Soc.  d'obrers  blanquers  La  Unión 

Proletaria 1.500 

Soc.  obrera  d'oficis  varis 2,500 

TOTAL ANOIA 

1 sindicat d'indústria, 2 d'ofici 5.100 

 

BAGES 

Balsareny 

S.U.  de  treballadors 1.003 
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Callús 

Secció  de  l'art  fabril  de  l'Alt Llobregat 

Cardona 

Secció  de  l'art  fabril  de  l'Alt Llobregat 

Castelladral  (Navars) 

Sindicat  d'oficis  varis 400 

Manresa 

Fed.  de  l'art  fabril  de  l'Alt 
Llobregat 42.300 

Federació  del  ram  de  l'aigua 
de  l'Alt  Llobregat 12.000 

Federació  local  de  sindicats  obrers 

S.U.  del  ram  de  l'alimentació 350 

Associació  Obrera  de  les  arts  del llibre 
Sindicat  de  dependents  barbers 

S.U.  mercantil 505 

S.U.  del  ram  de  la  construcció 450 

S.U.  del  ram  de  laborar  fusta 515 

S.U.  del  ram  de  la  metal�lúrgia 410 

S.U.  del  ram  de  la  pell 200 

Soc.  fabril  cotonera 5.000 

Soc.  d'operaris  de  cintes  de  cotó 220 

Soc.  d'obrers  carreters  i  camàlics 245 
________________________________________________________ 
 7.895 

Monistrol.  Castellvell.  Sant  Vicenç 

S.U.  de  treballadors 1.200 

Navarcles 

Secció  de  l'art  fabril  de  l'Alt 

Sallent 

Sindicat  d'oficis  varis 1.500 

Santpedor 

Secció  de  l'art  fabril  de  l'Alt 
Llobregat 

Sant Joan  de  Vilafonada 

Secció de  l'art  fabril de  l'Alt Llobregat 

Sant  Vicenç  de  Castellet 

Secció  de  l'art  fabril  de  l'Alt Llobregat 

Súria 

S.U. de treballadors   300 

 

BERGUEDÀ 
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Berga 

S.U.  del  ram  de  laborar  fusta  i  ane- 
xes  de  l'Alt  Llobregat  1.067 

Fígols 

Secció  de  l'art  fabril  de  l'Alt Llobregat 

Gironella 

Secció  de  l'art  fabril  de  l'Alt Llobregat 

Olvan 

Secció  de  l'art  fabril  de  l'Alt Llobregat 

Puig-reig 

Secció  de  l'art  fabril  de  l'Alt Llobregat 

TOTAL  BAGES  I  BERGUEDÀ 

3  federacions  i  sindicats  d'indústria 
interlocals,  5  SUT  locals,  7  sindicats 
d'indústria,  4  sindicats  d'ofici 67.665  afiliats 

 

OSONA 

Vic 

Federació  local 1.672 

 

RIPOLLÈS 

Ripoll 

Federació  comarcal  de  sindicats  del 
Ter  i  Fresser 9.500 

Sant Joan de  les  Abadesses 

S.U.  d'oficis varis 700 

 

GIRONÈS 

Girona 

Federació  comarcal  de  sindicats  de 
Girona 2.117 

Federació  local  de  sindicats obrers 

Sindicat  de  manobres 125 

Sindicat  de  rajolers 42 

Sindicat  de  picapedrers 50 

Sindicat  d'espardenyers 100 

Sindicat  ferroviari  Olot-Girona 114 

Sindicat  de  la  fusta 180 

Sindicat  de  mecànics 110 

Sindicat  de  paperes 100 

Sindicat  de  cotxers 80 
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Sindicat  de  carreters 200 

Sindicat  d'oficis  varis                                    75   
___________________________________________________________ 
 1.176 

Banyoles 

Federació  de  societats  obreres 200 

Caçà  de  la  Selva 

Federació  de  societats  obreres 708 

Celrà 

Sindicat  d'oficis  varis 200 

Llagostera 

Federació  local  de  societats  obreres 422 

Sarrià  de  Ter 

Sindicat  de  l'art  fabril  La  Redención 1.077 

Soc.  de  cimenters  i  rajolers 125 

TOTAL  GIRONÈS 

1 federació  comarcal,  3  federacions   
locals, 1  SUT  local,  1  sindicats  
d'indústria,  12 sindicats  d'ofici 6.025 

 

ALT EMPORDÀ 

Figueres 

S.U.  de treballadors 651 

 

BAIX EMPORDÀ 

La Bisbal 

Federació de  societats  obreres 500 

Palafrugell 

Federació  local  de  sindicats  obrers 2.115 

Palamós 

S.U.  del  ram de  la  construcció 150 

Soc.  d'obrers  flequers 30 

Sindicat  ferroviari  Flaçà-Palamós 74 

Sindicat  d'oficis  varis 3.000 

Sant  Feliu de  Guíxols 

Federació  local  de  sindicats  obrers 3.200 

Sind.  ferroviari  Sant  Feliu-Girona 93 

Torroella  de Montgrí 

Soc.  d'obrers  paletes  i  manobres 35 

TOTAL  BAIX  EMPORDÀ 

3  federacions  locals,  1  SUT  local,  1 
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sindicat  d'indústria,  4  sindicats  d'ofici        9.197  afiliats 

 

LA  SELVA 

Blanes 

S.U.  de  treballadors 600 

Hostalric 

Sindicat  d'obrers  surotapers  La 
Emancipación 53 

Lloret  de  Mar 

Soc.  d'obrers  surotapers  La  Unión 67 

Tossa  de  Mar 

Sindicat  obrer  surotaper 110 

TOTAL  LA  SELVA 

1  SUT  local,  3  sindicats  d'ofici 830  afiliats 

 

LA GARROTXA 

Begudà  (Sant Joan  les  Fonts) 

Sindicat  d'oficis  varis 700 

Castellfollit  de  la  Roca 

Sindicat d'oficis varis 600 

Olot 

S,U.  de  treballadors 3.000 

TOTAL  LA  GARROTXA 

3  SUT  locals 4.300  afiliats 

 

SEGRIÀ 

Lleida 

Federació  local  obrera 1.660 

Soc.  de  conductors  de  carros,  mossos 150 

Granja  d'Escarp 

Sind.  obrers  carbonífers  del  Segre 310 

TOTAL  SEGRIÀ 

1  federació  local,  2  sindicats  d'ofici 2.120  afiliats 

 

TARRAGONÈS 

Tarragona 

Sindicat del  ram de  laborar  fusta  de  la 
província 334 

 

BAIX  PENEDÈS 
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L'Arboç 

Soc.  d'obrers  pagesos 125 

la Bisbal  del  Penedès 

Societat  de  pagesos 180 

el  Vendrell 

Federació  d'obrers  pagesos  del  Vendrell 
i  comarca 1.900 

TOTAL  BAIX  PENEDÈS 

1  federació  comarcal,  2  sindicats  d'ofici 2.205  afiliats 

 

ALT  CAMP  

Alcover 

Soc.  de  pagesos 30 

Unió arrendatària i  Jornalera 300 

Cabra  del  Camp 

Soc.  de  pagesos 205 

El Milà 

Soc.  de  pagesos 40 

Nulles 

Soc.  d'obrers  pagesos 60 

El  Pont  d'Armentera 

Soc.  de  professions  vàries 134 

Puigpelat 

Soc.  de  pagesos TO 

Vallmoll 

Soc.  de  treballadors  del  camp 100 

Valls 

Federació  agrícola  de  Valls  i  el  seu  radi      2.500 (12  pobles) 

Secció  de  S.U.  del ram  de  laborar  fusta  
de  la  província 

Vilabella 

Soc.  de  pagesos 34 

TOTAL  ALT  CAMP 

1  federació  comarcal,  9  sindicats  d'ofici      3.473  afiliats 

 

BAIX CAMP  

Mont-roig 

Soc.  de  pagesos 100 

Reus 

Soc.de  pagesos 50 
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Soc.de  peons  de  la  indústria  i comerç         380 

Soc.de carreters 200 

Secció  del  S.U.  del  ram  de  laborar   
fusta de  la  província 

Selva  del  Camp 

Sindicat  de  pagesos 160 

TOTAL BAIX  CAMP 

5  sindicats  d'ofici 890  afiliats 

 

CONCA DE BARBERÀ 

Espluga de  Francolí 

Sindicat  de  pagesos 70 

Montblanc 

Soc.  de  pagesos  jornalers 200 

 

PRIORAT 

Bellmunt 

Soc.  d'oficis  varis 70 

Capçanes 

Unió  obrera  de  pagesos 42 

Cornudella 

La  Mutua  Obrera 59 

Falset 

Fed.  comarcal  de  l'Alt  i  Baix  Priorat 4.842 

Soc.  de  treballadors  del  camp 480 

Gratallops 

Soc.  obrera  instructiva 50 

Guiamets,  els 

La  unió  dels  treballadors  del  camp 38 

Lloà 

Coop,  obrera La  Redentora 49 

Marçà 

Soc.  de  pagesos 500 

el  Marroig 

Soc.  obrera  d'oficis  varis 125 

Poboleda 

Soc.  obrera  instructiva 47 

Torroja 

Soc.  de  treballadors  del  camp 80 

TOTAL  PRIORAT 
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1  federació  comarcal,  11  sindicats  d'ofici 6.382  afiliats 

 

RIBERA  D'EBRE Flix 

Agrupació  obrera 400 

Serra  d'Almós 

Soc.  d'obrers  pagesos 58 

Vinebre 

Soc.  obrera 20 

 

BAIX  EBRE 

Tortosa 

Secció  del  S.U.  del  ram  de  laborar   
fusta de  la  província 

 

MONTSIÀ 

Godall 

S.U.  de  treballadors 42 

 

Segons  aquesta  relació,  el  nombre  d'afiliats  confederals  catalans  

representats  al  congrés  de  desembre  de  1919  fou: 

Barcelona  província 378.872 

Girona 31.203  

Lleida 2.120 

Tarragona 14.074 
                                                           ______________________ 
 426.269  obrers 

Als  quals  caldria  afegir  1.012  afiliats  de  dues  societats  obre res  que  no  

he  pogut  localitzar,  per  a  obtenir  una  xifra  total  de 427.281,  xifra molt  

propera  a  la  donada  oficialment.  Al  congrés, a  més,  foren  representades  4  

societats  (1  de  Barcelona  i  3  de  Sit-ges)  considerades  no  federades,  amb  un  

total  de  6.350  obrers (625). 

La  xifra  és  imponent.  Cal  tenir  en  compte  que,  segons  els càlculs  que  

he  fet  en un  altre  lloc,  la  població  obrera  total  de Catalunya  oscil�lava  el  1920  

a  l'entorn  del  mig  milió  de  persones. Una  reacció  apressada  seria  la  de  

considerar  que  la  CRT  de  Catalunya  hauria  aconseguit  la  sindicalització  

pràcticament  total  dels obrers catalans (a l'entorn del 87% per a ésser "exactes"). 
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Ara bé, n'hi ha prou amb observar amb una certa atenció les xifres d'afiliació donades 

per a veure clarament que són xifres arrodonides i ben aproximades,  que  semblen  

respondre  més  a  uns  càlculs  sobre  el  total dels treballadors del  sector o del  lloc 

que  no a una hipotètica  comptabilitat  d'obrers  amb  carnet  confederal. Bé,  el  fet  

ja  és significatiu  i  no  s'ha  de  minimitzar:  vol  dir  que  els  dirigents dels  

respectius  sindicats  podien  considerar  que  tots  els  obrers eren  del  sindicat  

(amb  independència  d'una  cotització  aleatòria  i subjecte  a  irregularitats  

producte  en  gran manera  de  la  situació política  en  la  qual  havien hagut  de  

desenvolupar-se).  D'altra  banda,  l'interès  dels  dirigents  confederals  per  a  

presentar  a Madrid una  força  numèrica molt  superior  a  la  de  la  UGT  hi  pot  

haver  influït també;  en  tot  cas,  ningú  sembla  haver  discutit  el  pes  català  de  

la  CNT  sinó  la  seva  representativitat  fora  de  Catalunya. 

De  tota  manera,  arribats  aquí,  caldria  usar  la  informació (incompleta  i  

subjecte  a  fortes  limitacions  com he  anat  repetint) que  he  acumulat  sobre  la  

població  obrera  per  sectors  i  poblacions i  sobre  el  moviment  societari  en  

general,  no  tot  afecte  a  la  CNT el  1919.  Certament  no  compto  amb  dades  

fidedignes  sobre  l'afiliació a  societats  obreres  no  confederals  el  1919.  Però  n'hi  

ha  prou amb fer  algun  exercici  aproximat  en  un  algun  lloc  o  sector  per  a  

adonar-se'n  que  fàcilment  podríem  trobar  percentatges  d'afiliació sindical  

paradoxalment  superiors  al  100% (626). 

En  qualsevol  dels  casos,  acceptant  com  a  punt  de  partida  que les  xifres  

oferides  són  sovint xifres aproximades  del  total  de  treballadors  relacionats  amb  

el  respectiu  sindicat,  crec  que  l'operatiu  és  procedir  a  l'anàlisi  dels  sectors  i  

llocs  en  els  quals  la CNT  semblava  no  haver  penetrat,  o  en  aquells  en  els  

quals  tenia una  competència  sindical  seriosa. 

Abans,  però,  cal  procedir  a  una discussió  de  la  pretesa  identificació  

entre  societat  o  sindicat  representat  a Madrid  i  afiliació  a  la  CNT.  Com  ja  he  

esmentat,  oficialment  de  Catalunya només hi  figuraren representades  4  societats  

i  6.350  obrers  no  federats. Més  en  concret,  es  tractava  de  la  Societat  

Instructiva  d'obrers  i empleats  de  l'ajuntament  de  Barcelona,  amb  5.500  socis,  
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representada  pel  llavors  republicà. Josep Arbós,  i  de  les  societats  de  sabater 

(800  socis),  fusters  (30)  i  barbers  (20)  de  Sitges,  on  la  influència  socialista  i  

ugetista  era  molt  important.  Ara  bé,  cal  recordar que  la  convocatòria  del  

congrés  havia  estat  oberta  a  totes  les  societats  obreres  del  país  i,  si  de  

Catalunya  no  sembla  haver  assistit  cap  delegat  que  fos  un  socialista  conegut,  

en  canvi  sembla  ben probable  l'assistència  o  adhesió  de  sindicats  o  federacions  

locals relacionades  amb  la  CRT  però  no  formalment  adherides  a  la  mateixa, 

sindicats  o  federacions  "neutres".  El  que  constessin  com  a  federades  perquè  

no  havien  fet  constar  la  seva  "neutralitat"  o  perquè es  federaren  en  el  

transcurs  del  congrés  és  una  altra  qüestió.  Així crec  que  degué  ésser  

especialment veritat  en  el  cas  de  les  societats  obreres  no  incloses  en  la  

federació  comarcal  (o  local)  corresponent  de  la  CNT  i  en  canvi  presents  al  

congrés  de  Madrid.  En  definitiva,  és  el  cas de  la  major  part  de  societats,  en  

general  pageses,  representades  pel  comitè  nacional  de  la  CNT (627).  

Indirectament, aquest  fet  vindria  també  corroborat  per  la  prudència  i,  en  

definitiva,  la  negativa  del  comitè  nacional  a  fer ús d'aquests  vots.  No es  tracta  

de  xifres  d'afiliats  globalment  massa  importants  (ja hem  vist  que  eren  en  

conjunt  14.427  obrers  per  al  cas  català),  però sí  especialment  significatives  pel  

nombre  d'organismes  sindicals  (56)  i,  sobretot,  pel  seu  pes  relatiu  

sectorialment,  als  sectors  ... de Tarragona. 

Una primera valoració  pot  centrar-se  en  l'anàlisi  geogràfica de  la  

implantació  confederal.  Es  clar  en  aquest  sentit,  el  gran domini en les 

poblacions  importants  catalanes,  sobretot en aquelles mes  industrials  : 

Barcelona 246.487  afiliats 

Terrassa 10.180 

Badalona 9.140 

Sabadell 7.925 

Manresa 7.895 

Mataró 7.600 

Igualada 5.100 

Xifres  a  comparar  amb  la  feblesa  relativa  a  les  capitals  de provincial  
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Lleida  (1.810  afiliats),  Girona  (1.176),  Tarragona (menys  de  334). 

L'anàlisi,  tanmateix,  pot  ésser  més  significativa  si  tenim en  compte  les  

comarques (628): 

el  Barcelonès 256.082  afiliats 

Bages  i  Berguedà 67.665 

Vallès  (oc.  i  oriental)       24.690 

Maresme 12.393 

Baix  Llobregat 7.530 

Anoia 5.100 

Garraf 2.740 

-------------------------------------------------------------- 

Alt  Penedès 1.000 

Ripollès  i  l'osona 11.872 

Baix Empordà 9.197 

Gironès 6.025 

La  Garrotxa 4.300 

La  Selva 830 

Alt  Empordà 651 

-------------------------------------------------------------- 

Priorat 6.382 

Alt  Camp 3.473 

Baix  Penedès 2.205 

Baix  Camp 890 

Tarragonès 334 

Conca de  Barberà 270 

Montsià 42 

Segrià 2.120 

Hi  ha una  sèrie  de  comarques  en  les  quals  hom pot  observar  una 

bastant  clara  resistència  del  moviment  societari  (i  per  extensió dels  obrers)  a  

incorporar-se  a  la  CRT,  especialment  al  Tarragonès, Baix  Camp,  Conca  de  

Barberà,  Baix Ebre,  etc.  El  fet  no  s'ha  d'atribuir  sols  a  la  presència  socialista,  

molt  afeblida  com  hem vist en un  altre  lloc  a  partir  de  1918,  sinó  també  a  

l'extensió  dels  sindicats  agraris  de  signe  catòlic,  i  al  pes  del  nacionalisme  

republicà  que  havia  de  desembocar  en  la organització  de  la  Unió  de  Rabassai 

res.  Bé,  en  qualsevol  cas,  no  pot  minimitzar-se  la  poca  presència al  congrés  
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de  Madrid  d'una  part  important  de  les  comarques  tarragonines  on,  el  1919,  

la  tradició  i  la  realitat  associativa  eren importants;  destaca  en  aquest  sentit  la  

pobresa  de  les  representa-, cions  de  Reus,  Tarragona,  les  quals  havien  estat  

ben  representades al  congrés  de  Sants,  i  Tortosa (629). 

D'altra  banda,  són  especialment  significatius els  casos  del Maresme  i,  en  

part,  d'Osona  i  el  Ripollès.  Aquí  havia  hagut,  i  encara hi  era,  una  presència  

socialista  important.  1  si  algunes  de les  societats  fabrils  i  del  gènere  de  punt  

afiliades  a  la  UGT  (com és  el  cas  de  Calella)  no  anaren  al  congrés  confederal  

de  Madrid, moltes  altres  no  pogueren  resistir  la  pressió  que  significava  el 

domini  organitzatiu  de  la  CRT  en  tot  el  tèxtil  i  no  sols  a  Barcelona. 

Això  ens  porta  a  parlar  de  la  implantació  per  sectors  de  la CRT  a  

Catalunya.  Fora  de  Barcelona,  el  gran  èxit  confederal  havia consistir en  la  

penetració  espectacular  en  el  tèxtil.  Segons  les  dades  del  congrés,  foren  

representats  com  a  mínim,  122.180  treballadors del tèxtil: 

Barcelona 42.000 

Badalona   3.000 

Sabadell   5.000 

Mataró      4.000              

Maresme   3.280 

Vilanova  i  la  Geltrú   1.100 

Bages-Berguedà 54.300 

Ripollès   9.500 
                                                                      
______________________ 

 122.180 

I  cal  tenir  en  compte  que  en  aquestes  xifres  hom  no  pot  considerar  el  

gran nombre  d'obrers  del  tèxtil  inclosos  en  els  sindicats  únics  de  treballadors  

locals  del  Vallès  (amb  el  cas  notable de  Terrassa) (630). 

Amb  independència  de  les  crítiques  a  fer  sobre  la  fiabilitat d'aquestes  

xifres  d'afiliació i  del  fet  assenyalat  que  en  ocasions poden  incloure  societats  i  

sindicats  fabrils  més  afectes  als  sòcialistes  que  no  als  anarcosindicalistes,  

l'evident és  que  hom  havia assolit  una  estructuració  veritablement  general  del  

sector  a  tota Catalunya,  i  que,  de  manera  significativa,  els  pols  d'irradiació de  
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la  nova  estructuració  eren  el  Barcelonès,  el  Vallès  i  l'Alt Llobregat  (el  Bages  i  

el  Berguedà);  dit  d'una  altra  forma,  Barcelona,  Terrassa-Sabadell,  Manresa,  a  

comparar  amb  la  dinàmica  tradicional  establerta  entre  Barcelona  per  un  costat  

i  el  Maresme  (Mataró)  i  Osona-Ripollès  (Manlleu)  -el  gènere  de  punt  i  el  Ter  

i Fresser- per  un altre (631). 

Pel  que  fa  a  l'altre  sector  on  la  presència  alternativa  a  l'anarquisme  i  

l'anarcosindicalisme  havia  estat,  i  era,  important, el  sector  de  la  pagesia,  ja  

ha  estat  analitzat  en  un  altre  lloc (632). 

Aquí  n'hi  ha  prou  en  fer  notar  que  la  Confederació  Regional  de fet  sols 

havia assolit una penetració  significativa  en el  Baix Penedès,  Alt  Camp  i  Priorat. 

Finalment, no hi ha dubtes en el domini general aconseguit en  els  rams  de  

la  construcció,  la  fusta  i  el  metall,  sectors  en  els  quals  la  irradiació  del 

Barcelonès  i  el  Vallès  era  pràcticament total. 

En  el  fons,  la  geografia  de  la  implantació  de  la  Confederació  responia  

força  estretament  a  l'eix  central  de  la  indústria  i  la  població  a  Catalunya,  eix  

que,  com  ha  estat  assenyalat,  partia  de  Barcelona  i  seguint  força  

aproximadament  la  conca  del  Llobregat, arribava  fins  a  l'Alt Llobregat.  En 

aquest  sentit,  la  central  sindical  semblava  haver  aconseguit  identificar-se  amb  

la  població  obre-ra  més  industrial  del  país.  És  en  estreta  relació  amb  això  

que, segons  crec,  cal  entendre  la  preocupació  dels  dirigents  confederals per  a  

la  penetració  a  la  pagesia,  als  sectors  no  manuals  i,  més encara,  als  sector  

que  en un altre  lloc  he  qualificat  de  generi-cament  espanyols  (ferroviaris  i  

marina  mercant,  fonamentalment) (632).  No  cal  dir  que  és  el  que  mancava  per  

a veure aconseguit  el  somni de  la  sindicalització  total  dels  obrers  catalans  i,  

per  tant,  per a  poder  pensar  seriosament  en un nou món  sindicalitzat. 

Per  acabar,  he  elaborat dos  mapes,  un que  es  pot  considerar indicatiu  de  

la  distribució  de  la  força  de  la  CRT  a  Catalunya  a finals  de  1919,  i  l'altre  on 

he  procurat  que  fos  significatiu  el del  moviment  associacionista  obrer  no  

compromés  amb  la  Confederació  per  les  mateixes  dates,  en  el  ben  entès  que  

la  informació  ba-se  d'aquest  segon  mapa  és  encara  més  aleatòria  que  el  del  
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primer (633). 
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6.  VAGUES  LABORALS.  CONDICIONS  DE  TREBALL.  PREUS  I  SOUS. 

Hi  ha  hagut  moltes  maneres  d'enfrontar-se  amb  el  tema  vaguístic.  En  

la  historiografia darrera  hom  ha  tendit  a  establir  una relació  directa  entre  el  

moviment  vaguístic  i  l'actuació  més  genèricament  política  de  la  classe  obrera,  

intentant  posar  de  manifest  l'elevada  significació  política  de  tota  vaga  més  o  

menys  important.  A  vegades,  fins  i  tot,  hom  ha  analitzat  les  vagues  com  si 

fossin  un  índex  del  grau  de  consciència  revolucionària  de  la  classe  obrera:  

més  vagues,  més  vaguistes,  més  jornades  perdudes,  voldrien  dir major 

consciència  obrera,  major  pes  dels  obrers  en  la dinàmica  social,  un  avenç  en  

definitiva  en  el  camí  de  la  classe obrera  fins  a  la  seva  emancipació.  Un  camí,  

no  cal  dir-ho,  entès en  el  fons  ben  recte  i  lineal. 

D'aquesta  manera,  hom  ha  marginat  sovint  la  intensa  significa-ció  

laboral  de  gran  part  del  moviment  vaguístic  a  casa  nostra.  I, segons  crec, 

paradoxalment  hom  ha  perdut  així  la  possibilitat  d'entendre  d'on  provenia  la  

seva  significació  política,  certa.  Com espero  poder  posar  de  manifest,  en  gran  

mesura  les  vagues  foren defensives  i,  sovint,  resultaren  a  la  fi  una  arma  de  

la  patronal per  a  desorganitzar  el  moviment  sindical.  Molt  esquemàticament  i 

de  manera  quasi  grotesca,  una  de  les  característiques  bàsiques  de les  

relacions  laborals  entre  patrons  i  obrers  fou  la  següent: gràcies  a  un  

moviment  vaguístic  més  o  menys  generalitzat,  els obrers  organitzats  imposaven  

a  vegades  la  signatura  d'unes  bases de  treball;  el  moviment  vaguístic  

acostumava  a  acabar  malament per  raons  de  duresa  d'algun  sector  de  la  

patronal,  per  raons  polítiques  més  generals,  per  l'actuació  repressiva  de  

l'estat,  o  fins i  tot  per  la  provocació  terrorista.  Llavors,   el  moviment  sindical  

es desorganitzava i les bases anteriorment signades començaven paulatinament a 

deixar d'ésser respectades per la patronals. La reorganització  sindical  partia  així  de  

la  necessitat  d'articular  de  nou unes  bases  de  treball.  Quan  aquesta  

reorganització  semblava més  o  menys  forta,  tornava  a  produir-se  un moviment  

vaguístic  que repetia  el  cicle.  Aquest  fet  té  moltes  implicacions.  Cal  adonar-
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se'n  que  en  el  fons  posava  en  relleu  la  incapacitat  de  la  societat catalana  i,  

més  en  general,  espanyola  (la  incapacitat  del  capitalisme  espanyol,  en  

definitiva),  de  permetre  el  desenvolupament "ordenat"  del  moviment  sindical  i  

de  les  millores  laborals;   i  això era  precisament  el  gran  somni  de  molts  

intel�lectuals  reformistes  i, no  ho  oblidem,  també  de  molts  sindicalistes.  A  casa  

nostra  hi  ha hagut,  com  crec  haver  demostrat,  una  elevada  continuïtat  de  l' 

esforç  sindical,  però  no  una  estabilitat  organitzativa  del  moviment  sindical.  

D'altra  banda,  la  situació  no  portava  tant  a  reforçar  l'actitud  d'alguns  dirigents  

sindicalistes  de  mantenir  un  moviment  sindical  allunyat  de  l'enfrontament  

directe  per  a  evitar la  desorganització  ja  que  pocs  èxits  laborals,  parlant  en  

general, podien  oferir,  com  a  reforçar  les  actituds  més  intransigents  que 

apelaven  als  moviments  puntuals  i  generals. 

 

Una  estadística  i  uns  gràfics 

M'ha estat ben difícil l'establiment d'una sèrie llarga (1903 1930) indicadora de 

l'evolució del moviment vaguístic a Catalunya. He hagut d'usar i de constatar 

diverses fonts parcials. Sobretot les informacions donades per Miquel Sastre i Sanna 

el 1903-14, les de la Junta Local de Reformes Socials de Barcelona, i les més 

generals  donades  per  l'Institut  de  Reformes  Socials  i  el  Ministeri  de  Treball 

(634).  He  intentat  establir  l'evolució  anual  del  nombre  de  vagues,  nombre  de  

vaguistes  i  nombre  de  les  jornades  de  vaga  perdudes.  La  fiabilitat  de  les  

dades  és  la  màxima,  possible  a  l'espera d'una  contrastació  més  acusada  que  

partís  de  l'ús  de  fonts  periodístiques,  vaga  per  vaga.  He  d'advertir  que  he  

procurat  marginar dels  comptes  fets  les  informacions  referents  a  les  vagues  

generals de  caràcter  més  polític.  Això  tant  perquè  aquí  m'interessa  destacar ja  

ho  he  dit,  l'anàlisi  del  moviment  vaguistic  més  laboral,  com  perquè  les  

informacions  sobre  aquelles  vagues  generals  són  terriblement  imprecises (635). 

De  l'observació  dels  resultats  es  desprenen  força  clarament  quins  foren  

els  anys  punta  del  moviment  vaguístic:  1903,  1910,  1913, 1916,  1920,  1923,  
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1928  i  1930.  Es  molt  lògica  la  correspondència  en  general  entre  l'evolució  del  

nombre  de  vaguistes  i  l'evolució  del  nombre  de  jornades  perdudes.  Hi  ha,  de  

tota  manera,  algunes  disparitats  significatives.  El  1911  i  1912  es  produí  una  

davallada  del  nombre  de  jornades  perdudes  molt  més  acusada  que  no  pas la  

davallada  en  el  nombre  de  vaguistes.  Això  no  pot  més  que  reforçar  la  idea  

d'una  conflictivitat  laboral  menor:  les  vagues  foren  més  curtes,  potser  perquè  

la  patronal  cedí  més  aviat,  potser  perquè els  conflictes  foren  més  aviat  

parcials.  El  mateix  succeix  en  la davallada  de  1915.  En  un  sentit  contrari,  

però  de  forma  similar, el  lleuger  increment  de  la  conflictivitat  de  1925  és  més  

acusat  pel  que  fa  al  nombre  de  vaguistes  que  no  el  de  jornades  perdudes.  

Això  torna  a  matisar,  per  tant,  el  grau  de  conflictivitat  de  1925. 

Es  interessant  observar  que  els  anys  de  màxima  activitat  vaguística  

laboral  no  mantenen una  correspondència  estreta  amb  els  anys  de  màxima  

conflictivitat  social  general,  és  a  dir  amb els  anys  de  lluita  política  més  

acusada.  El  1909,  l'any de  la  Setmana Tràgica,  no  es  produí  pràcticament  cap 

vaga  de  caràcter  laboral. El  1917,  l'any de  l'Assemblea  de  Parlamentaris  i  de  

la  vaga  revolucionària  d'agost,  la  conflictivitat  laboral  fou molt  menys  

important  que  no  la  de  1916.  El  1920 hi  hagué  moltes  més  vagues  

reivindicatives  que  no  el  1919,  l'any de  màxima  expansió  organitzativa de  la  

CNT  i  l'any de  la vaga  de  la  Canadenca (636). 

Per últim,  la  comparació  entre  el  moviment  vaguístic  de  Barcelona  ciutat,  

Barcelona  província  i  de  Catalunya,  és  obligada. Tant  pel  nombre  de  vaguistes  

com  pel  nombre  de  jornades  de  vaga perdudes,  Barcelona  ciutat  quasi  esgota  

la  totalitat  de  la  conflictivitat  a  tota  Catalunya.  Fora  de  Barcelona  ciutat,  el  

moviment  vaguístic  era  petitíssim.  Això  també  dins  de  Barcelona  província.  El  

fenomen,  per  més  que  pugui  estar  un xic  -no  massa-  inflat  arran  de  les  

fonts  usades,  és  d'una  importància  gran:  el  moviment  obrer  de  Barcelona  

ciutat  a  la  força  havia  de  ser  molt  diferent  del  de  fora. Sense exagerar, 

sembla clar que a Barcelona el moviment obrer es veia abocat a una forta lluita (i no 

sols laboral) i això no passava  amb  tanta  intensitat  fora.  A  Barcelona,  la  lluita  
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diària  i  la  inestabilitat  organitzativa  era  molt  acusada.  Fora,  potser,   hom  

podia  tendir  més  a  les  realitzacions  organitzades  del  moviment  obrer  

(estrictament  sindical  i  d'altra  mena).  Cal  tenir  en  compte,  d'altra  banda,  que  

en  general  fora  de  Barcelona  les  condicions  econòmiques  i  més  en  general  

laborals  dels  obrers  eren  pitjors;  però  finalment,  els  avenços  aconseguits  a  la  

capital  tendien  a  repercutir  favorablement  allà.  Dit  d'una  altra  manera,  

l'acusació  forània  feta  als  dirigents  barcelonins  sobre  el  seu  pretès  

revolucionarisme  i  aixelabrament  que  desorganitzava  el  moviment  obrer  podia  

aparèixer  com  a  certa,  al  marge  d'una  anàlisi  més  profunda. 

Pel contrari, l'acusació barcelonina als dirigents de fora de manca de 

solidaritat, reformisme i pactisme, també. En qualsevol dels casos, les mútues 

acusacions no es poden remetre a les diferències ideològiques  entre  socialistes  i  

anarcosindicalistes.  Entre  altres  coses  perquè  les  acusacions  es  produiren  

també  amb molta  força  en els  medis  sindicalistes  i  llibertaris. 

La  conflictivitat  forània  només  tingué  entitat  pròpia  en alguns  moments  

puntuals.  Especialment,  el  1913-14,  1925-28,  és  a  dir, en  ocasió  dels  grans  

conflictes  tèxtils.  El  tèxtil  sempre  es  confirmava  com  el  sector  obrer  per  

excel�lència  fora  de  Barcelona  ciutat.  Obrer  no  barceloní  volia  dir  quasi  

sempre  obrer  del  tèxtil. Era  com  ja  he  dit  en més  d'una  ocasió,  un  sector  

amb  un grau de concentració  industrial  apreciable,  modern  en  aquest  sentit,  i  

amb una  actuació  patronal  especialment  dura.  Tanmateix,  si  hom  aprofundeix 

una mica més  l'anàlisi,  també  tenim  en  aquests  casos  (1913-14, 1925,  1928)  

que  el  moviment  vaguístic  forani  seguí,  de  fet,  el  moviment  desencadenat  a  

Barcelona. 
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La  jornada bàsica de  treball 

Com és  lògic,  el moviment vaguístic es produí a  l'entorn de  múltiples  

reivindicacions  laborals,  difícils  d'esquematitzar  i  sobretot  de  destriar.  De  tota  

manera,  hom  pot  destacar  com a  motius  bàsics  de  les  vagues  laborals  els  

següents:  la  jornada  bàsica  de treball,  els  sous  i  les  retribucions  diverses,  el  

reconeixement per  la  patronal  del  sindicat  o  societat  obrera,  l'atur,  la  lluita 

contra  els  acomiadaments  i,  finalment,  els  reglaments  de  treball, És  important,  

de  bell  antuvi,  aclarir  alguns  aspectes  en  relació a  totes  aquestes  

reivindicacions.  La  famosa  lluita  per  la  jornada de  les  8  hores  tingué,  per  

damunt  de  les  motivacions  ideològiques (637) (els  tres  vuits  dels  anarquistesi  8  

hores  de  treball,  8  d'il�lustra-, ció,  8  de  descans),  unes  clares  implicacions  en  

les  retribucions: moltes  vegades  hom  cercava  rebaixar  la  jornada  de  treball  

establerta com  a  mitjà  d'incrementar  les  retribucions  de  manera  directa  i 

indirecta  (mitjançant  l'establiment  de  les  hores  extraordinàries). A  voltes,  

també,  la  reducció  de  la  jornada  es  relacionava  amb  la possibilitat  de  disminuir  

l'atur.  D'altra  banda,  les  lluites  pel reconeixement  sindical,  a  part  d'ésser  el  

clàssic  intent  d'afirmar  les  relacions  col�lectives  entre  obrers  i  patrons  davant  

les tesis  individualistes,  tingueren  també  derivacions  específiques importants  en  

temes  com  l'atur  i  els  reglaments  de  treball.  S'ha d'advertir,  en  fi,  que  hom  

pot  establir  una  certa  diferència  entre la  signatura  de  bases  de  treball  

usualment  referides  a  l'establiment  de  la  jornada  i  els  sous,  i  els  reglaments  

de  treball,  amb els  quals  hom  intentava  fixar  de  manera  més  àmplia  un  

conjunt  de condicions  de  treball.  Lògicament,  l'establiment  de  reglaments, no  ja  

de  simples  bases,  fou  més  costós  i  tardà. 

Des  d'aquest  punt  de  vista,  l'anàlisi  de  les  principals  reivindicacions  

presents  en  el  moviment  vaguístic  i  de  les  conquestes aconseguides,  porta  a  la  

consideració  de  les  condicions  de  treball  dels  obrers.  Les  principals  

reivindicacions  es  converteixen  així  en  importants  índexs  del  conjunt  de  les  

condicions  de  treball,  però cal no identificar aquestes, abusivament, amb les 

condicions de vida més generals dels treballadors, les quals, òbviament, recullen  
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molts més  aspectes  que  no  les  estrictes  condicions  laborals. 

Fins  els  anys  de  la  Primera  Guerra  Mundial,  a  Barcelona,  només  en  dos  

sectors  s'havia  imposat  majoritàriament  la  jornada  de  les  8  hores:  a  la  

construcció  i  al  moll.  A  més,  en  el  cas  especial  dels  boters.  La  resta  dels  

sectors  solien  tenir  com  a  jornada  bàsica  les  10  hores.  Significativament,  en  

els  diversos  sectors  i  oficis  la  jornada  romangué  ben  fixa,  sense  canvis  

d'importància.  Com   veurem,  l'esforç  obrer  per  a  reduir  la  jornada  tingué  un  

cert èxit  en  els  primers  anys  del  segle,  però  posteriorment  fracassà 

sistemàticament.  No  fou  fins  el  1913  que  hi  hagueren,  al  tèxtil,  alguns  canvis.  

De  manera  més  general,  la  situació  romangui  ben  estable  fins  el  1917-19.  La  

següent  relació  indica  les  jornades  bàsiques  vigents  a  Barcelona  el  1902-14,  

als  diversos  sectors  i  oficis (638): 

Aigua,  Gas,  Llum 

Gas. 

placers 9 

peons 9 

fogoners 12 

carreters 12 

Electricitat 10,  12 

Alimentació 

partissers 12,  10  (1905) 

confiters 11,  10  (1907) 

galeters 10 

xocolaters 10 

fariners 10 

pastes  per  a  sopes                  11 

semolers 11 

fideuers 10 

flequers 16 

mestres  de  pala 12 (1912) 

cap  de  pastera 10 (1912) 

mig  i  cua 12 (1912) 

escorxadors 6 

tripaires 11 

conserves 9 
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licors,  gassoses 10 

cervesses 11 

Arts  Gràfiques 

caixistes 10,  9 (1903) 

linotipistes 10,  9 (1903) 

maquinistes 10,  9 (1903) 

litògrafs 10,  9 (1903) 

relligadors 10,  9 (1903) 

fotogravat 9 

Banca  i  Borsa.  Assegurances  

empleats  banca  i  caixes  

empleats assegurances  

empleats  d'escriptori  

cobradors 

Barberia.  Perruqueria 

barbers  i  perruquers 13,  12, 30  (1912) 

Cambrers  i  Cuiners 

cambrers  i  cuiners indeterminat 

taverners 

Camperols 

jornalers 9,30;  12,30 

Ceràmica.  Terrisseria 

porcellana  i  pisa 10 

terrissers 10 

Comerç 

dependència  mercantil 

dependència  alimentària 16 

dependència  vaqueries 17 

mossos  de  magatzem 11,  10, 30  (1912) 

Comunicacions 

correus 

telègrafs 

Construcció 

excavació  i  càrrega 10 

pouers 10 
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pedrers,  picapedrers 8,(1901) 

escultors  de  pedra 8  (1901) 

marbristes 8  (1901),  8-7  (1906) 

rajolers 8  (1901) 

mosaics 10 

ciment 

paletes  i  manobres 8  (1901) 

guixaires: 
oficials  i  rebossadors 7 

campissers  i  buidadors 8 

pintors 8 

fusters  d'obres 9,  8  (1903) 

serrallers  d'obres 9,  8  (1913) 

vidriers  d'obres 9 

Espart.  Palla.  Corda 

cistellers 9 

corders 9 

escombrers 

espardenyers 

estorers 9 

Ferrocarrils 

conservació  vies 10 

guardavies 

personal  estacions 

personal  trens 

personal tallers 

personal  oficines 

càrrega  i  descàrrega 10 

Fusta.  Ebenisteria 

boters 8 

fusters 9,  8  (1903) 

serradors  mecànics  9,19,  9  (1903) 

torners 10 

ebenistes 9 

torners  modelistes 9 

entalladors,  esculptors 9 

envernissadors 10,  9  (1903),  9, 10 

tapissadors 9 

construcció  pianos 9 
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cadiraires 9 

cadiraires  boga 9 

mobles  tornejats 10,  9  (1903),  9,10 

persianes 9,30 

caixes  ambalums 9 

Joiers.  Argenteria.  Objectes  luxe 

joiers  i  argenters 10,  9  (1912) 

damasquinats 10 

doradors 9,  8  (1913) 

Metall 

fonedors  ferro 10 

fonedors  bronze  10,  9  (1913) 

calderers  en  ferro  i  bronze 9,  10 

serrallers  mecànics 10,  9 

ferradors 10,  9  (1910) 

ferrers 10 

lampistes,  courers,  llauners 9, 10,  9  (1902) 

serrallers  d'obres 9,  8  (1913) 

construcció  d'arques  i  bàscules 10 

construcció  d'automòbils 10 

construcció  de  carruatges 10,  9,  10  (1904) 

construcció  material  ffcc 

trefileria 10 

constructor  de  somiers 10 

Moll 

càrrega  i  descàrrega 8 

llanxers 8 

mestres d'aixa 

mariners moll 11 

fogoners moll 9 

Neteja 

escombriaires 16 

tintorers  roba  usada 

Paper.  Cartró 

paperers 10 

caixes  de  cartró 19-9,30 

paper  de  fumar 10 
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naipers 10 

Peix.  Pesca 

Pell  i  Cuiro.  Sabates 

blanquers 9 

corretgers 9 

basters 10  (1901),  9 

articles  de  viatge 10 

pelleters 

sabaters  (fàbrica) 9,30-10,  9,30  (1913) 

Productes  Químics 

gran  indústria 10 

matèries  grasses  (espelmes) 10 

colors,  vernissos,  pintures 

fècules,  almidons 

perfumeria 

laboratoris  químics  i  farmacèutics 

electroquímica 

Rellotgers 

rellotgers 9-10 

Servei Domèstic 

rentadores 9 

planxadores 9 

Servei  Públic  Municipal  

cementiris 

pompes  fúnebres  

empleats 

Tècnics 

construcció* 

metal�lúrgia 

productes  químics 

tèxtil 

transport  marítim 

ferrocarrils 

Tèxtil 

cotó  11,  10  (1913) 
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punt 10,  11 

llana  i  estams 11,  10 

seda 10 

lli  i  cànem 11 

ram  de  l'aigua: 

cilindradors 9,30,  11,  9  (1912) 

empesadors 9,30,  10,  9  (1912) 

blanqueig 9-10,  9  (1912) 

estampat 9,45-10,  9  (1912) 

tintoreria 10,  9  (1903),  9-10,  9  (1912) 

Transports 

carreters 13 

carreters  d'obres  9 

cotxers indeterminat 

cotxers  de  plaça 

cotxers  de  luxe 

cotxers  i  cobradors  omníbús 9-10    10  (1910) 

mossos  de  quadra 13,  12   (1910) 

tramvies  (conductors i  cobradors)     11, 30-10 

altura: 

mariners 12 

fogoners  i  palers 9 

costa:  

fogoners  i  palers 13 

mariners 12 

mossos 12-14 

Vestit.  Confecció 

botoners preu  fet:  horari  indeterminat 

capellers 10 

guanters 10 

paraigüers  i  bastoners 9 

sastres 10,  9  (1908) 

modistes 10 

camiseria 10 

puntes  i  tuls,  blondes 10  

Vidre 

sistema  alemany 10 

botellers 10 

vidriers  d'obres 9 
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gravadors 9 

 

Com  podem veure,  doncs,  abans  de  1903  les  jornades  tendien a  ésser  la  

de  10  hores,  amb  l'excepció  dels  oficis  de  la  construcció.  Després  hom  

aconseguí  alguns  èxits  parcials  en  la  reducció a  les  9  hores.  De  primer  en  els  

oficis  més  pròxims  a  la  construcció  com  serrallers  d'obres  i  vidriers  d'obres;  

els  fusters  d'obres aconseguiren  el  1903  la  jornada  de  les  8  hores.  A  part  

d'aquests,  aconseguiren  reducció  de  la  jornada  el  1903  alguns  altres  oficis de  

la  fusta  com  els  serradors  mecànics,  els  torners  i  els  ebenistes  de  mobles  

tornejats.  També,  dins  el  Ram  de  l'aigua,  els  tintorers.  I  finalment,  la  majoria  

dels  oficis  d'arts  gràfiques.  Fora  d'això,  predominava  la  jornada  de  les  10  

hores  o  més  a  la  resta dels  sectors,  En  el  metall,  la  jornada  majoritària  era  

de  10  hores Entre  els  joiers  i  argenters  també,  i  igual  en  el  vestit  i  confecció.  

També  els  sectors  de  la  pell  i  del  cuiro,  els  sabaters,  paperers,  productes  

químics,  rellotgers,  vidriers  (només  tenien les  9 hores  els  vidriers  més  

directament  relacionats  amb  la  construcció),  etc.  Sectors  amb  jornades  de  

treball  especialment  llargues  eren el  de  l'alimentació,  la major  part  del  comerç,  

els  barbers,  els  escombriaires  i  sobretot  el  tèxtil  i  el  transport. 

En el  moviment vaguístic  de  1901-03  tingué  una  especial  importància  la  

reivindicació  de  reducció  de  jornada  i  la  petició de  la  jornada  de  les  9  hores.  

De  les  33  vagues  que  es  produïren  a Barcelona  ciutat  el  1903,  en  15  fou  

central  la  reivindicació  de reducció  de  jornada (639):  

tintorers  en  llana  i  peces cilindradors  i  empesadors 

picapedrers 

fusters 

serradors  mecànics 

torners 

mobles  tornejats 

constructors  de  caixes  d'embalar 

sabaters 

litògrafs 

tipògrafs 

enquadernadors  i  ratlladors 
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caixistes 

fonedors  en bronze  i  altres  metalls 

tramviaíres 

Com hem  dit,  l'èxit  fou  considerable  al  ram  de  l'aigua  (tintorers),  alguns  

oficis  de  la  fusta  i  les  arts  gràfiques,  que  aconseguiren  situar  la  jornada  a  

l'entorn  de  les  9  hores.  D'alguna manera,  en  aquest  sentit,  el  moviment  

vaguístic  de  1903  seguia la  pauta  marcada  el  1901-02  per  les  lluites  sobretot  

dels  paletes (victoriosos)  i  dels  oficis  de  la  metal�lúrgia.  Pou  així  el  1901-03  

quan a Barcelona  es  produí  en general una reducció  significativa  de  les  jornades  

bàsiques  de  treball.  Caldria  esperar  força,  però, per a  obtenir una nova  i  

generalitzada  reducció (640). 

Dos  sectors  lluitaren molt  i  sense  èxit:  el  metall  i  el  tèxtil.  La vaga  

general  de  1902  partí  precisament  de  la  petició  i corresponent vaga  dels  obrers  

metal�lúrgics  per  a  la  jornada  de  les  9 hores.  Encapçalaren  la  petició  els  

serrallers  mecànics,  els  fonedors,  els  calderers  i  els  lampistes,  és  a  dir,  els  

oficis  fona  mentals  del  sector.  El  fracàs  final,  malgrat  la  importància  numèri- 

ca  de  la  vaga  d'ofici  primer  (uns  12.000  vaguistes),  com  de  la  posterior  vaga  

general  (80.000  vaguistes),  afectà  durament  els  metal�lúrgics:  hagueren de  

tornar  a  la  feina  acceptant  la  jornada  de  les  10  hores  i  1.500  obrers  

acomiadats.  A  partir  d'aquí,  només  es  produiren  alguns  tímids  intents  (de  

resultats  desiguals)  en general  en  oficis  marginals  del  sector  o  oficis  que  

estaven a  cavall  entre la  metal�lúrgia  i  la  construcció:  els  fonedors  de  bronze  

el  1903, que  fracassaren;  els  constructors  de  carruatges  el  1904,  que  

obtingueren alguns  èxits  parcials;  els  serrallers  d'obres  que  fracassaren  en  el  

seu  intent  de  1905  d'aconseguir  les  8  hores;  els  constructors  de  somiers  el  

1908,  amb  fracàs  pel  que  fa  a  la  jornada  de  9  hores  demanada (641). 

Tanmateix,  la  reorganització  sindical  del  sector  afavorida  pel  moviment  de  

Solidaritat  Obrera,  tornà  a  dur  a  la  vaga  general  de  l'ofici  el  1910,  també  

amb  les  9  hores  com  a  reivindicació  fonamental.  

El  conflicte  metal�lúrgic  de  1910 (642) partí  primer  de  la  lluita  per a  

imposar  la  reorganització  sindical  empresa.  S'inicià,  parcialment,  a  la  fàbrica  
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Unión Metalúrgica  (fàbrica  Pablons)  de  Sant Martí  de  Provençals.  Era  una  

empresa  important  ja  que  hi  treballaven  396  obrers  i  el  conflicte  sorgí  en  

negar-se  l'empresa  a acomiadar  5  obrers  que  no  volgueren  associar-se  a  La  

Unió  d'Obrers  Metal- 

lúrgics.  La  vaga  s'inicià  el  30  de  maig  de  1910.  L'enfrontament  

s'enverinà quan el 15 de juliol la fàbrica obrí i hi entraren a  treballar  95  obrers.  

Llavors  es  produiren diversos  fets  violents  contra  els  obrers  que  treballaven,  

qualificats  d'esquirols.  Però el  30  de  juliol  eren  ja  156  ela  que  havien  tornat  a  

la  feina.  Al conflicte  de  la  casa  Rablons  s'afegiren,  a  partir  del  31  d'agost, les  

vagues  a  la  Hispano  Suiza  (280  treballadors)  i  Rivière  (280) , per  motius  

similars  a  l'anterior:  reposició  de  dos  acomiadats  associats  en un  cas  i  altre.  

Els  vaguistes  a  la  Hispano  Suiza  foren inicialment  260;  a  Rivière,  230.  El  4  de  

setembre  de  1910  la  Unió d'Obrers  Metal�lúrgics  plantejà  les  següents  

reivindicacions  a  tot el  sector:  resolució  immediata  (fins  el  8  de  setembre)  dels  

conflic tes  a  Rablons,  Hispano  Suiza  i  Rivière;  jornada  de  nou  hores  i  

reconeixement  de  la  societat  obrera;  aboliment  de  les  festes  no  dominicals,  

excepte  2 o 3  a  l'any;  50% de  sobrepreu  per  a  les  hores extraordinàries  en  

dies  feiners  i  100%  els  dies  festius.  La  vaga s'inicià  efectivament  el  dilluns  12  

de  setembre  de  1910  i  aconseguí  ser  realment  general  cap  a  finals  de  la  

primera  setmana.  Els primers  problemes  es  centraren  en  la  voluntat  majoritària  

dels obrers  de  les  principals  fàbriques,  la  Maquinista  Terrestre  i  Marítima,  Nova  

Vulcano  i  Alexander  Hermanos,  que  només  pareren  els dies  14-20.  L'evolució  

de  la  vaga  sembla  haver  estat,  amb  comptes sobre  326  tallers  del  ram  i  

11.006  obrers  (o  350  i  14.600)  i  dades oficials  del  govern  civil (643) : 

12 setembre 5.000  vaguistes 

13    6.000 

14    7.600 

15    8.124 

16 setembre 8.736  vaguistes 

17 8.909 

21 7.587  

28 4.800 
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18 octubre        (5.000) 

Cal  tenir  en  compte  per  a valorar  correctament  aquestes  xifres  que  en 

alguns  casos,  no masses,  els  obrers  treballaven  perquè la  patronal  havia  

concedit  la  jornada  de  les  9  hores.  L'esforç econòmic  fou  important:  el  21  

d'octubre  la  comissió  de  vaga  afirmà haver  recaptat  unes  15.000  pts. 

La  resistència  de  la  patronal  es  remeté  sobretot  a  l'argument comparatiu  

amb  la  situació  fora  d'Espanya,  on  segons  ella  la  jornada  era  també  de  10  

hores,  la  impossibilitat  de  fixar  condicions  generals  iguals  per  a  tot  el  sector,  

establint  una  diferenciació entre  les  grans  empreses  competitives  i  els  petits  

tallers  adreçats a  la  reparació.  Com  és  lògic  acabaven  recomenant  la  

negociació  individualitzada  taller  a  taller  i  fàbrica  a  fàbrica.  La  vaga  s'en-  durí,  

per  part  de  la  patronal  dels  grans  tallers,  a  partir  del  21 de  setembre  en  

declarar  que  la  vaga  no  era  laboral  i  sí  un  problema  d'ordre  públic:  eren  els  

piquets  i  les  coaccions  que  havien generalitzat  la  vaga.  La  possibilitat  de  

l'acord  sorgí  el  29  de setembre  de  1910,  amb  una  proposta  de  l'alcalde  Roig  i  

Bergadà que  deixava  a  l'Institut  de  Reformes  Socials  l'estudi  i  fixació de  les  

indústries  del  ram  que  podien  establir  les  9  hores  i  quines no.  A  la  fi,  però,  

els  obrers  si  acceptaren  la  mediació  de  l'IRS no  volien  tornar  a  la  feina  si,  

com  a  mínim  interinament,  no  se'ls concedia  la  jornada  de  9  hores.  La  vaga  

proseguí  fins  que  a  començaments  de  novembre  la  gran  majoria  tornava  a  

treballar.  No  fou, però,  anul�lada  oficialment  per  les  organitzacions  sindicals  fins  

l'11  de  desembre  de  1910.  Els  resultats  finals  de  la  vaga  fórem  els obrers  no  

aconseguiren  res  (per  mes  que  uns  poca  tallers  havien  acceptat  les  9  hores);  

hi  hagueren uns  1.000  acomiadats;  com a  re-  sultat  dels  fets  de  violència  

hagué  ferits  un  patró  i  33  obrers, 2  obrers  morts  i  47  obrers  procesats. 

Posteriorment,  tornaren  els  intents  parcials.  Els  calderers    en  coure  ho  

provocaren  el  1911  i  aconseguiren  en  algunes  les  9  hores.  Els  llanterners,  els  

fonedors  i  els  constructors  de  somiers el  1912,  però  tots  ells  fracassaren.  Amb  

una  major  relació  amb el  sector  de  la  construcció  que  no  amb  la  metal-lúrgia,  

els  serra- llers  d'obres  aconseguiren  les  8  hores  el  1913. Fracassaren  però, de  

nou  els  fonedors  en  ferro,  els  constructors  de  bàscules  i  arques  el  mateix  
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any,  i  tingueren  èxit  en  canvi  els  fonedors  en  bronze  i  els  lampistes.  

Finalment,  el  1914  havien  de  fracassar  també  els  intents  parcials  dels  

constructors  de  comptadors  de  gas (644).    

En  el  tèxtil,  després  de  la  vaga  de  1900-01  que  es  centrà  a la  

muntanya  (a  les  valls  del  Ter  i  Fresser,  i  Llobregat),  no  hi hagué  cap  

moviment  vaguístic  d'importància  fins  el  de  1913.  Ja  hem comentat  en  un  

altre  lloc  aquesta  important  vaga  del  tèxtil  que partí  de  Barcelona.  Interessa  

ara,  simplement,  recordar  fins  a quin  punt  la  lluita  per  la  reducció  de  la  

jornada  fou  la  reivindicació  bàsica  de  la  mateixa.  El  8  de  juny  de  1913  el  

sindicat  La Constancia  ja  deixà  clar  això:  

"1º  Considerando  que  el  desarrollo  prodigioso  de  la  maquinaria durante  el  

transcurso  de  30  años,  nos  ha  llevado  a  un  80  por ciento  de  aumento  

en  la  producción,  y  como  consecuencia,  un gran  número  de  obreros  

fabriles  en  paro  forzoso.  Consideran— do,  que  dicho  prodigioso  adelanto  

en  la  maquinaria  exige  una mayor  atención  en  el  operario,  y  como  

consecuencia  un  desgasto  de  energia  física  aplastante  para  el  organismo,   

cuya  reparación no  permite  el  descanso  que  actualmente  disfrutamos, 

creemos  que  es  de  justícia  y  equidad  transformar  la  jornada de  once  

horas  a  nueve  horas  diarias  los  dias  laborables,  exceptuando  los  sàbados  

que  serán de  cinco  horas,  cuya  jornada terminarà  al  medio  dia" (645). 

La  resta de  reivindicacions  era:  cumpliment de  la  llei  sobre el  treball  

nocturn  que  fixava  en  un  màxim  de  vuit  hores  la  jorna- da  nocturna;  

augment  d'un  40%  en  les  retribucions  a  preu  fet  i  un 25%  els  jornals;  

reconeixement  de  la  societat  obrera.  El  Reial Decret  de  24  d'agost  de  1913  

que  posà  fi  al  conflicte  assenyalà seixanta  hores  setmanals  (3.000  anuals);  

cumpliment  estricte  de  les lleis  protectores  del  treball  de  les  dones  i  els  nens  

(jornada  nocturna  de  8  hores)  i  del  descans  dominical;  increment  de  la  

remuneració  del  treball  a  preu  fet  proporcional  a  la  reducció  de  la  jornada;  i  

finalment,  diverses  multes  als  patrons  infractors.  A l'espera  del  reglament  

corresponent  que havia  de  desenvolupar  el RD  hi  hagueren  fortes  discussions  

per  l'aplicació  del  mateix.  Per un  costat,  el  RD  semblava  haver  fixat  la  jornada  



444 

de  10  hores,  però per  a  cobrir  les  3.000  hores  anuals,  la  jornada  real  es  

transformava  sovint  en  les  11  anteriorment  vigents.  És  en  aquest  sentit  i  en  

el  del  compliment  de  la  legislació  protectora  de  les  dones  i els  nens  que  si  a  

la  muntanya  el  RD  -amb  independència  de  la  seva major  o  menor  aplicació-  

significava  una  clara  millora,  a  Barce-lona  i  el  seu  pla  les  millores  assolides  

eren  mínimes  o  fins  i  tot inexistents.  En  qualsevol  dels  casos,  els  conflictes  

per  a  l'apli-cació  del  Reial  Decret  foren  força  constants,  per  més  que  parcials 

fins  que,  com  veurem,  el  1916  s'obrí  de  nou  un  conflicte  genera-litzat  al  

sector  de  Barcelona (646). 

L'empenta  d'aquesta  lluita  de  1913  es  produí  després  d'un  èxit  important  

en  el  ram de  l'aigua.  Aquí  la  lluita  per  la  reducció  de  la  jornada  havia  estat  

constant.  Era  en  aquest  ram,  molt  més  limitat  numèricament,  on existia una 

major  incidència dels  anarcosindicalistes  i  més  en general  del  moviment  

societari.  El fet  és  que  més  o  menys  parcialment  hom  havia  situat  la  jornada  

de  treball  en  les  9-10 hores.  El  1912  es  produí  un moviment  generalit-zat  de  

tot  el  ram,  amb  la  participació  de  cilindradors,  empesadors blanqueig,  estampat  

i  tintorers,  que  dugué  a  l'establiment generalitzat  de  la  jornada  de  les  9  

hores. 

òbviament,  és  molt  més  difícil  que  per  al  cas  de  Barcelona, el  precisar  

les  jornades  de  treball  vigents  a  la  resta  de  Catalunya.  He  pogut,  però,  i  de  

manera  molt  irregular,  trobar  informació  sobre  la  jornada  d'alguns  sectors  i  

oficis  vigents  a  algunes  poblacions  i  comarques  industrials  importants  el  1913-

14 (647):  

 Badalona Igualada              Manresa 

fariners   10 

flequers   10 

fideuers  11                      10 

tipògrafs     9 

barbers diverses 

cambrers   10 

camperols sol  a  sol 

paletes  i  manobres 8                         8  (01)                  8 
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pintors 8                                                     8 

rajolers 8-9 

ferrocarrils   10 

fusters 8                          8  (06)                 9 

corders 10 

serradors  mecànics 10                                                  10 

blanquers  8 

sabaters   10 

metal�lúrgics 10                                                   9,30 

fundició   10 

 Badalona Igualada              Manresa 

constructors 
carruatges  9 9 

tèxtil  cotó*  11 12 

cintes   10 

punt 10 

seda   11 

tintorers  10                       10 

carreters  10                       12 

camàlics   12 

sastres   11 

sastresses  i  modistes   11 

_____________________________________________________________ 

                                         Valls          Reus Tarragona        Tortosa 

flequers      8-9 

fideuers      8-9 

pastissers      8-9 

tipògrafs                8-9            8-9 

mossos  de  magatzem       9,30-10 

paletes  i  manobres               8               8              8-9                9 

picapedrers       8-9                 9 

pintors       8-9                 9 

rajolers                 10 

fusters 8              9                8-9                9 

escombrers                                   8-9 

boters                                   8-9                8 

ebenistes 9                                8-9 

blanquers 9             10 

sabaters         8-9              10 

fonedors                 9 

ferrers 9                                                    10 
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metal�lúrgics 
(serrallers)         9,30-10  10 

llauners    10 

constructors 
carruatges         8-9 

moll         8-9 

                                         Valls          Reus Tarragona        Tortosa 

cotó 10,30          11 

seda                    11 

tintorers 8 

carreters 9                                   8-9                10 

sastres  9,30-10 

sastresses  9-10 

  Vic Olot Figueres 

fariners 12 

llangonissaires         11 

tipògrafs 9 

paletes  i  manobres     9   8 

pintors 9   8 

espardenyers 10 

fusters 9   8 

ebenistes 9 

llauners 10 10 

ferrers 10 

manyans  10 

metall 10 

serrallers 9 
constructors 
carruatges 10 

estatuaria 9 

blanquers                     9 

sabaters 10 

punt                    11 

teixit  cotó 11 

sastres 10 

La  conclusió  sembla  ben  simple.  En  general,  les  jornades eren  molt  

similars  a  les  de  Barcelona,  amb  una  certa  tendència  a ser  més  llargues  en  

sectors  com  el  de  la  farina,  tocinaires,  etc. I,  sobretot,  al  tèxtil,  l'única  gran  

indústria  forània.  Com  veurem,  les  diferències  semblen  haver  estat  més 

acusades  en quant  a  la  retribució,  els  sous,  que  en general  eren més  baixos  
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que  a Barcelona.  Tanmateix,  les  dades  fins  aquí  explicades  i  que  afecten a  

poblacions  importants  no  són massa  acurades.  Tenim  en  canvi  una  informació 

més  detallada  per al  1914-15  de  les  condicions  de  tre-ball  a  les  comarques  

del  Ter  i  del  Fresser.  Respecte  a  la  jornada, una  esquematització  de  la  

informació  es (648):  

electricistes 10  (Roda,  Ribes),  12  (Queralbs) 

fariners 10  (Ripoll) 

pagesos 10,  o  més  (Roda,  Manlleu,  Torelló,  Camprodon, Ribes,  

Bescanó),  10  (Sant  Quirze,  Queralbs), 11  (Anglès) 

picapedrers 9  (Roda),  10  (Sant  Joan  de  les  Abadesses) 

paletes  i  manobres     9  (Roda,  Manlleu,  Torelló,  Sant  Quirze,  Ripoll, Sant Joan,  

Camprodon,  Ribes,  Queralbs,  Anglès) 

pintors 9  (Roda,  Torelló) 

mosaics 10  (Ripoll) 

ciment 10  (Sant Joan) 

ferrocarril(obrers) 10  (Ripoll) 

fusters 9  (Manlleu,  Sant  Quirze,  Queralbs,  Anglès), 10  (Sant  

Joan,  Camprodon,  Ribes) 

forners 10  (Torelló) 

serradors 10  o  més  (Sant  Quirze) 

manyans 9  (Roda,  Manlleu),  10  (Ripoll,  Camprodon, Ribes 

Queralbs),  11-11,30  (Campdevànol) 

serrallers  fbca.         11  (Roda,  Anglès),  11-11,30  (Campdevànol) 

aram 11  (Torelló) 

ferrers 10  (Ripoll) 

mines 8-10  (Queralbs),  10  (Ripoll,  Sant  Joan,  Camprodon)  

sabaters 10  (Torelló,  Camprodon),  10  o  més  (Sant  Quirze) 

tèxtil  cotó 11  (Roda,  Manlleu,  Torelló,  Sant  Quirze,  Ripoll, Sant 

Joan),  11-11,30  (Ribes,  Campdevànol), 11, 15(Anglès),  

11,30  (Camprodon) 

carreters 10  o  més  (Camprodon),  11  (Torelló),  12  (Roda)   

traginers 10  (Camprodon,  Queralbs),  10  o  més  (Manlleu), 12  o  

més   (Roda) 

En aquest  cas  és  força  clar  que  les  jornades  eren  en general molt  més  

altes.  Especialment,  a  les  fàbriques  i  empreses  grans  i   obres  importants.  Al  

tèxtil,  la  setmana  de  66  hores  era  la  normal, molt  lluny de  les  60  (3.000  

anuals)  fixades  pel  RD de  l'agost  de 1913.  La qüestió  era  encara més  acusada a  



448 

les  colònies  tèxtils  de  la zona, excepte en una. Les colònies més importants eren la 

Colò- nia Vilaseca (450 obrers, Sant Vicenç de Torelló), la Fabra i Coats (225,  Sant  

Vicenç  de  Torelló),  la  Farga  (600,  les  Lloses)  i  la  Mambla  (350,  Oris).  A  la  

colònia  de  Fabra  i  Coats  hom  treballava 57,30  hores  setmanals,  a  la  resta,  

però,  66.  Per  a  obtenir  la  set-mana  anglesa  hom  treballava  cada  dia  11,30  

hores  i  els  dissabtes 8,30  (les  jornades  nocturnes,  un  total  de  48  hores  

setmanals:  4  dies  9,30  hores  i  el  divendres  10  hores).  La  distribució  més  

generalitzada  d'aquest  horari  era:  treball  de  5  a  8,  8,30  a  12, 13,30  a  

16,30  i  5  a  7,  és  a  dir,  dos  descansos  de  30  minuts  i  una  hora  i  mitja  per  

dinar.  Pel  seu  costat,  a  les  centrals  elèctriques  la  jornada  era  de  10  hores  a  

les  petites  i  de  12  a  la més  important  de  totes,  la  de  Queralbs.  També,  a  les  

fàbriques  del  metall, la  jornada  tendia  a  ésser  també  d' 11-11,30  hores.  A  les  

mines,  de 10  hores.  Bé,  la  consideració  fonamental  a  fer  és  que  justament  a  

les  fàbriques  més  industrials  la  jornada  era  més  alta,  de  manera  més  acusada  

que  a Barcelona,  però  seguint  en  el  fons  la  mateixa  tendència.  D'altra  banda,  

era  també  evident  l'incompliment  de  la  legislació  laboral,  en  especial  en  el  cas  

del  tèxtil. 

La  lluita  per  la  reducció  de  la  jornada  tingué  un  paper  més  limitat,  pel  

que  he  pogut  veure,  fora  de  Barcelona  que  a  la  ciutat. 

Tanmateix,  fou  important  en  ocasions,  com,  per  exemple,  a  Igualada,  

Sabadell  i  Reus. 

A Igualada (649)  hagueren en els primers quinze anys del  segle unes  sis o  set 

vagues  laborals  importants;  a  la  major  part  d'elles,  el  tema fonamental  fou la  

reducció  de  jornada.  Per a  començar,  la denominada  "vaga  llarga"  de  1900  

portada  a  terme  arran  de  la  petició dels blanquers de la jornada de les 9 hores. 

S'hi afegí el  moviment  general  dels  paletes  i  manobres  per  a  les  8  hores.  Els      

paletes  tingueren èxit,  els  blanquers,  no.  La  vaga  durà  26  setmanes  i  la  

patronal  aconseguí  la  col�laboració  d'un  centenar  d'esquirols  valencians.  Els  

blanquers  es  quedaren  finalment  amb  la  jorna-da  de  10  hores  i  sense  els  dos  

rals  d'augment  que  també  demanaven. El  1906,  els  fusters  desprès  de  sis  
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setmanes  de  vaga  aconseguiren   les  8  hores;  els  blanquers,  pel  seu  costat,  

amb  quatre  setmanes, pogueren  reduir  la  jornada  a  les  9,30  hores.  El  1907  

assolien  les 9  hores.  Una  altra  vaga  força  mítica  fou  la  de  1911,  també  dels 

blanquers  com  la  de  1900.  Hom  la  denominà  la  "vaga  de  la  setmanada".  La  

reivindicació  bàsica  fou  el  pagament  de  setmanada, sempre igual,  sense  

descomptar  les  possibles  festes,  i  no  de  suma  de jornals  treballats  al  final  de  

setmana.  Es  perllongà  durant  27 setmanes  i  també  fou  perduda.  Els  

treballadors  del  tèxtil  d'Igualada  participaren a  la  vaga  de  l'estiu de  1913  i  

sembla  que  es    beneficiaren  força  del  resultat  de  la  mateixa.  En  qualsevol  

cas, a  l'entorn  d'aquesta  vaga  s'enfortí  com  mai  l'organització  sindical del  

sector.  Finalment,  el  gener  de  1915  els  blanquers  amb  una  setmana  de  vaga  

aconseguiren  la  jornada  de  8  hores,  que  fou  aplicada  efectivament,  però,  el  

1916.  Cal  tenir  en  compte  que  en aquests  anys  els  blanquers  d'Igualada  eren  

uns  600  repartits  entre més  de  cent  empreses.  Al  tèxtil  treballaven  uns  2.000  

treballadors, la  majoria  dones. 

A Sabadell (650), després del  fracàs de  la vaga dels teixidors  mecànics de  la  

llana de  febrer de  1902,  a  relacionar amb  la vaga general  de  Barcelona  i  

presentada  a  Sabadell  amb  reivindicacions d'augment de  sou,  no hi  hagué cap 

moviment vaguistic  laboral  gene-ralitzat  d'importància  fins  el  1910.  El  conflicte  

tingué  dues  fases.  En un primer moment  es  tractà  d'un  conflicte  aïllat  a  la  

fàbrica  de  filats  i  teixits  de  llana  Saydoux,  en  solidaritat  amb  uns  dirigents  

sindicals  acomiadats  que  havien  presentat  unes  noves bases  de  treball  a  

l'empresa.  La  vaga  s'extengué  en  decretar  les societats  obreres  sabadellenques  

del  ram  de  l'aigua,  juntament amb  la  de  carreters,  el  boicot  a  l'empresa.  La  

vaga  a  la  casa  Sey-doux  s'havia  iniciat  a  l'agost;  l'extensió  a  tot  el  ram de  

l'aigua es  produí  els  primers  dies  de  setembre,  i  a  partir del  dia  15  afectà a  la  

pràctica  totalitat  del  tèxtil  en  solidaritzar-se  els  teixidors  amb  els  del  ram  de  

l'aigua  quan  la  patronal  d'aquest  decretà el  locaout.  Fins  aquí,  el  conflicte  calia  

relacionar-lo  sobretot amb  la  necessitat  d'afirmació  sindical  davant  de  la  

patronal.  Tanmateix,  el  moviment  assolí  un  nou  caràcter  perquè  s'ajuntà  a  la 
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vaga  iniciada  pels  obrers  del  metall  per  a  la  reducció  de  la  jornada,  seguint  

la  pauta  marcada  per  la  vaga  metal�lúrgica  de  Barcelona.  La  vaga  fou  llavors,  

l'octubre-novembre,  pràcticament  general.  Endurides  les  postures,  sense  

possibilitats  d'ampliar  l'abast del  conflicte  fora  de  Sabadell,  amb  fets  violents  i  

acusada  repres-sió  (hom decretà  l'estat  de  setge  a  la  ciutat  i  es  produí  la  

detenció  generalitzada  dels  dirigents  sindicals),  a  mitjans  novembre començà  la  

tornada  sense  condicions  a  la  feina.  La  desorganització societària  que  en  seguí  

trigà  a  ésser  superada.  Significativament, la  participació  sabadellenca  a  la  vaga  

general  del  tèxtil  de  1913. I com ha estat recentment assenyalat, el suport obrer al 

republicanisme,  que no exclou una participació  sindical a la CNT,  prosseguí. 

A  Reus (651), els moviments  vaguístics  més  importants  es  produïren el  

1903  i  el  1915.  El  1903  les  reivindicacions  foren  les  d'augment de  sou  i  

reducció  de  jornada.  La vaga  s'inicià  amb  els  carreters, cotxers  i  peons  de  la  

indústria  i  del  comerç  l'11  de  gener;  la  vaga  general  de  solidaritat  començà  

el  dia  28  de  gener.  La  tornada  al  treball,  sense  cap  èxit,  es  produí  l'11  de  

febrer.  Alguns  anarquistes  de  Barcelona  havien  intentat  sense  èxit  plantejar  la  

solidaritat  barcelonina.  Hom  no  ha  de  descartar  la  incidència  d'aquest  fracàs en 

l'aparició a Reus d'un corrent socialista important. En tot cas, no hi haguí un altre 

conflicte laboral generalitzat fins el 1915, i en aquesta ocasió amb participació tant de 

socialistes com  d'anarquistes.  La  vaga  ha  estat  ja  comentada  en  un  altre  lloc  

en  les  seves  derivacions  més  ideològiques  i  organitzatives.  Impor-ta  aquí  

retenir  que  la  vaga  partí  de  la  fàbrica  reussenca  més  important  del  tèxtil,  La  

Fabril  Algodonera  (coneguda  com El  Nou Vapor).  Els  treballadors  del  tèxtil  

havien  participat  el  1913  en  la vaga  general  del  tèxtil  (a  Reus  els  vaguístes 

foren  2.200,  la majoria  dones)  i  l'aplicació  del  RD de  25  d'agost,  fou  com 

arreu, ben difícil.  El  conflicte  de  1915  fou  una  derivació  d'aquesta  no aplicació  

de  la  jornada  de  10  hores  teòricament  aconseguida  el 1913,  així  com  de  la  

reglamentació  del  treball  respectuosa  amb  la legislació  de  protecció  al  treball  

de  la  dona  i  els  infants.  El març  de  1915  hom  acomiadà  les  obreres  que  

havien  presentat  unes noves  bases  de  treball  al  Vapor  Nou  (reglamentació  de  
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treball  i augment  del  salari)  i  es  produí  una  vaga  total  a  l'empresa,  a  partir 

del  24  de  març.  El  nombre  total  d'obreres  de  l'empresa  era  de 690:  158  

homes,  504  dones  i  28  nois.  Els  vaguistes  foren uns  600. El  comitè  de  vaga  

era  encapçalat  pel  socialista  Miquel  Mestre  i  per  l'anarquista Àngel  Pallejà,  i  

quan  sota  la  pressió  dels  anarcosindicalistes  i de  les vaguistes hom  intentà 

extendre  el  conflicte a tot  el  sector,  la  patronal  va  respondre  amb  el  locaout  el  

8  de  juliol  de  1915,  locaout  que  afecta  uns  3.000  treballadors  i  es  perllonga  

fins  el  20  de  setembre.  La  Fabril  Algodonera  obrí  de  nou  la fàbrica  el  dia  23.  

El  fracàs  final  dels  obrers  fou  total. 

Les  lluites  per  la  reducció  de  la  jornada  assoliren  com  hem vist  una  

especial  intensitat  al  tèxtil  i  al  metall.  També,  a  la construcció  i  altres  sectors  

on  predominava  el  treball  de  fàbrica o  taller.  Ara  bé,  existien  també  uns  

sectors,  menys  fabrils  i  industrials,  en  els  quals  la  jornada  era  fonamentalment  

indeterminada  i  irregular.  Fonamentalment,  entre  els  flequers  (i  també  els 

pastissers  i  confiters),  els  camperols,  els  barbers,  cambrers  i cuiners,  el  comerç  

(especialment  l'alimentari)  i  una  part  important  del  transport  (els  carters  i  els  

cotxers  sobretot),  sense  par lar,  és  clar,  dels  pescadors  o  del  servei  domèstic  

més  estricte (les  minyones).  En  aquests  casos,  la  lluita  laboral  bàsica  d'aquests  

anys  s'adreçà  a  la  reivindicació  del  descans  dominical  i, més  en  general  a  

l'establiment  d'adequades  reglamentacions  de  tre-ball.  Als  sector  més  industrials  

analitzats  fins  ara,  les  bases    de  treball  presentades  a  la  patronal  tingueren  

en  general,  abans de  1914-15,  una  estructura  ben  simple»  jornada  laboral,  

reconeixe-ment  del  sindicat,  escala dels  sous  (que  acostumava  a  ésser  molt  

simplificada,  amb  especial  menció  però  al  preu  de  les  hores  extraordinaries)  i,  

en  ocasions,  mínima  reglamentació  del  treball  dels  aprenents  (hom  acostumava  

a  fixar  una  proporció  entre  oficials  i  aprenents  i  a  diferenciar  aquests  dels  

peons).  De  fet,  reglamentacions  de  treball  generals  només  es  presentaren  en  

sectors  pecu-liars  d'abast  espanyol  com  els  dels  ferroviaris  i  dels  treballadors 

del  mar  embarcats.  En  canvi,  al  sector  dels  serveis,  part  de  l'alimentari i del 

transport, des d'un bon començament les bases de treball  tingueren  un  clar  
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caràcter  de  reglamentació  del  treball.  òbviament  aquest  fet  s'ha  de  relacionar  

estretament  amb  les  carac-terístiques  pròpies  de  la  feina  esmerçada,  però  

també  en  el  major recurs  que  en  aquest  cas  tant  els  obrers  com  la  patronal  

feren de  les  autoritats  estatals. 

La  llei  sobre  el  descans  dominical  fou  decretada  el  3  de  març de  1904.  

Anteriorment,  la  llei  de  13  de  març  de  1900  sobre  el  treball  de  la  dona  i  

dels  infants  ja  havia  fixat  l'obligatorietat  del  descans  per  a  les  dones  i  els  

nens  menors  de  18  anys.  La  llei  de  1904  prohibia  en  diumenge (652): 

"el  trabajo  material  por  cuenta  ajena,  y  el  que  se  efectue  con públicidad  

por  cuenta  propia,  en  fábricas,  talleres,  almacenes  tiendas,  comercios  fi 

jos  o  ambulantes,  minas, canteras,  puertos,  transportes,  explotaciones  de  

obras  públicas,  construcciones,  reparaciones,  demoliciones,  faenas  agrícoles  

o  forestales,  establecimientos  o  servicios  del  Estado,  la  Provincia  o  el  

Municipio  y  demás  ocupaciones  análogas  a  las  mencionadas" 

Restaven,  per  tant,  al  marge  de  la  llei,  entre  altres,  el  servei  domèstic,  

espectacles  públics,  treballs  artístics  i  d'ensenyament,  vendes  en  cooperatives  

de  consums,   llocs  de  diversió,   cura dels  animals  agrícoles,  etc.  Hi  havia,  a  

més,  unes  excepcions  explícites  que  introduïen  una  notable  dosi  d'ambigüitat  a  

la  llei: 

"Primero.  Los  trabajos  que  no  sean  susceptibles  de  interrupciones,  por  la  

índole  de  las  necesidades  que  satisfacen,  por motivo  de  caràcter  técnico  

o  por  razones  que  determinen  gra- ve  perjuicio  al  interès  publico  o  a  la  

misma  indústria. (...) Segundo.  Los  trabajos  de  reparación  o  limpieza  

indispensables  para  no  interrumpir  con  ellos  las  faenas  de  la  semana  en  

establecimientos  industriales.  

Tercero. Los trabajos que eventualmente sean perentorios por inminencia  de  

daño,  por  accidentes  naturales,  o  por  otras  circunstancias  transitorias  que  

sea  menester  aprovechar,  me-diante  permiso  de  la Autoridad  gobernativa  

local". 
 

El  corresponent  reglament  especificava  que  en  principi  les    excepcions  

donada  "la  índole  de  las  necesidades  que  satisfacen"  es referien  a  les  

comunicacions  terrestres  (ferrocarrils,  tramvies,    carruatges  de  servei  públic)  i  
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a  les  reparacions  que  li  eren  pròpies;  a  les  comunicacions  fluvials  i  marítimes;  

als  telèfons;  càrrega  i  descarrega  de  vaixells;  arsenals  i  diques;  fàbriques  de 

gas  i  electricitat;  servei  domèstic;  fondes,  cafès,  restaurants, cases  de  menjar;  

farmàcies  i  "bazares  quirúrgicos";  serveis  fúne- bres;  espectacles  públics;  

estancs;  caixes  d'estalvi;  cases  de  banys,  etc.  Pel  seu  costat,  les  excepcions  

"por  razones  que  determinen  grave  perjuicio  al  interès  publico  o  a  la  misma  

indústria"  eren:  fleques  i  despatx  de  pa;  botigues  d'ultramarins,  aliments,  

salsitxeries,  etc;  venda  de  carbó  a  la  menuda;  confiteries,  pastisseries;  

perruqueries  i  barberies;  neteja  de  sabates;  fotografies;  establiment  de  

floricultura  i  horticultura;  transport  a  domicili  d'aliments;  càrrega  i  descàrrega  

als  ports  i  estacions  de ferrocarrils;  adroguers  a  la  menuda  (tots  aquests  llocs,  

però,  ha-vien  de  tancar  a  les  11  del  matí,  les  fleques  a  les  set).  Tanmateix 

l'ambigüitat  continuava  en  temes  com  el  de  les  excepcions  "por  mo-tivos  de  

carácter  técnico",  per  tractar-se  de  "trabajos  de  reparación  o  limpieza 

indispensables"  i  als  tallers  "que  eventualmente sean  perentorios" (653). 

D'altra  banda,  calia  tenir  en  compte  que  hom  prohibia  el  treball  

excepcional  en  diumenge  durant  dos  diumenges  consecutius,  i  que  calia  

restituir  a  l'obrer  les  hores  treballades  aquell  dia. 

Bé,  el  tema  és  que  les  discussions  per  a  l'aplicació  de  la  llei  foren 

nombrosíssimes  i que com ho  proven  els  conflictes  generats en els  sectors més 

afectatsp  les dificultats  encara continuaven el  1914.  Podem veure  alguns  

exemples: 

Els  flequers  de  Barcelona  el  1903  feren  una  important  vaga tots  els  

diumenges  entre  els  dies  29  de  març  i  12  de  juny per  a aconseguir  el  

descans  dominical,  és  a  dir,  abans  de  la  promulgació de  la  llei  (no  s'ha  

d'oblidar  que  la  llei  no  fou  cap  concessió graciosa).  L'acord  del  12  de  juny  

establia  un  dia  de  descans  setmanal  "procurando  que  sea  el  domingo",  El  

1904  una  nova  vaga  es produí:  justament  perquè  la  patronal  no  havia  

acceptat  les  disposicions  del  reglament  de  la  llei  de  març.  Una  part  dels  amos  

es resistia  a  concedir  el  descans  de  7  del  matí  del  diumenge  a  7  del matí  del  
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dilluns.  La  vaga,  general  de  l'ofici,  que  afectà  uns 300  treballadors,  es  produí  

els  dies  23-28  de  setembre  i  acabà  amb una  "transacció"  molt  detallada  i  

reglamentada  que  en  el  seu  punt central  fixava  el  descans  de  12  del  vespre  

de  dissabte  a  12  del     diumenge.  Aquestes  bases  del  5  d'octubre  de  1904  

vingueren  a  completar  les  signades  el  12  de  juny  de  1903.  Tanmateix,  el  

1913  encara  no  s'havia  resolt  definitivament  el  conflicte.  El  juliol  d' aquell  any  

els  flequers,  en  presentar  unes  noves  bases  de  treball a  la  patronal  -on  

fixaven noves  remuneracions,  el  reconeixement de  la  societat  i  la  feina  dels  

aprenents-  tornaren  a  reclamar  el descans  dominical  absolut.  Deien:  "se  

entiende  en  esta  base  que, absolutamente  no  se  debe  laborar  pan  del domingo 

al  lunes,  es  decir,  que  no  se  facilite  pan  caliente  al  público  desde  el  domingo 

a  la  mañana  del  martes".  I  precisament,  de  nou  fou  aquest  tema  el  que  

provocà  la vaga que  es  perllongà del  13  de  juliol  al  25  de juliol. El conflicte 

acabà amb una nova reglamentació del  treball completada el 9 d'agost de  1913. 

Bàsicament,  només es  concedia permís  en determinades  circumstàncies  per  a  fer  

pa  petit  (de  menys  de  200  grams)  els  diumenges (654). 

Pel  seu  costat,  els  confiters  i  pastissers,  el  setembre  de  1913  encara  no  

havien  aconseguit  no  ja  el  descans  dominical  (que  el  reglament  exceptuava)  

sinó  el  descans  setmanal  substitutiu»  A  la  fi,  l'octubre  signaren  el  descans  

setmanal,  però  acceptant  la  possibilitat  d'excepcions (655).  

Els  barbers  i  perruquers,  de  manera  similar,  centraren  els seus  conflictes  

amb  la  patronal  en  la  discussió  horària  i  del  descans  dominical.  No  

aconseguiren  res  el  1904,  malgrat  la  seva  vaga entre  el  5  i  el  23  de  juny,  i  

feren  signar  el  compliment  de  la llei  a  la  patronal  el  27  d'agost  de  1905.  

Però  el  1914  encara  continuaven  les  discussions  entorn  de  la  concreta  

aplicació  de  la llei  (vaga  de  setembre) (656). 

Amb  una  major  o  menor  importància  del  sector  afectat  els  exemples  es  

podrien multiplicar,  com  a  mínim  amb  els  dependents  de  vaqueries,  els  

cotxers,  els  cambrers  i  cuiners,  els  dependents  de carboneria,  etc (657).  

M'interessa  retenir,  en  definitiva,  i  en  un  doble  sentit,  fins  a  quin  punt  foren  
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importants  el  1900-14  les  reivindicacions  horàries  i  de  descans  dominical  -que  

en  ocasions  es remetien  a  l'establiment  d'una  reglamentació  del  treball-  i  fins  

a quin  punt  els  obrers  es  trobaven  abocats  a  la  lluita  sindical  per a  imposar  

una  legislació  laboral  que  la  patronal  tendia  a  no  cumplir. 

 

+ +  + 

Com he  explicat anteriorment,  les  jornades  bàsiques  de  treball més  usuals  

a Catalunya abans  de  1914 eren  les  de  9,  10,  11  hores.  Una  informació  

recollida pel ministeri  de  treball  permet per  a  1914-15  una quantificaeió de  la  

importància  relativa de  les  diferents  jornades.  Aquesta  informació  afectava  

310.004  obrers  de  Ca- talunya  el  1914,  405.425  el  1920  i  406.278  el  1925.  

Hom pot  establir  el  següent  quadre  indicatiu del  percentatge  d'obrers  que  

treballaven 8 (48 hores  setmanals),  9  (54), 10  (60)  i  11  (66)  hores com  a  

jornada  bàsica,  amb  exclusió  de  les  hores  extraordinàries  (658): 

Barcelona   1914  1920   1925       

nombre  total  d'obrers 265.603 352.352 352.301    

48 hores  setmanals 13,11% 94,01% 96,33%  

54 9,71%                1,39% 0,97% 

60 71,83% 2,36% 0,33% 

66 1,72% 

altres 3,77% 2,24% 2,37%   

Girona 

nombre  total  d'obrers 25.441 28.748 28.318  

48  hores  setmanals 0,38% 68,65% 100%     

54 5,10% 4,07% 

60 80,66% 11,30% 

66 13,86% 15,98% 

Lleida 

nombre  total  d'obrers 7.266 9.444 9.752 

48  hores  setmanals 23,67% 89,19% 79,46% 

54 4,35% 4,44% 8,53% 

60 67,11% 3,38% 9,72% 
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66 0,73% 

altres 4,14% 2,99% 2,29% 

Tarragona 1914 1920 1925 

nombre  total  d'obrers 11.714 14.845 15.907  

48 hores  setmanals 75,02% 88,21% 96,72% 

54 3,35% 1,35% 

60 16,45%         4,71%        0,96% 

66 1,75% 1,16% 

altres 3,43% 4,57% 2,32% 

 

En  aquest  quadre  apareixen  seriosos  dubtes  sobre  la  fiabilitat  de  la  

informació  usada  pel  ministeri  de  treball,  especialment  per  al  cas  de  

Tarragona:  que  el  1914 un 75% dels  obrers  comptés  ja  amb  la  jornada  de  8  

hores  costa  molt  de  creure.  D'altra  banda,  hom ha  de  matisar  els  percentatges  

de  1920,  ja  que  oficialment  el  1919  hom  establí  la  jornada  de  les  8  hores  i  

és  clara  la  tendència  en  alguns  llocs  a  considerar  la  jornada  oficial  com  a  

real.  Un  cas  espectacular  i  gens  fiable  és  el  100%  de  Girona  el  1925.  Bé,  

amb  aquestes  limitacions,  queden  clares  tanmateix  algunes  coses.  Primer  que  

el  1914  la  jornada  bàsica  majoritària  es  situava  clarament  en  les  10  hores.  

Segon,  que  malgrat  la  proclamació  oficial  de  les  8  hores  el  1919,  en  

nombrosos  llocs  sembla  haver  estat  considerable el  nombre  d'obrers  amb  

jornades  laborals  més  llargues.  Cal  tenir  en  compte,  a  més,  que  sobre  una  

població  obrera  de  1.113.839,  1.384.947  i  1.378.235  persones  a  tota  Espanya,  

els  tants  per  cent,  eren (659):  

  1914 1920 1925 

42  hores  setmanals                  0,05% 3,03% 2,83% 

48 13,68% 81,73% 89,69%             

54 10,24% 5,78% 1,23% 

60 64,21% 4,11% 1,45% 

66 4,65% 0,51% 0,08%          

altres 7,17% 4,84% 4,72% 
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L'establiment  de  la  jornada  legal  de  les  8  hores  es  produí,  com ja ha  

estat assenyalat,  arran de  la vaga general  de Barcelona de  febrer-març  de  1919,  

en  el  marc  d'una  proposta  estatal  global que  intentava,  en base  al  

funcionament  dels  comitès  paritaris,  la suavització dels  conflictes entre  els  obrers  

i  la patronal.  Un RD de  3  d'abril  de  1919,  signat  pel  govern  Romanones,  

dictava  en  el seu article  primer  que  "la  jornada  máxima  legal  serà"  de  ocho  

ho-ras  al  dia  o  cuarenta y  ocho  semanales  en  todos  los  trabajos  a  partir  de  

1º  de  octubre  de  1919"  i  l'article  segon  establia  que  havien de  constituir-se  

uns  comitès  paritaris  professionals  abans de  l'1  de  juliol  perquè  poguessin 

proposar a  l'Institut  de  Reformes  Socials,  abans  de  l'1  d'octubre,  "las  industrias  

o  especialidades  que  deban  ser  exceptuadas  por  imposibilidad  de  aplicar  dicha 

jornada";  l'Institut  de  Reformes  Socials  havia  de  resoldre,  en  de-finitiva,  abans  

de  l'1  de  gener  de  1920  (article  tercer).  Òbviament,  aquest  calendari  no  

pogué  ésser  acomplert  estrictament,  però  poc  a  poc  la  jornada  bàsica  de  8  

hores  anà  essent  implantada  en molts  sectors.  D'altra  banda,  cal  tenir  en  

compte  que  ja  abans de  1919  havia  sectors  amb  la  jornada  de  les  8  hores;  

com  hem  vist, sobretot a  la  construcció (660). 

L'Institut  de  Reformes  Socials  realitzà  una  estadística  sobre la  duració  de  

la  jornada  en  diferents  oficis  i  termes  geogràfics, d'Espanya  (març  de  1919)  

que  permet  conèixer  la  situació  immediatament  abans  de  l'aplicació  del  Reial  

Decret.  A  Barcelona  província  les  jornades  eren,  segons  l'IRS (661):  

  Barcelona        Sant Feliu           Arenys       Igualada 
     ciutat Vilanova Granollers      Manresa 
   Vilafranca       Vic   Berga 

pedreres     8 

metal�lúrgia     9 

ferro,  altres   

metalls     9    9-10                           9 

químiques    10    9,30-10 

tèxtil 9,30,10,30,11     9,30-11       11,30     10 

construcció     8,  9    9,30,10          8      8 

elèctriques     9,10               10             8    9,10 

alimentació    10    10,  11,30          8    9,10 

ind.  del  llibre     9                  8    9,10 
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paper,  cartró 9 9,30,11     9,10 

vestit 10,30   10,  10, 30 

cuiros  i  pell 8,9 10,30                                        8,9 

fusta 9 8,30,  10             8                    9 

transports 8,10 10                       8                    8              

mobiliari 9      8                 9 

ornamentació 8,9 8,10                    8                              

terrisseria 9 10 

vidre  i  cristall         8,10       8,10 

ind.  vàries 8,10     8,10               8,10 

 

Com  hom  pot  comprovar,  no  semblen  versemblants  les  jornades fixades  

per  a  Arenys  de  Mar,  Granollers  i  Vic.  D'altra banda,  cal afegir  que  en  el  

sector  del  vestit  a  Barcelona  ciutat,  els  oficis més  especialitzats  com  les  

fàbriques  de  brodats,  botons,  corsete-ries,  llenceries,  costura,  passamaneria,  

etc,  la  jornada  era  de 10  hores.  Els  sastres  en  treballaven  9.  Pel  seu  costat,  

a  Terrassa hom havia  aconseguit  en  general  la  jornada  de  les  8  hores  i,  en el  

tèxtil,  la  de  9  hores;  a  Igualada,  també  en  la  majoria  de  les feines  es  

treballava  8  hores,  però  en  el  tèxtil  no  (on  es  complien les  famoses  3.000  

hores  anuals).  En  definitiva,  pel  que  hom  pot veure,  excepte  en  alguns  casos  

concrets,  la  situació  horària  no sembla  haver-se  alterat  fonamentalment  el  

1914-15.  Els  canvis  més importants  es  produïren  a  Barcelona  ciutat  en  el  

sector  del  metall (metal�lúrgia  i  ferro  segons  la  classificació  de  l'IRS),  que  

passà  majoritàriament d'una jornada de 10 hores a una de 9, i en el del vidre, sector 

que en principi aconseguí la jornada de les 8 hores el 1917. Fora de Barcelona, 

sembla haver-se produït una certa reducció  horària,  com a  mínim  en algun  cas,  

com  Terrassa  i  Igualada. 

A la província de Girona,  les  jornades  eren (662):  

tèxtil 10,  11 

fusta 10 

alimentació 10 

paper,  cartró 10 

terrisseria 10 

ciment 10 
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mestres  d'aixa 10 

ferro,  altres  metalls   9,10 

surotapera 9,10 

ind.  elèctriques 9,10 

blanquers 9,10 

ind.  del  llibre 9 

pedreres 8 

paletes 8 

fusteries 3 

A  Tarragona: 

paper 12 

tèxtil 10,11 

alimentació 10,11 

modistes,  sastres 10,11 

fusteria,construcció     8 

manyans 8 

boters 8 

ebenistes 8 

ind.  del  llibre 8 

A  Lleida: 

centrals  elèctriques 12 

tèxtil 11 

alimentació 10,11 

mines 10 

metal�lúrgia 10 

ind.  químiques 10 

arts  gràfiques 10 

paper 10 

vestit 10 

transport 10 

ind. vàries 10 

fusta 10 

ferro,  altres  metalls 9 

electricistes,  telèfons 9                                                                     

blanquers 9 

ebenistes 9 

aiguardents,  licor 8 

construcció 8 

fusteria  d'obres 8 
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Tenim,  en definitiva,  que  fora  de  Barcelona  el  nombre  de  sec-, tors  i  

obrers  que  treballaven  10  hores  (i  11)  era  molt  més  impor-tant  que  no  a  

Barcelona  ciutat.  Tanmateix,  la  jornada  de  8  hores en  la  construcció  s'havia  

imposat  a  tota  Catalunya.  Era  l'únic  cas. 

 

El  reconeixement  sindical  i  les  bases  de  treball   

La  pràctica  totalitat  de  les  bases  de  treball  presentades  a la  patronal  

incloïen  en  un  dels  seus  punts,  el  reconeixement  de la  societat  obrera  

corresponent  per  la  patronal.  Normalment,  hom no  feia  més  precisions.  La  

discussió  entorn  del  paper  del  sindicat a  l'empresa  es  produí  més  tard,  a  

l'entorn  del  1918-19.  Cal  advertir  que  la  petició  de  reconeixement  sindical  era  

comuna  a  tot   el  moviment  societari.  No  era  una  petició  que  revelés  per  ella  

sola  cap  influència  específica  (socialista,  anarcosindicalista  o  més simplement  

sindicalista).  També,  usualment,  la  patronal  tendia  a ignorar  el  reconeixement.  

El  tema  fou  més  complex  que  la  simple oposició  de  dues  "concepcions"  sobre  

les  relacions  laborals,  o  l' interès  patronal  per  a  imposar  unes  relacions  

individuals  amb  l'obrer.  

Una  primera  derivació  de  la  situació  de  les  relacions  laborals a Catalunya 

fou que  si el moviment  societari apareixia desorganitzat,  més  en  concret,  si  la  

societat  de  l'ofici  era  feble,  la  patronal  imposava  el  que  hom  denominava  

"enteses  particulars"  de  cada  empresari  amb  els  seus  obrers.  Aquestes  enteses  

particulars  foren molt  esteses  i  òbviament  funcionaven  sense  excessius  

conflictes  només  en  la  mida  i  mesura  que  l'empresa  era  petita  o  mitjana.  

Però  d'empreses  petites  i  mitjanes  n'hi  havia  moltes  a  Barcelona  i  a  

Catalunya,  A  partir  d'aquí,  hom  ha  de  tenir  present  que  el  "reconeixement  

sindical"  intentat  per  les  societats  obreres  lluitava  en dos  fronts:  envers  la  

patronal  i  també  en  ocasions  envers els  mateixos  obrers. 

Hi  havia un altre  aspecte  fonamental  de  la  qüestió.  La  patronal  no  

acceptava  el  joc  sindical,  i  en  especial  era  la  gran  patronal  dels  sectors  més  

industrials  qui  menys  ho  feia.  La  gran  patronal  catalana  apareixia  obsessionada  
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amb  el  tema  de  la competència industrial  estrangera.  Sempre  argumentava  que  

les  peticions  obreres  podien  ésser  concedides  per  les  petites  empreses  perquè  

elles no  actuaven  en un  mercat  massa  competitiu  ja  que  eren bàsicament 

empreses  de  reparacions  o  de  petits  objectes  de  consum.  El  fet  és que  els  

empresaris  mes importants  no  intentaren  una  política  de concesions  ni  tan  sols  

més  o  menys  diferenciada  segons  la  tendència sindical;  no  donaren  suport  a  

cap  via  reformista  en  les  relacions laborals. 

En  definitiva,  com  a  característiques  bàsiques  de  la  "negociació"  entre  

patrons  i  obrers  tenim: 

1.  La  lluita  del  moviment  sindical  en  general  per  la  pròpia  afirmació  com  a  

interlocutor  fou  central  i  continuada;  assolí  ben  sovint uns tons ben violents. 

2. La traducció  laboral  d'aquest  esforç  foren els  repetits  intents  

per a  signar  col�lectivament  unes  bases  de  treball  amb  la  patronal  davant  de  

les  "enteses  particulars"  propiciades  en  general  per  la  patronal. 

3. Les  reivindicacions  fonamentals  incloses  en  aquestes  bases  de 

treball  foren  les  horàries  i  el  reconeixement  sindical;  altres     

temes  també  presents  foren  la  reglamentació  de  l'aprenentatge,  les 

retribucions  i  caracterització  de  les  hores  extraordinàries,  i,  en ocasions,  

l'establiment  de  comissions  mixtes  per  a  vetllar  pel compliment  de  les  bases. 

4.  El  moviment  societari  intentà,  a  més,  imposar  la  seva  represen-tativitat  a  

través  de  formes  més  o  menys  obligatòries  d'associació Es  aquest  un  punt  que  

em  sembla  importantíssim.  Les  societats  obre-res  aspiraven  a  l'associació  de  

tots  els  obrers  de  l'ofici  i  sector  i  això  es  traduïa  en  peticions  com  la  

d'obligar  els  patrons  a no  acceptar  més  que  obrers  associats,  o  en vagues  per  

l'acomiadament  de  treballadors  no  associats  (les  famoses  vagues  de  dignitat 

acostumaven  a  voler  dir  això),  o  en  l'atribució  d'un  paper  fonamental  en  la  

reglamentació  de  l'aprenentatge.  Es  lògic  relacionar aquestes  aspiracions,  en  el  

fons  més  o  menys  gremials,  amb  la  duresa  de  les  relacions  laborals  amb  la  

patronal  existents  i  espècial-ment  amb  la  vigència  de  la  importància  de  la  

lluita  por  l'associació  (mai  acabada  d'assolir).  Però,  alhora,  era  una  
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manifestació clara  de  feblesa  (les  societats  obreres  es  desorganitzaven  amb  

relativa  facilitat)  i,  el  que  havia  de  tenir  més  repercussions,  hom tendia  a  

justificar  certes  formes  de  violència  per  a  assolir  el somni  d'una  total  

sindicalització  dels  obrers (663). 

5.  La patronal,  sobretot  la  patronal més  industrial,  no veia  altre  camí  que  la  

desorganització  del  moviment  sindical  pura  i  simple. I  per tant,  s'oposà  

sistemàticament a  la  signatura de bases de treball  col�lectives  i  no  parlem  ja  del  

reconeixement  dels  sindicats. Exemples notables d'aquesta postura foren 

precisament els del tèxtil  i  del  metall. 

6.  La  seva  argumentació  (la  de  la  competència  industrial  estrangera  deixant  

de  banda  els  aspectes  retòrics,  potser  ens  situa  en  la  veritable  pista  del  

perquè  les  relacions  patrons-obrers  foren  tan  dures  i  violentes,  i  del  perquè  el  

sindicalisme  obrer  moderat  no  aconseguí  d'imposar-se  a  Catalunya.  En  el  fons,  

el  que  hom  posava  de  relleu  era  la  incapacitat  i  feblesa  de  la  indústria  

catalana,  basada  la  seva  petita  competitivitat  en una  mà  d'obra  barata. 

7.  Fou  en  els  sectors  menys  industrials,  amb  un  pes  menor  de  la   gran  

empresa  o  la  gran  patronal,  on  el  moviment  sindical  assolí  més  sovint  la  

signatura  de  bases  de  treball  i  el  reconeixement. I  fou  d'aquests  sectors  d'on  

partí  realment  la  organització  i  direcció  del  moviment  societari.  Es  fa  ben 

difícil,  per  exemple,  recordar dirigents  obrers  importants  en  aquests  anys  del  

metall  o del  tèxtil.  Això  era  fins  a  cert  punt  lògic,  però  no  deixava  d'ésser  

paradoxal,  Ja  que  tanmateix  l'èxit  o  el  fracàs  del  moviment  sindical  no  

deixava  de  dependre  de  la  seva  capacitat  per  a  arrossegar  els  sectors  més  

fonamentals. 

+ + +  

En el  període  1902-14,  per  a Barcelona  ciutat,  hom  pot  reseguir  els  oficis  

i  sectors  que  comptaven  amb  bases  de  treball  signa-des.  Fou  el  1903,  1910  i  

1913  quan hom  signà  un major  nombre  de  ba-ses.  La  relació  de  les  que  he  

pogut  localitzar  són (664): 
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1899 

  1 juliol : càrrega  i  descàrrega  de  cereals  i  altres  gèneres  del  port 

———— : ebenistes;  serradors  mecànics,  torners,  montadors,  enver-nissadors,  

etc. 

1901 

18  octubre: paletes  i  altres  oficis  de  la  construcció:  pedrers,  picapedrers, 

marbristes, guixaires. 

-—-————:  basters  i  constructors  de  corretges  de  maquinària 

1902 

3  generi  carreters 

-—------:  lampistes,  courers  i  llauners 

_________________________________________ 

1903 

10  maig:  fusters 

juny:  flequers 

juliol:  ebenistes:  serradors  mecànics,  torners,  envernissadors, montadors,  

constructors  de  mobles  i  llits  tornejats,  cadiraires. 

16  juliol:  picapedrers 

14  agost:  fonedors  en bronze  i  altres  metalls 

14 desembre:  arts  gràfiques:  litògrafs,  tipògrafs  (caixistes  i  maquinistes),  

enquadernadors. 

1904 

7  maig:  constructors  de  carruatges 

7  juny:  pedrers  de Montjuïc 

5  octubre:  flequers 

------------:  basters  i  constructors  de  corretges  de  maquinàries 

1905 

26  febrer:  marbristes  (les  bases  no  entraren  en  vigor  fins  el  16 de  febrer  de  

1906) 

----------:  boters 

1906 

--—--:  basters  i  guarnimenters  de  carruatges 

-—---:  basters  i  constructors  de  corretges  de  maquinària 

--——:  guanters 

1907 

—----:  confiters  i  pastissers  (fàbriques) 
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1908 

1  novembre:  sastres 

18   novembre:  carreters 

1910 

9 juliol: conductors i cobradors d'omnibús 

27 juliol:  rajolers 

1 agost:  càrrega  i  descàrrega  de  carbó  mineral  del  port novembre:  carreters  

d'obres 

----—-:  cuiners  i  cambrers ——-:  cotxers -----:  carreters 

1911 

11 gener:  escombriaires 

19 gener:  càrrega  i  descàrrega  de  carbó  mineral  del  port 

--------:  calderers  en  coure 

1912 

-- —--: joiers  i  argenters 

——---: ferroviaris 

——-: constructors  de  sommiers 

—-—: cilindradors  i  aprestadors 

------: blanquers 

1913 

12  abril:  dauradors 

4  juny:  fusters 

20 juny:  estucadors 

juny:  productes  refractaris 

juny:  manyans  d'obres 

11  juliol:  cuiners  i  cambrers  

9  agost:  flequers 

------:  tèxtil  (Art  Fabril) 

------:  fonedors  en bronze  i  altres  metalls 

——--:  marbristes 

23  octubre:  confiters  i  pastissers 

1914 

28  febrer:  caixes  de  cartró 

8  març:  dependents  carboneries 

19  juny:  picapedrers 

—--—:  barbers  i  perruquers 
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--—-:  fusters 

 

Fins  aquí  la  relació  de  les  poques  ocasions  en què  foren  signades  bases  

col�lectives  de  treball  entre  els  obrers  i  la  patronal, fins  el  1914.  Lògicament,  

això  no  vol  dir que  en  els  altres  sectors i  oficis  no  existissin determinats  acords  

entre  els  uns  i  l'altra: usualment  feien  referència a  les  tarifes  de  preus  on els  

llocs,  nom brosos,  on hom  treballava  a  preu  fet.  Però,  fonamentalment,  fora  

d'aquests  pocs  casos,  el  que  imperava  era  "l'entesa  particular"  o dit d'una  altra  

manera,  la  reglamentació  i  les  jerarquies  de  sou  eren  dictades  pel  patró. 

A  més,  cal  tenir  present  que  fins  i  tot  aquesta  relació  és  enganyosa.  

Els  oficis en  els  quals  d'una  forma  més  o  menys  regular existien  sempre  unes  

bases  de  treball  signades  en vigor  només  foren els  carreters,  els  fusters  (no  

els  ebenistes),  els  boters,  els flequers,  les  arts  gràfiques  (com a  mínim  fins  el  

1909),  els  bas-ters  i  constructors  de  corretges  per  a  maquinària,  els  confiters i  

pastissers  (a  partir  de  1907)  i  els  marbristes.  En  canvi,  foren nombroses  les  

bases  que  en  el  transcurs  d'aquests  anys  deixaren d'estar  en vigor,  sigui  

perquè  foren  superades  per  la  realitat  de les  relacions  laborals  existents,  sigui  

perquè  aprofitant  un  fracàs  vaguístic  la patronal  anul�lava  les  bases  anteriors.  

Aquest darrer  cas  afectà,  com  a  mínim,  als  tramviaires  (vagues  de  1903), 

treballadors  del  gas  (vaga  de  1903),  barbers  i  perruquers  (vaga de  1904),  

cotxers  (vaga  de  1912),  diversos  oficis  d'ebenisteria (vagues  de  1913),  arts  

gràfiques  (vagues  de  1913),  etc.  sense  parlar,  és  clar,  dels  oficis  del  metall  el  

1902. 

En  definitiva,  sembla  força  clar  el  judici  donat  sobre  les dificultats,  

pobresa  i  duresa  de  les  relacions  entre  el  moviment societari  i  el  de  la  

patronal.  Com  és  lògic,  hi  ha  una  correspondència  estreta  entre  moviment  

vaguístic  i  signatura  de  bases  de  treball  (1903,  1910  i  1913  són  també  els  

anys  de  major  conflictivitat  vaguística).  Aquestes  no  foren  pràcticament  mai  

negociades sense  vaga.  I  és  que,  com  he  repetit,  les  bases  en  general  o  les 

imposava  el  moviment  societari  o  no  existien.  I  la  feblesa  organitzativa del 

sindicat implicava la desaparició paulatina de  les bases. 
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Sous  i  augments  de  sous  fins  el  1914 

La  característica  fonamental  de  1900-14  respecte  els  sous  sembla  haver  

estat  l'estabilitat.  No  existeixen  serioses  estadístiques  treballades  per  a  aquest  

període,  ja  que  les  primeres  de  l' Institut  de  Reformes  Socials  són  del  1914.  

En  tot  cas,  hi  ha  diverses  taules  de  sous  per  a  Barcelona  ciutat  elaborades  

pels  serveis estadístics  de  l'ajuntament,  pel  Museu  Social  o  per  Miquel  Sastre i  

Sanna,  a  part  d'alguna  que  altra  indicació  parcial  que  hom  pot recollir  de  

fonts  periodístiquess.  En  el  quadre  adjunt (665)  he  recollit la  informació  més  

acurada  que  he  pogut  trobar  sobre  els  sous  dels diversos  sectors  i  oficis  a  

Barcelona  ciutat  el  1902-14.  Cal  tenir en  compte  que  he  buscat  els  sous  

bàsics,  és  a  dir,  els  sous  en  relació  a  la  jornada  bàsica  de  treball  establerta  

en  tal  o  qual  ofici.  He  procurat  reflectir,  com  a  tendència,  les  retribucions  

dels oficials,  però  he  especificat  també  els  sous  dels  manobres,  dels peons,  de  

les  diverses  especialitats  del  tèxtil,  etc,  en  els  casos que  pel  seu  pes  en  l'ofici  

m'ha  semblat  obligat  el  fer-ho  (i  si  és que  ho  podia  fer).  Com  pot  fàcilment  

constatar-se,  el  tipus  de retribucions  no  era  uniforme.  Dominaven  els  comptes  

fets  en  base als  jornals.  En  aquests  casos  estaven  fixats  uns  jornals  (4,  5,  5 

1/2) per  dia  de  feina  que  volia  dir  unes  determinades  hores  de  treball  (8,9,9 

1/2. 10, 11,  hores).  El  pagament  no  necessàriament  es  feia  dia a  dia;  

usualment  hom  pagava  el  dissabte  i  els  comptes  es  feien amb la  suma  dels  

jornals  treballats  (si  hi  havia  una  festa  entremig  l' obrer  no  cobrava  aquell  dia  

ja  que  no  havia  treballat)  més  el  que  pogués  significar  les  hores  

extraordinàries  fetes  (hores  extraordinàries  que  tenien  uns  preus  fixos  i  que  

comptaven  a  partir  d' haver  cobert  la  jornada  bàsica  fixada).  El  treball  a  

jornal,  d'altra  banda,  no  volia  dir  necessàriament  que  l'empresari  contratés dia  

a  dia  l'obrer,  encara  que  en  algunes  poques  ocasions  això  era així.  Els  jornals  

aïllats  acostumaven  a  ésser  una  mica  més  alts  i  jo  no  els  he  considerat  al  

quadre.  Diferent  del  jornal  era  l'establiment  de  la  setmanada,  la  qual  no  s'ha  

de  confondre  sense  més, com  ja  he  dit,  amb  el  pagament  a  final  de  setmana.  

La  setmanada significava  la  fixació  d'unes  determinades  pessetes  a  la  setmana 
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(24, 30,  32,  etc),  amb  independència  en  principi  dels  dies  no  treballats  per  

motius  aliens  a  l'obrer.  Ara  bé,  cal  tenir  present que  en  els  oficis  on  imperava  

la  setmanada  existien  sempre  unes clàusules  importants  per  a  la  recuperació  

dels  jornals  no  treballats  en  dies  festius.  La  setmanada  acostumava  a  ésser  la  

forma  de retribució  d'alguns  pocs  oficis  especialitzats  (corn  els  de  les arts  

gràfiques)  o  bé  dels  especialistes  (encarregats,  tècnics,  etc) d'oficis  més  

complexos.  Per  últim,  cal  tenir  en  compte  els  obrers que  tenien  fixada  una  

mesada  (una  quantitat  mensual).  El  pagament en  forma  de  mesada  solia  anar  

acompanyat  del  que  hom  anomenava "la  vida".  Hom  pagava  el  "mes  i  la  vida"  

als  cambrers  d'hotels, cuiners,  determinats  dependents,  minyones,  mariners  

embarcats,  etc òbviament,  "la  vida"  volia  dir  com  a  mínim  l'alimentació  diària,  

i a  vegades  l'allotjament.  Cal  advertir  que  no  sempre  la  mesada  es pagava  a  

finals  de  mes.  Sovint  hom  pagava  efectivament  cada  deu  o quinze  dies  la  part  

corresponent.  El  pagament  mensual,  sense  "la vida",  fou molt  rar  i  afectà  sols  

algun que  altre  càrrec  tècnic   molt  especialitzat,  com  per  exemple  els  

majordoms  de  la  indústria  química (666).  

Fins  aquí,  la  descripció  del  que  volia  dir  realment  l'anar  a  jornal,  les  

setmanades  o  les  mesades,  i  que  jo  en  el  quadre  he  simbolitzat  amb  els  

signes  J,  S,  M;  si  hi  figura  un  asterisc  cal   entendre  que  hom  es  refereix  a  

l'expressió  comentada  de  "la  vida". Tanmateix,  hi  havien molts  llocs  i  molts  

oficis  on  la  forma  de  retribució  fonamental  era  la  de  preu  fet.  Aquest  no  s'ha  

d'entendre sols  com  a  treball  a  domicili  o  treball  a  escarada.  En  general, el  

treball  a  preu  fet  es  feia  també  als  tallers  de  l'amo  o  de  la fabrica,  no  tenia  

horari  fix  i  podia  coexistir  amb  altres  formes de  pagament  al  mateix  taller  o  

fàbrica  com  jornal,  setmanada,  etc. Exemples  notables  del  pes  del  preu  fet  es  

podien  trobar  en  els caixistes  d'impremta,  molta  de  les  especialitats  de  

preparació    i del  teixit  a  la  indústria  del  tèxtil,  entre  els  sastres  i  la  confecció,  

els  sabaters,  vidriers,  boters,  etc.  En  aquests  casos  hom fixava  una  "tarifa  de  

preus". 

Al  quadre  faig  constar  la  forma  de  retribució  dominant,  acompanyada  o  
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no  de  la  presència  important  del  preu  fet  (PF)  al  sec- tor  o  ofici.  A  

continuació  hi  figura  el  preu  en  pessetes  per  dia de  feina  (jornada  bàsica),  

mínim  i  màxim.  El  mínim  es  refereix sovint  al  sou de  les  categories  d'oficials  

més  baixes  (oficials tercers,  segons,  etc)  i,  pel  seu  costat,  el  màxim  es  remet  

al  preu dels  oficials  primers  i,  en  alguna  ocasió,  oficial  especialista. Cal  tenir  

present,  però,  que  en  general  el  sou  dels  especialistes, encarregats,  

contramestres,  etc.  els  he  inclòs  en  un  epígraf  especial.  En els  casos  de  la  

retribució mitjançant  setmanada  o  mesa-da,  he  inclòs  a  continuació  del  preu 

per  dia  la  quantitat  de  pessetes  corresponent,  també  mínima  i  màxima.  És  

clar  que  no  he  inclòs les  retribucions  del  preu  fet,  tampoc  el  treball  a  

domicili,  i  que  no  m'ha  estat  possible  elaborar  un quadre  total  dels  sous  de  

tots  els  oficis  i  especialitats de  treball  existents  a  Barcelona Un primer  

comentari  a  fer  és,  òbviament,  el  gran pes  dels  jor-nals  i  el  preu  fet,  

juntament  amb  la  multiplicitat  de  formes  de retribució.  Això  dificulta  

enormement  la  viabilitat  i  credibili- tat  dels  càlculs  que  hom  pugui  intentar  per  

a  establir  una  evolu- ció  dels  salaris  a  casa  nostra  en  aquest  període.  En  el  

millor dels  casos  podrem  intentar  l'evolució  dels  jornals  (o  del  preu per dia),  

però  la  imatge  que  en resulti  pot  ésser ben poc  representativa  de  la  situació  

real.  El  sou bàsic  pot  romandre  estable  però cal  tenir  present  la  major  o  

menor  jornada  bàsica  de  treball,  el major  o  menor  nombre  d'hores  

extraordinàries  fetes,  el  major  o menor  pes  del  preu  fet,  etc.  Cal  fer  un  altre  

advertiment:  la  imat ge  d'estabilitat  "salarial"  que  hom  pot  observar  al  quadre  

pot  és-ser  en  el  fons  també  afavorida  per  les  diferents  fonts  documentals que  

he  pogut  usar.  Clarament  hom  pot  detectar  l'ús  que  les  unes fan de  les  altres  

per  a  establir  la  pròpia  sèrie  estadística  de  sous.  Més  encara,  i  per  acabar,  

l'establiment  de  màxims  i  mínims pot  amagar  canvis  qualitatius  i  quantitatius  

importants  en  el  seu si.  No  fou  rar  el  cas  de  canvis  efectius  de  sous  produïts  

mitjançant  el  pas  d'oficial  tercer  a  segon,  per  exemple,  o  d'aprenent a  peó  o  

oficial (667). 

En definitiva,  el  laboriós  quadre  adjunt  no  crec  que  pugui ésser  pres més 
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que  com  a  índex  força  impressionista  de  la  situació  dels  sous  a Barcelona  

ciutat  el  1902-14.  A  més,  simplement,  hom pot  presumir  potser una  estabilitat  

fonamental  al  llarg  del  periode.  Acceptat  això,  hom  pot  intentar una  gradació  

entre  les  retribucions  dels  obrers  segons  l'ofici  o  sector.  Amb  una  remuneració 

màxima diària  superior a  les  5  pessetes hi  figuren (668):  

moll  (1905)  amb una  mitjana màxima  de  7,10 ptes.  al  dia 

arts  gràfiques  (1905) 7,08 

capellers  (1905) 6,67 

joiers,  argenters  (1905,  1912) 5,39 

vidriers  (1905) 5,70 

fusta  (ebenisteria)  (1908) 5,56 

sastres  i  confecció  especialitzada        5,25 

indústria  cotonera  (homes)  (1905) 5,24 

construcció  (1905) 5,15 

gènere  de  punt  (1905) 5 

cintes  de  cotó  (1905) 5 

Potser  caldria  afegir  que  a  l'epígraf  de  tècnics,  especialistes  i  

encarregats,  si  hom  ignora  els  càrrecs  altament  tècnics  o directius  (com  és  ara  

el  de  majordom  tèxtil)  la  mitjana  general és  de  7,82  ptes.  per  dia. 

A  l'altre  extrem,  els  sectors o  oficis  amb  remuneracions  bàsiques  

màximes  diàries  més  baixes  eren (669):  

transport  marítim,  cabotatge  (1905)       2,74  ptes  (i  la  vida) 

espart,  palla,  corda  (1905) 2,88 

cambrers  (1905) 3,33 

transport  marítim,  transatlàntics(05)   3,42  (i  la  vida) 

jornalers  del  camp  (1905) 3,50 

botoners  (1905) 3,67 

indústria  de  la  seda  (1905) 3,70 

barbers  (1902) 3,83 

llana  i  estam  (1905) 3,87 

paper  i  cartró  (1905) 3,88 

jute  (1905) 4 

transports  terrestres  (1905) 4,13 

lli  i  cànem  (1905) 4,17 
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ceràmica,  terrisseria(1905) 4,17 

alimentació  (1905) 4,24 

gas  i  llum  (1905) 4,26 

pell  i  cuiro, (sabates (1905) 4,26 

productes químics (1905)      4,33 

metall  (1905,  1912) 4,44 

ram de  l'aigua  (1905) 4,74 

Cal  tenir  en  compte  que  en aquesta  relació  només  he  considera, el  sou  

dels  homes  adults,  i  per  tant  la  possible  representativitat  de  la  mitjana diària  

depèn  en gran mesura  del  nombre  de  dones,  nenes  i  nens  existents  al  sector  

o  ofici  considerat.  Els  sous  de  les  dones  i  nens  tendien  a  ésser  els  següents,  

sempre  en mitjana (669 bis):  

llana dones nens,  nenes 

llana  i  estam 1,67 1,17 

productes  químics 1,72 0,83 

paper  i  cartró 1,81 1,37 

ram  de  l'aigua 1,94 2 

alimentació 2 

ceràmica,  terrisseria 2 1,50 

espart,  palla,  corda 2 1,25 

indústria  de  la  seda 2 2,92 

cintes  de  cotó 2 

guanteres 2 

servei  domèstic  (minyones,  cuine-       2,06(i  la vida)  
res,  cambreres) 

arts  gràfiques 2,13 

jute 2,17 1 

pell,  cuiro,  sabates 2,25 

corseteria 2,25 

botoneres 2,33 1 

cordoneres  a  màquina 2,50 1,13 

confecció  i  costura 2,50 

barretaires 2,50 

fusta,  ebenisteria 2,63 

metall 2,68 

refinadores,  planxadores 3 

pentinadores 3 

lli  i  cànem 3,06 1,42 

puntes 3,17 1,75 
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indústria  cotonera 3,31 

gènere de punt 3,50 

En definitiva,  tenim  que  el  jornal  bàsic  dels  homes  apareixia 

majoritàriament  situat  a  l'entorn  de  les  4-5  ptes.  Per  sobre,  hi  havia  

clarament  els  treballadors  del  moll,  de  les  arts  gràfiques,  capellers, 

especialitzats,  joiers  i  argenters,  vidriers  i  ebenistes.  Calia  tenir  en  compte  que  

els  treballadors  del  moll  no  treballaven tots  els  dies  i  que  hom  considerava  

que  eren  unes  feines de  gran  esforç  físic.  Fora  d'aquests  casos  evident  que  es  

tractava  d'oficis  força  especialitzats,  i  no  massa  nombrosos,  amb  unes 

importants  tradicions  gremials.  Per  sota  de  les  4  ptes,  oficis  com els  cistellers,  

corders  i  espardenyers,  jornalers  del  camp,  boto-ners  o  els  paperers.  També,  

els  treballadors  de  les  indústries tèxtils  de  la  seda  i  de  la  llana.  El  cas  del  

transport  marítim, així  com  el  dels  cambrers  d'hotel és  difícil  de  considerar  ja  

que hom  hi  afegia  la  manutenció. 

Pel seu costat, el sou de la dona es situava majoritàriament entre les 2 i les 

2,50 ptes. L'aspecte més peculiar potser era el que els sous més alts eren els de la 

indústria cotonera, precisament  el  sector  fonamentalment  ocupat  per  

treballadores. 

Resta  per  analitzar  més  detingudament  el  tema  de  l'estabilitat  de  sous  

el  1902-14.  De  la  consideració  del  quadre  només  es  des prenen  unes  petites  

puges  en  els  casos  següents  (sempre  situats  en els  màxims) (670):  

fogoners  del  gas augment  de  0,50  ptes. 

flequers 1,33 

pedrers  i  picapedrers 0,50 

marbristes 1 

pintors 1 

fusters  d'obres 0,50 

tallistes  ebenistes 1,50 

fonedors  ferro 0,75 

fonedors  bronze 0,50 

blanquers 1 

D'altra banda,  sembla  haver-se  produït  un  descens  en  la  retribució  del  

transport  marítim  i  en algun  ofici  menor  com per exemple  els dels  fariners.  
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Tanmateix,  ja  he  advertit  la  irregularitat d'aquestes  consideracions  extretes  del  

quadre  elaborat.  Pot  ésser més  significatiu  l'intentar  l'anàlisi  a  partir  del  

moviment  vaguis-tic  produït,  de  les  seves  reivindicacions  i  resultats. 

Com  ja  he  dit  en  un  altre  lloc,  el  moviment  vaguístic  de 1902-14  

reivindicà  en general  més  la  reducció  de  la  jornada  laboral  que  no  un  

augment  de  sou.  Lògicament,  la  petició  d'una  jornada bàsica  menor  anà  

acompanyada  de  tot  un  joc  de  fixació  de  taxes  per a  les  hores  extraordinàries  

(usualment  hom  demanava  un  increment del  50% en  les  dues  primeres).  El  

seu èxit  en  tot això  fou dispar, però  en  conjunt  crec  que  força  considerable.  Ara  

bé,  aquesta  lluita  horària  no  excloïa  totalment  una  lluita  més  directa  per  a  l' 

augment  de  sou  o  de  les  retribucions,  lluita  que  en  ocasions  s' uní  a  les  

anteriors.  En aquest  sentit, és interessant  de  constatar que  no  fou  fins  el  1913-

14  quan  la  lluita  directa  per  l'augment assolí  un  caràcter  intens  i  d'ofici.  

Anteriorment,  el  1903  hi hagueren  alguns  casos,  però  pocs;  després,  

especialment  a  partir de  1908  hi  hagueren  ja  més  intents  però  en  la  seva  

immensa  majoria eren  parcials:  peticions  d'augment  de  sou  en  una  fàbrica  o  

taller, la  majoria  de  les  vegades  per a  apropar-se  als  sous  més  alts  imperants  

a  l'ofici  o  sector.  Els  fracassos  foren  molts  més  que  els èxits.  Tanmateix,  pot  

ésser  il�lustratiu,  cara  a  la  discussió  de  la  major  o menor  estabilitat  de  sous  

existents  el  1902-14,  la  petita relació  dels  casos en que l'ofici  assolí  globalment 

un determinat  increment  de  sou bàsic (671): 

1903 

-flequers.  Increment  en  determinades  categories  de  0,25  ptes. 

-sabaters  de  falda.  Increment  d'un  10%  conjunturalment;  molt  aviat es  tornà  

als  anteriors  preus. 

-picapedrers.  Increment  de  0,50  pts. 

-treballadors  del  gas,  Increment  de  0,25  ptes,  tornaren  a  les  anteriors  tarifes  

al  cap  de  dos  mesos. 

1906 

-marbristes.  Aconseguiren  formalment  un  increment  de  0,50  ptes,  que 

de  moment  no  es  feia  efectiu, -guanters.  Increment  en  el  preu  fet. -paraigüers.  
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increment  d'un  15%  en  el  preu  fet. 

1908 

-sastres.  Increment  del 6% 

-constructors  de  sommiers.  Increment  en  el  preu  fet. 

1912 

-guixaires.  Increment  de  0,50ptes. 

-blanquers.  Fixació  del  jornal  mínim  en  4  ptes  (abans  era  de  3,75) 

-constructors  de  sommiers.  Increment  de  0,25  ptes  en  el  jornal  i de  10  i  5%  

en  el  preu  fet. 

1913 

—sabaters.  En  lluites  parcials  -moltes-  aconsegueixen  en  general un  increment  

de  0,25  ptes. 

—fusters.  Increment  de  0,50  ptes, 

-estucadors.  Increments  escalonats  de  0,25  i  0,50  ptes. 

-productes  refractaris.  Increments  en  algunes  categories  de  0,25  p 

-flequers.  Increment  de  0,50  en  el  sou mínim  d'oficials  (ara,  4  pt 

1914 

-fusters.  Increment  de  0,50  ptes. 

picapedrers.  Increment  de  0,50  ptes. 

-guixaires.  Increment  de  0,50  ptes  setmanals  en  la  subvenció  patronal  al  mont  

de  pietat. 

A aquesta  relació  caldria  afegir  el  petit  augment  de  sou  que el  marques  

de  la  Foronda  concedí  als  tramviaires,  sense  cap  conflicte  ni  vaga (672).  D'altra  

banda,  en  alguns  casos  el  fracàs  de  les vagues  significa  unes  rebaixes  en  els  

jornals  (per  als  mateixos tramviaires  el  1903,  per  exemple).  Tenim,  en  

definitiva,  que  de l'anàlisi  del  moviment  vaguístic  només  semblen haver-se  

produït  augments de sou globals i consolidats en els flequers, picapedrers,  guixaires,  

constructors  de  sommiers,  fusters,  estucadors  i,  en un cert  sentit,  els  sabaters.  

Relació  que  cal  compaginar  amb  l'ante-riorment  reproduïda  que  es  desprenia  

de  les  informacions  generals base  del  quadre  adjunt.  En  qualsevol  dels  casos, 

sembla  confirmar-se  la  impressió  d'una  estabilitat  acusada  en  els  sous  bàsics  a 

Barcelona  el  1902-14 (673).  
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+  +  + 

 

La  informació que  he  pogut  recollir  sobre  el  nivell  de  sous fora  de  

Barcelona  és  molt  pobra.  De  fet,  només  es  refereix  puntualment  a  algunes  

poblacions  importants  de  Catalunya  i  a  les  poblacions  tèxtils  de  les  comarques  

del  Ter  i  del  Fresser.  Cap  a 1912-14  la  relació  que  es  pot  establir per  a  

algunes  poblacions importants  és (674): 

 

1). Tarragona,  Girona,  Lleida 

   Tarragona   Girona    Lleida 

flequers 4 

fídeuers,  pastissers 3,50-4 

tipògrafs 3,50-4 

mossos  camperols 1,86-2  2,50 

mossos  de  magatzem 3,50-4 

pintors 4 3-4,50 3-3,50 

paletes 3,50-5 3-4,25 4-4,50 

manobres 2,50-3 

picapedrers 4,50 3-4 

escombrers 3-4 

boters 4,50-5 

fusters 4,50 3-4 3,50-4 

ebenistes 3,50-4 

metal�lúrgics 3,50-4 2,50-4,50       4-4,50 

ferrers  2,30-3,50       3-3,50 

constructors  de 
carruatges 3,50-4 

peons  del  moll 5-7 

sabaters 4 3,50-5 3-3,50 

carreters 4 

sastres 3,50 2,50-5 3-4 

modistes 1,50-1,75 

2).  Tortosa,  Figueres 

Tortosa    Figueres 

pagès 2,75 
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picapedrers 4 

paletes 4,50 3,75 

manobres 2,75 2,75 

pintors 4 2,50-4 

boters 5 

fusters 3,75-4,50 3,50 

llauners 3 2,50-4 

ferrers 3 

serrallers 3,50-4 22,50-4 

torners  maquinària 3,50-4 

ajustadors 4 

fonedors 3,50 

sabaters 3,50 

carreters 2,50 

3).  Reus,  Valls 

  Reus        Valls 

tipògrafs 4 

pagesos 3 

paletes 3,50-5 4 

manobres  2,50 

rajolers 3-4 

espardenyers  2-2,50 

estorers 4 

fusters 3,50-4,50 3,50 

fonedors 4 

ferrers 3,50-4 

blanquers 3-3,50 4 

tèxtil 
homes 3-4 
dones 1,50-2 
nens 1 

teixidors  a  mà  4,08 

teixidors  mecànics  2,30-3,33 

generes  de  punt  1,67-2,67 

tintorers  3-3,50 

carretera  3,50 

4).  Sabadell  (indústria  llanera  i  cotonera),  Terrassa 

       Sabadell      Terrassa 

indústria  llanera 
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filadors 5-6,67 3,67-5 

teixidors 4,75-5 4,50-5 

teixidores 3-3,33 

metxeres 1,67-2,50 

cusidores 2,33-2,67 

esborradores 1,67—2 

ordidores 2,50-3 

canoneres 2-3 

passadores 3-4,17 

nuadores 3-4,17 

enganxadores  de  fil 1,83-2,17 

carregadores 1-1,67 

repassadores 1,67-2 

bobinadores 3-3,33 

sortejadors 4,17-5 

indústria  cotonera 

filadors 5-6,67 

teixidors 3,33-5 

teixidores 3,3-4,17 

ordidores 2-50-3 

rodetera 2,33-2,83 

canoneres 2,50-3,67 

ram de  l'aigua  llana        3-3,75 

perxers  3,50-5 

blanquejadors  3,75-5 

tintorers  3-4,17 

5).  Badalona,  Mataró,  Igualada,  Manresa,  Vic 

Badalona      Mataró      Igualada      Manresa      Vic 

llangonisses     3,33 

flequers    2,50-4 

fariners    3-4 3,67 

fideuers   3,33-4,17    3,50-4 

tipògrafs    3-3,50       2,75-3,50 

barbers 3-4 

cambrers    3 

pagesos 3,25-4    3-5 

paletes 5 4,25  4,25 3,50 

manobres 3,25   2,75 3,50 

pintors 4,50-5       4  4-4,25        3,30 
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rajolers 4,50-5 

pedrers  4,50 

corders 3,25-3,50 

espardenyers     3 

ferroviaris 
(mossos)    2,50-3,50 

fusters 4,50-5 4,25 4 3,50-3,75    4 

serradors 
mecànics 4,55-5   4 

llauners     3,75 

serrallers     3,50 

constructors  de 
carruatges    3,75-4 3,50 

Badalona     Mataró     Igualada     Manresa     Vic 

metal�lúrgics 4-5 4,25  3,50-4     3,50 

fonedors    3,50-4 

ferrers  4 

blanquers   4,17-5    3,50 

sabaters  4  3,25-3,50    3,33 

pelleters     4 

art  fabril 2-50-3,33 

teixidors     2,67-3,33 

gènere  de  punt  PF 2,50 

sastres  3,50  3-3,50       4-4,50 

modistes    1,50-2,25 

vidriers 4 

tintorers    4 

carreters    3,50-3,75 

He  d'advertir  que  aquestos  relacions  de  sous  són molt  menys acurades  

que  les  que  he  pogut  establir  per  a  Barcelona  ciutat.  Provenen d'una  única  

font,  de l'"Anuari  d'Estadística  Social  de  Catalunya"  del  Museu  Social.  Són  

simplement  aproximatives  i  molt  poc rigoroses.  Per  això,  poques  consideracions  

poden  fer-se  sobre  les mateixes.  Serveixen per  a  confirmar  en  general  un  nivell  

de  sous una  mica  més  baix  fora  de  Barcelona,  nivell  que  es  situava  al voltant  

de  0,50-1  ptes  de  menys.  Sembla  en  canvi  major  la  rigoro-sitat  de  la  

Enquesta  de  les  condicions  econòmic  socials  de  les  conques  del  Ter  i  Fresser  

de  Leopold  Negre,  enquesta  feta  el  1914-15. En  aquests  llocs,  sobre  la  base  

d'informacions  tretes  de  Roda  i Masies,  Manlleu,  Torelló,  Masies  de  Voltregà,  
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Montesquiu,  Ripoll, la  Rambla,  Sant  Joan  de  los  Abadesses,  Camprodon,  Ribes,  

Campdevànol Queralbs,  Salt,  Bercanó,  el  Pasteral,  Amer  i  Anglès,  hom  pot  

intentar  establir  com  a  sèrie  bàsica  de  sous  la  següent (675):  

a)  oficis  diversos 

electricitat 4-5 

fariners 3-4 

flequers 3,25-3,75 

treballadors del camp 
(peons) 2,50-3,50 

segadors 5 

paletes 3,75-4,25 

manobres 2,50-3,25 

pintors 3,75-4 

picapedrers 3,25-4 

mosaics 2,50-3,33 

ciment 2,25-3,50 

fusters 3,50-4 

serradors  mecànics 3-4 

torners 3,50-4,50 

manyans 3-4 

serrellers  de  fàbrica 4-5 

fundiciò 3-4 

ferrers 3-4 

miners 3-4 

carboners 3-3,50 

sabaters 3-3,50 

carreters  i  traginers 3,50-4 

b)  indústries  tèxtils 

contínues  (dones) 2,50-2,67              15-16  ptes.  setmanals 

selfactines  (homes) 3,67-4,17              22-25 

metxeres 2,33-3                   14-18 

batans 2,83-3                    17-18 

sobreres 1,67-2                    10-12 

cardes 2,83-3                    17-18 

manuans 2-2,33                    12-14 

nuadores 3-3,33                    18-20 

rodeteres 3-3,33                    18-20 

pentinadores 2,33-2,50 14-15 

dobladores 2,83-3,33 17-20 
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aspiadores 3-3,33 18-20 

teixidores 2,50-3,33 15-20 

ajudantes       1,17-1,67 7-10 

jornaleres     1,83-2,50 11-15 

peons 2,67-3,33 16-20 

manyans 4—5 24-30 

fusters 4,17 25 

contramestres 4,17-5 25-30 

escriptori     4,17-5 25-30 

En aquesta  relació he  procurat  incloure  els  sous  més  usuals segons  

l'enquesta  esmentada  sobre  los  conques  del  Ter  i  Fresser. 

Només  en uns  pocs  casos  els  sous  eren un xic  més  alts.  Tanmateix,  la  

relació  confirma,  potser amb major  rigorositat donada  la  font usada,  l'existència  

d'uns  sous  força  més  baixos  que  a Barcelona ciutat. 
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Per un  estudi  de  l'evolució  del  cost  de  la  vida  i  dels  sous  reals a Catalunya el 

1900-1923 

Els  preus 

A  casa  nostra  no  es  produí  cap  intent  d'establir  seriosament l'evolució  

dels  preus  dels  productes  de  primera  necessitat  fins els  anys  de  la  Primera  

Guerra  Mundial,  quan  la  famosa  preocupació social  per  "l'encariment  de  les  

subsistències"  fou  recollida  per economistes  com Josep Maria  Tallada  per  a  

intentar  l'elaboració de  sèries  de  preus  i  evolució  d'"index-number"  adequats.  

Paral�lel a  l'esforç  del  Museu  Social,  es  produïren  també  treballs  de  l'Institut  de  

Reformes  Socials.  En  un  cas,  l'inici  de  l'anàlisi  es situa  el  1912,  on  l'altre,  el  

1909-14,  període  que  hom  prengué com  a  base (677).  Tanmateix,  existeixen  

possibilitats  certes  d'anar  a l'estudi  dels  preus  en  sèries  llargues,  amb  inclusió  

dels  anys anteriors.  Entre  altres  coses  perquè  la  informació  sobre  els  preus 

dels  productes  de  consum,  com a  mínim  per  a  Barcelona  ciutat,  ós abundant.  

Les  dificultats  provenen,  com  sempre,  de  la  difícil feina  de  ponderació  dels  

preus,  així  com  de  la  laboriositat  de  la recerca  i  dels  càlculs  si  hom  vol  

assolir  unes  sèries  rigoroses. 

De  manera molt  modesta  hora  pot  partir  de  les  sèries  de  preus d'alguns  

productes  alimentaris  i  de  primera  necessitat  que  consten a  l'"Anuario  

Estadístico  de  la  ciudad  de  Barcelona"  de  1917.  Les series,  en  principi,  

abarquen  el  període  1898-1917,  però  és  fàcil completar-les  fins  el  1920,  a  

partir  de  la  informació  que  aporta el  mateix  Anuari.  Llavors,  hom  pot  establir  

la  següent  taula  d'índexs  simples  de  preus  de  productes  de  primera  necessitat  

per  a Barcelona  el  1898-1920  (base  1898=100) (678). 
 

1898         100  

1899 100.53 1910 114.35   

1900               103.91 1911        112.21 

1900    100.56 1912 113.62 

1901 102.17 1913 114.99 
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1902 102.91 1914 115.22 

1903 107.08 1915 121.68 

1904 110 1916 141.70 

1905 110.88 1917 160.90 

1906 112.57 1918 701.38 

1907 110.11 1919 213.45 

1908 110.99 1920 223.27 

S'ha  de  tenir  present  que  els  productes  considerats,  com  es pot  

constatar  a  la  taula  adjunta,  no  són  molt  nombrosos  (19  o  20) i  que  els  

índexs  no  són ponderats.  Àixo  limita  força  la  validesa d'aquesta  sèrie.  Encara  hi  

ha  una  altra  dificultat:  si  hom  obser-va  atentament  l'evolució  dels  preus  en  

els  primers  anys,  ben bé fins  el  1903-06,  apareixen  certs  dubtes  sobre  la 

pròpia  informació de  base  recollida.  En  qualsevol  dels  casos,  a  manca  d'altres  

informacions  més  treballades  i  rigoroses,  apareixen  força  delimitats uns  

períodes:  una  acusada  estabilitat  fins  el  1904,  un  petit  salt llavors  que  es  

manté  fins  el  1909,  de  nou una  petita pujada que roman estable  el  1910-14,  i  

finalment,  el  gran  creixement  dels preus  el  1915-20,  amb  un màxim el  1919. 

L'estabilitat bàsica dels  preus  de  primera  necessitat  fins  el 1914 pot  

relacionar-se  amb  l'estabilitat  també  grossa  dels  sous que  anteriorment  hem  

observat.  Poca  cosa més,  arribats  aquí,  es pot  dir  ara  per  ara.  Si  de  cas,  el  

que  la  reivindicació  usual  sala rial  de  l'increment  d'un  10% en  els  jornals  

semblava  tenir  una estreta  correspondència  amb  el  que  realment  el  1908-10  

havien pujat els preus,  i més aviat quedava per sota.  La impressió,  i no es 

tracta de  massa més,  és  que  en  els  primers  anys  del  segle  la situació 

econòmica de  l'obrer a Barcelona més aviat empitjorà. Que els  sous  reals  

tendien a la baixa.  Lògicament,  això no pot veure's deslligat de  la 

consciència de crisi de feina que en general du-rant  tots  aquests  anys  hom  

tenia. Gràficament,  tenim (679):  
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   Per a estudiar l'evolució dels preus de  productes bàsics del  consum a partir 

de  1912 a Barcelona existeixen dues  sèries d'índexs,  en principi ponderats;  una,  

elaborada pel Museu Social  i l'altra per la Direcció General d'Estadística. Les sèries,  

són (680):  

Museu Social Direcció General Estadística 

1912      99.3   

1913   99.1 

1914   99.8   100 

1915   101.8   108 

1916      108.1     121 

1917   121.2 139 

1918      137.5                                          168 

1919     176.8                                    183 

1920                                         191 

1921    181 

L'estadística  sobre  els  preus  al  detall  de  les  subsistències fou elaborada 

pel Museu Social  amb  tècniques  d'enquesta.  Hom repartia cap  al  quinze  de  cada 

mes  un qüestlonari a un  "cert  nombre de  famílies"  amb  rendes  situades  entre  

les  tres  i  cinc  mil  pessetes anuals.  Havien de fer  constar al  qüestionari  els  

preus  que  pagaven per  34  productes  diferents,  "els  que  més  usualment  consu-

meix  lo  tipus  de  consumidor  per  a'l  que's  fa  l'estudi".  La  llista de  productes  

era:  arroç,  bacallà  sec,  cafè,  carbó d'alzina,  carbó de  cock,  carn de  bou,  carn 

de  moltó,  carn de  porc,  carn de  vedella cigrons,  colomí,  conill  casolà,  espelmes,  

figues  seques,  gallina, llard  de  la  caldera,  llet  de  vaca,  lluç  del  cantàbric,  

mongetes seques,  mongetes  verdes,  oli  d'oliva,  ous,  pa  de  blat,  pastes  per a  

sopa,  patates,  petroli,  pollastre,  sal,  sardineta  fresca,  sabó ordinari,  sucre,  

tomàquets,  tonyina,  vi  comú.  Per  a  l'elaboració del  corresponent  índex hom  

reagrupava  aquests  trenta  i  quatre productes en una llista de vint-i-cinc. Els 

coeficients de ponderació  sorgien de  l'estadística de  la Comisión consultiva 

para  la transformación del  impuesto de  consumos,  en especial de  les  seves 
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dades  entorn del  consum anual de  les  famílies de  "tercera classe" (amb una 

renda de 4.445,55 ptes l'any). Els coeficients eren (681):  

 

carns de vedella, moltó i bou                      81.7 

pa                                                               54.8   

peix 33.3 

ous 24.1 

oli d'oliva                                                 20.9   

carbó de cock        14.5  

llet de vaca   14.2 

sucre                                                         11.4 

patates 8.6 

hortalisses i verdures 7.9 

carn de porc                                7.4 

cigrons                                                             6.5 

carbó d'alzina 6.5 

sabó                                                        6.1 

mongetes  seques          4.1 

petroli     4.1 

arroç 3.9 

bacallà 3.5 

pastes  per a  sopa 3.1 

espelmes                         2 

llard 1 

colomins 1 

Lògicament,  els "índex-numbers"  mensuals  s'obtenien multiplicant  els  preus  dels  

diversos  productes  (preu  per  kilo)  pels  coeficients  de  ponderació  corresponents,  sumant  

aquests  resultats  i fent  la  comparació  amb  una  base  igual  a  100.  Aquesta  es  calculà a  

partir  dels  preus  ponderats  de  l'1  de  juny  de  1911  fins  el  30  de maig de 1912 (682). 

     Pel seu costat,  la sèrie de  la Direcció General d'Estadísti-ca es basà 

en la consideració de vint-i-un productes;  carn de bou, vadella,  moltó  i porc,  

llard,  bacallà,  pa,  arroç,  patates,  cigrons, mongetes  seques,  ous,  sucre,  

llet,  carbó d'alzina,  carbó de  cock, petroli,  sabó,  oli  i vi.  Hom sembla,  per 

tant,  haver partit de  la informació  de  base  elaborada  pels  serveis  
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estadístics  de  l'ajuntament  de  Barcelona.  El  punt  de  comparació  en 

aquest  cas  fou  la  informació  recollida  per  al  1914.  L'inconvenient  més  

acusat  de  la sèrie  del Museu Social  pot  ésser  el  de  basar-se  en uns  

coeficients de  ponderació  potser  no  massa  adequats  al  nivell  de  consum  

i  renda  dels  obrers.  Considerar  que  una  família  obrera  típica  comptava 

el  1911-12  amb  una  renda  anual  de  4.445,55  ptes,  és  a dir,  amb uns  

ingressos  diaris  de  feina  d'unes  quinze  pessetes,  sembla  ex-cesiu,  com 

ja  fou assenyalat  en el  seu moment (683).  D'altra banda, l'inconvenient  de  

la  sèrie  de  la Direcció  General  d'Estadística el  veig més  en  la  informació  

de  base  recollida:  els  preus  consignats  dels  diversos  productes  semblen 

més  aviat preus oficials  que no preus  reals  (són, per  exemple,  

sistemàticament més  baixos  que els consignats  pel  Museu Social  o  el  

"Diario  de  Barcelona") (684). 

  L'existència d'una  estadística  sobre  el  consum mitjà  per habitant  a 

Barcelona dels  principals  articles  de  primera  necessitat el  1914-16,  pot  

permetre'ns  d'intentar  l'elaboració  d'uns  índexs ponderats  amb  les  dades  

de  l"'Anuario Estadístico  de  la  Ciudad de Barcelona".  En aquest  cas,  els  

coeficients  de  ponderació  són (685):  

carn de  bou,  vadella,  bé  30,961 

carn de  porc 14,650 

bacallà 8,765 

pa      130,833 

arroç 7,494 

patates 46,410 

cigrons 7,049                   

mongetes  seques 8,262 

ous 6,260 

sucre 10.000 

llet                    11,333 

carbó  (vegetal  i de  cock) 51,972 

petroli 0,449 
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sabó 9,623 

oli 8,439 

vi 100,000 

Pot  ésser  util  la  comparació  entre  els  índexs  ponderats  elaborats  pel  Museu  Social  

(base1911-1912=100)  i  els  índexs  simples i  ponderats  calculats  a  partir  de  les  informacions  

de  l"'Anuario Estadístico  de  la  Ciudad  de  Barcelona"   (fent  també  en  aquest  cas base  1911-

1912=100).  Les  tres  sèries  són (686): 

MS.         AECB                 AECB 
(índex  ponderat)   (índex  ponderat)   (índex  simple) 

1912 99,3 98,76                  100,54 

1913 99,1 100,50                   101,70 

1914 99,8 100,93                   101,79 
 

1915 101,8 107,75                   107,71 

1916 108,1 114,02                    120,71 

1917 121,2 131,99                    143,23 

1918 137,5 151,07                   180,26 

1919 176,8 170,48                   190,52 

1920 179,00      198,18 

Gràficament: 
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Com hom pot veure,  hi ha diferencies  apreciables.  L'evolució assenyalada per 

al  1912-14 és  pràcticament  idèntica,  però  a  partir d'aquí,  ja no. Mentre  l'índex 

ponderat de L'Anuari registra un considerable  i  regular  creixement dels  preus  el  

1914-16,  l'índex del Museu Social situa l'inici del  salt cap amunt més aviat el 191! i  

no  el  1914.  Així mateix,  per al Museu  Social  la  pujada dels  preus fou  

especialment  acusada  el  1918-19;  segons  les  dades  de  l'"Anuario Estadístico  de  

la  Ciudad  de  Barcelona",  en  canvi,  el  creixement dels mateixos  hauria  estat  

força  regular  el  1916-19.  Curiosament, existeix un major paral�lelisme  entre  

l'índex  simple  de  l'Anuari i l'índex ponderat del Museu,  per més  que  l'Anuari  

accentua el  grau de  creixement  de  1915-18.  En qualsevol  dels  casos,  on  es  

produeix una  gran disparitat  és  la  consideració  de  l'evolució  dels  preus el  1918-

19:  l'índex  simple  de  l'Anuari  marca  clarament  una  inflexió,  l'índex ponderat  

del  mateix  simplement  fa  continuar  la  tenden-cia  dels  anys  anteriors,  i  l'índex 

del Museu,  de  manera  espectacular,  assenyala una  gran  elevació  dels  preus. 

Es  obvi  que,  donada  la  precarietat  i  heterogenitat  de  la  informació  de  

base  de  tots  aquests  índexs,  es  fa  difícil  la  seva contraposició.  En  tot  cas,  no  

sembla  que  poguem  usar amb  eficàcia cap d'aquestes  sèries,  en el  fons,  cap de  

les  series  més  o  menys elaborades  en aquells  moments,  si  és  que  pretenem 

alguna  cosa més que  la  simple  constatació  que  a partir de  1914  els  preus  dels  

pro-ductes  de  primera necessitat  augmentaren (687). 

Una  situació més  o  menys  semblant  es  presenta  si  intentem  1' anàlisi  

comparativa  a  partir  de  1914,  és  a  dir,  tenint  en  compte les  dades  de  la  

Direcció  General  d'Estadística.  En  aquest  cas,  les sèries  a  considerar  són (688): 
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                      MS         DGE          AECB           AECB 

 1914   100  100  100 100 

 1915       102,0  108                106,76              105,82 

 1916        108,32            121                112,97               118,59  

 1917        121,44            139                130,77      140,71   

 1918        137,78            168                149,68               177,09 

1919        177,15            183                168,91               187,17  

 1920           191                177,35               194,69   

 1921           181 

Gràficament: 
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    De nou hom pot observar la gran diferència per a l'evolució de 1918-19, ara en especial 

entre l'índex del Museu Social i l' índex de la Direcció General d'Estadística,  el qual també 

assenya-la una inflexió en el creixement. Val a dir, d'altra banda, que pot aparèixer la sospita que 

la sèrie de la Direcció General no és  altra que  la d'uns  índexs  simples  trets  de  les  dades  

incloses a  l'"Anuario  Estadistico  de  la  Ciudad  de  Barcelona" (689). 

En  definitiva,  la  necessitat  de  l'elaboració  d'unes  sèries d'índexs  de  preus  que  partís  

de  la  discussió  crítica de  les  infor-macions  sobre  els  preus  existents  i  que  intentés  fixar uns  

coeficients  de  ponderació  adequats,  sembla  indispensable  si  hom rol realment  apropar-se  al  

coneixement  detallat  de  l'encariment  de  les subsistències  a  partir  dels  anys  de  la  Primera 

Guerra Mundial. I  cal  no  oblidar  que,  sense  això,  les  consideracions  que  es  puguin fer  

sobre  l'evolució  dels  salaris  reals  seran  sempre  ben pobres (690). 

Ens  resta,  per  acabar,  considerar  les  sèries  sobre  l'evolució dels  preus  elaborades  

per  L'institut de  Reformes  Socials  per als pobles  i  per  a  les  capitals  espanyoles.  En aquest  

cas,  els  índexs estaven basats  en  informacions  semestrals  sobre  els  preus  només de  dotze  

productes:  pa  de  blat,  carn de  vaca,  carn de  bé,  bacallà, patates,  cigrons,  arroç,  vi,  llet,  

ous,  sucre  i  oli.  Òbviament, això  sols  ja  limita moltíssim  la utilitat de  les  seves  sèries. Però  

és  que,  a més,  les mitges  no  estaven ponderades,  donat  que, com deia el mateix Institut,  

mancaven els  coeficients  de  consum en les  despeses  del  pressupost d'una  família  obrera  o  

camperola que  poguessin  ésser  considerats  com  a  generals  per a  totes  les regions  o  zones  

d'Espanya.  Per últim,  cal  tenir  també  en  compte que  la  recollida  de  dades  es  feia  a  través  

de  la  remesa  als  alcaldes  (com  a  presidents  de  les  Juntes  Locals  de  Reformes  Socials)  

d'una determinats qüestionaris,  però a l'Institut li costava acceptar la total  responsabilitat i control  

sobre aquesta informació primària (691).  

Les  sèries de  l'IRS consideraven la mitjana del quinquenni abril de 1909 a març de 1914 

com a base =100 (692).  

 pobles capitals 

abril-set.1914  106                             106,9 

oct.1914-març1915              110,8        110,7  

abril-set.1915                       117,1                         113,8 

oct.1915-març1916  118,4                        117,6  

abril-set.1916           123,4        120,3  

oct.1916-març1917                           125,6  123,6 
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abril-set.1917               139,8  136,1 

oct.1917-març1918  149,3                        145,4  

abril-set.1918                172,8                        161,8 

oct.1918-.marc 1919  178,5                        167,7 

abril-set.1919  190,9                        180 

oct.1919-març1920  208,1                        192,3 

abril-set.1920  220,3                        202,6 

oct.1920-març1921     185,5                        175,1 

abril-set.1921  198                            176,3 

oct.1921-març1922  185,7                        173,5 

abril-set.1922                       183,2           193 

oct 1922-març1923                 170                          164,2  

abril-set.1923                         173,3                        165,1       

  Com ha  estat  ja assenyalat, el  creixement dels  preus  sembla haver estat més  acusat  

als  pobles  que  a  les  capitals  i  potser això ajudaria a  explicar  el  creixement  de  l'emigració  

cap a  les ciutats  de  la  població  obrera.  A  part  d'això,  si  ens  fixem  més  específicament  

amb  l'índex de  les  capitals  sembla  dibuixar-se  com a  períodes  diferents  el  de  setembre  

1914-març  1917  i  el  d'abril 1917-setembre  1920.  El  1917-1920  el  creixement  dels  preus  

hauria estat molt alt i força regular, potser amb una petita inflexió l'Octubre de 1918-març 1919. 

Malgrat que obviament, l'evolució dels preus a Barcelona no té perque ajustar-se estrictament a l' 

evolució general en el conjunt de les capitals espanyoles, el cert és que l'evolució marcada pels 

índexs de la Direcció General d' Estadística(i també per l'índex simple de l'AECB) hi manté una 

especial similitud. Les diferencies es trobarien bàsicament en la inflexió més marcada a Barcelona 

el 1919. De nou aquí, la sèrie del Museu Social és discordant per al cas de 1918-19 (693). 

Gràficament: 



502 

 



503 

 

 



504 

 

 



505 

 

 



506 

 

 



507 

Salaris-hora nominals 

 

Constatades  les  dificultats  i  limitacions  de  l'estudi  de l'evolució dels  preus de béns de  

primera necessitat,  és ben clarque l'anàlisi de  l'evolució dels  sous  reals apareix com a 

problemàtica.  I  la qüestió  encara és  més  greu perquè  no  és  gens  fàcil trobar una  informació  

detallada que  permeti  l'establiment de  l' evolució  no  ja  dels  sous  reals,  sinó  dels  primaris  

sous  nominals, especialment amb anterioritat a  1914  com ja he  assenyalat  en els primers  

epígrafs  d'aquest capítol.  De  fet,  només  es  pot  comptar amb  informacions  aproximades  -

més  o  menys  representatives - d'una escala  de  sous  (de  jornals  bàsics)  en uns  moments  

determinats,  i a partir de 1914 hom  s'ha de  basar forçosament  en els  treballs estadístics  de  

l'Institut de Reformes  Socials  que  aviat  comentaré. 

En el  cas  dels  sous,  em  sembla molt difícil  la possibilitat d'ela-borar unes  series  noves  

de  salaris  nominals  a  partir d'una  informació  primària  que  no  existeix;  només  veig,  això  sí,  

la  conveniència  i  utilitat  d'intentar  la  contrastació  parcial  dels  resultats que hom pugui treure  

dels  treballs  de  l'IRS  amb  estudis  particu-lars  d'empreses  importants  i  significatives. 

L'estudi  dels  sous  per  l'IRS  a  tota  Espanya  s'inicià  el  1918 quan hom començà  la 

publicació d'unes  "informaciones  acerca del mercado  de  trabajo"  al  Butlletí òrgan  de  la  

institució,  informacions  que  pretenien  referir-se  a  la  situació  de  1916-17 (698). Aquestes 

informacions  es  limitaven,  de  tota  manera,  a  la  indicació  del "jornal  o  salario  diario"  

(màxim,  corrent,  mínim)  vigent  en  diversos  sectors  de  la  producció de  les  diferents  

poblacions  espanyoles. També  incorporaven  dades  sobre  el  nombre  d'obrers  ocupats  i  atu-

rats,  i  sobre  la  jornada  horària  vigent.  La  informació  era  "practicada" per les corresponents 

delegacions regionals d'estadística que en general es veien obligades a recórrer a les societats 

obreres i patronals perquè les juntes locals de reformes  socials i les autoritats municipals no 

acostumaven a tenir massa coneixement d'aquestes qüestions, segons afirmaren molts delegats 

regionals. Per al cas de Catalunya, la segona delegació regional, el resultat de la informació anava 

signada el 7 d'octubre de 1918 per Pío López García, el qual es queixava de la manca de 

col�laboració de les autoritats, s'excusava per no poder oferir dades sobre el nombre d'obrers  i  

explicava  que  "en ninguna provincia de  la  región el número de  interrogatorios  cumplimentados  

pasó  del  20 por  ciento de los expedidos"; es tractava dels qüestionaris adreçats a  les  juntes 

locals  de  reformes  socials  i  alcaldes (699).  Una  nova  enquesta sobre el mercat del treball  fou 
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iniciada  el 1920.  En aquest  cas, els interrogatoris foren enviats a  les  poblacions  de  més  de  

4.000 habitants. (a les Juntes  Locals de  Reformes)  i ja directament a les societats  obreres  i  

patronals.  Els  resultats  per al cas de Ca-talunya foren publicats  al  llarg de  1921  i  la  

informació  recollí-da  fou més  completa  que la  de  1918 (700). 

Posteriorment, ja  en temps  de  la Dictadura,  la Direcció General  del  Treball  i Acció  

Social,  del  Ministeri  de  Treball,  Comerç i  Indústria,  publicava Estadística  de  los  salarios  y  

jornadas  de trabajo  referida  al  período  1914-1925  (Madrid  1927),  obra  continua da amb  

inclusió  de  dades  del  1930  per Estadística  de  salarios  y jornadas  de  trabajo  referida  al  

periodo  1914-1930  publicada  el 1931  pel  Ministeri  de  Treball  i  Previsió,  poc  després  de  la  

proclamació  de  la  Segona República.  L'origen de  la  nova  informació  s'ha  de  situar  en  els  

acords  presos  per  la  Conferència  de  l'OIT  del  29  d'octubre  de  1923  reunida  a Ginebra;  

l'organització  concreta de la recollida,  sistematització i anàlisi de les dades s'inicià el març  de  

1924  (circular del  18 de març  adreçada a  les Delegacions  Regionals  d'Estadística).  L'enquesta 

demanà  informació  sobre  salaris  setmanals,  duració de les jornades  ordinàries  i preus dels 

dotze articles de consum per a continuar la sèrie elaborada a partir de  1909  de  l'Institut  de  

Reformes  Socials.  L'objectiu era establir el  salari-hora  tipus  (tenint  en  compte  per  a  cada  

lloc  el  nombre d'obrers)  i  intentar  l'elaboració  d'índexs  de  salaris  reals (701). 

Les  dificultats  i  limitacions  de  les  informacions  de  1918  i 1920  es  repetiren,  

agreujades  ara,  segons  pròpia  afirmació  dels prologuistes  dels  estudis  publicats,  perquè  "las  

sociedades  patronales  y obreras,  únicas  que  pueden facilitar  informes  completos y exactos,  

están actualmente  desorganizadas,  o actúan debilmente". Be  nou,  tanmateix,  la  informació  

bàsica havia  partit d'aquestes associacions  i  molt  poc  de  les  autoritats  locals o  dels  serveis 

estadístics  propis  de  les  delegacions  regionals.  Aquestes  remeteren a  la  fi  quasi  

exclusivament fitxes  corresponents  a  les  capitals de  província,  i  les  fitxes  contenien 

"bastantes  inexactitudes  e incogruencias".  Les  preguntes  de  les  fitxes  dels  qüestionaris  es 

referien a  dades  del  1914,  1920  i  1925,  es  a  dir,  que  hom feia consultes  també  

retrospectives.  Un  cas  espectacular de  les  inexacti tuds  i    incongruències  de  les  respostes  

fou,  sempre  segons  els mateixos  autors,  el  que  a  l'hora  de  fixar  la  jornada  ordinària  de 

1914,  la gran majoria  de  les  fitxes  afirmaven una  jornada  ordinaria de  8 hores! (702).  Els  

autors  intentaren,  és  clar,  corregir al  màxim  les anomalies  observades  fent  ús  del  material  

elaborat  anteriorment per  l'Institut de Reformes  Socials.  De  tota  manera,  és  clar  que els  
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resultats  obtinguts  no  foren massa  rigorosos.  En  tot  cas,  hom  intentavà donar un major 

credit a les dades de 1925 i posteriorment a les de 1930. 

Malgrat tot,  el volum de  la  informació recollida  fou conside rable,  una mica més gran,  

no massa,  el  1930 que  no  el  1925.  El  1925 hom reuní: 

4.839 cèdules  amb  informació sobre        846.071  obrers  qualificats  

1.345  ide 247.213  obreres  qualificades 

1.237 191.682  peons 

    397 63.583  aprenents  mascles   

   287                                                            29.686 aprenents femelles 

És a dir,  un total  de  8.105  cèdules,  considerades  correctes, que  contenien informació  

sobre  1.378.235  obrers  de  tota Espanya. Pel  seu  costat, el  1930 hom  reuní un total  de  

8.442  fitxes  aptes (el  total  havia  estat  de  11.177,  però  una part  important  fou  considerada  

incorrecte)  amb  informació  sobre  1.419.767  obrers (703). 

Val  a dir que  el  1925  els  autors  es  manifestaren  satisfets en  relació  a  la  informació  

recollida  a  Catalunya.  En aquest  cas, a part de  la  informació  sobre  les capitals  de  província,  

hom havia assolit documentació  important de  poblacions  superiors  als  20.000 habitants  com  

és  ara Manresa,  Mataró,  Sabadell,  Terrassa  i  Reus. Era  tanmateix  relativament  pobra  la 

documentació  de  Tarragona, Lleida  i Girona.  El  fet  és  que  en conjunt,  a Catalunya havien 

reunit  informació  sobre  365.062  obrers (704): 

Barcelona 311.081         

Girona 28.318 

Lleida 9.756 

Tarragona 15.907 

Lògicament,  per  als  anys  1920,i  1914  la  informació  reunida  era  un xic  menor (705): 

 
1920 1914 

Barcelona 

Barcelona 28.384 

Lleida   9.444   7.266 

Tarragona      14,845 11.714 

En el cas de Barcelona ciutat, el 1925 havia informació sobre  208.175 obrers. 

          En definitiva,  en general sembla clar que els possibles in-convenients  dels  índexs  
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sobre  l'evolució  dels  sous,  en  el  cas  de Catalunya,  i  especialment  a Barcelona  província,  no  

provenien  tant de  la mostra  informativa  utilitzada,  que  és  complidament àmplia, com de  les  

limitacions  generals  assenyalades  sobre  la  fiabilitat  de les  dades  concretes  recollides.  

Aquesta  fiabilitat  és  sobretot dubtosa  pel  que  fa  al  1914,  precisament  l'any  pres  a  com a  

base; als  inconvenients  de  tota  informació  retrospectiva  cal  afegir  el que,  en aquest  cas,  

hom no  pugui  comptar  amb  materials  de  l'Institut  de  Reformes  Socials  per  a  corregir  la  

informació  (com  he  assenya lat,  les  primeres  dades  obtingudes  per  l'Institut  sobre  els  sous 

eren de  1916-17). 

Sigui  com  sigui,  a  partir  del  material  publicat  pel Ministeri  de  Treball  en  aquelles  

Estadisticas  de  salarios...  es  poden fixar unes  taules  indicatives  de  l'evolució  del  salari-hora  

tipus  el  1914,  1920,  1925  i  1930,  per  cada grup d'indústries,  a Barcelona  ciutat,  a  la 

denominada  zona  segona de  la província de  Barcelona  amb  els  partits  judicials  de  Manresa,  

Sabadell  i  Terrassa,  a  la zona  3  amb  els  partits  d'Arenys  de  Mar,  Granollers  i  Mataró,  

zona 4  amb  els  partits  d'Igualada,  Sant  Feliu  de  Llobregat,  Vilafranca del  Penedès  i  

Vilanova  i  la  Geltrú,  i  zona  5  amb  els  partits  de Berga  i  Vic,  També,  globalment,  a les  

províncies  de  Barcelona,  Girona,  Lleida  i  Tarragona,  i  en  el  seu  conjunt  a  tota  Catalunya.  

A les  taules  adjuntes (706)  he  elaborat  tota  aquesta  informació  per  a  1914 1920  i  1925  i  

per  als  tipus  de  salari-hora  dels  obrers  qualificats  peons  i  dones.  He  rebutjat la informació  

sobre  els aprenents  perquè m'ha  semblat  fluixa  i  poc  representativa,  i  no he  inclòs  les 

dades  de  1930  per  a  no  extendre  massa  l'abast  d'aquest  treball. 

Cal  tenir  en  compte  que  els  salaris-hora  són  evidentment  nominals.  D'altra banda,  

segons  els  autors  "las  cifras  expresivas de  la  remuneración  del  trabajador  en  cada  

provincia,  son  resultado del  cálculo  de  la  media  ponderada  tipo,  multiplicando  al  efecto el  

número  de  obreros  por  el  salario-hora  de  cada  oficio,  y  dividien de  la  suma  de  estos  

productos  por  el  total  de  la  población  obrera". És  a  dir,  per  a  trobar  el  salari  hora  global  

d'una  província,  dins cada  categoria  d'obrer  (obrers  qualificats,  obreres,  peons,  aprenents)  

hom  aplicava  la  fórmula (707): 

salari  hora  global =  S1P1+S2P2......+SnPn 
           _________________ 

P1+P2+...+Pn 

en  la  qual  S1,  S2,  ...  Sn    corresponia  als  salaris-hora  de  cada ofici  i  P1, P2  ...  Pn   a  la  
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població  obrera  també  dels  diversos oficis.  Tanmateix,  pel  que  he  pogut  observar,  aquesta  

formula  de càlcul  d'un  salari  hora  ponderat  global  només  es  realitzà  per  a trobar  el  salari-

hora  representatiu de  cada  indústria  en  cada  província.  A  partir  dels  salaris-hora  de  cada  

indústria,  o  de  cada  ofici,  en general,  hom  feia  una mitjana  simple  per  a  fixar  el  salari 

hora  global  de  totes  les  indústries  o  oficis  d'una  província.  Per exemple,  en  el  cas  de  

Barcelona  província,  hom  procedí  de  la  següent  forma: 

1) Hom  calculà  el  salari-hora  tipus  de  cada  indústria  (grups  d'oficis)  per  a  les  cinc  

zones  assenyalades,  en  els  diferents  anys  de 1914, 1920  i  1925. 

2) Amb  una  mitjana  simple  entre  els  salaris-hora  de  cada  indústria hom  establí  llavors  

el  salari-hora  global  representatiu  de  1914,   1920 i  1925 per a cada  zona. 

3) Finalment,  per a fixar el  salari-hora global de tota la provincia,  hom  calculà la mitjana simple 

dels  salaris-hora  de  les  cinc zones. En el cas de Barcelona-ciutat el 1914:  

0,61+0,54+0,56+0,54+0,43 dividit per 5,  igual a 0,54. 

De  manera  semblant hom procedí  per  a Girona,  Lleida  i  Tarragona  dins  cada  

categoria  d'obrers.  Aquesta  incongruència  en  els càlculs  -combinació  de  mitjanes  simples  i  

ponderades- crec  que perjudica  els  resultats  obtinguts  per  la  Secció  d'Estadística Es-pecial del  

Treball.  He  procurat  obviar  en part  el  problema mitjançant  l'elaboració  pròpia de  salaris-hora  

globals  provincials  ponderats (708). 
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Una primera consideració és que, en general, els sous de Barcelona 

província eren més alts que els de Tarragona,  Girona i Lleida, normalment per 

aquest ordre. També, que experimentaren un augment més acusat el 1914-25. Això 

es pot veure tant amb els salaris-hora  simples,  com amb  els  ponderats (709):  
 

a)  salaris- hora  simples 

   1914 1920 1925 1920 1925 

Barcelona  0,54 1,09 1,26 202 233 

Tarragona  0,50 0,91 1,03 181 206 

Girona  0,51 0,80 0,94 156 184 

Lleida  0,45 0,75 0,98 167 218 

b)  salaris-hora  ponderats 

  Barcelona  0,54 1,00 1,31 185 242 

 Tarragona  0,62 1,01 1,14 181      206 

Girona    0,52    0,80   0,95 154 183 

 Lleida  0,47  0,78 0,97 166 206 

              Per al  cas  dels  peons,  de  manera  semblant: 

a)  salaris-hora  simples 

Barcelona  0,36 0,76 0,91 205 238 

Tarragona 
 
Lleida 

 0,35 

0,32 

0,75 

0,55 

0,82 

0,65 

214 

172 

234 

203 
Girona  0,31 0,53 0,63 171 203 

b)  salaris-hora  ponderats 

Barcelona  0,39 0,80 0,93 205 238 

Tarragona  0,41 0,70 0,78 171 190 

Lleida  0,35 0,58 0,75 166 214 

Girona  0,32 0,58 0,70 181 219 

             Finalment,  en  el  cas  de  les  dones: 

a)  salaris-hora  simples 
 Barcelona  0,30 0,56 0,65 186 216 

Girona  0,28 0,43 0,55 153 196 

Lleida  0,18 0,31 0,37 172 206 

Tarragona  0,16 0,31 0,36 194 225 
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b)  salaris-hora ponderats 

  1914 1920 1925  1920 1925 

Barcelona  0,30 0,56 0,65     194 238 

Girona  0,28 0,43 0,55     183 237  

Lleida  0,18 0,31 0,37     173  227 

Tarragona  0,16 0,31 0,36     193 247   

    Gràficament,  n'hi  ha  prou amb  referir-se  als  salaris  ponderats: 
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Els  salaris nominals  creixeren en general  molt més  el  1914-1920 que  no  el  1920-25,  i  

més  a  la  província  de  Barcelona  (per  a totes les  categories:  obrers qualificats,  peons,  

dones)  que no a Girona,  Lleida i Tarragona. Així,  la diferència tradicional en els nous entre 

Barcelona i la resta de les províncies tendí a incrementar-se.  D'altra banda,  i  de  forma  diferent 

al  que  succeí  en general  a Espanya,  el  creixement  dels  sous  dels  peons  i  de  les dones,  

amb  nivells  salarials  més  baixos,  no  fou massa més gran que el  dels  obrers  qualificats,  

especialment  a Barcelona (710). 

L'anàlisi  de  la  situació  a  l'interior de  la  província de  Barcelona és  fàcil  d'establir  en  

els  seus  trets  fonamentals.  Prime-rament,  cal  constatar  el  nivell més  alt  en general,  però 

no massa,  dels  sous  a Barcelona  ciutat;  tant  el  1914  com el  1920  o  el  1925. En una  

segona  línia  forca  equilibrada  cal  situar  el  nivell  dels sous  a  la  resta  de  la  província,  

excepte  en  el  cas  de  Berga-Vic, on força  clarament  els  sous  eren més  baixos.  Tenim,  

limitant-nos  a  l'anàlisi  dels  salaris-hora  ponderats (711): 
 

a)  obrers  qualificats 

 1914 1920 1925 1920 1925 

1.  Barcelona-ciutat 0,57 1,05 1,36 184 239 

 2. Terrassa                              0,54 1,07 1930 198 241 

3. Arenys,  Granollers, Mataró 0,57 1,06 1,28 186 224 

4.Igualada,  Sant Feliu Vilafranca,  
Vilanova 

0,56 1,12 1,27 200 227 

5.  Berga,  Vic 0,45 0,93 1,07 207 238 

 b)  peons 

1. 0,39 0,80 0,99 205 256 

2. 0,34 0,84 0,97 247 285 

3. 0,58 0,71 0,80 122 138 

4. 0,34 0,94 0,94 276 276 

5. 0,32 0,66 0,84 206 260 

 c)  dones 

1. 0,32 0,66   0,80          206        250 

2. 0,25 00,72     0,77 288      308 

3. 0,58 0,79   0,94 136      162 

4. 0,30 0,61   0,79 203       263 
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5. 0,26 0,53    0,61         204      235 

            Cal  advertir que  el  cas  peculiar  per  l'alt  nivell  de  sous  de les  dones  a Arenys,  

Granollers  i  Mataré  té  una  explicació  ben  senzilla  i  significativa.  El  treball  de  la dona  

fonamentalment  contemplat  en aquestes  estadístiques  fou el  tèxtil  i  lògicament  els  sous 

globals  responen  en gran mesura  al  nivell  dels  sous  al  tèxtil. Doncs bé,  dins  el  tèxtil,  la  

indústria  fabril  cotonera tenia  en general  uns  sous  femenins més  baixos  que  en el  gènere  

de  punt;  no  cal dir que  en  la  zona  3  es  concentrava  la major part del  gènere de  punt de  

tota Catalunya.  De  manera  semblant,  hora ha d'atribuir al  pes  del  tèxtil  l'elevat  sou dels  

peons  en aquesta  mateixa  zona de  la  província  de  Barcelona. 

   Tot això ens  porta a  intentar una  certa anàlisi  sectorial. Es interessant  constatar que  

els  sectors  on els  obrers  eren més "ben pagats"  (per  exemple,  els  qualificats)  eren,  dins  de  

cada província (712):  

 
 

Barcelona    

indústries  químiques  0,61 1,17 1,58 

alimentació 0,58    1,02  1,28 

indústria  del  llibre  0,71 1,37 1,44 

paper,  cartró,  cautxú 0,56 1,03 1,11 

transport 0,58 1,11 1,22 

ornamentació 0,65 1,20 1,31 

terrisseria  i  ceràmica 0,62 1,25 1,12 

vidre  i  cristall 0,66 1,28 1,34 

Girona    

metal�lúrgia  0,85 1,00 1,25 

ferro i altres metalls 0,65    0,95 1,04 

indústria elèctrica 0,62 0,87 1,00 

llibres 0,62 0,75 0,87 

fusta 0,64       1,18 1,04 

transports 0,75 0,99 1,20 

Lleida 

ferro  i  altres  metalls  0,58         0,79 0,96 

indústries  químiques                 0,55         0,81 1,03 
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amoblament           0,59 0,78 0,99 

 

Tarragona 

metal�lúrgia             0,80 1,25  1,50 

construcció 0,67 1,03   1,14 

elèctriques 0,78 1,31   1,43 

cuiros  i pell 0,68 1,02   1,13 

fusta 0,65 1,18   1,19 

amoblament 0,70 1,09   1,36 

       Ens trobem,  i valgui  només  com a  impressió, amb  el  següent: 

1) A Barcelona no  semblen ésser  els  sectors  més  industrialitzats (metall  o  tèxtil)  els  més  

ben pagats,  sinó  els  sectors  que  exigien una major, especialització d'ofici,  com és  ara  les  arts  

gràfiques,  el  vidre  o  l'ornamentació*.  Val  a  dir  que  són  sectors  no massa importants  

numèricament.  El  cas  dels  transports  és  de  difícil  anà-lisi donat que  inclou,  en aquesta  

classificació  oficial,  des  de l'obrer ben pagat  per motiu d'un acusat  esforç  físic  com  són  els 

treballs  del  moll,  fins  els  carreters  -que  no  comptaven precisament amb  retribucions  massa  

elevades-,  passant  pels  ferroviaris  i  els mariners  on hi  havia  feines  força  especialitzades. 

2) L'observació  del  nivell  de  sous  de  la  resta  de  les  províncies  serveix  per  confirmar  en 

part  la  relació  entre  ofici  tradicional i  remuneració  més  alta.  Val  a  dir  aquí  que  justament  

el  nivell  relativament important dels  sous en el ferro,  la fusta,  l'amoblement o la construcció,  

pot respondre al pes del taller o de l'empresa més o menys artesanal en el sector. El cas de la 

metal�lúrgia de Girona o Tarragona és enganyós perquè, donada la classificació sectorial adoptada,  

es refereix sobretot a obrers mòlt especialit-zats com és  el  cas  dels  forjadors,  mentre  que  el 

manyà,  lampista, etc.  s'inclou en  l'epígraf  "treball  del  ferro  i altres  metalls".  

3) Cal  constatar finalment  el  nivell  alt dels  treballs  en  sectors industrials  relativament  nous  

com  són  els  casos  de  les  indústries elèctriques  i  les  químiques. 

La  situació  no  s'alterà  massa  en  aquest  període,  1914-25,  i els  sectors  
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més  ben  pagats  foren  en  general  els  mateixos  al  llarg de  tots  aquests  anys 

(713).  Ara  be,  això  no  vol  dir  que  fossin precisament  els  sectors  que  

experimentaren un  major  creixement  salarial. Els  augments salarials  respecte  

1914  i  1920  foren  els  següents (714): 
 

 

Barcelona % d'augment el  1920 
respecte  de  1914 

% augment el 1925 
respecte  de  1920 

metal�lúrgia   128,6 26,8 

indústries  elèctriques  121,6 15,9  

indústries'químiques                       119,1                11,6 
 ferro  i  altres  metalls  118,4               11,2 

indústria  de  la  fusta  116,0 18,5 

vestit    103,8 12,3 

terrisseria  i  ceràmica  101,6 10,4 

vidre i  cristall   93,9     4,7 

indústria  del  llibre  93 5,1 

cuiros  i  pells   92,6 3,8 

tèxtils  91,8 35,0 

transports  91,4 9,9 

serveis  generals  estat  88,9 28,4 

construcció  86,8 26,3 

ornamentació  84,6 9,2 

paper,  cartró,  cautxú  83,9 7,8. 

amoblament  76,5 46,7 

alimentació  75,9 25,5 

mines,  salines,  pedreres  61,2 30,4 

indústries vàries  61,5 63,1 

En general  85,2 31,0 

Girona        

terrisseria  106,7 0 

paper  94,1 25,8  (5) 

cuiros  i  pell  93,2 31,8  (3) 

 fusta  84,4 11,9 

  ornamentació  82,6 21,4  (8) 

 construcció  68,3 21,7  (7) 

tèxtil  59,6 28,0  (4) 

vestit  53,5 16,7  
 alimentació  52,2 21,4  (9) 
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amoblament  52 14,5 

indústries, químiques  48,8 39,1  (2) 

ferro  i  altres  metalls 46,1  9,5 

indústries  elèctriques 40,3  14,9 

transports 32,0  21,2  (10) 

indústries  forestals 24  40,3  (1) 

indústries  del  llibre 21  16 

metal�lúrgia 17,6  25,0  (6) 

en general 53,8  18,7 

Lleida    

cuiros  i  pell 107,1  18,4 

terrisseria  i  ceràmica 106,7  21 

indústria  de  la  fusta 97,8  23,6 

tèxtil 97,6        0 

vestit 97,3  20,5 

mines 95,7  16,3 

ornamentació 93,3  28,7  (3) 

transports 68,7  21 

indústries  elèctriques 67,6  40,3  (1) 

alimentació 60  30 

construcció 58,1  33,8 (2) 

Paper 52,4    0 

indústries químiques 47,3  22,0 

indústria del  llibre 43,7   17,4 

ferro i altres metalls 36,2   21,5  

amoblament 32,2  26,9 (4) 

  En general 65,9  24,4 

Tarragona   

indústries  químiques 106,0 16,5  (6) 

indústria de  la  fusta 81,5   0,8 

mines  78,6 30,7 (1) 

tèxtil 75,9 
 

  1,1       

indústries  elèctriques 67,9   9,2 

transports 65,6 11,9 

alimentació 58,3       21,1  (4) 

metal�lúrgia 56,3 20,0  (5) 

amoblement 55,7 24,8 
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construcció 53,7 10,7 

cuiros  i  pells        50,0 10,8 

ferro  i  altres  metalls 38,2 27,7  (2) 

vestit 36,9  6,7 

en general 62,9 12,9 

   Hom pot veure  com  els  majors  increments  salarials  es  produiren a Barcelona  

província, la qual  cosa  confirma  el  que  ja havíem dit de  com augmentà  a  partir  dels  anys  

de  la  primera  guerra mundial la  diferència  de  nivell  salarial  entre Barcelona  i  la  resta de  les 

províncies.  També  es  pot  constatar  fins a  quin punt  l'increment fou molt més  acusat  el  

1914-20 que  no  el  1920-25;  es  confirma  clarament així  l'important  paper dels  augments  

salarials  en  les  lluites  sindicals  posteriors  a  1914,  a  diferència  del  que  succeí  amb 

anterioritat.  Sectorialment,  hom  pot  veure  com  els  augments  més importants  es  donaren  

en els  sectors  amb una  acusada  situació  de congelació  salarial  abans  de  1914,  com és  el  

cas  de  la  metal�lúrgia  i el ferro a la província de Barcelona,  o de la terrisseria i  ceràmica a 

Girona i Lleida;  també en els  sectors que experimentaren justament la seva més important 

expansió en aquests anys, com  les  indústries  químiques  i  elèctriques,  i  en aquest  cas  

coincidien  clarament un nivell  salarial alt amb un creixement també molt important. 

Pot  ésser  útil,  per  acabar  aquest  repàs  sobre  la  situació  i evolució  dels  salaris  

nominals  a  Catalunya  el  1914-25,  fixar-se especialment  en  el  cas  del  tèxtil.  Les  dades  

generals  del  nivell salarial  (com  sempre,  salari-hora  tipus)  del  sector  a  Catalunya són (715): 
 

 

a)  obrers  qualificats 

  1914 1920 1925 

Barcelona  0,61 1,17 1,58 

Tarragona  0,54  0,95 0,96 

Girona  0,47 0,75 0,96 

Lleida,  0,41 0,81 0,81 

b)  peons 

Barcelona  0,38 0,76 0,93 

Tarragona  0,50 0,83 0,73 

Girona  0,30    0,62 0,75 

Lleida  0,34 0,52 0,53 

c)  dones 
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Barcelona  0,35 0,69 0,83 

Tarragona  0,20 0,33 0,50 

Girona  0,30 0,50 0,65 

Lleida  0,15 0,28 0,40 

  En aquesta  relació  es  reflecteix  el  pes  respectiu a  cada província del  tipus  d'indústria 

del  tèxtil  present.  La  indústria del  tèxtil  de  la  filatura,  amb  un  especial  pes  a  les  conques  

del Ter  i  Fresser,  a  la  província  de  Girona,  o  el  pes  equilibrat  del gènere  de  punt  i  de  la  

filatura  a  Reus  amb  unes  importants  però  poques fàbriques,  ajuden a entendre els  nivells  

salarials d'un lloc i d'un altre.  Lògicament,  on hi ha una major complexitat és dins de la província 

de Barcelona. Aquí els salaris-hora represen-tatius, en les cinc zones conegudes, eren (716):  
 

 

a)  obrers Qualificats    

 1914 1920 1925 

zona 3: Arenys,  Granollers, 
Mataró 

0,62  

 

1,53 

zona 4:  Igualada,  Sant  Feliu, 
Vilafranca,  Vilanova 

0,62 1,25 1,59 

zona  1:   Barcelona  ciutat 0,59 1,23 1,30 

zona 2: Manresa,  Sabadell, 
Terrassa 

0,58 1,04 1,26 

zona  5:   Berga,  Vic 0,45 0,96 1,17 

b) peons 

 

   

zona  3 0,63 0,76 0,87 

zona  2                                   0,35 0,85 0,95 

zona  1                                   0,33 0,84 0,98 

zona  4 0,27 0,71 0,99 

zona  5 0,31 0,65 0,86 

  c) dones    

zona  3 0,64 0,87 0,94 

zona  4 0,31 0,61 0,84 

zona  1 0,30 0,71 0,74 

zona 2   0,25 0,73 0,78 

zona 5 0,26 0,54 0,62 

Aquesta  relació  indica  clarament  el  nivell  de  sous  destacats de  la  zona  
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del  gènere  de  punt  al  Maresme,  així  com  una  igualtat de  sous  bàsica  a  la  

resta  de  la província,  com  sempre  amb  l'excepció  de Berga-Vic.  De  tota 

manera,  amb  un major detall  podem donar l'evolució  el  1914-20  dels  tipus  

mitjans  de  salaris-hora a  les principals  poblacions  fabrils  de  la  província  de  

Barcelona  en  la indústria  tèxtil  cotonera,  amb  inclusió  del  gènere  de  punt (717): 
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 1914 1920 % augment el 1920  
respecte   de  1914 

Badalona 0,66 

 

1,45 

 

120 

Terrassa  0,65 1,13 

 

 74 

Arenys de Mar 0,62 0,73  74 

Mataró 0,60 1,19  98 

Igualada 0,60 1,20 100 

Berga 0,58 1,17 102 

Barcelona 0,55 1,18 115 

Masnou 0,54 1,09 102 

Caldes  de  Montbui 0,53 1,39 162 

Sant Feliu del Llobregat 0,52 1,16 123 

Sabadell 0,49 1,39 184 

Manresa 0,41 0,84 105 

Vic 0,40 0,87 118 

Vilanova  i  la Geltrú 0,38 0,67  76 

mitjana 0,52 1,11 113 

Fins  aquí,  per a  l'evolució  dels  salaris  nominals  a  Catalunya  el  1914-20 m'he  basat  

en  el  material  estadístic  del  ministeri  de  treball.  Ja  he  discutit  en  un  començament  les  

seves  limitacions, i  he  explicat quines  modificacions  hi  he  introduït.  Ara,  per  acabar, em  cal,  

segons  crec,  intentar una  comparació,  que  no  podrà  ésser  exhaustiva,  amb  les  dades  

procedents  d'altres  fonts,  i  en especial  de  la taula  sobre  sous  que  he  elaborat  pagines  

enrera per a  1902-1914. 

La  comparació  s'ha de  centrar en el  cas  de  Barcelona  ciutat i  per  alguns  sectors.  

Comptem  amb  tres  fonts  bàsiques  elaborades: la taula 3,  amb  indicació  dels  sous  el  1902-

14;  la  taula  8,  amb els  salaris-hora  de  1914-20  segons  dades  del  Ministeri  de  Treball; 

finalment,  els  sous vigents el 1917-18 segons un estudi fet per Acció Popular.  Lògicament, he 

hagut d'homogeneïtzar aproximativa-ment la forma de presentació de  les dades,  i ho he  fet en 

termes  de salari-hora (718). 
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 1914 1917-18 

AP 

6   1920 

 MT 

T3 

T3 AP 

 

MT 

mines 0,49 - 1,19 0,79 

metal�lúrgia 

ferro  i  altres 

0,49 

0,60 

0,53 0,76 1,12 

Ferro i altres metalls 0,60   1,30 

químiques 0,70 - - 1,33 

tèxtils 0,59        0,49 0,79 1,23 

construcció 0,60      0,70 1,05 1,13 

elèctriques         0,50         0,43 0,88 1 

alimentació 0,58        0,45 0,63 1,14 

llibre 0,98        0,79 - 1,47 

paper,  cartró, 0,55        0,39 - 1,04 

vestit 0,58        0,50 0,77 1,31 

cuiros  i  pell 0,59        0,59 0,75 1,14 

fusta                0,73        

0,52       0,46 
 0,61 0,88  1,26 

1,12 transport 0,52 0,46 0,72 1,12 

amoblament 0,59 - 1 0,88 

terrisseria i ceràmica       0,50        0,42 - 0,87 

vidre  i  cristall 0,79       0,65 - 1,31 

indústries  vàries 0,52 - - 0,84 

Segons  això,  tenim  que  les  dades  del  ministeri  de  Treball, potser  perquè  són més  

completes  i  en  part  també  per  raons  de  la informació  retrospectiva  que  ja hem  comentat,  

són en general  per al  1914 una mica més  altes  que  les  recollides  per mi;  hom pot  con-

siderar-les,  segons  sembla,  per tant,  com a  salaris-hora més  aviat màxims.  Pel  seu  costat,  

les  diferències  que  hom  pot  trobar  en  la informació  de  1917-18  i  la  de  1920  no  poden  

ésser  atribuïdes  simplement  a  diferències  en  la  valoració;  en aquest  cas,  vindria  a  

confirmar-te,  a més,  la impressió d'uns salaris nominals en progressiu i  constant augment a 

partir de  1914. 
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El salari real  

    La Secció d'Estadística Especial del Treball del Ministeri de  Treball,  a  les  Estadísticas  

de  los  salarios... (719)  -que  estic  utilitzant  profussament-  intenta  també  l'establiment  d'uns  

índexs sobre  l'evolució  dels  salaris  reals.  Donades  les  grans  limitacions estadístiques  de  la  

informació  assolida,  tant  pel  costat  de  l'evolució  dels  preus  dels  productes  de  primera  

necessitat,  com  pel  cantó  de  l'evolució  dels  salaris  nominals,  la  representativitat  de l'índex  

obtingut  sobre  els  sous  reals  ha  d'ésser  considerada molt feble.  La  informació  sobre  el  cost 

de  la vida  es  reduïa  als  preus  de  tan  sols  dotze  productes,  sense  cap  consideració  del  

cost de  l'habitatge  i  del  vestit;  en el  cas  dels  sous,  en  el  millor dels casos  hom  tenia un  

índex de l'evolució  dels  salaris  bàsics  però no  de  les  remuneracions  efectives  dels  

treballadors.  D'altra  banda,  i  per  acabar  de  limitar  l'abast  dels  esmentats  índexs  salarials 

reals,  hom no  pogué  ponderar  els  preus  inclosos  en aquella  reduïda  "cistella  de  la  

compra",  justament  "por  falta  de  estadísticas generales  del  consumo y de  presupuestos  de 

familias  obreras,  que hubieran proporcionado  los  elementos  de  ponderación".  Finalment, el  

que  hom  féu  fou  simplement  aplicar  la  formula (720)  

S=S'/G x  100 

S  era  l'índex de  salari  real  per a  la  jornada normal  de  treball; S'  l'índex del  salari  

setmanal  nominal;  G,  l'índex del  preu dels articles  alimentaris.  Els  salaris  setmanal  mitjos  (i  

els  índexs corresponents)  es  calcularen  "teniendo  en  cuenta  para  cada  provincia  los  tipos  

de  salarios-hora y  los  porcentajes  de  obreros  afectos a los diversos tipos de duración de la 

jornada". Els índexs de  preus  dels  articles  alimenticis  eren els  alaborats  inicialment par  

l'Institut  de  Reformes  Socials  "utilizando  para mayor  exactitud,  según  que  los  datos  de  

salarios  procedan de  las  capitales  de  provincia  o  de  los  demas  pueblos,  unos  u  otros  

precios,  por  obser-varse  que,  en general,  resultan más elevado  los  de  estos  últimos (721)". 

En base  a  tot això,  l'evolució  en general  dels  sous  reals  a Espanya havia  

estat (722): 

1914         100   

1920            79,3 
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1925         106,6 

1930         103,8 

És  a dir,  que  malgrat  la  important  pujada  dels  salaris  nominals  el  1914-20  en  

conjunt  no arribà a assolir  en termes  mitjans l'increment  experimentat pels  preus  dels  

productes  de  primera  ne-cessitat.  Això ha  estat  corroborat posteriorment  per  Santiago 

Roldan  i José Luis García Delgado,  els  quals  han intentat  completar aquesta  sèrie  mitjançant 

l'ús  de  les  estadístiques  sobre  l'evolució dels  preus  a  la menuda durant  la guerra  i  la 

postguerra,  1914 1922,  publicades  per  l'Institut de  Reformes  Socials.  Han pogut  així tenir 

uns índexs  de  salaris  reals  (dels varons)  acurats  fins  el 1920,  per  a tota Espanya (723): 
 

 

 capitals pobles 

1913 100,0 100,0 

1914 93,7 93,6 

1915 96,3 93,5 

1916 91,4 89,1 

1917 82,9 80,7 

1918 79,2 72,7 

1919 83,2 78,5 

1920 90,3 83,0 

        Amb la qual  cosa,  hom ha assenyalat que el descens dels  sala-ris reals  sembla 

haver estat en general progressiu amb unes peti-tes recuperacions  el  1915  i  el  1919-20.  

Tanmateix,  hom ha  fet ús  també d'anàlisis  sectorials per a concluir que el 1914-20 es produí 

una certa redistribució de  la  renda nacional favorable  en especial  als  treballadors  de  les  zones  

més  industrialitzades  i,  on canvi,  especialment  negativa  per  als  treballadors  del  camp (724). 

En el  cas  de  Catalunya,  segons  les  Estadísticas  de  los  salarios l'evolució dels  sous  

reals  havia  estat (725):  
 

Barcelona Girona Lleida Tarragona 

1914           100 100 100              100 

1920   83   71   79   82 

1925                 110      104 101         104        
1930                           109                   109                107                   118  
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            És a dir,  el  descens  de  1914-20 fou més  acusat a, Girona  i Lleida 

que  no  a Barcelona  i  Tarragona,  llocs  on  clarament  es  superava la mitja 

espanyola.  Posteriorment,  després  de  la  recuperació generalitzada de  1920-25,  

l'estabilitat  dels  sous  reals  a Barcelona contrasta amb  l'augment  de  les  altres  

províncies. 

Amb  un major  detall  estadístic,  i  per  a  poder  contrastar més directament  

l'evolució  dels  salaris  nominals  i  la  dels  preus,  base dels càlculs fets,  tenim (726): 

  a)  mitjana de  salaris nominals  setmanals 

  Barcelona       Girona       Lleida       Tarragona     Espanya 

1914 31,32 27,00 25,60 27,00 24,90 

1920                  52,32       38,40 40,20 43,68 38,95 

1925 60,48 45,68       48,02 50,88 49,26 

1930 58,08 45,12 44,16 51,84 44,16 

b)  nombres  índexs  de  salaris  nominals i de  preus  d'articles  de primera  

necessitat (727) 

 

 Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

   1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1914 100    100     100   100 100   100 100   100 100      100 

1920 167     201     142   199 157    198 162   198 156,3  197,3 

1925 193  176  169   163 188    186 188   188 197,8  185 

1930 185   169  167   153 163    162 192   163 177,3   170,8 

Un  gràfic  expressiu de  tot  l'anotat  fins  al  moment  respecte  de l'evolució  

dels  sous  reals  a Catalunya  és: 
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    Sectorialment, a Barcelona els salaris reals evolucionaren de la següent manera (com 

sempre,  1914=100) (728): 

         construcció      ferro  i altres metalls       tèxtil           arts  gràfiques 
       V       D 

1920 72   92      69     87    96 

1925 114 116                    103   121               113 

1930 116 128    143   164    116 
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Amb  la  qual  cosa  es  posa  de  manifest  la  major  resistència  d' uns  sectors  a  la  

baixa  el  1914-20,  en  especial  el  ferro  i  les  arts gràfiques.  De  tota  manera,  excepte  en  el  

tèxtil,  sembla  haver-se assolit  una  generalitzada  equiparació  el   1925. 

Fins  aquí  les  dades  bàsiques  referents  a  Catalunya  que  es  poden  treure  més  o  

menys  directament  de  les  fonts  oficials.  Tanmateix he  d'acabar  amb  una  petita,  però  

significativa,  contrastació  d' aquestes  dades.  He  anat  advertint  al  llarg  de  totes  aquestes  

pàgines  dels  greus  dubtes que  hom  pot tenir  sobre  la  fiabilitat  del material  estadístic oficial.  

Doncs bé,  si,  fent ús  dels  índexs  d' evolució  dels  preus  ponderats  (que he  elaborat  a  partir 

de  la informació  de  l'Anuario  Estadístico  de  la Ciudad  de  Barcelona  en l'epígraf  

corresponent)  hom  intenta veure  quina  fou  l'evolució dels  sous  reals  a Barcelona  ciutat,  ens  

trobem  amb  la  sorpresa que,  en aquest  cas,  el  1914-20  en  lloc  de  disminuir  més  aviat  

augmentaren (729): 

                             índex  salari   índex  preus Index salari real 
                               nominal ponderats  AECB 

1914 100 100 100 

1920 184 177 104 

Òbviament, aquest exemple és lluny d'ésser definitiu. Cal tenir, com a mínim, ben present 

que si pel cantó dels preus potser s'ha millorat una  mica  la  representativitat  de  l'índex  (a  part  

de  la  ponderació,  hi ha una "cistella" més àmplia:16 productes en lloc dels 12 de ,l'IRS),  pel 

costat dels sous només he pogut aplicar  una mínima ponderació,  i continuen essent sous  

"bàsics",  lluny del conjunt de la retribució efectiva. D'altra banda, és també possible que influeixi 

la major resistència de Barcelona ciutat a  la baixa dels  sous  reals.  Malauradament,  ho he  

pogut establir, la  comparació  en  el  cas,  més  global,  de  Barcelona  província.  Sigui com  sigui,  

una  vegada  més crec  que  es  posa  de  manifest  la  necessitat d'intentar una total  reelaboració  

de  les  dades  oficials  (la qual  cosa,  si més  no  parcialment,  és  possible)  si  hom vol  trobar 

índexs  operatius  i  útils  que  ens  siguin de  real  ajuda per a apropar-nos  a  la  comprensió  del  

comportament  sindical  del  moviment obrer. 

     Ara per ara no  és  massa  el  que  podem dir.  Si  de  cas,  la  impressió (relativament 

documentada,  d'altra banda)  que  a Catalunya,  i en especial  a Barcelona,  els  sous  reals  

semblen haver quedat  força  estables, fins  el  1914,  amb una  certa  tendència a  la baixa;  el 



538 

1914-20 l'augment,  important,  dels  salaris  nominals  fou  inferior a  l'increment dels  preus  de  

productes  de  primera  necessitat,  encara que  segurament  el  descens  del  salari  real  no  

assolí  les  acusades proporcions  que  indiquen  les  fonts  oficials  (com a mínim a Barcelona  

ciutat).  La  recuperació de  1920-25,  més  o menys  acusada,  sembla haver  estat tanmateix,  

certa. 
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