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El Priorat i Cristóbal Litrán



 

Resum 

Republicà, federalista, lliurepensador, maçò… Cristóbal 
Litrán és un dels molts intel·lectuals, i alhora homes 

d’acció, que han quedat en l’oblit. En aquest article es 
presenta la seva relació amb el Priorat. 

Foto de portada: Cristóbal Litrán Canet.  
Font: https://alacantobrer.wordpress.com/2010/08/24/

cristobal-litran-entre-la-pedagogia-y-la-revolucion/ 
La mateixa font per a la foto de l’interior. 
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Nascut a Almeria el 1861  i vinculat al 

republicanisme federal, Cristóbal Li-

trán Canet fou director, entre 1893 i 

1901, de la publicació reusenca La Au-
tonomía, òrgan d’expressió del repu-

blicanisme més radical de Reus a 

finals del s.XIX.  D’altra banda, tant en 1

vida del creador de l'Escola Moderna, 
en Francesc Ferrer i Guàrdia, com 

després del seu afusellament, par-

ticipà en tasques editorials, com la 

creació de la Bibilioteca de los Gran-

des Pensadores, destacant la seva 

tasca d'adaptació i traducció de tex-

tos.   També actuà com a secretari de 2

Ferrer i Guàrdia essent nomenat per 
aquest un dels dos marmessors del 

seu testament.  Com a exemple de la 3

seva vinculació al republicanisme 

federal mencionar que actuà com a 
secretari del Congrés Regional 

Republicà Democràtic Federal de Ca-

talunya celebrat el febrer de 1883 du-

rant el qual “es presentà un projecte 

 Duarte, Àngel. Possibilistes i Federals. Reus: Associació d’Estudis Reusencs, 1992, p. 173.1

 Una biografia bastant complerta de la que he agafat molts detalls a: 2

https://alacantobrer.wordpress.com/2010/08/24/cristobal-litran-entre-la-pedagogia-y-la-
revolucion/

 El testament el podeu consultar i descarregar a:  3

https://colectivoeducadores.files.wordpress.com/2010/02/testamento-ferrer-i-guardia.pdf.
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de constitució per a l'Estat Català” que 

s'aprovà uns mesos més tard.  4

   Per completar aquest breu perfil 

ideològic afegir que fou maçó i formà 
part, juntament amb anarquistes com 

Ferran Tarrida i altres maçons com 

Rossend Arús, del grup La Luz. Cre-

ada el 1885, aquesta organització apa-
regué vinculada a la vessant més ra-

dical del moviment del pensament 

lliure, relacionada amb el periòdic La 

Tramontana i el corrent que donaria 

llum a la branca catalana de la 
maçoneria.  Litrán va morir en la misè-5

ria l'hivern de 1926 a Rubí. 

   No moltes però algunes notícies 

tenim que el connecten amb el repu-
blicanisme prioratí, del qual no aniria 

 Sánchez Ferré, Pere. La Maçoneria a Catalunya (1868-1947). Premià de Mar: Edicions El 4

Clavell, 2008, p.93.

 Palà Moncusí, Albert. "Sociabilité et libre-pensée en Catalogne (1860-1909)", communication 5

au séminaire La sociabilité dans tous ses états. CRIDAF, Université Paris 13, le 13 novembre 
2004, p. 9. Es pot descarregar a: http://www.univ-paris13.fr/CRIDAF/CRIDAF-Seminar0405.htm

Núm. 7 "4

Cristóbal Litrán (primer per la dreta de la filera del mig) amb Anselmo Lorenzo (darrera 
seu a l’esquerra) i la famíia d’aquest. Foto presa a Alcanyís durant un exili que patiren.

http://www.univ-paris13.fr/CRIDAF/CRIDAF-Seminar0405.htm
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malament disposar d'algun estudi. El  

27 de març de 1897 va assistir al mí-

ting republicà celebrat a Poboleda al 

qual hi acudiren representacions de 
grups republicans d'uns quants pobles 

de la comarca: Cornudella, Margalef, 

Bellmunt, la Morera, Torroja, Falset, la 

Figuera, el Lloar, Gratallops, Cabacés, 
la Vilella Alta i Pradell, així com repre-

sentants del republicanisme d'Alforja, 

Prades i la Palma. Com no podia ser 

d'altra manera, foren rebuts per una 

gernació de gent i per dues bandes 
que interpretaren La Marsellesa. Des-

prés de les intervencions de les co-

missions dels pobles va prendre la pa-

raula Litrán. I en acabar l'habitual 
“cena opípara” que acostumava acom-

panyar aquest tipus d'actes en què 

intervenien persones foranes, dues so-

cietats corals interpretaren peces mu-
sicals i les bandes tornaren a interpre-

tar l'himne gal.  6

   El 1899 el trobem al Lloar després 

d'haver fet a peu el camí entre Falset i 

l'esmentat poble ja que a la capital 

prioratina no van trobar cap tartana 

per llogar. El motiu del viatge era as-

sistir a la celebració de l’aniversari de 
la derrota que sofriren els carlins el 

1874 quan intentaven fer-se amb el 

control del poble durant la darrera car-

linada. En aquella ocasió anava acom-
panyat per Josep Anguera Bassedes, 

jove advocat i poeta falsetà, mort pre-

maturament el 1912. Anguera, també 

vinculat al republicanisme federal 

aconseguí un escó a la Diputació Pro-
vincial el 1909.  7

   El 1908 Litrán va tornar al Lloar per 

pronunciar una conferència que forma-

va part d'un cicle anomenat “Confe-
rencias Radicales”.   8

 Més tard ens apareix vinculat al 

lerrouxisme sense perdre la seva vin-

culació amb la comarca: el 1914, des 
de Montpeller on es trobava exiliat 

arrel d'una condemna soferta per in-

júries a l'exèrcit, es va adherir a l’acte 

d’inauguració de la Casa del Pueblo 

 La Autonomía, 30.III.1897, pp. 1-2.6

 La Autonomía, 17.I.1899, p.2. Sobre la figura de Bassedes: Audí Ferrer, P. “Diputats 7

Provincials prioratins durant la Restauració”. Bolduc, núm.12, setembre 2012, pp. 9-10. Us el 
podeu descarregar a: http://www.dipta.cat/sites/dipta/files/media/bolduc_12_web.pdf

 El Consecuente, núm. 17, 30.V.1908, p. 2.8
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de Reus.  D'altra banda, els seus arti-9

cles sovintegen a la premsa d’aquest 

partit.  

   Litrán, per tant, havia de ser molt 
conegut al Priorat en segons quins 

ambients, entenc que prioritàriament 

republicans. Així les coses, no és gens 

estrany, trobar-lo darrera de la creació 
de dues cooperatives obreres de con-

sum prioratines.  

   Gràcies a la documentació de la 

cooperativa obrera de consum La 

Casa del Pueblo de la Serra d’Almos, 
do-cumentació conservada per Lour-

des Pena, sabem que  el 15 de setem-

bre de 1904 Joan Jaques Vallès i Ma-

nel Pascual Vernet anaren a Tarra-
gona a presentar els estatuts de la no-

va cooperativa. I també que unes set-

manes més tard, tres veïns del poble i 

membres de la cooperativa tornaren a 
la capital de la provincia comissionats 

per la societat “por ir la Comisión por ir 

a ver al S[eñ]or. Litrán y el S[eñ]or 

Mayné.”  És a dir, Litrán va asses-10

sorar la cooperativa.  

   Una mica més tard, el 4 de març de 

1905, es va constituir  la cooperativa 

La Flor de Maig al Masroig. Poc a-

bans, ja havien tingut contactes a Bar-
celona amb Cristóbal Litrán. Segons 

Jaume Giné Juanpere els aconsellà 

respecte al nom de l’entitat i els “portà 

des de Barcelona una pauta o esbor-
rany del que serien els estatuts defi-

nitius.”  L’assessorament degué anar 11

més lluny ja que Litrán apareix signant 

“Por la Comisión iniciadora” les còpies 

dels estatuts que es presentaren al 
Govern Civil el març de 1905.  

   Segurament, tant en la seva vessant 

política com en la seva vessant coo-

perativista Litrán tingué molts més 
contactes amb persones del Priorat, 

tanmateix, de moment només he po-

gut documentar les relacions pre-

sentades en aquest article, relacions 
que palesen que el Priorat, malgrat no 

disposar de bones comunicacions, no 

estava al marge de les noves idees 

que s'anaven escampant arreu.

 La Voz del Pueblo, núm. 228, 2.VIII.1914, p. 3.9

 Arxiu particular Lourdes Pena, Llibre de comptes de la Cooperativa de Consum Casa del 10

Pueblo de la Serra d’Almos.

 Giné, Jaume. “Records de la Cooperativa Obrera Flor de Maig”. A: Canya i Gram. Butlletí del 11

Masroig. El Masroig: Societat Cultural i Recreativa Flor de Maig, núm. 51, estiu 2003, p. 55-56. 
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Carta signada per Litrán i que acompanyava els estatuts de la Cooperativa Obrera La 
Flor de Maig del Masroig. AHT, Fons Govern Civil, Sèrie Associacions, 1521.


