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Resum

Si més no a partir de 1914 la CNT inicià un procés d’expansió per la 
comarca que menaria a la creació de nombrosos grups anarquistes i 
sindicats únics. El procés culminaria amb la creació de la Federació 

Comarcal de l’Alt i Baix Priorat.

Aquest article es va publicar a: 
Lo Violí. Revista Cultural del Priorat. Torroja del Priorat: Centre 
d’Estudis del Priorat, núm. 2, 2n semestre 2006, pp.4-6. 

Podeu trobar més informació sobre el tema al meu treball 
Cooperativistes, anarquistes i capellans al Priorat (1910-1923).

Foto de portada: Albert Arnavat, Postals de Falset. Primer de maig de 1919.
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Les primeres passes de la 
CNT al Priorat

Ja abans de la creació de la CNT hi 

havia a la comarca persones afins a 

l’ideari anarquista. El cas que co-

neixem millor és el del masrojà 

Joaquim Blanch Margalef qui, segons 

les seves pròpies paraules, s’havia 

dedicat a escampar la llavor de 

l’anarquisme per la comarca des 

d’inici del s.XX: “Mi satisfacción. La 

tengo toda, y de tenerla me siento 

orgulloso al ver que a los diez años 

de incesante propaganda por las 

ideas libertarias, he conseguido 

inculcar a un sin fin de cerebros las 

teorias de M. Baconini […]” (1).

   Ara bé tot indica que fou a partir de 

1914 que la CNT donà les prime- res 

passes a la comarca. Mossèn Andreu 

Audí, rector del Molar, es queixava 

l’agost d’aquell any de com les 

“predicacions anàrquiques” havien 

contribuït a fer davallar la fe en Crist 

(2). D’altra banda, l’anàlisi de la 

premsa anarquista del moment ens 

permet veure com anava creixent la 

presència de subscriptors, dels que hi 

feien aportacions...

  La primera referència que hem tro-

bat a la premsa consultada fou la d’un 

tal R.P. (Roc Pellejà?) resident a 

Capçanes i que al juliol de 1915 

apareix pagant 10 pts per subscripció. 

Com cada exemplar valia 5 cèntims, 

cal pensar que actuava com a 

distribuïdor de la publicació per 

alguns pobles de la comarca. Amb el 

pas del temps el nombre de refe-

rències va en augment. Al 1915 en 

tenim de Capçanes i d’Ulldemolins. Al 

1916 es suma la Serra d’Almos (3). Al 
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1917 Falset. Al 1918 la Bisbal, els 

Guiamets, el Lloar i Torroja. Desta-

quen Torroja i el Lloar amb la notícia 

de creació de grups anarquistes ja 

organitzats, El sol de la Humanidad i 

Regeneración. 

 És possible que aquesta primera 

expansió fos propiciada per la 

campanya de reunions i mítings que 

al llarg de la primera meitat de 1917 

es donà a la província tot preparant 

una possible vaga general que acabà 

esclatant a l’estiu de 1917. Segons 

Soriano, a qui seguim en aquest punt, 

Hermoso Plaja, juntament amb el 

republicà radical Julià Nougués i al-

tres “recorre por las noches los pue-

blos tarraconenses, preparando el 

ambiente de cara al movimiento que 

se avecina” (4). 

 El cert és que a Falset es crearen 

a finals de 1918 dos nous grups amb 

el nom de Cultura i Los Hijos del Pue-

blo, i un a Ulldemolins, Los intuitivos. 

Primer de maig de 1919. Manifestació a la Quartera, Falset. Foto cedida per Elisabet Ciurana.
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El primer d’aquest grups, segons la 

publicació Acracia, estava format per 

“un grupo de abnegados y buenos 

compañeros, dispuestos a propagar 

el ideal de emancipación por todos 

los medios a su alcance”. Aquest ha 

de ser el grup al qual fa referència 

Banqué a les seves memòries segons 

les quals el nou grup llibertari estava 

format per uns quants joves entre els 

que cita a  Saturní Navarro, Miquel 

Llebaria, Ezequiel Gombau, Bona-

ventura Mestres i ell mateix (5). El 

grup saludava “a todos los grupos 

anarquistas del mundo, y a cuantos 

compañeros sufren en carceles y pre-

sidios las consecuencias del régimen 

capitalista cuya desaparición total se 

vislumbra en Lontananza”, i s’adheria 

“a la Federación Regional de grupos 

de Cataluña y a la proyectada Inter-

nacional anarquista” (6).

  Al cap d’uns dies la mateixa publi-

cació informava de la creació d’un 

Expansió de l’ideari anarquista per la comarca
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altre grup “de jóvenes simpatizantes 

de la Anarquía”. El grup es denomi- 

nava Los Hijos del Pueblo i es plan- 

tejava “divulgar, por todos los medios 

que estén a su alcance, el ideal li-

bertario, procurando hacer desapare-

cer los errores y terrores, que las mul-

titudes ignaras tienen del anarquis-

mo”. Després de saludar “a todos los 

libertarios del Universo”, donen una 

adreça (la de Josep Mª Doménech, 

carrer Capuig, 24) i els comuniquen 

que els poden escriure en castellà i 

en esperanto (7). Aquest fet és força 

interessant ja que significa que hi 

havia algú del grup que podia utilitzar 

aquesta llengua.  

  Aquestes són les referències que te-

nim i cal pensar que ens donen una 

data que indica la presència de per-

sones o grups més o menys orga-

nitzats si més no a partir d’aquell 

moment, la qual cosa no vol dir que 

abans no n’existissin; és a dir, ens 

marquen un moment de presència, no 

l’inici d’aquesta presència. A més 

d’aquestes notícies recollides aquí i 

allà a la premsa anarquista, disposem 

de testimonis coetanis que avalen 

aquesta expansió.

  Mossèn Josep Mª Dalmau, a Falset 

explica com “en aquesta època 

[1918], les idees sindicalistes gua-

nyaren molts adeptes, i es van donar 

mítings i repartir fulletons de to àcra-

ta, contra la religió, el militarisme i 

l’autoritat” (8). Josep Banqué recorda 

a les seves memòries la presència de 

grups anarquistes a molts pobles del 

Priorat: “A Falset, com a la resta de 

pobles de la comarca del Baix Priorat, 

la CNT tenia sindicats únics...” que al 

1919 acordaren en assemblea ingres-

sar a la Internacional Comunista (9). 

Pere Sagarra, camperol anarquista 

de l’Alt Camp, recorda en un article 

publicat al 1929, com la CNT havia 

ocupat a les comarques tarragonines 

entre 1918 i 1923 “un lugar preferente 

[...] por el gran número de pueblos ru-

rales organizados”. Entre les zones 

amb forta implantació menciona “la  

del Alto y Bajo Priorato, con más de  

25 pueblos” (10). 
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  Aquesta presència tingué continuï-

tat i s’anà lligant orgànicament amb la 

resta de grups de la comarca i de la 

província, creant l’estiu del 1919 

Federació Comarcal del Alt i Baix 

Priorat i assistint al Congrés Provin-

cial de la CNT celebrat a Tarragona el 

1920.

  Malgrat tot, al setembre de 1919 al 

Molar encara no s’havia constituït cap 

societat de tendència anarquista. La 

raó cal trobar-la en les arrelades 

conviccions tradicionalistes dels seus 

habitants. El corresponsal de Fruc-

tidor ho deia així: “Aún hay ignorancia 

y tradición entre los trabajadores”. 

També donava la culpa de l’apatia a 

la inclinació cap al joc que mostrava 

el jovent del poble. A la Figuera 

s’afirma al mateix número de Fruc-

tidor: “Los pocos compañeros que es-

tamos situados en este pueblo […]” 

És a dir, hi havia pobles de la comar-

ca on l’onada no havia arribat (11). 

Ara bé, per tot el que hem vist crec 

que es pot afirmar que era evident 

que al Priorat la CNT anava agafant 

força. Lluny de visions interessades 

que pretenien que era un oasi de pau 

i tranquil·litat, és evident que també 

es va donar el fort creixement que la 

CNT conegué arreu de Catalunya. 

Creada el 1910, il·legalitzada el 1911 

i novament legalitzada el 1914, entre 

aquesta data i 1919 multiplicà per 28 

el nombre dels seus afiliats, essent 

les comarques del sud de Catalunya 

una zona on la seva presència era un 

fet incontestable.

Capçalera de la publicació Anarquista Fructidor, Reus, 1919
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