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INTRODUCCIÓ

Aquest treball que teniu a les mans ha estat plantejat com una recerca històrica al
voltant de la Badalona obrera de les dues primeres dècades del segle XX, coincidint amb l’època que Joan Peiró i Belis va viure i treballar a Badalona.
Es obvi que, en tant que anàlisi històrica de les societats obreres badalonines amb
voluntat d’emancipació social, forçosament havia de ser una recerca històrica
envers la figura de Joan Peiró, un dels dirigents de la CNT més coneguts i valorats
fins a la fi de la Guerra Civil i que en l’època que va des de 1905 fins 1920 va desenvolupar una tasca fonamental en el si del moviment obrer de Badalona, ciutat
en la que va viure quinze anys.
Per dir-ho amb paraules més precises i categòriques, Joan Peiró, obrer vidrier de
la fàbrica Costa i Florit del carrer de la Indústria de Badalona, es “va fer” com a
“sindicalista anarquico” a la ciutat de Badalona on va venir procedent del barri del
Poble Nou de Barcelona el 1905.
Una de les característiques que més sobresurten de l’època analitzada, com element específic d’aquest obrerisme local de resistència, va ser la forta influència inicial del republicanisme radical badaloní. Posteriorment, al voltant de l’any 1915
intentarà desvincular-se i fer-se més “autònom” respecte d’aquestes influències
polítiques fins a coincidir en el procés de confluència de bona part de l’obrerisme
català a l’entorn de la Confederació Regional del Treball de Catalunya i de la CNT
l’any 1918.
El procés que seguirà l’obrer Joan Peiró dins d’aquesta evolució com molts d’altres
obrers serà complex i difícil, però ell serà probablement un dels militants obrers
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claus a les comarques barcelonines per abordar i trencar aquest vincle que paralitzava en bona mida les pretensions de cercar eines més acurades per tractar la
“qüestió social” amb una òptica alliberadora i de transformació social.
Un cop arribat al que és el motiu principal del llibre, ens agradaria fer unes consideracions respecte l’estat de la qüestió sobre aquesta època i la temàtica que
creiem que ha estat poc analitzada dins la història local que s’ha fet a la nostra ciutat. Alhora també creiem que estem en un període cabdal per estudiar els inicis
d’allò que posteriorment se’n ha dit “sindicalisme de masses” i que aquí al nostre
país va desenvolupar-se dins del marc ideològic i organitzatiu de la Confederació
Nacional del Treball (CNT), amb uns inicis fràgils el 1910, però amb forta embranzida durant el període que va des de 1918 fins 1939.
De tota manera i en referència a aquesta recerca històrica local que ja hem dit que
considerem encara insuficient, no som els primers i esperem no ser els últims en
abordar aquesta temàtica, sinó que més bé volem ser uns continuadors d’una
tasca que va ser iniciada per alguns historiadors i militants obrers. Alhora de citarne alguns, volem fer esment destacat de dues aportacions que considerem força
importants en l’àmbit de l’imaginari obrer en el que ens estem movent.
En primer lloc l’historiador Pere Gabriel que, amb el seu llibre “Joan Peiró - Escrits
(1917 - 1939)” publicat el desembre de 1975, va fer una important anàlisi de l’estada
d’en Joan Peiró a la ciutat de Badalona, així com una descripció històrica força seriosa
envers l’evolució de l’obrerisme badaloní cap a la central anarcosindicalista, la CNT.
Sent, com és, un llibre que abraça un període molt més llarg de la trajectòria de
Joan Peiró, es possible que molta gent no conegui la important tasca d’erudició
que hi ha a les seves pàgines en relació al moviment obrer badaloní.
En segon lloc, també volem destacar el llibre del militant cenetista badaloní i alcalde de Badalona durant la Guerra Civil, Joan Manent que, en el seu llibre “Records
d’un sindicalista llibertari català” publicat a Paris l’any 1976, ens indica aquelles
claus, anècdotes i informacions, no massa conegudes, però de gran valor històric
i que expressades com a record, són també part del coneixement de la Badalona
obrera d’aquella època i també, com no, de la tasca importantísima que va fer Joan
Peiró a la ciutat.
La tasca de documentació i recerca històrica, ens ha portat per camins que encara
no s’havien descrit de forma massa precisa i que creiem són importants en les
dues direccions descrites anteriorment. Coneixença de la realitat obrera badalonina i a la seva vegada anàlisis de l’evolució del militant obrer Joan Peiró en el si d’aquestes societats obreres.
Per tant, l’únic que hem volgut fer amb aquest treball és buscar els orígens, els inicis, les primeres reaccions sindicals i socials de Joan Peiró i això tot plegat ens
porta a analitzar la seva evolució dins un “obrerisme de classe”, sense uns continguts ideològics massa precisos, en el context d’una Badalona obrera que s’obria
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camí a força de grans sacrificis per guanyar algunes “petites batalles” enfront
d’una situació de forta explotació per part de la burgesia local.
Seguint doncs aquest treball d’investigació ens hem trobat en primer lloc, i fruit
d’aquest treball de recerca, una influència força important entre les diverses societats obreres i el republicanisme radical badaloní durant el període que va des de
1905 fins el 1915. A tall d’exemple d’aquesta influència i col·laboració podem citar
la creació de l’Escola Moderna el 1907, l’assemblea de “Solidaridad Obrera” com
organisme provincial el març de 1908, la força i intensitat de la Setmana Tràgica el
1909, i també la poca empenta que se li va donar a la primera creació de la CNT,
un cop aquesta va estar força influenciada per les societats obreres d’orientació
anarquista.
Intentarem matisar al llarg d’aquest treball la intensitat d’aquesta relació, si els
seus lligams són més o menys forts, si hi ha algunes societats obreres que no
segueixen aquesta línia política i estan en desacord, però no hi ha cap dubte de la
influència de la mateixa en el primer període que analitzem.
El mateix Joan Peiró, durant un bon nombre d’anys escriurà a les pàgines de l’òrgan del republicanisme radical badaloní Juventud Rebelde, concretament dels anys
1910 fins 1916, sense que això ens vulgui dir que formés part d’aquest partit republicà.
Seguint les notes de Joan Manent ens trobem afirmacions aclaridores per a conèixer el tipus de protagonismes polítics i socials que hi ha a Badalona arran dels fets
de la Setmana Tràgica el 1909 i que van en la direcció que hem assenyalat abans:
“en aquells temps, a Badalona, per uns fets semblants [la Setmana Tràgica], només es
podia comptar amb la base política i social qie tenia el Partit Radical, que acabdillava en
Lerroux, perquè el Partit Republicà Federal Autonomista, si bé comptava amb alguns elements força ben preparats, tot just si tenia unes dotzenes d’afiliats a Badalona. Tampoc no
podia comptar amb totes les societats obreres, que encara estaven organitzades a base de
gremis, una bona part de les quals continuaven conservant llurs estendarts, el culte als
respectius sants patrons i concorrien a les processons religioses. Només es podia comptar
amb les organitzacions obreres dels sindicalistes revolucionaris...”.
De tota manera tenim que dir que aquesta primera fase que s’estén entre 1905 fins
el 1915, és sense dubte la menys coneguda i historiada fins ara de l’activitat sindical de Joan Peiró i a la vegada també la que analitzant globalment la seva trajectòria pública té menys pes per la seva discontinuïtat com activista sindical de primera línia.
Si descomptem, però, algunes lluites importants dins la fàbrica de vidre on treballava, o la seva actuació i empresonament pels fets de la Setmana Tràgica a
Badalona, algun acte de suport a la “Solidaridad Obrera” local i la seva procedència
juntament amb Simó Piera com observadors per part de l’Ateneo Sindicalista
“Procreación Consciente” de Badalona al congrés de constitució de la CNT el 1910 a
Barcelona i els articles d’opinió esmentats al setmanari Juventud Rebelde.
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No massa més coneixem de la trajectòria de Joan Peiró durant aquesta època,
altres lluitadors sindicals, com el seu oncle Josep Belis seran en aquest període
aglutinadors molt més importants d’aquest moviment obrer badaloní encara poc
cohesionat i amb molt dubtes en el camí a seguir.
En comparança a la segona fase, força més important, que va de 1915 a 1920,
podríem dir que la seva activitat és menys intensa, si bé es comença a demostrar
la sensibilitat per tot allò que té a veure amb l’imaginari obrer d’emancipació
social.
En segon lloc, i com a trencament d’aquesta primera dinàmica de certa interrelació entre l’obrerisme local i el republicanisme radical, queda també demostrat el
paper fonamental que va tenir la creació de la Federació Local de Societats
Obreres de Badalona el 1915 en el procés de “deslligar-se” dels possibles vincles
amb els sectors del Partit Republicà Radical que liderava Alejandro Lerroux, i la
recerca d’una eina de resistència obrera que en un principi fos autònoma i independent de qualsevol vincle polític i / o sindical a la ciutat i a la resta de
Catalunya.
El procés de decantament cap a la CNT que es va anar iniciant de forma lenta els
anys 1916 i 1917 no es va fer palès fins el Congrés Regional de Sants de la
Confederació Regional del Treball el juny de 1918, moment força important on
Joan Peiró va començar a exercir ja com un dels líders de pes de la CNT a les
comarques de Barcelona. De tota manera, la Federació Local de Societats Obreres
de Badalona, amb totes les seves societats obreres no s’integraria definitivament
dins la CNT fins el Primer Congrés Local que se celebraria a finals de 1918.
El paper que Joan Peiró va jugar en aquest procés de decantament cap a la CNT
va ser fonamental per superar els dubtes que encara hi havia en algunes societats
obreres de Badalona.
A tall d’exemple podem recordar que part del temari que tenia major contingut
ideològic d’aquest primer congrés local celebrat parcialment el novembre de 1918
es va deixar per a més endavant, concretament fins que Joan Peiró va sortir de la
presó Model de Barcelona, celebrant-se la segona part d’aquest congrés local el
desembre de 1918.
Posteriorment, en el Congrés de la CNT, dit de la Comèdia a Madrid a finals de
1919, Joan Peiró va anar dins la representació del cenetisme badaloní i es va consolidar com un dirigent anarcosindicalista d’àmbit estatal amb idees pròpies en
torn del paper que la CNT tenia que jugar en les lluites del proletariat a l’Estat
espanyol i en el que afecta a la seva organització interna, mostrant-se favorable a
les tesis que propugnava Eluterio Quintanilla al voltant de la creació de les
Federacions Nacionals d’Indústria i que en aquest congrés no van ser aprovades.
Eren aquells uns moments de màxims històrics en quant a afiliació i mobilització
sindical per part dels treballadors i també de la CNT, però també el moment quan
començà la gran repressió patronal i governativa cap a la CNT, a conseqüència de
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la important vaga de la Canadenca a Barcelona el febrer de 1919 i dels efectes
negatius que estava produint en les classes dominants de la Catalunya burgesa,
però també de la crisis social i política que s’estava creant en el si del Govern
espanyol de la Restauració.
És l’època de la repressió sistemàtica contra les societats obreres, el pistolerisme,
el locaut patronal, de la “llei de fugues” contra els sindicalistes llibertaris i els seus
defensors legals i que donarà peu a la posterior Dictadura del General Primo de
Rivera el 1923.
Alguns exemples tristament famosos seran els assassinats de Salvador Seguí, el
“Noi del Sucre”, probablement el líder amb major carisma que tenia la CNT en
aquells moments, o de Francesc Layret, un dels advocats amb més presència que
tenien els sindicalistes llibertaris.
Es sens dubte una soterrada “guerra de classes” de la que encara avui ens falten
moltes claus i informacions per conèixer el que va passar a la ciutat de Badalona
amb el rigor històric precís, ja que la censura de premsa era força important i la
fragmentació dels arxius històrics que podem consultar ens porten a tenir informacions no massa precises.
Ja per acabar la seva època a la ciutat de Badalona, Joan Peiró va tenir que marxar
a principis de 1920, i anar a treballar al barri de Sants de Barcelona durant uns
mesos. El motiu d’aquest trasllat pot ser degut a la cada vegada major implicació
en les tasques organitzatives de la CNT i també a les situacions perilloses que va
viure durant aquella època entre les que podem destacar dos atemptats que va
patir en un període curt de temps i dels que va sortir il·lès.
Fent una breu síntesi del que va ser la seva vida militant posterior ja emmarcada
profundament en tasques de propagandista de la CNT, ens trobem que el febrer
de 1922, Joan Peiró es anomenat Secretari General de la CNT carrèc que ocuparà
fins a final d’aquell any. A l’agost del mateix any fixà la seva residència a Mataró,
la que serà la definitiva fins a la seva marxa a l’exili de França el 1939.
Durant la Dictadura de Primo de Rivera, exercirà diverses tasques d’organització
en la central anarcosindicalista que el portaran diverses vegades a la presó.
A principis de 1928, Joan Peiró tornà a ser Secretari General de la CNT en la clandestinitat fins el maig de 1929.
Posteriorment, a començaments de la Segona República, Joan Peiró serà designat
com director del periòdic de la CNT Solidaridad Obrera, càrrec en el que s’hi estarà pocs mesos, entre d’altres motius per la dinàmica d’enfrontament que es va
començar a manifestar entre diversos sectors de la Confederació al voltant de la
nova situació política i social.
A l’agost de 1931 serà un dels signants de l’anomenat “Manifest dels Trenta” que
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agrupava a un bon grapat de militants significats de la CNT. Aquest manifest
expressava la disconformitat en algunes actuacions i anàlisis que s’estaven donant
dins la central anarcosindicalista.
Aquesta nova situació el portarà a allunyar-se de les tesis dominants en la CNT,
exercint durant aquest període una tasca sindical força important a Mataró, així
com una sèrie de col·laboracions periodístiques a diversos mitjans d’abast estatal
a l’entorn de la realitat política, social i sindical d’aquells moments.
De tota manera els canals de comunicació amb una bona part dels dirigents de la
CNT van mantenir-se oberts si ve encara amb posicions divergents, fins que al
Congrés de Saragossa el maig de 1936, bona part dels anomenats “Sindicats
d’Oposició” es tornaren a reunificar amb la CNT.
En els inicis de la Guerra Civil el juliol de 1936, Joan Peiró tornà a col·laborar regularment a Solidaridad Obrera. Posteriorment, el novembre de 1936 serà nomenat
Ministre d’Indústria (emportant-se al ministeri Joan Manent, Pere Cané i altres
col·laboradors badalonins) en el Govern presidit pel socialista Francisco Largo
Caballero dins la quota que va acceptar la CNT per entrar al Govern de la
República. Juntament amb ell, van ser ministres per part de la CNT, Joan Garcia
Oliver, Federica Montseny i Juan López.
Va ser Ministre d’Indústria, juntament amb els altres representants de la CNT fins
el maig de 1937. L’agost del mateix any es va fer càrrec de la direcció de Catalunya,
diari íntegrament escrit en català i òrgan de premsa de la CNT de Catalunya.
El febrer de 1939, i amb la pèrdua definitiva de la guerra, Joan Peiró s’exilià a
França. L’agost d’aquell any es anomenat per part de la CNT, representant de la
“Junta de Ayuda a los Refugiados Españoles” (JARE) a Paris, càrrec que ocuparà
fins que serà empresonat el novembre de 1940 per part de l’exèrcit francès a les
autoritats nazis alemanyes i el febrer de 1941, serà lliurat al govern franquista,
reclamat per aquest.
Finalment, i després d’un any i mig a les presons franquistes espanyoles, primer
a Madrid i després a València, es declarat “culpable” per un consell militar.
Joan Peiró serà afusellat el 24 de juliol de 1942 juntament amb set companys més
al camp de tir de Paterna a la província de València.
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MARC HISTÒRIC

L’arribada del ferrocarril i l’expansió industrial
La industrialització i el desenvolupament econòmic de Badalona va experimentar
un gran impuls amb la construcció del ferrocarril entre Barcelona i Mataró l’any
1848. La proximitat i les bones comunicacions amb la veïna capital van estimular
un intens procés d’implantació industrial a partir de la segona meitat del segle
XIX. Aquesta situació va generar una sèrie de transformacions decisives per a la
vila: l’activitat industrial va desplaçar en unes dècades l’activitat agrícola i marinera tradicional; la implantació de grans centres productius va ser un factor d’atracció de la població; la consolidació d’un model de creixement econòmic, urbanístic i demogràfic va transformar intensament el territori i va fer que Badalona
rebés el títol de ciutat el 1897.
La historiadora local Montserrat Carreras que ha tractat l’activitat econòmica a
Badalona en aquest període assenyala que l’arribada del ferrocarril va ser un factor decisiu en l’expansió de la indústria, instal·lant-se noves i modernes fàbriques
de grans dimensions que van aprofitar els incentius que donava el transport ferroviari i l’àmplia oferta de terrenys urbanitzables a un preu més assequible que
Barcelona, on es començava a experimentar la saturació del seu espai industrial.
Moltes d’aquestes fàbriques eren propietat d’empresaris de la capital catalana o bé
eren societats vinculades al capital francès o italià, coexistint amb els negocis incipients d’un cert nombre de fabricants badalonins. Precisament, aquest model de
desenvolupament industrial que va consolidar-se, dependent d’uns inversors i
d’una burgesia forana gens vinculada a la població, i amb una burgesia nativa i
resident a Badalona poc potent, va ser un fre a l’aparició d’unes sòlides institucions patronals i financeres de caràcter local a diferència d’altres poblacions industrials com Sabadell, Terrassa, Manresa, Igualada.
1
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La diversitat productiva va ser una altra de les característiques del procés d’industrialització a Badalona, encapçalat pel sector tèxtil (principalment l’elaboració de
cotó, de corda i gènere de punt), però on prenia especial rellevància la fabricació
d’alcohols i licors, cuirs i xarols, cristall i vidre, pintures, tintes, perfumeria, productes químics, etcètera.
Quan Badalona va rebre el títol de ciutat el 1897 hi havia en funcionament 142
fàbriques dedicades a molts diversos sectors: hi havia grans empreses tèxtils dedicades als teixits i filats de cotó com Narcís Mercader, J. Montal Fita, Soler i Biosca,
Josep Valls Ibern “can Canyelles”, i al filat de llana i estam com la Josep Giró Blanch
“ca l’Isop”; el sector de la construcció reunia 20 empreses; en el sector químic destacaven l’empresa d’elaboració d’àcids i fertilitzants d’Amadeu Cros, la de tintes
d’impremta Charles Lorilleux i Cia “la Tinta”, la refineria de petroli Deutsch i Cia
i la fàbrica de sabó d’Agustí Bachs Bot; en el sector energètic hi havia La
Propagadora de Gas; en el sector vidrier hi havia Artur Farrés i Cia “el Cristall”;
en la producció de licors i aiguardents destacava l’Anís del Mono de Vicenç Bosch;
dedicades als adobs de pells destacaven les empreses de Charles Le Boeuf i la de
Bosch, Prat i Cia; dedicada a refinar sucre hi havia la Refineria Colonial de
Badalona; entre les corderies prenien importància les de Domenech Germans i
Jaume Ribó. D’altra banda, el mateix any 1897 hi havia 333 establiments comercials o de serveis i 159 establiments dedicats a oficis de caire tradicional: fusters,
sabaters, espardenyers, ebenistes, construcció de carruatges, ferrers, serrallers,
terrissaires, cistellers, boters, matalassers entre d’altres.
En el següent quadre estadístic elaborat amb dades publicades per Montserrat
Carreras podem observar l’evolució de la indústria per sectors a Badalona entre
1852 i 1920 :
2

EVOLUCIÓ INDUSTRIAL
1852

1862

% Fàbrica

1897

% Fàbrica

1904

% Fàbrica

1920

Fàbrica

Tèxtil

25

54,3

35

60,3

28

53,9

46

32,4

71

32,8

69

33,7

62

34,1

Alimentació

3

6,5

5

8,6

7

13,5

41

28,9

46

21,1

34

16,6

20

11,0

Construcció

16

34,8

14

24,1

10

19,2

20

14,1

26

12,0

29

14,1

25

13,7

Químic

1

2,2

3

5,3

2

3,8

13

9,2

23

10,6

16

7,8

16

8,8

Assaonaments

-

-

-

-

-

-

11

7,7

8

3,7

12

5,9

10

5,5

Metal·lurgica

1

2,2

1

1,7

4

7,7

4

2,8

9

4,1

17

8,3

18

9,9

Energètic

-

-

-

-

1

1,9

1

0,7

1

0,4

1

0,5

1

0,5

Vidrier i Cristaller

-

-

-

-

-

-

1

0,7

4

1,9

7

3,4

2

1,1

Diversos

-

-

-

-

-

-

5

3,5

29

13,3

20

9,7

28

15,4

46

100

58

100

52

100

142

100

217

100 205

100

182

100
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% Fàbrica

1872

% Fàbrica
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La nova ciutat emergent
Badalona com d’altres localitats industrials de Catalunya va convertir-se en un
punt d’arribada de població majoritàriament del món rural. Aquest factor com van
descriure el contemporani Mn. Jaume Solà i Seriol va ser fonamental en el creixement demogràfic de la vila que va ser reconeguda com ciutat abans d’acabar el
segle XX. Així, dels 5.405 habitants el 1846, va passar-se a 18.165 habitants el 1897
(any que va concedir-se el títol de ciutat), després a 19.116 habitants el 1900, a
20.957 habitants el 1910 i 29.361 habitants el 1920. D’aquestes dades de població
total de Badalona el “pes específic” de la població obrera va anar augmentant com
assenyala l’estadística del número d’obrers que treballaven a la indústria de
Badalona feta pel historiador Pere Gabriel en la seva tesi doctoral Classe Obrera i
Sindicats a Catalunya, 1903 – 1920. Tanmateix, cal interpretar les xifres com uns
indicadors de tendència més que magnituds exactes.
3

4

NÚMERO DE TREBALLADORS
any 1910

any 1920

Alimentació

-

40

Arts Gràfiques

-

240

Barbers

125

-

Camperols

150

200

-

425

Paletes

300

-

Manobres

300

-

80

-

Ceramistes

250

-

Corders

150

-

Fusters

250

125

Serradors mecànics

500

-

Metal·lúrgics

500

75

-

200

2.200

3.300

Transports

-

2.000

Oficis varis

300

-

Vidriers

500

1.170

Construcció

Pintors

Pell, cuirs
Tèxtil

Població obrera
Població Badalona

2576 %

5.400
20.957

17

29,97 %

8.800
29.361
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D’altra banda, des d’un punt de vista urbanístic, a partir de la segona meitat del
segle XIX, la majoria de noves fàbriques i habitatges obrers a Badalona van
instal·lar-se en el sector sud-oest, en els terrenys lliures compresos entre el centre
històric de la població i la vila de Sant Adrià, donant origen als barris del Progrés,
del Gorg i del Raval. Aquesta nova zona urbanitzada lligada a la Badalona del fum
va adoptar una forma allargassada en l’espai comprès entre la via de ferrocarril,
emplaçada al front marítim, i el “Camí Ral” (la carretera Barcelona – França), situat
enmig de la plana litoral. La nova trama urbana que contrastava amb la tradicional dels barris de Dalt de la Vila (d’origen medieval) i del Baix a Mar (de caràcter
marítim), va caracteritzar-se amb noms de carrers tant representatius com “de la
indústria”, “Progrés”, “Carril” (després “Eduard Maristany”, enginyer que va dirigir
les obres de les xarxes ferroviàries catalanes).
Precisament, la connexió entre el centre històric (els barris de Dalt de la Vila i del
Baix a Mar) i l’eixample industrial de Ponent (la zona sud-oest de Badalona), va
impulsar la urbanització de la Plana del Corb o d’en Tàpies l’any 1897. Aquesta
actuació urbanística en un indret on hi havia una masia i terres d’ús agrícola, va
permetre connectar ambdues zones per mitjà del Carrer dels Arbres, obrint-se una
nova zona edificable prop del centre urbà on instal·lar-hi algunes fàbriques (la
més important va ser la Josep Giró el 1907) i habitatges destinats a la petita i mitjana burgesia. Així, van construir-se un bon nombre d’edificis singulars de nova
planta que van seguir les pautes arquitectòniques del modernisme.
A l’altre extrem del centre històric, al sector nord - est de Badalona en direcció a
Montgat, també a partir de la segona meitat del segle XIX i els primers anys del
segle XX, van instal·lar-se algunes fàbriques importants com “El Cristall” ja citada,
l’empresa tèxtil can Mercader o bé l’empresa metal·lúrgica Ramón Rosés, coneguda com “les Puntes”, donant creixement als barris populars de Casagemes,
Canyadó i Manresà.
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La política local
La vila política local des de l’inici del període de la Restauració (1874) i les eleccions municipals de 1905, s’explica a partir del domini del caciquisme i la pràctica del frau electoral. Les pugnes pel govern local dels dos partits dinàstics que
dominaven el panorama polític del moment, el partit conservador i el partit liberal, encapçalats localment un per Joaquim Palay Jaures i l’altre per Pere Renom
Riera, van degenerar en un clima de confrontació violenta dels seus partidaris que
va tenir com a punt àlgid un enfrontament armat al vestíbul de l’Ajuntament amb
el resultat de tres morts i una vintena de ferits el 1899. El governador civil de
Barcelona va ordenar la suspensió de l’Ajuntament, un fet que va repetir-se uns
anys més tard arran de l’estat de corrupció generalitzada de l’administració municipal el 1905.
Les perspectives de regeneració política a Badalona van impulsar la creació d’un
comitè de notables locals format per representants del Centre Nostra Senyora de
Montserrat, entitat vinculada a la Lliga Regionalista, i del Centre Catalanista Gent
Nova, entitat adherida a la Unió Catalanista. De la seva entesa va sorgir una candidatura anomenada Catalanista o Administrativa que va guanyar les eleccions
municipals de novembre de 1905, resultant alcalde l’hisendat Martí Pujol Planas.
A escala local, emmirallant-se en la candidatura unitària de Solidaritat Catalana,
triomfadora arreu de Catalunya en les eleccions generals de 1907 enfront el Partit
Republicà Radical d’Alejandro Lerroux i els partits dinàstics centralistes, va crear-se
Solidaritat Badalonina, coalició formada pel Centre Regionalista (Centre Nostra
Senyora de Montserrat), el Centre Catalanista Gent Nova, l’Aplec Nacionalista
Republicà, el Partit Federal, el Partit Carlista, i el Círcol Catòlic que donava un
suport indirecte. Aquest conjunt de formacions van presentar-se a les dues convocatòries parcials d’eleccions municipals de 1909, una situació excepcional degut a que
s’havia suspès dos anys abans les eleccions per renovar parcialment els regidors.
En la primera de les eleccions locals, la Solidaritat Badalonina va triomfar davant
dels radicals liderats per Baldomero Sanmartin Arnal que van presentar-se en coalició amb l’exalcalde caciquista Joaquim Palay, amb el suport de la Lliga Popular i
del Casino Español Democrático. Aquesta aliança contranatura va provocar el
retraïment electoral de la Joventut Radical Instructiva, agrupació radical que va
emprendre una línia crítica amb la direcció del partit a Badalona fins que va ser
expulsada el 1912.
En la segona elecció local, celebrada després de la Setmana Tràgica, la Solidaritat
Badalonina va repetir triomf, resultant escollit alcalde, l’advocat Leopold Botey
Vila (pocs mesos més tard va deixar el càrrec per motius personals i el va substituir Josep Vergés Vallmajor). En aquest mandat, però, van prendre rellevància les
desavinences polítiques entre l’heterogènia coalició de govern que van dificultar
enormement la presa de decisions municipals.
Així, l’evolució de les opcions polítiques i la capacitat de representar uns sectors
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específics de l’electorat, amb els quals poder aspirar a dirigir el municipi, van
polaritzar el panorama polític local. De tota manera, en les eleccions municipals
parcials de 1911, el Centre Catalanista Gent Nova amb l’objectiu de frenar els
lerrouxistes va intentar impulsar de nou la Solidaritat Badalonina, amb una llista
de consens entre candidats de la Lliga i de la Unió Federal Nacionalista
Republicana. La coalició dels candidats de dretes, on hi havia representants de la
Lliga Regionalista i de la minoria carlista, va obtenir la majoria municipal i va
monopolitzar el poder local sense tenir en compte els descafeïnats acords solidaris proposats per Gent Nova. L’alcaldia va tornar a estar ocupada per Martí Pujol
que va tenir un mandat agitat a conseqüència del clima de crispació entre el
govern municipal i els grups de l’oposició en els plens municipals. Aquesta situació va afavorir l’entesa entre els dos partits republicans, la Unió Federal
Nacionalista Republicana i el Partit Radical, per a presentar-se amb un programa
conjunt en les municipals de 1913. La Coalició Republicana va aconseguir imposar-se a la coalició de dretes local, resultant alcalde l’impressor Josep Casas Costa
(UFNR) i primer Tinent d’alcalde Baldomero Sanmartin (PR). En les següents eleccions municipals parcials de 1915 i 1917, va continuar el domini electoral de la coalició republicana, escollint-se com a nou alcalde el fabricant Jaume Martí Cabot el
gener de 1918. Tanmateix, poc temps va estar al capdavant dels assumptes municipals perquè l’estiu del mateix any va dimitir en protesta amb l’actitud justificativa del govern de Madrid respecte la sagnant repressió per part de la Guàrdia Civil
d’una vaga en la fàbrica Cros amb el resultat de 4 morts i més de cinquanta ferits.
Després d’uns mesos de buit de poder, la Lliga Regionalista va donar ordre als
seus regidors de tornar al consistori i assumir el govern municipal, nomenant-se
alcalde interí el fabricant Joaquim Pujol Oliveras el gener de 1919. Les eleccions
municipals d’aquell any van donar el triomf a la Conjunció Badalonina, candidatura impulsada per Gent Nova amb representants del Centre Regionalista, de
Gent Nova, del Centre Badaloní, i del Círcol Catòlic, resultant escollit de nou
alcalde Joaquim Pujol.
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L’àmbit associatiu i la premsa local
El cúmul de tensions polítiques i econòmiques que van manifestar-se durant les
dues primeres dècades del segle XX van impulsar un període de gran dinamisme
associatiu i mobilització social, i la puixança de l’opinió pública lligada a l’aparició d’un nombre considerable de publicacions locals. D’aquest volum de premsa
escrita, va destacar el volum d’informacions sobre el moviment obrer a Badalona,
bé des de publicacions de caràcter republicà, bé des de premsa directament sorgida de les associacions obreres. Un fet que apunta a un interès creixent dels líders
i dels periodistes del món obrer per formar i organitzar sindicalment els treballadors amb la intenció d’intervenir directament en la resolució dels conflictes entre
capital i treball.
A nivell general de ciutat, les entitats i associacions de caràcter polític, sindical,
cultural, recreatiu, etc, van tenir en els seus propis òrgans de premsa o afins un
espai idoni on fer arribar les notícies que volien difondre a la ciutadania, compartint el panorama informatiu amb el principal setmanari d’informació general i
local, El Eco de Badalona (1868-1869, 1878-1936).
Entre les principals publicacions hi havia en l’àmbit del catalanisme: el quinzenal
Gent Nova (1899-1918), portaveu del Centre Catalanista Gent Nova de tarannà progressista; Sol Ixent (1911-1923), setmanari del Centre Regionalista de caràcter conservador.
En l’àmbit republicà catalanista: El Garrot (1904-1906), quinzenal independent;
Pàtria i Llibertat (1906-1907), portaveu de l’Aplec Nacionalista Republicà; Acció
(1910-1919, 1921-1923), portaveu de la Unió Federal Nacionalista Republicana,
més tard del Partit Republicà Català.
Dins del republicanisme on hi destacaven qüestions relacionades amb el moviment obrer hi havia: La República (1903-1909), setmanari integrat dins d’Unió
Republicana; Verdad (1903-1904), òrgan de la Joventut Republicana; La Lucha
(1905-1907), òrgan d’Unió Republicana; La Voz Pública de la Ciudad de Badalona
(1907-1908), setmanari addicte al Partit Republicà Radical; Juventud Rebelde (19091919), portaveu dels republicans radicals de la Casa del Pueblo que va continuar
la tasca de l’anterior periòdic radical; Democracia (1910-1912), quinzenal de la
Joventut Republicana Radical Instructiva.
En l’àmbit de les idees progressistes i avançades, hi havia la revista Lux (1907),
òrgan de l’Escola Moderna de Badalona mantinguda per la Societat Protectora de
la Ensenyança Racionalista.
Com a premsa obrera hi havia: El Ateneo Obrero de Badalona (1888-1935), publicació pròpia de la societat dedicada a notícies generals i qüestions internes; La Cuña
(1896-1909), “periódico defensor de los obreros del ramo de elaborar madera de España”,
publicació que defensava el sindicalisme revolucionari; El Vidrio (1915-1917), portaveu sindical de la Federación Española de de Vidrieros y Cristaleros, i La Colmena
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Obrera (1915-1920), òrgan de la Federació Local de Societats Obreres de Badalona,
ambdues publicacions que van experimentar una evolució cap als plantejaments
de la CNT. Cal citar també el periódic Liga Española de las Regiones Forasteras (1916
– 1917) dirigit per Francisco Ponce de León (col·laborador de La Colmena Obrera),
portaveu d’una entitat amb el mateix nom que volia organitzar els nouvinguts a
Badalona, proletaris en la seva majoria.
En l’àmbit religiós i on apareixia la preocupació per l’anomenada “qüestió social”
de l’obrerisme, hi havia: El Rossinyol (1903-1905), “setmanari catolich regionalista”;
Aubada (1917-1936), portaveu del Círcol Catòlic de Badalona. Com publicacions tradicionalistes hi havia: Monarquia Cristiana (1919-1922), quinzenal addicte a la fracció del líder Juan Vázquez de Mella; El Crit d’Espanya (1920-1921) i El Crit de Pàtria
(1921-1922), portaveus ambdós de la branca legitimista Jaumista.
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L’obrerisme badaloní al final del segle XIX
A fi de contextualitzar el panorama de les societats obreres a Badalona durant les
primeres dècades del segle XX, hem cregut oportú emprendre una breu anàlisi del
període immediatament anterior i establir un fil conductor de les tendències i les
característiques de l’associacionisme obrer.
Així, l’obrerisme badaloní en el tombant de segle XIX va caracteritzar-se pel domini de les idees moderades i els lligams de les societats obreres amb plantejaments
reformistes desenvolupats per representants polítics liberals i republicans.
Tanmateix, l’agitació obrera a l’entorn de la celebració dels primers 1 de Maig en
la dècada dels anys noranta no va aconseguir dotar de major força reivindicativa
i cohesió el món obrer local enfront de la intransigència dels fabricants, experimentant-se això sí, un desencís que, a més d’una necessària renovació generacional del dirigents que no va arribar a materialitzar-se, va traduir-se amb una davallada del sindicat de major implantació a Badalona, les Tres Classes de Vapor.
Les Tres Classes de Vapor eren la principal organització obrera de Badalona des
dels temps del Sexenni Revolucionàri (1868-1874) i comptaven amb dirigents
experimentats com Eudald Xuriguera, Sebastià Cots, Ramon Viza, Pau Brugueras,
i Pere Mestres entre altres. El sindicat va aconseguir mobilitzar temporalment de
forma significativa els obrers i obreres badalonines a l’entorn de: les dues vagues
de solidaritat amb Manresa el 1890 que van realitzar-se conjuntament amb d’altres
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poblacions catalanes; l’organització de les jornades dels primers 1 de Maig (la primera Festa del Treball va organitzar-se el 1890); i finalment, la vaga plantejada a
l’important fàbrica tèxtil, can Montal, que va cloure’s amb un acord entre les parts
el 1891. En aquest darrer conflicte laboral, els vaguistes van comptar amb una
caixa de resistència amb les aportacions de les Tres Classes de Vapor, els operaris
cristallers, les societats de corders i de paletes, i el quinzenal La República (1891) va
obrir una subscripció pròpia per a socórrer els vaguistes a més d’informar del desenvolupament del conflicte .
5

De tota manera, les limitacions del discurs moderat i les tàctiques sindicals de les
Tres Classes de Vapor van posar-se públicament en evidència durant el míting del
Primer de Maig de 1893, quan el dirigent Pere Mestres, segons El Eco de Badalona,
va afirmar que calia reorganitzar el sindicat localment perquè dels 1.700 afiliats que
havia tingut, en aquells moments només eren 500. Tanmateix, la suposada apatia
dels obrers badalonins, va quedar en evidència unes setmanes més tard, el dia 16
del mateix mes, quan un intent d’uns recaptadors d’hisenda d’embargar a un contribuent morós, va generar una onada d’indignació popular que va pujar de to coincidint amb la sortida dels obrers de les fàbriques i tallers, malgrat que el propi alcalde va dirigir-se a la multitud concentrada davant de la Casa de la Vila per afirmar
que l’embargament no anava amb els obrers. Tot i els intents de les autoritats per
apaivagar els ànims, l’afer va acabar violentament amb la trencadissa dels vidres de
l’Ajuntament, càrregues de la Guàrdia Civil, diversos ferits i 10 obrers detinguts.
Aquest fet va motivar una aturada general a les fàbriques el dia següent sota la consigna “Queremos los presos!”, els quals van ser finalment posats en llibertat.
6

7

Retornant a l’associacionisme obrer, les Tres Classes de Vapor van establir complicitats amb les societats de resistència locals de Paletes, Vidriers i Corders alhora
de celebrar pacíficament per mitjà d’un míting els primers 1 de Maig. Però, aquesta jornada reivindicativa va anar perdent força fins a l’extrem que en l’edició de
1896, moltes fàbriques i tallers no van fer cas a la crida de les societats obreres perquè s’aturessin.
8

D’altra banda, la proliferació de l’anarquisme els anys noranta, un fet que pràcticament no va quedar recollit en cap notícia de premsa local de l’època, va donarse amb la realització de dos mítings obrers el 1893, i també el mateix any una conferència sobre espiritisme de l’anarquista Amàlia Domingo Soler. Per la seva part,
la Societat de Fusters de Badalona va encarregar-se d’editar la publicació d’arrel
anarquista i d’àmbit estatal, La Cuña (1896 – 1909) amb el lema “Trabajo, Solidaridad,
Federación”.
Els obrers a fi de protegir-se enfront de qualsevol imprevist que no els permetés
treballar i poder subsistir davant la inexistència de lleis protectores, s’organitzaven en associacions de socors mutus, en germandats d’ofici com ara La Obrera
Cristalera, la Germandat de Sant Isidre formada per llauradors o la Germandat de
Sant Antoni formada per paletes; i en societats corals que, a més de ser un element
d’esbarjo popular, exercien activitats d’ajuda mútua entre els obrers associats.
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El cooperativisme gaudia d’una forta empenta a Badalona, desenvolupada principalment per les activitats de les cooperatives obreres “La Bienhechora” i “La
Fraternidad” – “La Verdadera Fraternidad”.
La cooperativa “La Bienhechora” va tenir redactats els seus estatuts el 1874, tot i que
com va explicar el seu primer administrador, Jeroni Palés, en la premsa de l’època, portava funcionant un temps abans. Segons el contemporani J. Piernas
Hurtado en la seva obra El movimiento cooperativo (1890), “La Bienhechora” comptava amb 600 associats, passant a ser 450 quan van reformar-se el reglament intern
el 1892, i uns 300 associats el 1900 segons es desprèn de les notícies de El Eco de
Badalona. Els principals socis protectors van ser el diputat provincial i després
senador pel partit liberal Antoni Ferratges Mesa, els alcaldes adscripció liberal
Francesc d’A. Guixeres Viñas i Pere Renom i Riera, el dirigent federal Pere Viñas
i Renom (protector també de les societats corals El Alba, La Badalonense i La Palma).
La cooperativa oferia diferents serveis als associats: classes de primera ensenyança als seus fills; socors mutus en cas de necessitat per malaltia; un fons de redempció de quintes; el cafè de la cooperativa era un lloc de reunió on els associats gaudien de preus ajustats i en una petita sala de teatre adjacent se celebraven actuacions musicals i conferències. La cooperativa va acollir el Congrés Regional de
Societats Cooperatives el 1898 presidit pel republicà centralista i “socialista de càtedra” Joan Salas Anton, i el Primer Congrés Cooperatiu Catalano-Balear el 1899 que
va escollir el federal Pere Viñas com a president. La trajectòria de “La Bienhechora”
però, va veure’s greument afectada per una estafa de l’administrador que va destapar-se l’any 1900, quedant-se la cooperativa tocada de mort malgrat els esforços
del nou administrador Pere Mestres, dirigent adscrit al Partit Federal i veterà líder
sindical de les Tres Classes de Vapor.
L’altra cooperativa important de Badalona era “La Fraternidad”, més tard “La
Verdadera Fraternidad” després d’estar entre 1882 – 1884 fusionada amb “La
Bienhechora”. La cooperativa que tenia un caràcter de consum va estrenar un edifici nou al carrer d’en Prim el 1895 on també van ubicar la seva seu la societat coral
El Alba i el Partit Republicà Centralista que coincidien per trobar-se sota la direcció de Sebastià Cots Puigbó, com hem citat anteriorment, també dirigent sindical
de les Tres Classes de Vapor.
Una entitat de gran pes dins el món obrer local era l’Ateneo Obrero de Badalona,
una associació dedicada a la instrucció de la classe obrera fundada el 1884 a instàncies de la junta d’obrers de les Tres Classes de Vapor (formada per diferents
associacions d’arts i oficis: telers a mà, corders, fusters, la societat antiga de paletes, vidriers i talladors); d’acord amb les autoritats del moment i amb l’aportació
de socis protectors de la burgesia local. Alguns dels dirigents de les Tres Classes
de Vapor que van participar de la gestió de l’Ateneo Obrero els primers anys compaginaven també la seva activitat amb la política tal i com pot seguir-se en la composició de les juntes locals dels partits publicades a El Eco de Badalona: Eudald
Xuriguera, va representar les Tres Classes de Vapor al Congrés Socialista
Possibilista de París el 1889; Sebastià Cots, Marcel·lí Patris, Baldomer Carbonell,
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eren tots tres membres del Partit Republicà Centralista; Antoni Font i Rigual, era
dirigent del Partit Republicà Progressista.
Des de l’àmbit polític, el republicanisme tenia estrets lligams amb el moviment
obrer per mitjà de vincles personals tal i com hem pogut veure, i també amb les
iniciatives polítiques i amb les declaracions dels seus dirigents, com la del diputat
a Corts i dirigent federal Francesc Vallés i Ribot en una visita a Badalona el 1893:
“la blusa azul es el uniforme de la honra y los que la llevan soldados del ejército democrático y de la libertad que las clases trabajadoras son las únicas que representan el progreso,
el derecho y la justícia”. Concloent: “la República saldará el problema económico”.
9
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A l’entorn de la vaga general de 1902
La recessió econòmica derivada de la crisi colonial de 1898 va generar un augment
significatiu de les reivindicacions laborals de les societats d’ofici badalonines a
partir de 1902. Tanmateix, la vaga general de febrer de 1902 va seguir uns plantejaments ideològics però el seu caràcter aïllat i el seu fracàs posa de manifest la
feblesa dels anarquistes i dels socialistes per donar forma i dirigir l’acció sindical
conjunta a la ciutat.
Les notícies publicades sobre actes i mobilitzacions obreres que hem trobat en la
premsa local van ser molt minses els primers anys de segle XX. Cronològicament,
va destacar-se durant l’any 1900 a Badalona, la celebració el mes de gener d’un congrés de la Indústria Tèxtil Espanyola que va aplegar uns 200 delegats al local de
“can Pun”, declarant el president de la Junta de la Federació de les Tres Classes de
Vapor, Sr. Fontanals, la necessitat dels obrers badalonins d’associar-se seguint l’exemple de poblacions com Mataró i Granollers. En arribar l’1 de Maig, la crida de
Les Tres Classes de Vapor i les societats obreres locals va aconseguir gairebé aturar
totes les fàbriques i tallers. Per a l’ocasió va organitzar-se un míting la nit d’abans
(on va reivindicar-se la jornada de 8 hores i un salari mínim de 3 ptes), i les famílies obreres van celebrar la jornada al camp complint amb la prohibició del govern
de tota manifestació. Un altre testimoni de les dificultats per mobilitzar els obrers
badalonins més enllà de conflictes laborals concrets, va donar-se el mes de juliol
següent quan, segons una breu notícia apareguda en El Eco de Badalona el 21 de
juliol, una assemblea convocada al Teatre Zorrilla per tractar la problemàtica del
treball femení i infantil en les fàbriques i tallers va aplegar molt poca concurrència.
10
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La jornada de l’1 de Maig de 1901 va transcórrer amb la placidesa d’un dia al camp
per part dels obrers, tot i que la vaga dels tramviaires va fer-se sentir al no haverhi cap unitat circulant. Uns mesos més tard, al mes de juliol, va constituir-se una
agrupació socialista a Badalona que va legalitzar-se el mes d’octubre i va ingressar en el PSOE el mes de gener de 1902 (tanmateix, fins l’any 1903 no coneixem
més dades sobre l’abast de la seva activitat) . D’altra banda, la vinculació del republicanisme amb la població obrera va posar-se de manifest el mes de setembre de
1901, quan va tenir lloc un acte polític de gran ressò a la ciutat al Centre de Fusión
Republicana emplaçat al mateix edifici de la cooperativa “La Verdadera
Fraternidad”. Hi van intervenir varis oradors de la capital destacant-se el diputat a
Corts Alejandro Lerroux que, segons El Eco de Badalona, va fer un “extenso discurso de tonos verdaderamente revolucionarios” on va parlar de l’emancipació dels
obrers, va assenyalar els tres enemics del poble: “el capital, la monarquia y el clero”,
i va mostrar-se contrari a la crida de quintes “pero no apoyaria - afirmava - los que
se oponian sino pedian el servicio voluntario o al menos el servicio militar obligatorio”,
concloent el discurs amb la frase: “debe irse directamente a la revolución”. Aquest
tipus de discurs incisiu i demagògic que va donar-se a conèixer com “lerrouxisme”,
en honor del seu principal impulsor en aquella època, va sacsejar a partir d’aleshores les velles actituds i discursos polítics del republicanisme, dirigint-se amb
una retòrica revolucionària a les classes populars, i connectant amb l’imaginari
d’emancipació social dels obrers. Posteriorment, l’evolució política d’Alejandro
12
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Lerroux l’apartaria d’aquest tipus d’aliances, emprenent un gir centrista fins a
posicions conservadores en temps de la Segona República.
La conflictivitat laboral va incrementar-se a Badalona l’any 1902, destacant-se
només començar l’any una vaga a la important empresa química d’Amadeu Cros.
La vaga va ser mantinguda per la Junta de la Sociedad Varia que denunciava maltractes als treballadors per part dels encarregats i reclamava un augment del jornal i el dret d’associació. Per solucionar el conflicte, va fer-se una reunió entre l’alcalde, l’empresari Amadeu Cros i una delegació d’obrers que va finalitzar amb un
acord: el Sr. Cros no reconeixia el dret d’associació però “mandó un encargado que
echasen fuego en tierra y todos á cobrar”.
15

Unes setmanes més tard, va esclatar una vaga general revolucionària a Barcelona
encapçalada pels anarquistes. Va declarar-se el dia 16 de febrer en solidaritat amb
els obrers del metall que tenien plantejada una vaga des de feia uns mesos abans.
A Badalona, la vaga general va començar el dimarts dia 17 i va durar fins el dilluns
de la següent setmana sense registrar-se cap episodi de violència. Durant aquells
dies va declarar-se l’Estat de Guerra suspenent-se les garanties constitucionals, el
tramvia no va funcionar i les poques notícies i rumors que arribaven de Barcelona
era que hi havia violentes topades entre els obrers i la força pública. La
tranquil·litat va dominar a Badalona tot i que la forces d’ordre van ser reforçades
en previsió de qualsevol possible aldarull. La repressió posterior va portar al tancament i a la dissolució d’algunes societats de resistència arreu de Catalunya.
16
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La conflictivitat laboral durant el període 1902 i 1908
Aquest sis anys de referència entre la vaga general fallida de 1902 i els primers
passos per articular-se la Federació de Societats Obreres “Solidaridad Obrera” de
Badalona, són força desconeguts a nivell historiogràfic sobretot per la desorganització i la debilitat del moviment obrer català.
De tota manera, com succeeix a Badalona, són uns anys on hem pogut observar
com la idea d’una actuació conjunta de les societats de resistència va anar prenent
cos a fi d’estendre una pràctica sindical eficaç per a fer front als efectes de la crisis
econòmica i el deteriorament de les condicions laborals. També és un període on
hem pogut seguir una certa implantació d’una agrupació socialista que, finalment,
degut a la seva escassa influència, es va dissoldre dins el moviment obrer local.
A Badalona després de la vaga general de febrer de 1902, el Primer de Maig va
viure’s amb el tancament de totes les fàbriques i tallers, sortint les famílies obreres
al camp a celebrar la Festa del Treball. Tanmateix, la conflictivitat laboral a la ciutat va desvetllar-se poc després amb un reguitzell de vagues que van agafar una
forta embranzida a partir d’aquell estiu.
17

A mode d’exemple destaquem alguns conflictes laborals significatius que ens permeten visualitzar l’acció obrera durant aquest període. El mes de juliol de 1902 va
declarar-se una vaga a la fàbrica química de ca l’Andal amb el suport de totes les
societats de resistència de Badalona i la protecció econòmica de les societats obreres d’Arts i Oficis, Corders, Cristallers, i els obrers de La Azucarera. La notícia de
la vaga va sortir publicada a La Guerra Social, òrgan de la Federació d’Agrupacions
Socialistes de Catalunya, tot i que va ser precisada posteriorment per una carta al
director signada per Domènec Gili i Josep Prat a El Eco de Badalona on s’explicava
el suport de totes les societats obreres però que únicament la vaga estava protegida per quatre societats.
18

El mes de novembre, van aparèixer a El Eco de Badalona dues cartes creuades motivades arran d’un article publicat a La Guerra Social, on es denunciaven les negociacions sindicals del veterà dirigent obrer Sebastià Cots “Patata”. En la primera
carta, un grup de companys del veterà dirigent de les Tres Classes de Vapor, van
defensar les activitats sindicals i el pes a la ciutat de Salvador Cots, convidant al
corresponsal de La Guerra Social a Badalona a donar la cara, i si era el que suposaven - deien ells - no tenia suficient autoritat perquè era un nouvingut que havia
arribat feia dos anys a la ciutat. A més consideraven ofensiu el tractament del
periòdic barceloní als obrers badalonins quan en aquells moments i havia dues
vagues en curs, la d’oficials i peons paletes, i la d’oficials fusters, i s’havia realitzat
una vaga a l’empresa tèxtil Josep Giró. Aquesta carta va ser contestada també a El
Eco de Badalona per un altre signada per Jaume Cuixart i Pau Anglada en representació de la Junta Directiva de la Societat de l’Art Fabril, en què donaven validesa
a les acusacions formulades des de La Guerra Social, i convidaven als “estómagos
agradecidos” signants de la primera carta a trobar-se per aclarir la qüestió.
Aquesta sintonia entre La Guerra Social i la Societat de l’Art Fabril a Badalona, i la
controvèrsia amb el dirigent amb més pes de les Tres Classes de Vapor a la ciutat,
19
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són elements que permeten pensar en l’afinitat de l’Art Fabril amb els plantejaments socialistes, i l’existència d’una antagonisme entre ambdues associacions.
Un altre conflicte laboral destacat va aparèixer a El Eco de Badalona el 18 d’abril de
1903, informant-se que els paletes portaven varis mesos en vaga, i després d’una
reunió l’anterior dimecres dia 15 d’uns 400 vaguistes al vespre a la platja, s’havien
organitzat en piquets per impedir el treball dels esquirols el dia següent.
L’endemà, prosseguia la notícia, van produir-se alguns incidents que van forçar la
mediació de l’Ajuntament, arribant-se finalment a un acord.
20

Aquest episodi d’actualitat a la ciutat i la necessitat de coordinació entre les societats obreres van ser qüestions tractades en un míting electoral d’Unió Republicana
al Teatre Zorrilla el dia 24 d’abril. Abans de la hora d’inici va organitzar-se per part
d’obrers de la fàbrica del Cristall, una manifestació acompanyant els dirigents
Alejandro Lerroux i Lladó i Vallès, des de l’estació del tren on havien arribat procedents de Barcelona al teatre on es celebrava l’acte. Al míting en qüestió va participar-hi entre altres oradors el president de la Societat de Corders, Josep Pi; i l’eloqüent Alejandro Lerroux que, segons la crònica de La República, va instar als
obrers a associar-se i fer valer el poder de la vaga a fi de transformar la societat.
21

La Festa del Primer de Maig va desenvolupar-se un any més en perfecte ordre
amb una aturada complerta de les indústries: les famílies obreres van passar el dia
al camp i en tornar a la ciutat va tenir lloc una manifestació encapçalada per una
bandera encarnada amb el lema “Viva el 1º de Mayo”. Al vespre en el local del
conegut federal Casimir Batlle, “can Miru”, situat al carrer de la Indústria, va
improvisar-se un ball de tarda i nit. Dies més tard, en el mateix local, va convocar-se un míting socialista presidit per Jaume Cuixart, i amb els oradors Casas i
Ferrer de Barcelona, que no van comptar però amb gaire concurrència.
22
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D’altra banda, tampoc la teorització doctrinal era una qüestió molt arrelada en la
premsa obrera local, destacant-se només un parell d’articles signats per Pau
Anglada, dins de la secció “Tribuna Libre” de La República el mes de juny de 1903:
“Las huelgas” i “El Capital y el Trabajo”. Uns articles on Anglada reflexionava sobre
la necessitat de solidaritat entre els obrers perquè a més de les reivindicacions
sobre la jornada i la remuneració, calia reivindicar la moral del treball, una qüestió que només s’aconseguiria per mitjà de la revolució social. En la mateixa línia
teòrica d’aquests articles, van aparèixer uns altres quatre dins la “Tribuna Libre”
del setmanari signats per “un socialista” els mesos de juliol i agost. Aquests articles
portaven per títol “Las organizaciones de resistencia”; i aprofundien en l’internacionalisme del moviment obrer i la necessitat que veia l’autor de superar la organització societària del moment perquè només s’aconseguien millores parcials, advocant per adjuntar les vagues amb l’acció política a fi d’aconseguir lleis d’aplicació
general que limitessin la jornada i fixessin un salari digne. D’altra banda, l’autor
defensava que calia una acció federada obrera amb objectius pragmàtics, organitzant només els obrers una vaga “cuando haya posibilidades de vencer no cuando solo
tengan razón sus peticiones”.
24
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En aquest context local, la Societat de l’Art Fabril de Badalona amb l’adhesió de
les societats de la costa de Llevant, pla de Barcelona i de l’alta muntanya va impulsar un manifest – circular publicat localment a La República el 18 de juliol on s’expressava “la necesidad de unión y organización para vivir una vida más digna y
humana”, i es convocava a les organitzacions fabrils de la comarca catalana a un
Congrés els dies 15-17 d’agost. El manifest estava signat pel veterà federal i sindicalista Pere Mestres (president), domiciliant-se l’arribada de documentació al
Centre Obrer del carrer de la Creu, núm. 4.
25

Tanmateix, unes setmanes abans del Congrés, va viure’s un nou intent de vaga
general a la ciutat. El Eco de Badalona el dia 1 d’agost va informar que s’havia realitzat en el local de la “Verdadera Fraternidad” un “mitin de las Sociedades adheridas
a la Federación Obrera de Badalona” acordant-se l’adhesió a una convocatòria de vaga
general plantejada a partir del dilluns 3 d’agost en solidaritat amb els treballadors
presos d’Espanya. La vaga general que tenia àmbit estatal, i que va donar origen
als tràgics successos repressius d’Alcalà del Valle (Cadis) on va avançar-se la convocatòria al dia 1 d’agost, va fracassar a les poques hores a Badalona, perquè l’aturada no va tenir incidència a Barcelona, i l’alcalde de Badalona va exigir als presidents de les societats obreres reunits a l’Ajuntament, a fer-se enrera amb els seus
plantejaments sense que tinguessin possibilitat de consultar-ho amb les societats.
26

El fracàs d’aquesta vaga solidària va posar de manifest els límits de l’agitació revolucionària alhora de plantejar una vaga general a Badalona sota un plantejament
no estrictament laboral que va quedar-se en res davant la pressió de l’autoritat i la
patronal badalonina, i la pròpia desorganització del moviment obrer perquè la
convocatòria no va tenir cap ressò a la veïna capital. De tota manera ens posa en
antecedents de l’existència d’un nucli de societats obreres federades a Badalona.
Amb el fracàs de la vaga general molt recent, va celebrar-se el I Congrés de l’Art Fabril
per intentar reorganitzar els treballadors d’aquest sector productiu a diverses poblacions. Aquest congrés, vist el context local on es movia la societat d’Arts i Oficis de
Badalona, i la posterior crònica en La Guerra Social, deuria respondre com assenyala
l’historiador Xavier Cuadrat, a l’interès organitzador dels “socialistes i altres elements
estrictament societaris” degut als intents de les Tres Classes de Vapor i els anarquistes
per boicotejar-lo. De tota manera, el funcionament de la Federació de l’Art Fabril
deuria ser força precari com va posar de manifest la pròpia associació en dos articles
inserits a La República el mes d’octubre, en què es reclamava als obrers un major nivell
d’associació, de disciplina i d’organització de les caixes de resistència en cas de convocar-se un conflcite laboral perquè tot això permetria “captar los grandes núcleos de mujeres y hombres que carecen de orientación verdadera”.
27
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Així, d’acord amb els indicis que hem anat recollint, la incidència dels socialistes a
Badalona va fer-se sentir en dues vessants: una, en l’àmbit sindical a l’entorn de la
Societat de l’Art Fabril i l’impuls del I Congrés de l’Art Fabril, aconseguint una limitada incidència; i un altre en l’àmbit doctrinal, propugnant la necessitat d’una millor
organització i eficàcia de l’acció obrera, que va contribuir a adoptar actituds més realistes i prudents.
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A escala local, l’interès creixent de l’opinió pública per la conflictivitat laboral i la
pròpia transmissió d’informació destinada als obrers, va motivar a La República a
anunciar que cediria un espai a cada número a les societats obreres a partir del
mes de novembre de 1903. Així, van aparèixer regularment complides notícies
dels conflictes presents a la ciutat, destacant-se en l’edició del 26 de desembre un
altre indici d’un cert grau d’actuació conjunta de les societats obreres badalonines:
en ocasió d’una vaga dels corders, 13 societats de resistència van adreçar una carta
al governador i a l’alcalde de la ciutat, demanant que és complís la llei de treball
infantil en les corderies de la ciutat segons la Llei de 24 de juliol de 1873. Les societats signants eren: la d’Arts i Oficis, Folradors de Vidre “La Fraternidad”, Oficials
Fusters, Corders, Perruquers i Barbers “La Regeneradora”, Pintors “El Arco Iris”,
Instructiva i d’invalidesa d’Obrers Tintorers, Obrers “ladrilleros”, Paletes, Peons
paletes “La Unión”, Oficials Serrallers, Antiga de Filadors i Preparadors mecànics,
Curtidors i Xarolistes.
29
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Uns mesos més tard, en l’edició de La República del 30 d’abril de 1904, va publicarse un escrit de “las trece Sociedades que constituyen La Federación” - la Federació
Obrera de Badalona -, on s’informava que s’havien adreçat al Foment Industrial
de Badalona perquè davant la crisi econòmica present a la ciutat, els forners rebaixessin el preu de pa. El text estava signat per les societats de: les Tres Classes de
Vapor (“antiga”), “ladrilleros”, peons paletes, tintorers, arts i oficis, curtidors, xarolistes, folradors de vidre, fusters, manyacs, oficials perruquers i barbers, pintors,
corders, i paletes.
31

Degut a la manca de més notícies de l’activitat de la Federació Obrera de Badalona
suposem que deuria tenir una vida molt migrada, no destacant-se cap notícia local
fins a mitjan 1906. En ocasió del Primer de Maig de 1906, segons va recollir el setmanari republicà La Lucha el dia 28 d’abril, va organitzar-se un míting al teatre
Espanyol sota el lema “Salud y Emancipación” i en pro de la jornada de 8 hores, que
va ser convocat per 8 societats: la d’oficials paletes, peons paletes, fusters, pintors,
cristallers, corders, arts i Oficis, i les Tres Classes de Vapor. Uns mesos més tard,
La República en l’edició del 8 de setembre va informar d’un altre míting organitzat
per “varias sociedades de resistencia entre ellas de Artes y Oficios, Ladrilleros y Tres
Clases de Vapor” que s’havia celebrat al teatre Cervantes. Entre els oradors va destacar-se Josep Comaposada, dirigent socialista català que, de forma valenta
davant de l’auditori badaloní va criticar l’actitud populista dels propagandistes
polítics (s’entenia d’Alejandro Lerroux i dels seus seguidors) envers als obrers
perquè afirmaven voler “redimir al obrero por medio de la revolución y cuando necesitan éstos su concurso salen por la tangente”.
32
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Tot i els esforços en contra la desorganització del moviment obrer badaloní, les
dificultats de les pròpies societats de resistència per subsistir eren prou notòries,
anunciant La República en l’edició del 27 d’octubre, la unió altra vegada de la
Societat de l’Art Fabril i les Tres Classes de Vapor, després que des de 1902 hi
hagués una escissió que ja hem pogut anar resseguint. Els nous caps visibles eren
Manuel Campos (president) i Jaume Marqués (secretari) emplaçant-se la seu
social al carrer de Mar, núm. 110. Precisament, les Tres Classes de Vapor van
34
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impulsar segons La Lucha el dia 17 de novembre la celebració d’un míting en el
teatre Espanyol abordant-se la legislació del treball, la jornada laboral i els tipus
de contractes, i la impugnació de l’article cinquè de la llei d’accidents, interveninthi com oradors Lluís Zurdo de Olivares, republicà que formava part de la Junta
de Reformes Socials de Barcelona; l’obrer badaloní Josep Belis que va exigir a la
burgesia el compliment de les lleis de treball; i l’advocat republicà Josep Puig
d’Asprer, que va oferir els seus serveis jurídics als obrers.
35

Les principals mobilitzacions conjuntes de les societats obreres al llarg de 1907,
van ser el suport econòmic a l’Escola Moderna de Badalona tal i com veurem en
el següent punt, i el suport solidari de les societats de corders, arts i oficis, barbers
i perruquers, paletes, les Tres Classes de Vapor, pintors i vidriers a la vaga de la
societat de fusters de Badalona per tal d’aconseguir la jornada de 8 hores com
regia ja en tot el pla de Barcelona i en altres localitats on existia una Societat federada d’obrers del ram d’elaborar fusta. La Cuña, en l’edició de l’1 de juliol va informar de l’inici del conflicte laboral, i en l’edició de l’1 de setembre va anunciar la
consecució durant la quarta setmana de vaga de la jornada de 8 hores, i l’emplaçament de la secció badalonina de la Federació d’obrers del ram d’elaborar fusta
d’Espanya en l’edifici de la cooperativa La Colectiva al carrer de Mar 110. El mateix
periòdic en l’edició de l’1 de desembre instava a tots els obrers a llegir el setmanari barceloní Solidaridad Obrera.
36
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L’Escola Moderna de Badalona: la dificultat de l’ensenyament racionalista i laic
L’Escola Moderna impulsada per Francesc Ferrer i Guàrdia, en paraules de l’historiador Pere Solà: “pretenia oferir una resposta ideològicament i organitzativament coherent a l’estat de l’escola i de l’educació popular de principis de segle. Aquest projecte assumia que la modernització social s’operava a través de l’escola i per aquí volia respondre al
repte de les veritables exigències de la vida moderna”.
L’Escola Moderna de Badalona va celebrar la seva festa inagural el 24 de març de
1907 al Teatre Cervantes. Uns mesos abans, per preparar l’obertura de l’escola,
s’havia creat la Societat Protectora de l’Ensenyança Racionalista formada per
Teodor Sanmartí (president), Josep Belis (vicepresident), Martí Thebes (secretari),
Joaquim Trigno (vicesecretari), Pere Tristany (tresorer), Jaume Sentís (comtador),
Manel Campos, Pere Boix, Antoni Puig (vocals). La Societat per estendre els
suports i contribuir al finançament de la futura escola va organitzar diversos actes
públics de Propaganda Racionalista que van comptar amb destacats dirigents del
Partit Radical com el diputat provincial i badaloní d’adopció Ambrós Carbonell,
Lluís Zurdo Olivares, Jordi Vinaixa, Josep Puig d’Asprer, i la lliurepensadora
Àngela López d’Ayala. També va obrir una subscripció popular que va comptar
amb importants donatius econòmics de les societats obreres badalonines, destacant-se la realitzada pels vidriers de la casa Costa Florit.
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Retornant a l’acte d’inaguració, va comptar amb la presidència de la Srta.
Villafranca companya sentimental de Francesc Ferrer i Guàrdia, fundador de la
institució pedagògica de l’Escola Moderna, que no va assistir a l’acte perquè es trobava pres a Madrid. Com oradors principals van intervenir dirigents radicals com
els ja citats Carbonell, Puig d’Asprer, Zurdo Olivares, i Emilià Iglesias; completant-se la vetllada amb petites peces teatrals de l’Agrupació dramàtica Pitarra.
L’Escola Moderna de Badalona només començar les seves activitats va publicar la
revista pedagògica il·lustrada, Lux, de caràcter mensual i domiciliada com l’escola al número 4 de la Rambla, anomenada aleshores passeig de Martínez Campos.
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El dia 7 d’abril el teatre Cervantes va tornar-se a omplir per escoltar a Teodor
Sanmartí dissertar sobre l’Escola Moderna “que los hombres de aspiraciones radicales,
acababan de establecer en el sitio más importante y céntrico de Badalona”. L’acte va
comptar amb gran nombre d’adhesions entre elles la Societat d’Arts i Oficis, la
Societat de Vidriers, i la Societat de Paletes va enviar un comunicat manifestant no
poder adherir-se perquè figuraven en la convocatòria del míting societats polítiques, però estant conformes amb la campanya pro Ferrer enviarien per la seva
compte un telegrama de protesta pel seu empresonament.40 D’altra banda, la
implantació de l’Escola Moderna a Badalona, també va suscitar antagonismes viscerals: així, Mn. Anton Romeu en la trona de la Capella de l’asil Canyelles, segons
va publicar Lux, “endilgó á sus feligreses una especie de sermón, calificando á nuestra
Escuela Moderna de Centro de perversión de almas, en donde se les prepara para la condenación eterna; excomunicó á todos los que asisten á ella y concluyó excitando á sus oyentes á pedir a Dios que baje a destruirla”. La resposta de l’articulista no va oblidar de
fer tampoc referències bíbliques: “si Dios baja respetará la escuela racionalista mien-
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tras expulsará a latigazos los mercaderes de los templos”. El clericalisme era un dels
grans enemics a batre i així el sindicalista Josep Belis en un article dedicat “A los
trabajadores” denunciava la manipulació del cristianisme original per part de
l’Església profundament reaccionària i enemiga de la ” Luz y la Libertad”. Al seu
parer els clericals eren “monopolizadores de un Dios que, como especie de muñeco parlante, no sabe más que pedir dinero, dinero, dinero”.
42

Transcorregut gairebé un mes de l’inici de les classes, l’escola ja comptava amb 165
alumnes repartits en classes diürnes i nocturnes. El dia 8 de maig però, va rebre’s
a l’escola una ordre de clausura, acordada per les autoritats acadèmiques de la
capital, amb motiu de no tenir complerts tots els permisos. Des de Lux va atribuirse aquesta situació a un complot reaccionari: “tenemos noticias bastante completadas
de que una comisión salida de esta ciudad se personó en el despacho de algunas autoridades de Barcelona, en demanda de que no permitan el funcionamiento de nuestra Escuela
Moderna”. L’escola va començar un procés de tancaments i reobertures, adreçantse el dia 16 de juny, els regidors badalonins Emili Arnáiz i Joaquim Fradera, conjuntament amb els representants de la Societat Protectora, al governador civil
Àngel Ossorio perquè fossin aprovats els Estatuts de l’escola i pogués obrir definitivament. Tanmateix, l’escola va ser tancada com així recull la crònica periodística del Ple municipal del dia 4 de juliol del setmanari Gent Nova: “l’Alcalde diu que
l’Escola va esser oberta y funcioná de 8 á 10 setmanas, sens que per sa part se li digués rés,
fins que va haver de cumplimentar ordres superiors que manaren sa clausura”.
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El dia 5 de juliol va celebrar-se un míting convocat per la Societat Protectora de
l’Ensenyança Racionalista on van assistir dirigents locals de les Tres Classes de
Vapor, de les societats d’Arts i Oficis, Cristallers, Vidriers “Costa Florit”,
Curtidors, Peons Paletes, Corders, Pintors; el Centre d’Unió Republicana, la
Joventut del Centre d’Unió Republicana, el Centre d’Estudis Psicològics “El
Altruismo”, el setmanari lerrouxista La Voz Pública de la ciudad de Badalona, i la
revista Lux. Van intervenir com oradors “el ilustrado obrero Belis”, Puig d’Asprer
i Belén Sárraga de Ferrero, iniciant-se una subscripció per a sufragar una multa
municipal a l’escola. El dia 10 de juliol va ser dictat un auto de processament pel
Jutjat de Primera Instància del Districte de la Concepció de Barcelona, contra
Teodor Sanmartí, pel suposat delicte de desobediència a l’autoritat. Aquesta situació va portar a la celebració d’un banquet popular pro-Escola Moderna al teatre
Cervantes. Tot i el tancament judicial de l’escola, i en espera dels permisos pertinents, l’activitat amb el nom d’Escola Moderna va continuar amb l’organització
d’algunes conferències com la del “joven propagandista radical D. Enrique Tubau”, i
la publicació mensual de Lux.
Transcorreguts uns mesos, va impulsar-se una carta de la Societat Protectora de
l’Ensenyança Racionalista dedicada a la taula del Congrés de diputats, publicantse una còpia íntegre a La República el 30 de novembre. El text de la carta donava a
conèixer les dificultats que s’havien plantejat a l’Escola Moderna arran de les
diverses clausures, afectant primer a 114 alumnes i més tard a 223; assenyalava
que la Societat Protectora era formada per 118 persones que, conjuntament, amb
9 societats obreres, subvencionaven l’escola; i acusava a l’alcalde de Badalona,
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Martí Pujol, i al Rector de la Universitat, Sr. Baró de Bonet, de dilatar els permisos. L’escrit estava signat per 10 societats de resistència locals (obrers vidriers,
peons paletes, arts i oficis, corders, metal·lúrgics, Tres Classes de Vapor, oficials
fusters, obrers curtidors “La Unión Popular”, operaris cristallers, forners “La
Espiga”); la Joventut Republicana Radical; el Partit Republicà Federal; el setmanari radical La Voz Pública; el periòdic La Cuña; el setmanari La República; la cooperativa “La Colectiva”; el Centre Instructiu Excursionista; la Lliga Popular; el Centre
d’Unió Republicana; el Centre d’Estudis Psicològics “El Altruismo”.
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En suport a l’Escola Moderna i per celebrar el primer aniversari de l’obertura
d’una a Badalona, va programar-se el 28 de març de 1908 una funció de l’obra
“Espectres” d’Ibsen en el Teatre Cervantes d’Unió Republicana que va resultar
multitudinària. El primer aniversari va ser recordat en un article a La República
signat sota pseudònim que criticava la falta de preocupació dels regidors republicans solidaris “por no enemistarse con los elementos reaccionarios”, comparava els clericals amb falsos apòstols, i assenyalava: “la Escuela Racionalista de esta ciudad podemos calificarla de el Cristo Moderno de Badalona”. El suport a la Societat Protectora de
l’Ensenyança Racionalista va tornar-se a fer-se present a finals de juliol de 1908
amb una nova vetllada al Teatre Cervantes que va comptar amb una obra de
l’Agrupació Ibsen dirigida per Martí Torner que va realitzar l’obra La mort civil
de Paolo Giaccometti.
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Finalment, la curta però intensa trajectòria de l’Escola Moderna a Badalona va
tenir un darrer episodi: el judici de Teodor Sanmartí per desobediència a l’autoritat. La vista oral on també va declarar l’ex alcalde Martí Pujol, va realitzar-se el 4
de gener de 1910, tancant-se el cas perquè el fiscal va retirar l’acusació. D’altra
banda, la participació de Teodor Sanmartí en mítings del Partit Radical i escrivint
articles al setmanari lerrouxista Juventud Rebelde, van mantenir viu el record de
l’Escola Moderna, associant-se el seu tancament a les maniobres del clericalisme.
Aquest cas juntament amb els fets i la repressió de la Setmana Tràgica, van formar
part dels arguments polítics del radicals badalonins per connectar amb l’anticlericalisme existent en alguns sectors de les classes populars.
46
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A l’entorn del sindicalisme catòlic
En l’àmbit de les associacions catòliques locals que dedicaven part de la seva activitat a difondre i preservar una sèrie de preceptes morals i de caritat interclassista
vers els obrers, hi destacava el Círcol Catòlic de Badalona, entitat sorgida de la
unió del Círcol Catòlic d’Obrers del Puríssim Cor de Maria i el Círcol de Sant Josep
el 1879. El Círcol Catòlic com a mostra de preocupació per la “qüestió social” i l’intent d’influència de l’Església en la línia de l’encíclica papal “Rerum Novarum”,
organitzava diverses conferències anuals dedicades a tractar els problemes dels
obrers. En una d’elles, celebrada l’agost de 1908, l’orador va ser el pare Gabriel
Palau, sociòleg que va destacar-se arreu per estendre la idea renovadora d’organitzar sindicats catòlics independents dels patrons i per tant, que poguessin representar sense lligams els seus propis interessos aproximant-se al conjunt dels obrers.
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Uns mesos més tard, va haver-hi un intent d’una sèrie de societats catòliques locals
que van presentar-se com obreres a fi de participar en la renovació de la Junta de
Reformes Socials de Badalona, un fet que va originar una forta polèmica. Les votacions van realitzar-se el 28 de novembre de 1908, renovant-se tant els vocals representants de la patronal com dels obrers, els qui conjuntament amb la presidència
de l’alcalde, s’encarregaven localment de vetllar pel compliment de les lleis de treball, i fer de mediadors en els conflictes entre capital i treball. El resultat de les
eleccions va donar com guanyadors d’una banda, els candidats del Gremi de
Fabricants i Industrials en detriment dels del Foment Industrial, i d’altra banda, els
candidats de les entitats catòliques sobre els proposats per les societats de resistència. Unes setmanes després des de La República, va qualificar d’escandalós el procés d’elecció de representants per a la Junta de Reformes Socials, anunciant-se dos
recursos que denunciaven presumptes irregularitats al governador Àngel Ossorio,
el que va suspendre cautelarment el resultat de les eleccions celebrades.
La crispació per l’afer, va impulsar a les societats de resistència a la celebració d’un
míting al teatre Cervantes, sota el lema: “¡Al mitin todos los obreros!” el 24 de gener
de 1909. La República va assenyalar en l’edició del 30 de gener la crítica unànime
de 9 societats de resistència: Cristallers, Fusters, Arts i Oficis, Vidriers, Tres
Classes de Vapor, Forners, Peons Paletes, Pintors, Perruquers i Barbers; contra l’elecció de la Junta de Reformes Socials. Van intervenir-hi com oradors: Josep Belis
(president de Solidaritat Obrera de Badalona), que va explicar el procés de votacions en el qual van falsejar-se la pertinença d’obrers en les societats catòliques;
Sentís va encoratjar als obrers a fer possible la unió del proletariat; Josep
Comaposada, dirigent socialista que va ser convidat per la presidència en representació de La Internacional a dir unes paraules; i Josep Puig d’Asprer (advocat i
dirigent del Partit Radical).
Uns dies després, el governador civil va instar a l’alcalde Martí Pujol a reposar els
antics vocals obrers durant el període de suspensió cautelar a fi d’apaivagar els
ànims encesos dels obrers badalonins.
Finalment, El Eco de Badalona va anunciar el 13 de març la declaració de nul·litat
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de l’elecció de vocals de la Junta de Reformes Socials celebrada el 28 de novembre
de l’any anterior, advertint a l’alcalde que havia de respectar democràticament a
les societats obreres fossin quines fossin les idees religioses o polítiques que representessin, i recordant l’obligació que tenien les associacions de tenir al dia un
registre dels socis i establir un procés intern d’elecció de candidats. La resolució
adoptada pel governador Àngel Ossorio va motivar un recurs presentat per nou
societats “obreres” i el president del Círcol Catòlic contra l’anul·lació de les eleccions de vocals.
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Dins de les entitats catòliques amb lligams amb el món obrer, ja hem citat anteriorment la tasca de l’escola per a obrers de la Joventut Catòlica, prenent rellevància els
primers anys de segle XX, el Centre Obrer organitzat pel també citat mossèn Anton
Romeu, capellà de l’asil de can Canyelles, a partir de 1905 i fins 1925. Amb el recolzament d’una sèrie de protectors, principalment l’industrial Josep Valls Ibern, mossèn Anton va fer funcionar un Centre Obrer que comptava amb classes nocturnes
per als dos sexes, vetllant per preservar les virtuts catòliques tradicionals.
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La Federació de Societats obreres “ Solidaridad Obrera” de Badalona
Les primeres notícies de la relació entre les societats de resistència badalonines i
la Federació Solidaritat Obrera de Barcelona corresponen a l’ingrés de la Societat
de Paletes de Badalona el gener de 1908, i l’excursió d’una comissió amb membres
de Solidaritat Obrera i de l’Art Fabril “por las poblaciones del litoral con el objecto de
ampliar la federación y de propaganda societaria”, segons va recollir en la secció “Los
que trabajan” el diari barceloní El Progreso, programant-se una visita el dia 25 de
gener a Premià de Mar, i el dia 26 a Canet, Mataró i Badalona. Precisament, El
Progreso el dia 29 de gener, va anunciar la notícia que les societats obreres de
Badalona pensaven federar-se localment i després fer-ho amb Solidaritat Obrera
de Barcelona. I en l’edició del dia 5 de febrer, va informar que 13 societats obreres
de Badalona s’havien federat.
50

Així, una sèrie de representants de les societats de resistència que coincidien a
reconèixer la necessitat d’organitzar-se conjuntament perquè l’acció obrera guanyés eficàcia, van crear la Federació local de Societats Obreres “Solidaridad Obrera”
el 25 de febrer de 1908, tal i com va quedar recollit en el registre d’entitats del
Govern Civil de Barcelona. La seu social va situar-se al carrer de Mar, 110, seu de
la Cooperativa La Colectiva. La junta va quedar constituïda per: Josep Belis Cortés
(president), Salvador Aiguader (secretari 1r); Alexandre Guasch (secretari 2n),
Jacint Manent (tresorer), Josep Fibla (comptador), Guillem Brugera i Jacint
Rosselló (vocals de cultura), Joan Casellas Nut, Ramon Muntanera (vocals propaganda).
51
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Sobre les entitats que van integrar-se a Solidaritat Obrera de Badalona l’anarcosindicalista Àngel Pestaña va escriure anys més tard que eren les societats de:
“Paletes, Peons Paletes, Vidriers, Fusters, Metal·lúrgics, Corders, Art Fabril, Barbers,
Cristallers, Forners, Pintors i Arts i Oficis”. D’aquest llistat de dotze societats cal afegir les Tres Classes de Vapor, també present dins la Federació Local de Societats
Obreres “Solidaridad Obrera“.
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L’exemple de la Federació de societats barcelonines i badalonines, va servir de
referent a d’altres poblacions alhora d’organitzar-se. El Progreso va recollir la notícia d’un míting “de simpatia a la Solidaridad Obrera de Badalona” convocat el dia 20
de març a Mataró; va publicar un comunicat signat per “un manresano” el 15 d’abril que instava als seus conciutadans obrers a organitzar-se: “Compañeros:
Mientras en Barcelona, Badalona y otras localidades de Catalunya nuestros hermanos de
explotación despiertan del letargo”; i va publicar un altre comunicat per a “los obreros
de Igualada” l’1 de maig on s’informava la federació de 8 societats obreres igualadines “siguiendo el ejemplo de las entidades de Barcelona y Badalona”.
53

FEDERACIÓ OBRERA DE BADALONA
any 1903

Arts i Oficis, Folradors de vidre La Fraternidad, Oficials
Fusters, Corders, Perruquers i Barbers La Regeneradora,
Pintors El Arco Iris, Instructiva i dinvalidesa dobrers
Tintorers, Obrers ladrilleros, Paletes, Peons Paletes La
Unión, Oficials Serrallers, Antiga de Filadors i Preparadors
mecànics, Curtidors i Xarolistes.

any 1904

Tres Classes de Vapor (antiga), Ladrilleros, Peons Paletes,
Tiintorers, Arts i Oficis, Curtidors, Xarolistes, Folradors
de vidre, Fusters, Serrallers, Oficials Perruquers i Barbers,
Pintors, Corders, Paletes.

any 1906

Oficials Paletes, Peons Paletes, Fusters, Pintors, Cristallers,
Corders, Arts i Oficis, Tres Classes de Vapor

any 1907

Vidriers, Peons Paletes, Arts i Oficis, Corders, Metal·lúrgics,
Tres Classes de Vapor, Oficials Fusters, Obrers Curtidors
La Unión Popular, Operaris Cristallers, Forners La
Espiga

any 1908

Paletes, Peons Paletes, Vidriers, Fusters, Metal·lúrgics,
Corders, Art Fabril, Barbers, Cristallers, Forners, Pintors
i Arts i Oficis, Tres Classes de Vapor
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El Congrés Provincial de “ Solidaridad Obrera” a Badalona
Dins del procés d’extensió de Solidaritat Obrera, a fi de donar “apoyo moral y material a los compañeros badaloneses”, va organitzar-se una excursió de propaganda dels
obrers barcelonins a Badalona que va tenir lloc el dia 25 de març de 1908. El
Progreso va anar donant complides informacions dels preparatius i va realitzar
una crònica el dia següent de la jornada destacant que: “la vida obrera estuvo reconcentrada ayer en la vecina ciudad de Badalona”. Sobre la jornada també el periódic
anarquista barceloní Tierra y Libertad va fer-ne una ressenya permetent precisar-ne
més els detalls.
Al matí del dia 25 de març va arribar un tren amb uns 400 obrers barcelonins que
va ser rebuts pels obrers badalonins, i plegats van marxar en correcta manifestació fins el teatre Cervantes on va realitzar-se un míting de propaganda societària.
Com va recollir la crònica local de La República, van assistir-hi un gran nombre d’obrers badalonins “cosa inédita des de muchos años a esta parte”. El míting va presidirlo el representant de la Societat d’Arts i Oficis de Badalona, Josep Belis, intervenint-hi els obrers badalonins Agustí Caselles i Guillem Bruguera, representants
respectivament de les societats de forners i de pintors locals. Altres oradors van
ser: Pons, Badia, Bisbe i Romero de Barcelona; Farré de Terrassa, Torney de
Mataró, Oller de Sabadell, i Vidal de Manlleu; pronunciant-se fogosos discursos
en pro de l’organització obrera i de la protecció al periòdic Solidaritat Obrera. El
míting va rebre l’adhesió de 70 societats obreres catalanes i va donar-se suport a
una vaga plantejada a Premià de Mar.
Al migdia alguns delegats obrers desplaçats a Badalona van realitzar un banquet
en l’edifici de l’antiga Escola Moderna i d’altres van repartir-se per les fondes de la
ciutat, i a la tarda va realitzar-se una assemblea provincial de Solidaritat Obrera
presidida per Jaume Bisbe, secretari de Solidaritat Obrera de Barcelona, i amb l’assistència de representants de 132 societats de 150 que pertanyien a la província. Cal
deixar anotat que l’activitat sindical que caracteritzava Solidaritat Obrera, evitava
identificar-se amb cap corrent ideològic concret, donant peu per exemple a l’activisme tant de Jaume Bisbe (home proper a Francesc Ferrer i Guàrdia i al sindicalisme revolucionari francès), com d’Antoni Badia Matamala (dirigent socialista).
En l’assemblea va decidir-se establir una major relació entre les societats de resistència de Catalunya, fer una excursió de propaganda a fi d’aconseguir fer créixer
les federacions locals de Solidaritat Obrera i poder organitzar un Congrés
Regional, va donar-se llibertat d’acció local respecte el Primer de Maig, recomanant-se però, actes de cultura, i finalment, va acordar-se donar suport com òrgan
regional al periòdic Solidaritat Obrera. La crònica d’El Progreso va anotar que “la
semilla que lanzaron los oradores, fructificará espléndidamente en cada una de las localidades que estuvieron representadas en la memorable jornada”.
Uns anys més tard, Àngel Pestaña va destacar sobre les repercusions de l’acte de
Badalona: “La primera fue el nombramiento de un nuevo consejo de ‘Solidaridad Obrera’,
que modificó, en parte al anterior. Después lo fueron las adhesiones que llegaron en canti-
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dad suficiente para pensar en algo más serio que lo hecho en Badalona. Y decimos más serio
en el sentido de la extensión, no de intensidad. Pues en este acto se habia hecho lo más que
podía hacerse”.
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La implantació de “ Solidaridad Obrera” a Badalona
L’entusiasme per la línia marcada en el míting i l’assemblea de Solidaritat Obrera
celebrada a Badalona, va arrelar de seguida en alguns sectors de la ciutat. Un primer exemple va donar-se amb un comunicat “a los obreros metalúrgicos de Badalona”
que va publicar-se a El Progreso el 27 de març de 1908, on s’anunciava una reunió
de metal·lúrgics per aquell mateix dia al local de Solidaritat Obrera afirmant-se
que: “los carpinteros, los albañiles y la mayoría de los obreros de Badalona están asociados menos nosotros, los metalúrgicos”. Tanmateix, aquesta notícia contrastava amb la
participació dels obrers metal·lúrgics en el procés constitutiu de Solidaritat Obrera
de Badalona, indicant la precarietat en què deuria moure’s una part de l’obrerisme badaloní.
Un altre testimoni de les esperances d’obrir una nova etapa en l’organització obrera, va expressar-lo Josep Belis en un escrit signat en nom del Consell de Solidaritat
Obrera de Badalona a El Progreso el 10 d’abril i al setmanari La República un dia
després. En el text Belis lloava la solidaritat dels obrers perquè només així aconseguirien col·lectivament millors condicions de treball “arrancando al obrero de la
actual esclavitud burguesa”, anunciant que Solidaritat Obrera tenia abast barceloní
però calia que fos a nivell català i després espanyol, perquè “la emancipación ha de
venir de los mismos trabajadores y que la unión hace la fuerza”.
55

El següent acte a escala local de la Federació Local de Societats Obreres
“Solidaridad Obrera” de Badalona va ser la celebració de la Festa del Treball com
recull la crònica d’El Progreso amb la convocatòria d’un míting al teatre Cervantes
presidit pel “ilustrado obrero Belis”, i la intervenció de Carreras, Rius, Casellas,
Eroles, Batlle, i un representant obrer de Mataró, recaptant-se un fons solidari per
als vaguistes de Premià de Mar.
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“Solidaridad Obrera” de Badalona va convocar un nou míting al teatre Cervantes
el 29 de maig per protestar contra el projecte de llei de Repressió del Terrorisme
del president del govern Antonio Maura. Unes setmanes abans en el mateix escenari, els lerrouxistes badalonins havien fet un acte amb la mateixa qüestió de fons,
adherint-se per a l’ocasió a l’acte de Solidaritat Obrera en nom de la “solidaritat
liberal”: la Unió Republicana local, la Joventut Radical Republicana, l’Escola
Moderna, i el setmanari La República. El míting va ser presidit per Guillem
Bruguera, i van intervenir-hi, Romero (director del setmanari Solidaritat Obrera),
Ferrer, Roman i Badia de Barcelona; Eroles, Belis, i Teodor Sanmartin (anterior
President de la Societat Protectora de l’ensenyança Racionalista) de Badalona.
Precisament, la protesta contra la repressió obrera barrejada amb els casos de
terrorisme havia portat a Solidaritat Obrera de Barcelona a organitzar un míting
de protesta el mes de febrer on segons apareixia en la convocatòria publicada al
diari barceloní El Diluvio s’afirmava que “no estamos conformes con que se intente
confundir á dignos compañeros del trabajo con hechos de un terrorismo misterioso que sólo
puede ser favorable á la reacción”.
57
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Solidaritat Obrera de Badalona va convocar un nou acte públic el 8 d’agost al
Cervantes i va consistir en una vetllada sociològica – literària – musical en favor
de les famílies dels presos anarquistes pels successos d’Alcalà del Valle. També
aquesta causa era compartida amb l’activitat política dels radicals que, com assenyala l’historiador Álvarez Junco, utilitzaven diversos episodis repressius del
moviment obrer com a campanyes polítiques: els processos de Montjuïc el 1897,
la repressió dels obrers d’Alcalà del Valle, etc. En un dels números programats en
la vetllada van intervenir, Josep Belis i Joan Peiró, interpretant les coples “Pillos y
Lladres”. Una fet distès i curiós que s’escapa de la imatge tradicional vinculada a
l’activitat com sindicalistes que va caracteritzar ambdós personatges, especialment de Joan Peiró Belis, nebot de Josep Belis Cortes.
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Abans d’acabar l’any però, La República va recollir en l’edició del 12 de desembre
una primera crítica signada per “un obrero social” a l’activitat del Consell de
Solidaritat Obrera de Badalona, queixant-se precisament de la seva inactivitat.
L’article deia:
“(...) Solidaritat Obrera se fundó para que todas las sociedades marcharan de comun acuerdo en los problemas sociales; esto es, extender la propaganda societaria en todas las ocasiones, dar mitins, conferencias y aun todo aquello en que pudiera redundar en beneficio del
obrero.
¿Que se ha hecho en tal sentido? Nada o casi nada, pues es tan poco lo hecho hasta la hora
presente, que casi esta clase de trabajos han pasado desapercibidos, pues no basta que haya
un Congreso y éste se reuna (casi aí lo haga), es necesario hacer más, hay que trabajar e
imitar en todas sus partes a Solidaridad Obrera de Barcelona; hay que recoger sus aspiraciones, basarse en ella para hacer obra buena y sana, y la prueba más palpable en que este
Consejo no se toma los asuntos sociales con todo el interes que se requiere.
Aquí van unas pruebas de ello.
Recibe este Consejo una comunicación de S.O. de Barcelona para celebrar un Congreso en
los dias 6, 7 y 8 de Septiembre pasado en Barcelona. ¿Cuántos individuos tomaron parte
en dicho Congreso?. Del Consejo, ninguno. [segons la crònica d’El Progreso només van
assistir-hi Manel Campos i Jaume Freixes de les Tres Classes de Vapor de Badalona]
No es pues una vergüenza que en una ciudad tan industriosa como Badalona habiendo
como hay 14 sociedades federadas no tuvieran representacion mas que dos, las “Tres Clases
de Vapor” y “Peones Albañiles”. Pues creo que la Federación y el Consejo han de servir
para algo.
(...) Por hoy creo haber dicho lo bastante, confiando que esta mi pobre opinión llegará hastra vuestra clara inteligencia y lo tomareis como salido del corazon de un obrero social que
desea el bien para todos los oprimidos sin dejar de luchar constantemente contra nuestro
enemigo común, el capital.
Salud y emancipación social”.

48

LA FORMACIÓ DE “SOLIDARIDAD OBRERA”...
Establint-se un lligam amb aquest article va aparèixer un altre signat per “un obrero” en el mateix setmanari en l’edició del dia 19 de desembre. El títol era “Un aviso
á los de la Reforma Social”, i explicava el cas d’una denúncia feta per un membre de
la Junta de Reformes Socials de Badalona que havia portat a un inspector a descobrir el treball nocturn de menors i de dones a “La Llauna”, però tanmateix, en la
fàbrica de vidre Costa i Florit també hi havia menors en el torn de nit i ningú ho
denunciava, concloent l’autor: “¿es por miedo?”. La referència a la fàbrica Costa i
Florit ens porta a deixar apuntat, ja que ho ampliarem en parlar de la trajectòria
sindical de Joan Peiró, que uns mesos abans, al juliol, s’havia realitzat una vaga en
aquesta fàbrica on l’aprenent de vidrier Joan Peiró va desvetllar-se com líder obrer
a l’intervenir amb vehemència en favor de l’organització conjunta de totes les categories professionals de vidriers en el marc d’una assemblea.
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La implicació creixent de Joan Peiró dins la Societat de Vidriers i dins de la
Federació de Societats “Solidaridad Obrera”, el van fer “estrenar-se” com assenyalen les memòries del sindicalista llibertari Joan Manent, en un míting a la plaça
Torner de Badalona el 1909 (abans de la Setmana Tràgica) juntament amb el seu
oncle, Josep Belis, i Emili Roca (un obrer metal·lúrgic de la fàbrica “les Puntes”).
El motiu era protestar contra l’augment del cost de la vida i l’acció repressiva de
la policia en la veïna capital, promovent-se intensament en aquella època des del
setmanari anarquista barceloní Tierra y Libertad, una campanya contra l’anomenada “Bastilla Catalana” que no era altra que la presó Model.
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En quan a l’activitat desplegada per Solidaritat Obrera de Badalona, és remarcable l’absència de cap societat de resistència de la ciutat en una gran assemblea de
Solidaritat Obrera a Barcelona segons apareix en la crònica del setmanari
Solidaritat Obrera del dia 26 de març. Al míting en qüestió van assistir “no solamente las entidades que por pertenecer a esta Confederación estan obligadas a ello”, participant 61 societats de tota classe d’oficis de fóra de Barcelona: Mataró, Sabadell,
Terrassa, Vic, etc; tractant-se el conflicte laboral plantejat entre el diari radical El
Progreso i la societat de resistència de l’Art d’Imprimir. Aquest fet planteja o bé el
funcionament irregular de Solidaritat Obrera de Badalona o bé un cert allunyament motivat per les complicitats amb el Partit Radical badaloní. En la mateixa
edició del setmanari en què apareixia la notícia de l’assemblea abans citada, va
publicar-se la subscripció procedent de Badalona pels presos d’Alcalá del Valle
que va ser portada a Barcelona per Martí Thebes (antic secretari de la Societat
Protectora d’Ensenyança Racionalista).
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L’acció obrera, tanmateix, va quedar trasbalsada per la protesta contra la crida als
reservistes per anar a la Guerra del Marroc que va originar una vaga general i
unes jornades insurgents durant la darrera setmana de juliol de 1909.
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La Setmana Tràgica a Badalona
Ens trobem que el desenvolupament de la Setmana Tràgica i les seves conseqüències posteriors a Badalona, van caracteritzar un episodi històric que va marcar
profundament a l’obrerisme badaloní, bé per la importància que va adquirir la
revolta, bé per la repressió governamental que va generar-se.
El detonant previ a la Setmana Tràgica (dies 26-31 de juliol i 1 d’agost) va ser el
malestar popular contra la crida als reservistes per anar a la Guerra del Marroc. A
Badalona, la pressió antibel·licista va deixar-se sentir ja en dues concentracions el
dia 20 de juliol: una manifestació al matí d’unes 500 persones davant l’Ajuntament
mentre es realitzava un Ple Municipal, i una segona a la nit d’unes 400 persones
que, en sortir d’un míting en la Casa del Poble presidit pel diputat provincial
Ambrós Carbonell organitzat per la Joventut Radical Instructiva, va recórrer
espontàniament els carrers del centre fins la Plaça de la Vila.
El dia 26 de juliol va deixar d’arribar el tramvia de Barcelona, i vàries comissions
formades per obrers, entre ells Joan Peiró, van recórrer les fàbriques i tallers per
secundar la vaga general revolucionària que va aconseguir paralitzar la ciutat al
migdia. A la tarda grups de persones van fer aturar el tren correu de Barcelona,
van posar obstacles a la via, van destrossar el telègraf i van cremar el pont del tren
enfront del c/ Torrabadal. A continuació, un grup va dirigir-se al convent dels PP
Carmelites al c/ Sant Miquel, va esbotzar la porta i va saquejar l’indret, cremantse els objectes de l’interior al mig del carrer (l’historiador J. Romero Maura situa
aquest acte violent com el primer de caràcter incendiari en la Setmana Tràgica a
Catalunya). La gent concentrada va dissoldre’s en arribar la Guàrdia Civil que va
detenir dos joves i va disparar a l’aire per anar dissolvent els grups de persones
sobretot a l’entorn de la Plaça de la Vila, efectuant-se algunes detencions més.
Paral·lelament, van ser cremats i destrossats alguns burots (garites per exercir
l’impost de consums). Al vespre va proclamar-se l’Estat de Guerra i va arribar un
esquadró de cavalleria a la ciutat.
El dia 27 la reparació de les vies fèrries va ser obstaculitzada per grups de persones que van ser dissolts per la cavalleria, realitzant-se més detencions. Una comissió va dirigir-se a la Casa Consistorial per demanar l’alliberament dels detinguts,
i a la tarda amb aquesta reivindicació va transcórrer pels carrers del centre una
manifestació on “hi havia força dones, entre les quals la “Rossa”, filla d’en Paxó, la dona
d’en Josep Belis, la mare d’en Garriga, i no hi mancava en Joan Peiró”, segons recorda
Joan Manent. La manifestació va ser dispersada per les forces de cavalleria, reunint-se però una comissió amb l’alcalde.
El dia 28 la vaga general i l’estat de guerra va continuar paralitzant la vida ciutadana destacant-se al llarg del dia els dispars de les forces d’ordre per dissoldre un
grup proper a la Plaça de la Vila, la mort d’un paisà, Ramon Tussell, que no va respondre al crit d’alt donat per una patrulla, i el sabotatge a la línia de telèfon oficial que va deixar de funcionar, única comunicació que quedava a la ciutat. Sobre
aquests tres primers dies, Simó Piera, badaloní d’adopció i company sindical de
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Joan Peiró en la ciutat, i posteriorment dirigent cenetista col·laborador de Salvador
Seguí el “Noi del Sucre”, recorda que “la gent estava fins aquí de tot. Si haguéssiu vist
les nits del dilluns, del dimarts i del dimecres...!”. Així, tal i com descriu el biògraf de
Simó Piera, Joaquim Ferrer, els treballadors “ja no pensaven en la guerra del Marroc
solament, ara ja protestaven per tot, per la feina embrutidora i mal pagada, pels salaris de
fam, per la incultura en què els obligaven a viure, per l’explotació de què eren objecte”.
El dia 29 van destrossar-se dos burots més; el dia 30 en una reunió entre l’alcalde
i els fabricants de la vila va acordar-se per atenuar la situació de les famílies obreres que al menys es pagués la meitat de la setmanada; el dia 31 la ciutat va continuar en calma i els obrers van anar desplaçant-se als llocs de treball per cobrar; el
dia 1 d’agost la ciutat va recobrar el seu aspecte normal; el dia 2 van reprendre’s
els treballs, va circular el tramvia i el tren de Barcelona a Badalona només.
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La repressió de les autoritats després de la Setmana Tràgica va motivar que
Solidaritat Obrera de Badalona coordinadament amb la Comissió pro presos de
Barcelona, recollís fons econòmics pels detinguts. El Eco de Badalona en l’edició del
23 d’octubre va informar de la imputació en Consells de Guerra per la revolta a
Badalona: Joaquim Tomas Centellas (considerat un incitador, Frederic González
Parcet, Leandre Conesa, Santiago Blanch Balaguer (de 15 anys i amb les facultats
mentals perturbades), Jaume Pou i Delfí Martí.
63

Les dades del fons pro presos i algunes referències sobre la repressió a Badalona
van anar apareixent en el setmanari radical Juventud Rebelde que va començar la
seva singladura periodística el novembre de 1909. En dos articles de l’esmentat
setmanari publicats el 13 i 20 de novembre, va informar-se que en la nit del 7 de
setembre s’havien realitzat diversos registres a domicilis particulars de la ciutat,
resultant detinguts 10 individus acusats d’haver fet una reunió preparatòria de la
Setmana Tràgica amb Ferrer i Guàrdia en una casa de Badalona. Aquestes detencions segons la notícia eren producte d’un article anterior de Gent Nova publicat
tres dies abans que, segons els lerrouxistes, instava a la delació pública. Aquest
article titulat “Prudencia, amichs...! Aquí no ha passat res!” que no anava signat, feia
un repàs dels disturbis a la ciutat i afirmava que “eren coneguts els capitostos dels qui
tot aixó feyen [...] y ara... ara ningú ha vist res, ni ningú sap res, ni han sentit dir res, [...]
la prudència serveix moltes vegades de tapabruts a la covardia”.
En les edicions del 27 de novembre, 4 i 11 de desembre de Juventud Rebelde, van
anar apareixent però, altres informacions procedents directament de detinguts
per mitjà de cartes que van obrir la secció “Ecos de la cárcel”. En l’edició del 27 de
novembre, Frederic González des de la presó Model afirmava que estava pres sota
l’acusació d’haver incendiat l’església del c/Sant Miquel, però ell tenia la coartada
que en aquell moment es trobava al local de la Lliga Popular. La següent setmana,
Jaume Pou en l’edició del 4 de desembre, va explicar que: primer fou detingut el
dia 4 d’agost on va coincidir en la cel·la amb Quimet Bastit i amb Murillo, que va
ser posat en llibertat i tornat a detenir el dia 10 d’agost en la Societat Coral La
Badalonense, coincidint aleshores amb Delfí Martí i Santiago Blanch, i amb Frederic
González al costat, i finalment va ser portat a la Model, afirmant però que ell és
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innocent perquè era un dels paletes que treballaven en l’edifici dels carmelites on
va entrar-hi perquè el foc no fes malbé les seves eines, i tot ho vinculava a la mala
fe dels seus acusadors: Ramon Colomer, conserge del Centre Carlista, i Busquets,
espardenyer del carrer del Mar; concloent: “¡Viva España! !Viva Lerroux! ¡Muera la
reacción! ¡Viva Badalona!”. També en la mateixa edició de Juventud Rebelde del 4 de
desembre, el setmanari va publicar la llista dels candidats municipals de la
Coalició Democràtica Radical (Partit Republicà Radical, Lliga Popular, Casino
Espanyol Democràtic), on eren presents els obrers Josep Belis Cortés (també era
vicepresident del Casino Espanyol Democràtic) i Jaume Costa Llansó, intentant
capitalitzar la candidatura els vots en contra la repressió: “¡Liberales! ¡A luchar y á
derrotar la reacción!”. En l’edició de l’11 de desembre, un dels encausats pels fets de
juliol, Frederic González, de nou va tornar a publicar una carta, dedicada aquesta
a denunciar delators: el regidor Joan Duñó - deia - era un dels delators de Joaquim
Tomás; i el seus - suposats - falsos delators eren: Francesc Vidal, Josep Busquets,
Ramon Colomer, coincidint els dos darrers a delatar també Jaume Pou. Tanmateix,
la polèmica ciutadana generada per les anteriors acusacions publicades a Juventud
Rebelde va suscitar una carta d’aclariment d’Antoni Busquets a Gent Nova l’11 de
desembre de 1909, on ell afirmava no ser el delator de Jaume Pou, com així ho
havia reconegut el mateix pres després que ell el visités. Al costat d’aquesta primera carta va publicar-se una carta escrita per Jaume Pou disculpant-se pel malentès de persona. La següent setmana, Juventud Rebelde en l’edició del 18 de desembre va destacar els bons resultats de la Coalició Democràtica Radical que havia
aconseguit 1187 vots augmentant el seu número respecte les eleccions parcials de
maig que havien aconseguit 947. Malgrat tot, la Solidaritat Badalonina va imposar-se en aconseguir 2337 vots mentre que al maig ho havia fet amb 2498 vots. Per
tant, els lerrouxistes no solament van aconseguir estabilitar el seu electorat d’abans de la Setmana Tràgica sinó que van aconseguir d’augmentar-lo uns mesos
després.
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En l’edició de Juventud Rebelde del 5 de març de 1910, va informar-se de la posada
en llibertat després de 7 mesos les “víctimas del jesuitismo”: Joaquim Tomás, Jaume
Pou, Frederic González i Delfí Martí; fet que va impulsar la celebració d’un míting
en el cine Novedades el dia 9 de març convocat per la Comissió pro presos i
Solidaritat Obrera de Badalona per donar gràcies als que havien contribuït al manteniment dels aleshores alliberats i demanar la llibertat dels restants (anteriorment, s’havia celebrat un altre acte de Solidaritat Obrera de Badalona a la plaça
Torner el 23 de gener en suport de l’amnistia que va aplegar tant les comissions
pro presos de Barcelona i Badalona així com una nodrida representació del Partit
Republicà Radical).
El record de la Setmana Tràgica va seguir present en els actes de Solidaritat Obrera
de propaganda societària com el celebrat el 4 de setembre de 1910 al cine
Novedades del c/ Conquista on, davant d’un públic escàs tot i que amb presència
de nombroses obreres, van recollir-se fons per ajudar a la família de Tussell, obrer
mort en la darrera setmana de juliol de 1909, i entre altres oradors va intervenir
l’anarquista Teresa Claramunt que va exposar la necessitat d’unió i associació dels
obrers i les obreres.
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Elements que van facilitar la unió
No es aquest un treball que pretengui ni estigui orientat a aportar nous elements
a l’entorn de la constitució de la Confederació Nacional del Treball (C.N.T.), però
si que hem cregut que fóra important fer una breu descripció de com va anar el
procés de formació d’aquesta central sindical perquè des dels seus inicis van
donar-se una sèrie de fets que van incidir en el desenvolupament de les societats
obreres de resistència de Badalona.
Fent un breu síntesi del procés de formació de la Confederació Nacional del
Treball (CNT) el 1910, cal anotar la seva connexió directa amb la trajectòria de
Solidaritat Obrera, primer com organisme de les societats obreres de la ciutat de
Barcelona el 1907, després com organisme provincial el març de 1908 (en l’assemblea de Badalona) i posteriorment com organisme d’abast català el setembre de
1908.
Des de l’inici de Solidaritat Obrera van trobar-se representades diverses corrents
ideològiques de l’associacionisme obrer català que coincidien a voler potenciar
l’organització obrera deixant en segon terme les seves diferències per intentar
superar així el moment de feblesa organitzativa que “l’obrerisme de classe” patia
aleshores.
La necessitat d’unió de l’associacionisme obrer de caire reivindicatiu i d’ideologia
emancipadora fou entès doncs, com més important en uns moments de debilitat
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organitzativa que les diferències que poguessin haver en la tradició ideològica
dels elements obrers societaris. Tanmateix, aquest no va ser un procés gens fàcil,
en primer lloc perquè cada una de les forces obreristes que tenien representació
en aquestes societats, fonamentalment anarquistes, socialistes, sindicalistes i republicanes de diverses tendències, tenien unes maneres diferents d’entendre una
organització sindical, així com també diferien els seus objectius socials i polítics.
Podríem dir que darrera d’un aparent unitat hi havia estratègies diferenciades que
es van fer paleses en el desenvolupament de la breu història de Solidaritat Obrera
des de 1907 fins 1910.
Així, pel que fa al grup impulsor del socialisme català representat per A. Fabra
Ribas, Josep Comaposada, Badia Matamala, i Gas Belenguer, tenia una manera
diferent d’entendre el sindicalisme esdevenint més propers a les tesis del sindicalisme revolucionari que no pas al discurs oficial de la UGT i al PSOE, més abocat
dins del debat que els socialistes europeus tenien cap a una posició electoralista.
Ara bé, una cosa era mantenir Solidaritat Obrera com un organisme de base geogràfica catalana, que ja l’hi anava bé a aquests sectors del socialisme català per
intentar estendre el seu radi d’influència, i una altra cosa era mantenir una possible lluita per un intent d’hegemonia sindical enfront de la UGT que hagués suposat una greu crisi dins del PSOE, partit al que estaven adscrits i tenien uns lligams
força arrelats. L’historiador Josep Termes ens diu que en el Congrés de Solidaritat
Obrera del Palau de Belles Arts (1910): “els socialistes que hi assistiren anaven ja a la
contra, sabent que es pretenia fer una confederació a escala espanyola. Efectivament, es va
constituir una Confederació General del Treball Espanyola (que de seguida va passar a
anomenar-se Confederació Nacional del treball), que integraria tots els sindicats no afiliats
a la UGT (...) ”. En aquesta conjuntura és significatiu el testimoni del sindicalista
badaloní Antoni Gimeno en l’article “Contra el sindicalismo” publicat a Juventud
Rebelde el 7 de gener de 1911, on denuncia que “desde el Congreso Obrero de
Barcelona hay una atmósfera vil contra el sindicalismo” acusant a “los Pablistas” (seguidors de Pablo Iglesias) de combatre el sindicalisme: “Váyase usted con la música á
otra parte, que el obrero catalán sabe defender sus derechos, y cuando es necesario, afirma
su personalidad y sabe rebelarse sin el mandato de nadie. Afortunadamente son muy pocos
los que gritan ¡viva don Pablito! Pues todos los obreros conscientes, gritamos y gritaremos: ¡viva el Sindicalismo!”.
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En quant al republicanisme radical, la seva influència en l’àmbit de les societats
obreres intentava cercar una força obrerista que fes costat a les seves propostes i
estratègies polítiques tant a nivell local com de major abast. El republicanisme
radical en aquest període encara mantenia força vincles amb propagandistes llibertaris (Ferrer i Guàrdia havia estat l’exemple més clar) i que coincidien amb
determinats processos d’activisme cultural com eren les escoles racionalistes, els
grups lliurepensadors o els grups anticlericals, si bé cal anotar que va començar a
sorgir un discurs institucionalitzant dins del republicanisme radical per guanyar
prestigi com a força política respectable amb la vista posada a assegurar quotes de
poder local i estatal.
També en el camp dels propagandistes llibertaris i anarquistes el camí cap a
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Solidaritat Obrera no va ser gens fàcil, per molt que es tingui la sensació que dins
d’aquesta corrent les idees al respecte fossin més conscients i arrelades. En primer
lloc perquè l’aposta plural que suposava Solidaritat Obrera no era massa ben vista
per alguns militants anarquistes que temien possibles renúncies a l’entorn de les
idees-força dels sectors llibertaris respecte el model sindical, i en relació a les altres
forces polítiques i socials implicades que fins aquells moments no havien tingut
masses punts de contacte. En segon lloc perquè hi havia una tendència més o
menys important que menyspreava el sindicalisme com un mitjà possible d’alliberament social i col·lectiu, creient més en una organització de base afinitària que no
pas amb una base sindical.

Els inicis de la CNT a Badalona
Fent una anàlisi de les dades que tenim sobre el procés d’organització que va anar
des de Solidaritat Obrera cap a la CNT, es a dir del 1908 fins el 1910, ens adonem
que en el si de les societats obreres badalonines aquest procés va suposar un estira i arronsa que finalment va comportar una pèrdua d’efectius en quant al número de societats obreres adherides i possiblement en el nombre d’afiliats.
Si fem un seguiment d’aquesta trajectòria que hem pogut seguir en els apartats
anteriors, ens adonem que en la constitució de Solidaritat Obrera com organisme
de caire provincial en l’assemblea feta a Badalona el març de 1908, la Federació
Local badalonina constava – segons les fonts - d’un total de tretze o dotze societats obreres. En canvi, uns mesos més tard el setembre de 1908, quan Solidaritat
Obrera es constitueix en un organisme de caràcter regional les societats representades eren només dos. Les causes d’aquesta reculada en el si de les societats obreres badalonines no les coneixem amb profunditat tot i que ja hem apuntat les crítiques aparegudes en un article signat per “un obrero social” al setmanari La
República el mes de desembre, donant algunes indicacions de la debilitat i orientació del Consell de Solidaritat Obrera de Badalona.
Resseguint aquest procés de confluència ens trobem en l’últim congrés de
Solidaritat Obrera celebrat el 1910 on va decidir-se canviar el nom de la mateixa
per Confederació General del Treball (posteriorment dita Confederació Nacional
del Treball, C.N.T.), acceptant ser un organisme d’àmbit estatal, el número de
societats obreres badalonines que va participar del procés de convergència d’aquest “obrerisme de classe” era d’onze.
On va constatar-se una gran pèrdua d’aquest obrerisme badaloní que havia format
part des del inicis de Solidaritat Obrera, va ser en el congrés de la CNT de 1911.
Les societats obreres badalonines només van ser cinc i amb una afiliació total de
tan sols 274 treballadors.
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Les causes d’aquesta davallada no són massa clares, si ve tenim algunes hipòtesis
que diversos historiadors ens han ofert i que intenten reflectir aquesta situació.
Així, Xavier Cuadrat, ens afirma que “en 1910, la organización obrera se hallaba muy
quebrantada en Badalona y Vilanova. Y también en Manresa...”. Per la seva banda, Pere
Gabriel ens ho descriu de la següent manera: “A Badalona, com hem pogut veure...,
existia una tradició societaria 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... Més que
en altres llocs, el procés de definició anarquista de la primera CNT provoca 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”.
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SOCIETATS OBRERES BADALONINES ALS CONGRESOS OBRERS
3/ 1908
9/ 1908
Provincial Regional
Solidaritat Solidaritat
Obrera
Obrera

Federació Local Solidaritat Obrera

x

1910
Últim Congrés de
Solidaritat
Obrera

Agustí Casellas
Antoni Regordosa

x
x
x

Forners La Espiga
Perruquers i barbers La Regeneradora
Paletes
Peons i Paletes La Unión
Pintors El Arco Iris
Oficials Fusters

x
x
x x
x
x

Joan Minguet

x
Jaume Costa

x

Cotxers
Arts i Oficis
Operaris Cristallers
Obrers Vidriers
Art Fabril
Metal·lúrgics
Corders
Ateneo Sindical
La Procreación Consciente

x

Representació
sense constància del nom del delegat

x
x
x
x x
x
x

Josep Belis
Josep Garriga
Francesc Prat

Simó Piera
Joan Peiró
(observadors)

Sense representació
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1911
Primer Congrés de
la CNT

Tomas Gimenez

x
x
x
x
x
Josep Belis

LA FORMACIÓ DE LA CNT

Tanmateix, no podem fer unes valoracions de caire molt més precís a l’entorn de
la creació de la CNT, més enllà de les que van elaborar els dos historiadors citats
que han analitzant a bastament aquest procés.
La informació que hem analitzat no ens permet fer deduccions o hipòtesis de caire
molt precís. De tota manera sí que hem en la convocatòria de l’1 de Maig de 1911
la continuïtat del Consell de S.O. a Badalona, que ens fa afirmar la continuïtat de
la tradició localista tot i l’existència de la CNT. De les causes i motius del perquè
no es van enquadrar dins la nova organització, no hem trobat cap tipus de valoració i anàlisis al respecte per part dels dirigents i de les societats obreres que hi formaven part.
A grans trets i per resumir, tot i posar l’accent en la falta d’opinions massa clares
al respecte, tindríem que dir que les societats obreres de resistència de Badalona
van ajudar en un primer moment al procés d’eixamplament del sindicalisme fora
del marc de Barcelona ciutat per després moure’s en una indefinició fruit tant de
la seva possible debilitat com de factors ideològics (influència del republicanisme
radical) que no van ajudar a consolidar el procés engegat.
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L’arribada de Joan Peiró a Badalona
Joan Peiró va néixer el 18 de febrer de 1887 dins d’una família obrera al barri
d’Hostafrancs a Barcelona. Des dels 8 – 9 anys va començar a treballar en la indústria del vidre, primer a Sants, després a Poble Nou i més tard a Badalona. Sobre
l’arribada de Peiró a Badalona, el sindicalista badaloní Joan Manent i Pesas, va
situar-la cronològicament en les seves memòries en l’any 1905, i l’historiador Pere
Gabriel la situa a partir del 1908 quan Peiró ja s’havia casat amb Mercè Olives,
aleshores treballadora de l’Espanya Industrial, havia residit temporalment a Poble
Nou el 1907, i un any més tard, l’any 1908, va aparèixer per primera vegada com
ajudant vidrier de l’empresa Costa i Florit de Badalona. Dins l’empresa, explica
Joan Manent, com en el conjunt d’empreses de vidre i cristall, hi havia una jerarquia fonamentada en els oficis que beneficiava la patronal: “en aquells temps, els
obrers vidriers de tot Espanya treballaven a l’ ‘agrat’, o sigui, a preu fet. I els aprenents,
tot just si aconseguien cobrar un jornal, perquè eren remunerats – amb una mena de propina – pels mestres vidriers, els quals la repartien de manera capritxosa i, gairebé sempre,
injustament”. Manent recorda que “en aquells temps, els obrers vidriers que fabricaven
ampolles, garrafes i bombones a base de vidre negre, com vulgarment es diu, tenien constituïda una societat obrera de resistència. Hi pertanyien els mestres vidriers i llurs ajudants. En canvi, els aprenents – que en la seva immensa majoria eren encara nois força mal
tractats pels seus companys de treball – no tenien dret a pertànyer a l’esmentada societat.
No solament els “gàmens” - que era el nom dels aprenents -, sinó que tampoc no hi podien
pertànyer els altres obrers que treballaven en aquella fàbrica: els que feien de fogoners,
arquistes i els vestidors de garrafons”. Un testimoni sobre la violència exercida als
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aprenents, ens el dóna Simó Piera, era aprenent en la fàbrica del “Cristall”, i en
una ocasió va caure-li una peça de vidre a terra, i el mestre “va fer-me un bony al
cap amb un ferro de manipular el cristall. Cansat d’aquests tractes, vaig alçar la pala amb
totes les meves forces, però un nebot seu tingué temps d’aturar-me el cop”.
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L’estiu de 1908 - entre l’u i el catorze de juliol -, Joan Peiró va secundar una vaga
en l’empresa Costa i Florit on treballava d’ajudant de vidrier i va protagonitzar la
primera intervenció pública a favor d’una millor organització sindical dels obrers.
El desencadenant del conflicte laboral segons va publicar El Progreso el dia 4 de
juliol eren les injustícies del director Josep Castro: “siendo régimen del sistema alemán que los maestros vidrieros perciban el haber de 150 pesetas mensuales y los ayudantes 110, y en vista de que el director de mucho tiempo a esta parte mendra los jornales de
una manera exagerada, puesto que había oficiales vidrieros que sólo cobraban 110 pesetas
y los ayudantes 80, todos los operarios de la casa como un solo hombre, acordaron reclamar lo que entienden les corresponde, presentando al efecto una demanda á sus patronos”.
El mateix diari el dia següent va publicar sobre el mateix conflicte laboral una llista d’esquirols i relata un episodi de maltractament a un obrer un dia abans de convocar-se la vaga quan el director va negar auxili a un obrer que s’havia accidentat
en el treball. Finalment, el dia 17 va publicar-se la resolució del conflicte amb el
triomf obrer, cedint els patrons a les demandes dels operaris que eren les mateixes condicions de treball que ja gaudien els operaris de la casa Vilella de Poble
Nou, i es destacava el suport rebut als vaguistes per part de Solidaritat Obrera de
Badalona, la Societat de Paletes, i la Junta local de Reformes Socials. L’èxit, però,
va ser contestat pel sector professional del mestres vidriers que acusaren en una
assemblea al president de la Societat de Vidriers de Badalona, Jaume Pladevall, de
beneficiar més al col·lectiu d’ajudants i d’aprenents (aquests darrers exclosos de la
societat vidriera). Peiró va intervenir en l’assemblea on va defensar fermament el
cap de la Societat de Vidriers i la importància d’organitzar-se conjuntament perquè tots els obrers de la indústria vidriera milloressin les condicions generals de
treball. Sobre el fet, Joan Manent ens diu que “la seva argumentació fou tan justa i
verídica que la immensa majoria dels obrers reunits aclamaren en Peiró i ben poc va faltar
perquè no l’alcessin a pes de braços”.
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Un segon episodi que va marcar la trajectòria de Joan Peiró, van ser les vivències
personals abans, durant, i després, de la Setmana Tràgica l’estiu de 1909. Ho hem
vist anteriorment en l’anàlisi local dels primers passos de Solidaritat Obrera i el
desenvolupament de la Setmana Tràgica, esdeveniments que van fer canviar l’ordre d’inquietuds vitals de Joan Peiró després del seva jornada laboral que fins el
moment no havien estat altres que “l’afició a “art del toreig” i al teatre de mims”,
segons escriu Joan Manent. A conseqüència de la Setmana Tràgica, Peiró va ser
empresonat per primera vegada segons ens assenyala Pere Gabriel, mentre que
Joan Manent destaca el fet que va veure’s obligat a amagar-se una temporada.
Simó Piera recorda que a Badalona van haver-hi dos treballadors condemnats a
mort que finalment van ser indultats, que ell mateix va veure’s obligat a amagarse i veient com la repressió no amainava va marxar al Rosselló per collir raïms i
després va romandre exiliat a Tolosa fins a final de novembre de 1909.
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Va ser en aquesta període que Joan Peiró va aprendre de manera autodidacta a llegir i escriure, i caldria relacionar aquesta circumstància amb les primeres incursions en la premsa de Joan Peiró que van tenir lloc a partir de 1910 a Juventud
Rebelde, òrgan del Partit Republicà Radical a Badalona.
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Conflictivitat laboral i associacionisme obrer (1910-1914)
Com hem vist la incidència entre els obrers del republicanisme radical era força
important en començar la dècada dels anys deu a Badalona. En les eleccions de
novembre de 1909, Josep Belis va ser un dels candidats municipals de la candidatura lerrouxista tot i que no militava en el partit, el dirigent de la Societat de
Paletes, Simó Piera, va formar part de diverses juntes del partit radical (anteriorment Simó Piera Pagés juntament amb el seu germà Xavier havia format part de
la Juventut d’Unió Republicana el 1906), el dirigent de la Societat d’Oficials
Fusters, Jaume Costa, va establir vincles amb el republicanisme lerrouxista també
des de 1906, recordant el seu fill Josep Costa com Joan Peiró i el seu pare “también
fundador de la CNT con el n.º de delegación 94 representando a los carpinteros de
Badalona, todas las tardes de los domingos me llevaba con él a un café que existía en una
sala que no rebasaba los cien metros cuadrados, en donde tenían aistencia muchos miembros del Partido Republicano Radical, creado por el político oriundo del cañaveral madrileño, Alejandro Lerroux y García. Mi padre, que había sido Secretario de la Sección local
del Partido Federal de Pi y Margall, al morir dicho eximio pensador y escritor en 1905, el
autor de mis días, junto con otros muchos correlegionarios, se quedaron enganchados al
carro de Lerroux”.
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En referència al ja citat Congrés obrer del Palau de Belles Arts, van adherir-se de
Badalona: la Federació Local de Societats Obreres “Solidaridad Obrera” de
Badalona, les societats de Forners, Perruquers i Barbers, Obrers Paletes, Peons
Paletes, Pintors, Oficials Fusters, Cotxers, Arts i Oficis, Operaris Cristallers,
Obrers Vidriers; afegint-se una entitat de nova creació: l’Ateneo Sindicalista
“Procreación Consciente”. Van assistir-hi com observadors Simó Piera i Joan Peiró,
els qui van impulsar l’entitat juntament amb Antoni Gimeno, Joaquim Barriga i
Jaume Marqués. El reglament de l’Ateneo publicat a Juventud Rebelde el 5 de
novembre de 1910, destacava que: “no se admitirá nadie que no esté afiliado a su respectiva sociedad de resistencia”, “la obligación de colaborar contra el capital”, i de ser un
“constante defensor de la procreación consciente como medio de poder redimirse la humanidad”. La fundació de l’Ateneo Sindicalista va ser atribuïa des del setmanari Gent
Nova a l’empenta d’uns “lerrouxistes de l’Ateneo Obrero”, els quals van defensar-se
per mitjà d’un comunicat a Juventud Rebelde en l’edició de l’11 de febrer de 1911
que eren “entidades separadas sin conexión”, per tant, tot era producte d’una confusió, i “sus intenciones son ‘instruir’ y ‘educar’ al obrero tanto para la conquista económica como en el orden intelectual”. De fet, tant Antoni Gimeno com Simó Piera for-
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maven part del Partit Republicà Radical de Badalona. El dia 27 del mateix mes
l’Ateneo Sindicalista “Procreación Consciente” va organitzar un acte públic al cine
“Mary” emplaçat a La Rambla de Badalona per protestar contra les sentències de
mort d’uns ciutadans japonesos al seu país, un fet que va portar entre altres intervencions, a que Simó Piera exposés la necessitat d’estendre la fraternitat universal
i a Josep Belis de parlar contra la tirania dels governs, adherint-se a l’acte vàries
entitats locals destacant-se pel seu caràcter obrer el Consell de Solidaritat Obrera
de Badalona, i l’Agrupació Socialista (que deuria haver-se fundat recentment).
73

En quant la Federació Local de Societats Obreres “Solidaridad Obrera”, després de
l’activitat pro presos derivada de la Setmana Tràgica, va emprendre una campanya solidària que va tenir el recolzament de 10 societats de resistència badalonines
en suport dels vaguistes de Barcelona i Sabadell, i ja hem citat la continuïtat local
del Consell de S.O. almenys fins la convocatòria de l’1 de Maig de 1911 tot i l’existència formal de la C.N.T.
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La conflictivitat laboral va tenir el seu punt fort durant la vaga general de l’Art
Tèxtil convocada pel sindicat “La Constancia” de Barcelona que va tenir un seguiment massiu a Badalona entre el 29 de juliol i el 22 de setembre de 1913. La vaga
a nivell de Catalunya va tenir un seguiment de 4.500 homes i 23.000, doncs era un
sector on la mà d’obra femenina era majoritària. Els primers dies a Badalona, la
vaga en les fàbriques de filats i teixits va ser acompanyada per obrers d’altres
fàbriques i setmanalment van convocar-se reunions de seguiment del conflicte on
coincidien “la honrada blusa al lado del limpio delantal”. El dia 26 d’agost va obrir la
fàbrica de la Vda. Mercader i també alguns petits tallers del carrer Sant Isidre on
van registrar-se incidents entre vaguistes i la Guàrdia Civil que va fer vàries càrregues. Altres incidents van tenir lloc entre obreres el dilluns 22 de setembre quan
totes les fàbriques van obrir definitivament, aconseguint el sindicat un triomf pactat que va suposar un augment de salari i la reducció de la jornada laboral.
Els problemes en el sector tèxtil van portar a una nova vaga en la important fàbrica Vda. Mercader entre el 17 de febrer i el 12 de març de 1914, on 39 dones van
reclamar un augment salarial però el conflicte laboral va resoldre’s favorablement
a l’empresa.
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Els primers articles de premsa
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Joan Peiró amb la signatura Juan Fuentes (en record d’una afició juvenil per aquest
torero) va iniciar la seva empremta periodística al setmanari badaloní Juventud
Rebelde amb un article d’opinió que va aparèixer en la pàgina de portada el dia 5
de març de 1910. El primer article de Peiró, “Del enemigo el consejo”, estava centrat
en la defensa de les escoles laiques “donde, en fin, se hacen hombres libres, no esclavos
de la antigua Roma” i en contra la ferotge repressió després de la Setmana Tràgica
que va portar a l’assassinat de Francesc Ferrer al castell de Montjuïc: “Desde muy
lejos, allá en el horizonte se vislumbra la silueta del mil veces maldito castillo. Recordad
que en él asesinaron al maestro; á nosotros incumbe conservar su obra”. L’article acabava amb una picada d’ullet al lerrouxisme: “Radicales, á defenderse!”. Aquesta primera incursió de Peiró en la premsa republicana badalonina fou l’inici d’una activitat complementària a la seva trajectòria sindical que va anar evolucionant i, per
tant, els articles de Peiró van ser un canal d’expressió de la veu dels obrers, i de
l’esforç per estendre i afiançar el sindicalisme que, arran de les contradiccions amb
el republicanisme van fer que Peiró deixés de ser un col·laborardor habitual de
Juventud Rebelde a mitjan 1915.
Reprenent el fil però, dels primers articles a Juventud Rebelde, Peiró va escriure el
seu segon article el 26 de novembre de 1910, inagurant la secció “Los que trabajan”,
apartat que l’òrgan radical va cedir a la lliure expressió dels obrers tal i com ho
feia El Progreso a Barcelona. Així, Juan Fuentes va dedicar l’article, “Democracia
Neroniana”, al president del govern José Canalejas, identificat políticament com
demòcrata i sociòleg, però, segons Peiró, el que permetia els abusos d’una burgesia que “desplifarra el dinero en champaquizadas orgías y prostitutas” mentre els obrers
tenien uns salaris de fam. Una qüestió que portava a Peiró a demanar la solidaritat obrera amb els vaguistes de Sabadell en lluita. L’article estava en la mateixa
línia d’un altre de Bru Lladó publicat a Solidaridad Obrera una setmana abans i de
la campanya d’aquest setmanari en suport dels vaguistes de Sabadell, podent-se
establir la voluntat de Joan Peiró de fer arribar l’actualitat obrera de Catalunya per
mitjà del setmanari radical badaloní al conjunt d’obrers de la ciutat.
El següent escrit de Juan Fuentes va fer-se esperar fins el 6 d’abril de 1912 i va tornar a aparèixer dins la secció “Los que trabajan”. Es titulava “Moral de redención. El
hombre” i era el primer de dos articles sobre la bondat primigènia de l’home en la
línia del pensament de F. Pi i Margall i on l’empremta de P. J. Proudhon s’expressava amb el convenciment que la raó del més fort va crear la propietat privada,
“que es producto del robo”, i les lleis socials orgàniques: “si bien las leyes humanas, llamadas de civilización, han arrancado a los seres de su primitivo estado de ignorancia, no es
menos cierto que les ha pervertido els instinto, inculcando el latrocinio basado en la razón
del más fuerte, y el respeto del débil al robo legal estatuído por las leyes orgánicas de la civilización impuestas violentamente”. Així com els efectes manipuladors de les religions
i el patriotisme que “divide a la gran família humana en castas y nacionalidades”.
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La sèrie “Moral de redención” va continuar amb dos articles més dedicats al
“Concepto de Libertad”. Van aparèixer desordenats, primer el titulat com segona
part el 4 de maig i després la primera part l’11 de maig de 1912. En el primer d’ells,
Peiró va teoritzar sobre la llibertat, distingint entre la secundaria i la positiva: “Más
yo no digo que los obreros no deben intervenir en las luchas políticas; he dicho más arriba
que, a mi entender, existen dos libertades: secundaria y positiva: esto es: el primer principio puede conquistarse por medio de las luchas políticas, llevando a la gobernación [...] y
la libertad positiva es la revolución social”. En el segon article sobre el concepte de llibertat, Peiró va reivindicar la necessitat d’ “instrucción a los obreros comprendiendo
su posición de explotados y el derecho a reclamar un puesto en el banquete de la vida”.
Després de teoritzar sobre les llibertats, Peiró va publicar tres nous articles de la
sèrie “Moral de Redención” amb el títol “Problema urgente”: en el primer, després de
citar a Pi i Margall i una frase seva: “los productores cuando sean conscientes de los
engranajes sociales derrumbaran el régimen burgués”, va defensar la sortida del mercat laboral de les dones treballadores que havien de deixar els seus fills; en el
segon article, va aprofundir en la condició laboral de les dones: “ya que la sociedad
es injusta cabe sacarla del mercado laboral”, esdevenint el deure dels obrers d’ “asociarse, ante la escasez de brazos, imponer sus condiciones y no expulsar a los obreros mayores”; i en el tercer article de conclusió va argumentar que l’emancipació dels treballadors hauria de ser obra dels treballadors mateixos: “en resumen: La misión primordial, la más trascendental del Obrero, está en su respectivo Sindicato de arte u oficio,
cuyo organismo, para consolidar más la unión, debe ser ajeno á toda política”, una situació que portaria a “nuestra completa redención, cuyo camino nos traza la Moral
Sindicalista”.
Una vegada finalitzada la sèrie “Moral de Redención”, les col·laboracions de Juan
Fuentes van centrar-se en l’anàlisi crític de la societat establint una connexió directa amb la conflictivitat laboral i social del moment, tal i com havia estat el seu
segon article de premsa publicat. Així, en l’article “!Vaya unas cosas!” publicat el 24
d’agost va incidir en les mesures contràries als obrers decretades pel governador
Portela Valladares, i després d’un breu període d’absència a les pàgines de
Juventud Rebelde, en l’edició del 5 d’octubre, l’article “Sobre el conflicto ferroviario.
Táctica Socialista” va criticar l’intrusisme polític en el món sindical i en concret les
tàctiques dels socialistes: “que esperaban la derrota [dels sindicalistes catalans al
Congrés ferroviari de Madrid] para alcanzar una superioridad táctica, para trazar planes de lucha sobre todos los ferroviarios”.
En referència a la vida familiar de Joan Peiró i Mercè Olives, Juventud Rebelde va
anunciar en l’edició del 2 de novembre de 1912, la inscripció en el registre civil
d’una filla amb els noms d’Aurèlia, Electra i Casandra, convertint-se aquest acte en
una manifestació de suport als actes civils amb la presència d’una representació
de la Casa del Poble del districte IV, del Grup Anticlerical Benèfic, l’Agrupació
Lliurepensadora del Poble Sec, la Societat de Progressiva Femenina, “Damas
Rojas” del districte VIII de Barcelona, el Centre d’Estudis Psicológics “El
Altruismo”, la Juventut Republicana de la Casa del Poble. Donant Josep Belis les
gràcies a tots i a totes les assistents.
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INICIS DE L’ACTIVITAT SINDICAL ...

Joan Peiró, Juan Fuentes, en la seva vessant d’articulista, va anar despullant les contradiccions del progrés econòmic i social capitalista bé en la secció “Los que trabajan” o bé sota l’epígraf “De colaboración”. Fuentes va escriure sobre les desigualtats
socials: “¿No es un robo, un crimen, que mientras la clase alta derrocha fabulosas fortunas en lo superfluo, el proletario, diezmando su existencia con un trabajo brutal, vegeta en
la más abyecta miseria que degrada al individuo?”; sobre el patriotisme i la Guerra del
Marroc: “el patriotismo es el amor a la colectividad nacional; de lo contrario es mentira,
sólo mentira”; va escriure sobre el fariseisme religiós: “glorifiquen la Cruz, los tenderos, los panaderos, los taberneros, los comerciantes y burgueses que roban en el peso y en
la medida y envenenan a los consumidores un día tras otro día; que explotan despiadadamente los trabajadores”, demanant a la gent progressista un major compromís per a
“contribuir eficazmente a la desaparición de ese anticlericalismo platónico” ja que la inactivitat dels anticlericals “nos está poniendo a la altura de cualquier villorio rural, donde
el cura es el amo de la calle y del hogar de todos los Brutos ciudadanos”; va polemitzar
bruscament amb “los mujerzuelas” i “los puercos” de Sol Ixent, òrgan d’expressió
local de la Lliga Regionalista arran de la publicació d’un article difamatori contra
ell; va criticar en diverses articles les autoritats del moment per posicionar-se en
contra els obrers en els conflictes laborals; va insistir en la necessitat de la solidaritat obrera amb les vagues plantejades i de sindicar-se per poder tenir força els
obrers i transformar primer les relacions laborals i després la societat al marge de
la política perquè amb ella “a lo más que pueden aspirar los proletarios, es a pasar de
esclavos forzados a la categoria de esclavos voluntarios”. Destacant-se l’enèrgica contundència dels seus arguments en ocasió d’una article dedicat a la fàbrica de “la
Llauna” on “a excepción de unos cuantos compañeros, empezando por los súbditos de
‘mossen Anton’, pasando por los concurrentes al centro de colocaciones del Círculo
Católico y terminando por los hombres corcho, allí no hay conciencia de clase ni nada”,
concloent: “aquél que está supeditado a la tutela del burgués sin estar asociado no es un
hombre, no es un obrero, no es nada: es un indigno que no merece las carícias del aire ni
del sol”. Fuentes va aprofitar la seva tribuna mediàtica per denunciar públicament
amb noms i cognoms els “magdalenos” que feien d’esquirols, demanar el boicot a
comerciants que no són solidaris amb els vaguistes; va carregar tintes contra les
difamacions del Gremi de Fabricants de Badalona en contra la Federació Local de
Societats Obreres que ell presidia; i una vegada va deixar de col·laborar amb certa
assiduïtat a Juventud Rebelde, ja que podia utilitzar com vehicle d’expressió la pròpia premsa obrera que s’havia pogut consolidar a la ciutat, i degut a les diferències amb el món de la política, van aparèixer algunes col·laboracions signades com
Joan Peiró desmentint acusacions d’un grup crític contra la Federació Espanyola
de Vidriers i Cristallers, i el procés d’acostament de la Federació Local de Societats
Obreres a la CNT.
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Joan Peiró amb els seus companys de la Cooperativa Obrera del Vidre de Mataró.

Joan Peiró parlant en un acte l’any 1937 a València quan era Ministre d’Industria.

Joan Peiró amb la seva companya Mercè Olives i Bonastre.

amp de tir de Paterna (València) on va ser executat Joan Peiró per la Dictadura Franquista
el 24 de juliol de 1942.

Primera constancia escrita de la implicació social i sindical de Joan Peiró a Badalona, en
un acte de suport pels succesos de Alcalá del Valle. 4 d’agost de 1908.

Acta presentada al Govern Civil, fent esment de la constitució de Solidaridad Obrera de
Badalona. Signat pel secretari general José Belis. 26 de febrer de 1908.

Segell de Solidaridad Obrera de Badalona. En relació amb un acte de suport als obrers de
Alcalá del Valle. 1908

Dues capçaleres de Juventud Rebelde, òrgan del Partit Republicà Radical de Badalona. La
primera de 1910, i la següent del 1915.

Juventud Rebelde. Primer article de la tasca periodística que Joan Peiró (Juan Fuentes) va
exercir a Badalona. Publicat el dia 5 de març de 1910.

Convocatoria de míting pel Primer de maig del 1911 feta pel “Consejo de S.O.”.

Convocatòria de míting “Monstruo” del Conité de Huelga, en recolzament de la vaga dels
obrers de l’Art Fabril. 2 d’agost de 1913.

Convocatòria de míting pacifísta en contra de la I Guerra Mundial, convocat per l’enbrió
de la Federación Local de Sociedades Obreras Badalona, E.O. Datat el 26 d’abril de 1915.

Acta presentada al Govern Civil, fent esment de la constitució de la Federació Local de
Societats Obreres de Badalona. Signat per Joan Peiró com a representant de les Societats
Obreres Badalonines . 9 de maig de 1915.

Les dues capçaleres de l’òrgan de premsa de la Federació local de Societats Obreres. Una
anterior a la integració a la CNT i l’altra quan ja estava dins de l’organització confederal.

Capçalera del periódic quinzenal, El Vidrio, portaveu de la Federació Espanyola de Vidriers
Consta l’adreça d’Eduard Maristany no 206, de Badalona on Joan Peiró rebia la correspondència, dirigida al periòdic.

Article aparegut a La Colmena Obrera no 55 (22-12-1917) signat per J. Fuentes pseudónim de Joan Peiró, en el que espressa la capacitat del proletariat per transformar la societat.

La Colmena Obrera. Número 73. (07-09-1918). Portada arrel dels fets sanguinolents del
26 d’agost en que assasinaren a quatre treballadors

Portada del diari de la CNT, “Solidaridad Obrera”(28-08-1918) remarcant els greus fets succeits a Badalona, per l’assasinat de quatre treballadors arrel del conflicte de l’empresa Cros.

II PART

JOAN PEIRÓ A BADALONA
1915-1920

LA CREACIÓ DE LA FEDERACIÓ LOCAL
DE SOCIETATS OBRERES A BADALONA

Preinici

La creació de la Federación Local de Sociedades Obreras de Badalona (FL de SO)
el juny de 1915 no sorgeix d’una forma sobtada, sinó que és el resultat de processos d’acostament de les diverses societats obreres de la ciutat per afrontar problemes derivats d’un nou escenari politic i social a la ciutat.
A Badalona, com ja hem descrit, la influència del republicanisme radical va ser
més forta que a altres ciutats de la perifèria de Barcelona, tot i que estimem que
durant aquest període ja començava a entrar en crisi la seva influència, sobretot
pel que fa a les societats obreres i al món obrer en general.
L’historiador J. B. Culla reflecteix el moment polític del republicanisme radical en
els següents termes:
“ El 1914, quan una CNT molt precàriament organitzada tot just va emergint de la clandestinitat, els radicals, valent-se de l’ascendent que conserven sobre un cert nombre de
societat d’ofici, intenten fer d’aquestes peons al servei de llur política –“convertir-la en
auxiliars de la democràcia”, segons Lerroux– i, en general, procuren mantenir amb el sindicalisme incipient una “aliança de conveniència (...)”
1

En aquest sentit l’evolució del republicanisme radical cap a posicions cada cop
més conservadores va fer perdre la possible simpatia que podia tenir en les files
d’algunes societats obreres de Badalona.
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A la vegada, la constitució de la Federació Local de Societats Obreres de Badalona
creiem que s’emmarca en una involució creixent de les condicions de vida de la
classe obrera del país i per reacció un inici de mobilització ascendent de la classe
obrera catalana i espanyola per fer front a aquesta difícil situació.
Aquesta mobilització obrera i sindical va estar afavorida durant la segona part de
la dècada que va de 1910 al 1920 pel fort creixement del nombre d’indústries i,
principalment, pel fort increment de la població obrera a Badalona.
Fent una breu síntesi, Badalona va passar de tenir una població de 20.957 habitants el 1910 a un total de 29.361 d’habitants l’any 1920. És un augment demogràfic força espectacular que se situa al voltant d’un 50%. Cal afegir que aquest és
encara més important en el vessant i el pes de la població obrera.
En un manifest que diverses societat obreres adreçaven a tots els treballadors de
Badalona i datat al 14 d’octubre de 1914, en canvi, veiem que ens trobem amb
una situació de “crisi industrial” que és el que va succeir al principi de la guerra
europea.
“El presente momento se va haciendo cada día mas insostenible. Uno tras de otro van
cerrándose los centros de producción, supeditando así a la clase obrera en las garras de la
más espantosa de las miserias en perspectiva.
Tal estado de cosas, exige que hoy, que aún nos quedan aquellas energías que mañana el
hambre nos contrarrestara, aunemos nuestro esfuerzo para realizar un acto de demostración y pedir lo que en justicia nos pertenece, esto es, el derecho a trabajar y a vivir...”
El manifest acabava amb una convocatòria per fer una gran assemblea a la Sala
Picarol el dia 15 d’octubre de 1914 a dos quarts de nou de la nit, per anar posteriorment a una reunió general de societats obreres de l’Estat espanyol que se celebraria a Mataró.
El manifest anava signat per les següents societats obreres de Badalona:
Sindicato Arte Fabril, Sociedad de Vidrieros, Sociedad de Cristaleros, Sociedad de
Carpinteros, Sociedad de Aserradores Mecánicos, Sociedad de Peones Albañiles, Sociedad
de Oficiales Albañiles, Sociedad de Pintores “El Arco Iris”, Sociedad de Panaderos “La
Espiga”, Sindicato de Oficios Varios, Sindicato de Metalúrgicos. Sociedad de Ladrilleros y
la Sociedad de Agricultores.
Un altre fet que podem considerar de força importància i que es va celebrar a
Badalona al final de març de 1915 va ser el II Congrés Nacional de l’Art Fabril i
Tèxtil d’Espanya, el qual va reunir una bona part dels sindicats tèxtils del país.
És de ressaltar la presència d’una representació de “qualitat” per part del sindicalisme socialista de la UGT en l’àmbit de l’Estat espanyol (Francisco Largo
Caballero i Julián Besteiro), així com de sindicalistes llibertaris de Barcelona
(Francisco Miranda).
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Juntament amb el debat concret corresponent a l’estratègia sindical a dur a terme
per part del obrers tèxtils en l’àmbit estatal a aquest congrés i a proposta de la
delegació de Calella, es va intentar que la influent Federación Nacional del Arte
Fabril y Textil s’integrés a l’estructura sindical de la UGT.
Després de diverses intervencions, a favor i en contra de la proposta, es va decidir seguir amb la mateixa dinàmica anterior de no inserció en cap de les estructures sindicals existents.
2

Seguint el camí previ de la “constitució formal” de la FL de SO de Badalona també
ens trobem que pels volts del 26 de abril de 1915 es va fer una convocatòria titulada “POR LA PAZ” a la qual es convoca “trabajadores, ciudadanos” a un “grandioso mitin” de propaganda pacifista en contra de la guerra europea, al dijous 29
de abril de 1915 a les nou de la nit a la Sala Picarol de Badalona.
El següent míting formava part d’una campanya d’àmbit estatal que es va celebrar
a la ciutat de El Ferrol els dies 30 de abril i 1 i 2 de maig de 1915 amb el nom de
Congreso Internacional de la Paz i en contra de la que posteriorment s’ha anomenat com la Primera Guerra Mundial.
La influència del sectors llibertaris a aquesta convocatòria va ser de gran importància, si bé també val a dir que altres opcions ideològiques i polítiques hi van
donar suport.
Part de l’escrit deia:
“... Y entre tanto en el espantoso teatro de la guerra caen los proletarios a millares en holocausto de sus propios explotadores, en aras de aquellos que, después de dejar el fusil, después de alcanzar la victoria sobre sus pretendidos enemigos, continuarán explotando más,
si cabe, a los que expusieron sus vidas en defensa de sus intereses. Y esto es vergonzoso...
creemos que Badalona tiene el deber de sumarse a esa corriente pacifista, y oponerse a la
continuación de ese trágico festín donde se derrocha la sangre proletaria...”
Els oradors del míting a Badalona van ser: Colomer, Roca, Nin, Arbós, Rueda (de
Barcelona) i alguns representants de les Societats Obreres de Badalona.
El fullet anava signat per La Federación Local de Sociedades Obreras de Badalona,
E.O. i la seva Comissió Organitzadora.
Estem com es pot veure en el preinici immediat de la Federació Local de Societats
Obreres que es va engegar el juny d’aquell any. Tot i que aquesta encara no estava
definida “legalment”, sí que ja havia engegat una dinàmica de presentació pública.
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Inici de la Federació Local de Societats Obreres a Badalona
La creació legal de la Federació Local de Societats Obreres de Badalona, la podem
datar pels vols de juny de 1915, segons els estatuts de constitució que hem pogut
consultar del Registre del Govern Civil de Barcelona.
3

L’escrit anava signat per Joan Peiró “mayor de edad, en el uso de todos sus derechos,
habitante en la calle de General Weiler, nº 211 , piso primero y en el nombre de todas las
Sociedades Obreras de Badalona que desean fundar una Federación...” en tant que representant en aquest escrit de la Comissió Organitzadora.
El mateix escrit tenia inicialment la data de 9 de maig, si bé hi ha un afegit de dos
articles posteriors amb data posterior de 3 de juny. Finalment, el Registre del
Govern Civil li dóna la data d’entrada el dia 7 de juny de 1915.
En la constitució de la Federació Local creiem que hi van participar les diverses
societats obreres de la ciutat que estaven al voltant del manifestos signats mesos
abans, si bé no tenim una constància escrita i objectiva d’aquest fet.
Quant a la tasca i el rol que va tenir Joan Peiró en aquest procés, Pere Gabriel en el
seu llibre dedicat als seus escrits li dóna un paper de força importància en la creació d’aquest organisme obrer, així mateix com en la nova empenta que va protagonitzar la Federación Nacional de Obreros del Vidrio, de la qual Badalona durant
un temps serà la seva seu i lloc d’importants lluites del obrers vidriers, sobretot pel
que fa referència a l’empresa Costa Florit y Cia, lloc on treballava Joan Peiró.
4

“ D’altra banda, cal tenir en compte que Peiró havia aconseguit el 1915, a partir de la
societat de vidriers de Badalona, l’agrupació de tots els sindicats badalonins en una federació local i així mateix del seu òrgan de premsa La Colmena Obrera”
5

El paper que hi té tant Joan Peiró com la Societat de Vidriers de Badalona el
podem intuir pel seu protagonisme dinamitzador de lluites i defensor de la classe obrera badalonina, així com a la tasca propagandística que va exercir dins el
periòdic La Colmena Obrera. També és de destacar que va ser el primer secretari
general de la Federació Obrera fins a l’agost de 1916.
Pel que fa a les bases i les idees-força d’agrupació d’aquest obrerisme badaloní
que del temps de Solidaridad Obrera (1908) no havia tornat a estar tan àmpliament unit, creiem que fóra important citar textualment una part del seu articulat
per conèixer quins són els punts inicials de convergència.
Els estatuts de la Federació Local aprovats el juny de 1915 estaven dividits formalment en tres capítols, cada un dels quals constava de diversos articles.
El primer capítol tenia com a base del seu text “l’objecte de la Federació”. El
mateix capítol constava de cinc articles (de l’1 al 5), que posteriorment assenyalarem, i és sens dubte el que té un contingut ideològic més precís.
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El segon capítol especifica la forma de la constitució, la seva direcció i l’administració que havia de tenir la Federació (tres articles la defineixen, del 6 al 8). La base
fonamental de les decisions de la Federació era presa pel Consell que representava a la seva vegada totes les societats obreres federades.
Per últim, el tercer capítol feia referència a unes “disposiciones generales” que
encabien normes generals de funcionament i d’adscripció i que constava de set
articles (del 9 al 15).

ESTATUTS DE LA FEDERACIÓN LOCAL DE SOCIEDADES OBRERAS DE BADALONA

(Reproducció parcial del estatuts: d’un total de dotze articles, copiem literalment
els sis que creiem de més rellevància)
OBJETO DE LA FEDERACIÓN:
Artículo 1º: Con el título de “Federación Local de Sociedades Obreras de Badalona”, que tendrá su domicilio social en la calle de San Miguel nº 6, piso 1º, o en donde las circunstancias
determinen, se crea una Federación Obrera de artes y oficios, la cual será integrada únicamente por las sociedades netamente obreras de la localidad.
Artículo 2º: La misión que en la Federación estará encomendada será la de divulgación y propaganda de los principios de asociación, como también establecerá relaciones fraternales y de
solidaridad, si las circunstancias son favorables para ello con todos los sindicatos y organismos
federativos y confederativos de España y del extranjero.
Artículo 3º: La Federación tendrá como función primordial, siempre que sus medios económicos le permitan, la de organizar actos de propaganda societaria, alejando a ésta, en absoluto de
toda tendencia política y religiosa.
Artículo4º: Asimismo, la Federación procurará, por todos los medios legales que estén a su
alcance, fundar un periódico que será órgano de la misma y portavoz de las sociedades federadas, en el cual podrán exponer sus aspiraciones todos los trabajadores, siendo condición indispensable la de remitirse a la propaganda obrera, aunque desde sus diversos puntos de vista y
sin personalizar, sin tener en cuentas las ideas sociales, políticas y religiosas de los articulistas.
Artículo 5º: Entendiendo que una de las cuestiones previas para la emancipación de la clase
obrera es el problema cultural, la Federación procurará crear una Biblioteca, donde los trabajadores puedan elevar su nivel moral e intelectual y fomentará y coadyuvará a la creación de una
o varias escuelas de enseñanza racionalista, siempre que las circuntancias lo permitan.
CAPÍTULO III
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 12º: La Federación Local de Sociedades Obrera de Badalona permanecerá neutral, interín subsistan existentes dos o más confederaciones en España. Esto no será obstáculo para sostener relaciones amistosas y de solidaridad con las mismas, según esta dispuesto en el artículo 2º.
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Intentant fer un breu resum aclaridor dels elements d’agrupament de la FL de SO
de Badalona aquests es poden situar en les següents característiques:
-Federació composta “exclusivament” de societats obreres de Badalona.
-Divulgació, coordinació, solidaritat i propaganda entorn a la defensa de l’associacionisme obrer com a eina positiva per a la defensa de les reivindicacions dels treballadors. Tanmateix aquestes relacions s’establiran a la pròpia ciutat, però també
amb altres organismes obrers de fora (federacions d’ofici, CNT, UGT, etc.).
-Intent de crear un periòdic (La Colmena Obrera) que sigui una eina de propaganda i unió de les societats obreres de Badalona, sota el punt de vista dels obrers i al
voltant de les diverses maneres d’entendre la problemàtica obrera.
-Per últim, es reafirmaria en l’emancipació de la classe obrera mitjançant la seva
superació i elevació cultural, proposant la creació d’una biblioteca, així com la creació d’escoles d’ensenyament racionalista que superin la forta influència clerical
en l’ensenyament dels obrers.
Com podem constatar és un “programa de mínims” que dóna força importància
a l’agrupament per si mateix del obrers, i en el qual l’adscripció ideològica estricta als diversos corrents del pensament polític i social de l’obrerisme (socialisme,
anarquisme, republicanisme, radicalisme, etc.) es deixa de banda.
És l’intent “d’agrupar” i no de marginar ningú dins d’un “obrerisme de classe”
d’ampli abast, en el qual es movien les diverses societats obreres a Badalona.
Aquest “obrerisme de classe” tindrà com a eixos ideològics inicials el d’un perfil
“emancipador” i “anticapitalista”, una voluntat i desig que s’arribés a una única
organització obrera i sindical a l’Estat espanyol, tot superant la situació existent de
dues centrals sindicals diferenciades a l’àmbit estatal (CNT i UGT ).
De tota manera, i fent una anàlisi de la seva evolució posterior, cada cop quedava
més clar que les coincidències amb la CNT eren de major relleu que no pas les que
hi havia amb la UGT, que estava molt mediatitzada pel “conjunturalisme polític”
i la seva dependència envers el PSOE.
És important remarcar, a efectes d’un coneixement històric rigorós, que la FL de
SO de Badalona no va pertànyer d’un bon principi a la CNT, ni tampoc a la UGT,
ni a cap organisme d’abast català o estatal.
Era i volia ser una realitat nova que estava dirigida a agrupar ”l’obrerisme de classe” local segons les necessitats dels obrers de la ciutat i no pas a agrupar-se al voltant d’alguna estructura de més abast.
És possible que aquesta manera d’agrupar-se, d’acord amb la realitat social i sindical de les diverses ciutats obreres, no sols passés a Badalona, sinó que fos una
pràctica comuna de les diverses ciutats que estaven creixent a l’entorn de la ciutat
de Barcelona.
El que sí que creiem important constatar és que cap al 1915 els sindicats d’àmbit
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estatal (CNT i UGT) tenien unes estructures poc consolidades i poca capacitat d’afiliació, associació i influència i que moltes societats obreres estaven coordinades
amb més pes per les federacions d’ofici o de ram, que nos pas pels sindicats
esmentats.
Entendre aquesta situació de les organitzacions obreres és força important per no
caure en simplificacions d’anàlisi o “apriorismes” ideològics posteriors. De fet, el
desenvolupament d’una sindicalització massiva entorn sobretot de la CNT i en
menor mesura de la UGT començaria a ser efectiva cap al 1918 i ja sí que serien les
sindicals de referència en l’àmbit de l’Estat espanyol fins a la fi de la Guerra Civil.

Evolució de la Federació Local
Les primeres decisions que va prendre la FL de SO de Badalona pel que fa a les
seves estratègies de reivindicació podem dir que van ser dubtoses i, en alguns
casos, contradictòries, en relació amb la dinàmica que posteriorment va seguir la
mateixa Federació Local, de caire més marcadament reivindicatiu.
6

En concret, l’agost de 1915 i amb un entorn local en el qual l’Ajuntament de
Badalona estava governat pels diversos partits republicans, aquests van intentar
que determinades propostes i dinàmiques socials interclassistes que havien proposat en la seva campanya electoral municipal fossin recolzades per la FL de SO i
per les Hermandades Obreras de Badalona, així també com per les federacions
patronals de la ciutat.
Ens estem referint a l’intent de posar en marxa per part de l’Ajuntament un nou
arbitri de motors i generadors que es volia aconseguir per introduir posteriorment
una borsa de treball i unes assegurances de vellesa i invalidesa per a la població
obrera.
Aquest arbitri ja funcionava a altres poblacions industrials, com era el cas de
Barcelona, Sabadell i Terrassa, però no tenia la vinculació d’ajut a la població obrera que l’Ajuntament de Badalona li volia donar.
Veient la negativa que per part del Gremi de Fabricants hi havia a la imposició d’aquest nou impost, es va cridar la FL de SO i a les Hermandades Obreras perquè
fessin pressió en l’entorn ciutadà.
La FL de SO va acceptar entrar en aquesta campanya a favor d’aquest arbitri,
segons informa Joan Peiró en dos articles publicats a La Colmena Obrera, per dues
motivacions.
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En primer lloc, perquè si es guanyava la campanya seria un benefici per a la classe obrera badalonina. I en segon lloc, la interrelació que portaven amb les
Hermandades Obreras feia pensar en una millor relació amb aquest grups d’obrers mutualistes que a mitjà termini podien engrossir les files de la FL de SO.
La campanya, però, havia de fer-se únicament i exclusivament per les dues organitzacions obreres, al marge dels partits polítics i basant-se en una denúncia pública de l’actitud del Gremi de Fabricants.
La dinàmica de denúncia va ser entesa per alguns sectors polítics com un suport
a l’Ajuntament de Badalona de majoria republicana, i va crear dissensions dins la
FL de SO. Així mateix, es va oferir un lloc a Joan Peiró dins la llista municipal dels
republicans badalonins, oferiment que ell va rebutjar categòricament, però que va
crispar encara més la situació en el si de la Federació Local.
Veiem, doncs, que les Hermandades Obreras es retiraven de la campanya, segons
diu Joan Peiró perquè aquests tenien lligats els seus òrgans directius amb els republicans locals i que l’Ajuntament utilitzava la campanya més com un esquer i no
amb la voluntat política d’aconseguir el citat impost.
Per acabar, citarem les reflexions que va extreure posteriorment Joan Peiró en relació amb la campanya feta pel que fa al nou arbitri sobre motors i generadors.
“ Se ahogó la campaña porque la Federación Local se negó a hacerla junto con los partidos
republicanos y porque éstos tenían un dominio sobre los elementos directores de la
Federación de Hermandades. Luego los partidos republicanos no deseaban implantar ese
arbitrio para dar protección a la clase obrera con la creación de la Bolsa de Trabajo, sino
que, escudándose en la misma, lo que querían era tener al pueblo para movilizarlo automáticamente cuando les antojara para sus fines políticos(...)
(...)Porque no estamos dispuestos a que con nosotros se juegue al higui ni que nos mueva
al ridículo de humillarnos a los pies de la burguesía, como se pretendía a fines de 1915...”
7

Una altra qüestió, semblant en la filosofia i pràctica, va estar relacionada amb l’intent de firmar una mena de manifest en contra de l’augment del preu del pa, en el
qual estava inclòs el Fomento Industrial i el Gremio de Fabricantes, així com la FL
de SO de Badalona.
Enfront d’aquesta situació la FL de SO de Badalona va tornar a dubtar i finalment va
tirar enrere el possible pacte i es va disculpar públicament. El que ressenyem a continuació és l’extracte que La Colmena Obrera (núm. 21, 17-6-1916) va fer d’un míting
en el qual el representat de la Federació Obrera, Juan Ros, afirmava el següent:
“...Por lo tanto dice, respetando a las demás entidades que contribuyeron a realizar las gestiones encaminadas a resolver este problema, la clase trabajadora de Badalona hemos de
declarar que jamás realizaremos ningún acto de concordia al lado del Fomento Industrial
y el Gremio de Fabricantes, por ser estas entidades el enemigo más acérrimo que tiene la
clase trabajadora.
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Se extiende en consideraciones referentes a su intervención en lo que a la protesta del pan
se refiere, reconociendo que hubo errores por parte de la clase trabajadora, nacidos de la
poca experiencia y exceso de buena fe, pero que no obstante aceptaba la parte de responsabilidad que le pudiese pertenecer.
Dijo que la Federación Local y La Colmena Obrera no están conformes en que se firmara
un Manifiesto en el cual había la firma del Fomento Industrial. Esto, dice, fue debido a que
algún individuo dio el parabién equivocadamente...”
Com veiem, i en un intent de superar greus problemes que afectaven la població
obrera de Badalona (vellesa, invalidesa, encariment de les subsistències), la FL de
SO va voler superar-la amb una mena de pactes, que no van ser reeixits i que a
més a més la deixaven “desactivada” per enfrontar noves lluites, en contra d’aquells que creien que eren els principals responsables de la seva difícil situació, és
a dir la burgesia badalonina.
Fent un repàs de com havia anat el primer any de vida de la Federación Local de
Sociedades Obreras, la redacció de La Colmena Obrera fixava les seves impressions
en un llarg escrit que analitzava la qüestió política i social a l’Estat espanyol:
“Ante la actitud adoptada por el gobierno de Romanones, en los últimos grandes conflictos
sociales, se ha demostrado de una manera clara y concisa el ruidoso fracaso de la alta y baja
burguesía, y el no menos derrumbamiento moral de todos los gobiernos y de todas las instituciones más o menos oficiales que a su alrededor se cobijan, pero en donde más se ha visto
el fracaso, el encanallamiento y la cobardía, ha sido en los políticos profesionales que actúan de “caudillos” de la democracia, en portavoces del dolor del pueblo, ya que el pueblo los
encumbró y ha derramado su sangre generosa infinidad de veces para que ellos se hicieran
grandes, y que en cambio, cuando este pueblo se ha visto atropellado por los tiranos de siempre, estos “caudillos” que dicen representar los sagrados derechos de la razón del pueblo,
han callado por “patriotismo”, secundando así las maquinaciones que el gobierno tramaba
en contra del pueblo productor, tomando la “revolucionaria” actitud del veraneo y eterno
viajar tal vez sufragando los enormes gastos que esto reporta el tan sobado “fondo de los
reptiles” a cambio de esta indigna traición disparada con el nombre de patriotismo.
Este fracaso, esta última traición de los caudillos populares no la debemos de olvidar ni por
un solo instante los obreros ya que con ello nos podremos convencer una vez más de que la
causa de los trabajadores, sólo los trabajadores la podemos y debemos de defender.
Es por esto el que hoy venimos ante el pueblo trabajador y aprovechando nuestro primer aniversario repetimos lo que dijimos en nuestro primer número, esto es, que nos somos sectarios; respetuosos con todas las tendencias y con todas las tácticas, vivimos como trabajadores apartados de la política, sea esta monárquica, republicana o absolutista.
Nuestro enemigo común es el régimen capitalista que impera en el mundo entero y es por esto que
nuestros dardos, nuestras luchas y nuestras acometidas serán siempre dirigidos al monstruo de tres
cabezas denominado, Estado, Capital y Religión; ¿por qué? Porque el primero tiraniza, el segundo
explota y el tercero embrutece la inteligencia imponiendo la fe negadora de la razón y la ciencia.”
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Veiem que l’escrit fa una crítica dura a determinats polítics que “a priori” defensen la causa obrera (crítica clara i gens matisada al republicanisme radical lerrouxista, però també al socialisme electoral), així com una aposta determinant en la
capacitat de la mateixa classe obrera per solucionar la seva situació d’explotació i,
per últim, una crítica al model de producció capitalista i als seus aliats “objectius”,
Estat i Religió, per defensar els interessos del poderosos.
Com podem comprovar l’agrupament i consolidació de les societats obreres de
Badalona que s’havia encetat amb la Federació Local el juny de 1915 era alguna
cosa més que un obrerisme “defensiu” i “aigualit”, buscava nous camins en un
intent superador de les condicions laborals d’extrema explotació dels treballadors,
però també i anant més enllà s’afirmava en una nova societat que enfrontés l’explotació dels obrers i/o el capitalisme.
Aquesta nova empenta i la seva major capacitat per organitzar lluites obreres
noves va fer que els lligams que encara quedaven amb alguns sectors del republicanisme radical badaloní es fossin trencant definitivament.
De fet, al final de 1916 i mitjançant Juventud Rebelde, que era el portaveu de les opinions del republicanisme radical badaloní, ja es comencen a llançar una sèrie de
crítiques tant a La Colmena Obrera com a Joan Peiró, a qui es veia com el “factòtum”
d’aquest procés de distanciament envers als republicans radicals badalonins i, per
tant, un perill per a la influència política dels radicals.
8

Seguint aquesta campanya, al principi de gener de 1917, el que fins aleshores era
el director de La Colmena Obrera, Josep Arbós, bastant proper al republicanisme
lerrouxista, expressà a l’òrgan de premsa obrer que problemes de salut li feien
prendre un temps de repòs, com orador i escriptor, i que esperava que els seus
companys entenguessin aquest temps de silenci.
A partir d’aquell moment Joan Peiró es va fer càrrec de la direcció de La Colmena
Obrera fins a la fi de la seva primera època al començament de 1920.
Seguint la crítica en contra del “lerrouxisme”, Joan Peiró va signar un article amb
el pseudònim de J. Fuentes titulat El requete rojo en acción, que es va publicar a La
Colmena Obrera i després a la primera pàgina de Solidaridad Obrera, el 8 de maig de
1917.
Era una crítica molt dura al “lerrouxisme” i al republicanisme radical enfront de
la seva posició canviant entorn a la Primera Guerra Mundial, abans neutralista i
amb aquells moments “aliadòfila” i favorable que el país entrés en guerra per
motius no gaire clars.
Així, entre d’altres, coses Joan Peiró afirmava:
(...) “ Que se haga pública ostentación de las simpatías por uno de los bandos beligerantes,
está muy bien si se quiere; pero pugnar porque España intervenga en la contienda euro-
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pea, más bien, en el crimen mundial, eso es obra propia de los canallas, de los vendidos que
constantemente viajan a París. Y por eso, porque todo el mundo sabe que Lerroux es un
aventurero y que toda su comparsa son una taifa de reptiles vendidos a las embajadas de
los países aliados, el mitin “intervencionista del 1º de Mayo, organizado por el “requete
rojo” fue un fracaso y fue la confirmación de la bancarrota de un partido que en Barcelona
simboliza al fanatismo fetichista, a la hez que convive con la policía y a los instrumentos
de la monarquía” (...)
Per la seva banda i posteriorment, Josep Arbós, antic director de La Colmena Obrera
va escriure un article que va ser publicat a diversos diaris d’orientació lerrouxista,
com eren El Progreso, El Radical i Juventud Rebelde i tambe a La Colmena Obrera de
Badalona, en el qual feia una crítica a l’orientació que segons ell havia agafat la
Federació Local i amb la qual no estava d’acord.
Arbós argumentava:
“Que como director de derecho que soy –de hecho no por hallarme enfermo- del periódico
La Colmena Obrera, órgano de la Federación de Sociedades Obreras de Badalona, declaro:
Que en manera alguna puedo consentir, ni menos tolerar, el que dicho periódico pase a ser
algo así como un crisol en el cual se aviven y fomenten odios y pasiones en contra de ésta
o aquella agrupación política, que trae como consecuencia inevitable que se venga a favorecer a otras agrupaciones de carácter anarquista o sindicalista, cosas ambas que nos apartan por completo del artículo cuarto de la ya mentada Federación, con cuya nueva modalidad-táctica, no se conseguirá otra cosa que la completa desorganización de los sindicatos
obreros, puesto que los individuos que los integran pertenecen a distintas tendencias y a
diferentes maneras de pensar, cuyas creencias viene obligados a respetar lo que están al
frente de los sindicatos, si es que no se quiere arrastrar al proletariado por el camino tortuoso de fundar sindicatos de acuerdo con el modo de pensar de los individuos” (...)
9

Ja per acabar amb aquesta polèmica, que no es solament personal, sinó que té com
a rerefons el distanciament i la crítica per part de la Federació Local del “lerrouxisme” com una forma de fer política sense substància ideològica d’esquerres, J.
Fuentes (Joan Peiró) publicaria a les pàgines de La Colmena Obrera una contestació
que posaria en dubte “l’honradesa” en l’actuació de Josep Arbós.
L’article titulat Lo que puede un empleo / La sinceridad está reñida con Arbós, deia entre
altres paràgrafs:
“(...) Desde las columnas de Solidaridad Obrera se lo dije el pasado martes: Arbós necesitaba un pretexto que justificase su dimisión y lo ha encontrado ahora con mi artículo “El
requete rojo en acción”. Un fracaso que es vengado con una salvajada, y aún ha podido
hallar ocasión para congraciarse con ciertos señores, a los que tiene algo que agradecerles.
Es sensible tenerle que decir eso a un amigo; pero por él yo he sido calificado de “anarquista de oficio” por unos sujetos de moralidad dudosa, según el propio Arbós insinuara en
cierto tiempo, y a mi ningún “pancista” me la pega por amigo que sea (...)
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(...) Según Arbós, yo no podía publicar aquel artículo porque así lo determina el artículo
4º de los Estatutos de la Federación Local, y por eso se da por molestado y dimite manifestando que no puede consentir ni menos tolerar que el periódico pase a ser algo así como un
crisol en el cual se aviven y fomenten odios y pasiones en contra de ésta o aquélla agrupación política, y yo digo que el menos indicado por molestado por tal artículo, es el propio
Arbós, pues lo que dije lo podía exponer por los motivos siguientes.
1 Porque ni Arbós ni nadie puede probar que yo haya dirigido ataque alguno contra el partido radical, cuyas doctrinas sé que tengo el deber de respetar sin tener necesidad de indicaciones de ninguna especie de los que se pretenden erigirse en “aristarcos” o “catones”.
2 Porque mis ataques fueron dirigidos a los “lerrouxistas”, cuyos individuos no representan las doctrinas de partido alguno - cosa única que debe respetarse de las agrupaciones
políticas- y si solo son la tapadera de los procedimientos de unos hombres funestísimos para
el pueblo; y
3 Porque si he dicho que Lerroux es un aventurero y que su Estado Mayor de primera o
segunda clase son unos inmorales, lo dije, entre otros motivos, porque el mismo José Arbós
me lo ha contado en más de una ocasión, por lo que, contrastada su conducta de entonces
con la de ahora, queda colocado en este dilema: O ayer fue un calumniador o es un hipócrita hoy.” (...)
(...) Ciertamente, yo no me explico el puritanismo y “reglamentismo” que a última hora
impulsa el amigo Arbós. Porque debiera recordar, también, que alguna vez se la ha tenido que
parar los pies al intentar hacer determinada propaganda más política que obrera, ya a él, siendo el director, le han aparecido escritos en La Colmena Obrera con nota de la Redacción,
donde ésta eludía toda responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto?... Quiere decir que hoy es
empleado municipal, como lo era entonces, y que se ve forzado a ser lerrouxista.(...)
Al seu torn i com a postdata, Joan Peiró desmenteix els rumors que es fan córrer
a la ciutat de Badalona en el sentit que hagués d’agrair alguns “favors” als partits
republicans de la ciutats, replicant fil per randa aquest tipus d’argumentació.
“(...) Que me hicieron ofrecimientos? Sí; pero yo no los acepté –aunque agradezco la buena
intención que pudiera existir en los mismos – porque sabía entonces, como sé ahora, que la
generosidad no siempre es desinteresada, y temí tropezar con personas que me favorecieran
con reservas mentales, es decir a cambio de mi independencia y ésta no la hipoteco por nada
ni por nadie.(...)”
L’evolució de la FL de SO de Badalona va anar emprenent una dinàmica d’enfortiment de les idees i pràctiques de sindicalisme, en el seu vessant més transformador i no exclusivament reivindicatiu “a curt termini”. Així mateix, la interrelació
que es va anar creant amb els sindicalistes de la CNT per diverses campanyes i
mítings que es van donar a Badalona en contra de l’encariment de les subsistències van fer que els lligams fossin cada cop més estrets.
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Un exemple important va ser la vaga general que van convocar per primera vegada la CNT i la UGT el desembre de 1916 i en la qual la FL de SO de Badalona s’hi
va posar de valent.
Un altre exemple d’aquesta nova dinàmica va ser la creació de l’Ateneu
Sindicalista l’abril de 1917, que estava clarament relacionada amb la FL de SO i
que tenia la seu en el mateix local de la Federació Local, ara al carrer Conquesta,
núm. 57-59, de Badalona.
Els principis que unien l’Ateneu Sindicalista eren la propaganda de la cultura sindicalista que serviria per combatre els sofismes polítics, religiosos i socials. La
pràctica de l’Ateneu Sindicalista estava basada en l’organització de conferències,
debats, excursions i tota mena d’actes que havien de servir per arrelar les idees del
sindicalisme i el progrés material, intel·lectual i moral de la classe obrera.
10

A primers de gener de 1918 hem pogut trobar la constitució d’una nova Junta de
l’Ateneu Sindicalista en la qual podem trobar els noms dels següents obrers:
Ateneu Sindicalista (Junta)
Secretari general:
Andrés Colomer (c. Àngel Guimerà, núm. 23)
Secretari:
Bernardo Bonet (c. Conquista, núm. 9)
Tresorer:
Ramon Mora (c. Flores, núm. 5)
Comptador:
Mariano Colomer (c. Àngel Guimerà, núm. 23)
Vocals:
Modesto Sala (c. Prim, núm. 34)
Antonio Sancho (c. Providència, núm. 68)
Salvador Ticci (c. Centre, núm. 88)
Pascual Bosque (c. Sagunt, núm. 123)
Per les referències que s’expressen a l’òrgan de premsa La Colmena Obrera i també
per algunes que hem pogut veure a El Eco de Badalona, l’Ateneu Sindicalista va
tenir una vida bastant activa durant aquesta època, organitzant actes de tota mena
i buscant que el debat d’idees entorn de qüestions culturals i sindicals fos arrelant
entre els obrers i obreres de la ciutat.
Per últim, volem assenyalar, citant les fonts de La Colmena Obrera, que a començament de 1919 es va constituir un grup específic anarquista a Badalona anomenat Natura. Malgrat que hi havia hagut articles de propaganda llibertària a La
Colmena Obrera per part de diversos articulistes, és la primera notícia que hi ha
expressament vinculant un grup anarquista creat a Badalona.
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“Con el nombre de “Natura” se ha constituido un grupo de jóvenes dispuestos a propagar
las ideas de amor y libertad hasta donde pueda.
Este grupo saluda a todos los compañeros que luchan, y a todos los que se encuentran en
las ergástulas carcelarias por defender una idea de amor y libertad.
“Natura” desea tener relaciones con todos lo grupos de España y con todos los compañeros de ideas ácratas.
Dirección para “Natura”: Amadeo Bonet, (c. Marqués de Montroig, núm. 197Badalona)”
11

La Colmena Obrera: Primer òrgan de premsa obrerista a Badalona
En la descripció dels estatuts inicials de la Federació Local, concretament al capítol quart, ja hem fet esment de la proposta de crear un òrgan d’expressió de les
societats obreres badalonines federades i que, a més a més, fes propaganda obrerista amb una dimensió emancipadora i solidària.
Aquest periòdic va sortir al carrer i va ser anomenat La Colmena Obrera (“Periódico
quincenal, órgano de la Federación Local de Sociedades Obreras de Badalona”) i
va començar a funcionar el 28 de agost de 1915. El consell de redacció estava format inicialment per: Josep Arbós (director), Joan Peiró, Sebastià Clará, Ramon
Basterra, Dimas Bussot i Josep Rius.
La seva primera seu va ser al carrer de Sant Miquel, núm. 6, 1r (lloc on estava la
Federació Local) i a partir del 10 de febrer de 1917 al carrer Conquista, núm. 5759, on estava també la nova seu de la Federació Local.
Durant aquesta primera etapa que abasta el període que va de 1915 fins a 1920, La
Colmena Obrera reflectirà de forma clara les dimensions i matisos del llenguatge
obrerista emancipador, així com la seva evolució cap al sindicalisme revolucionari i la seva interrelació amb els sindicalistes llibertaris que estaven al voltant de la
CNT de Catalunya. (Seguí, Miranda, Rueda, Viadiu, Andreu, Jordán, Pestaña etc.).
De fet, durant bona part d’aquest període que va de 1915 a 1920, a Catalunya existien com a premsa obrerista i sindicalista la molt coneguda Solidaridad Obrera
(òrgan d’expressió de la Confederació Nacional del Treball) que abastava arreu de
l’Estat espanyol, El Vidrio (òrgan de la Federació d’Obrers Vidriers a l’Estat espanyol) i La Colmena Obrera (òrgan de la FL de SO de Badalona), a banda de Tierra y
Libertad, òrgan d’expressió identificat amb els diversos grups anarquistes, però
que afegia una tasca de propaganda obrerista força important.
A partir de gener del 1919 s’autotitularà Semanario Sindicalista: Órgano de la
Federación Local de Sociedades Obreras de Badalona, fruit de la decisió del primer
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Congrés de la FL de SO de Badalona i ja dins de l’òrbita organitzativa de la CNT
a Catalunya, que es va expressar al Congrés Regional de Sants el juny de 1918..
A l’any d’haver sortit al carrer la seva redacció afirmava:
“Un año hace que movidos por una idea que desde tiempo veníamos acariciando, y ante la
extremada necesidad que como trabajadores teníamos de poseer una hoja de combate en la
cual se reflejara de una manera clara y concreta nuestro pensamiento y ansias de redención humana, , surgió entre nosotros la iniciativa de fundar un periódico, la cual fue secundada por todas las sociedades que integran la Federación Local de Sociedades Obreras.
Desde que apareció nuestro valiente paladín La Colmena Obrera hasta nuestros días, el
proletariado de Badalona y del resto de España ha pasado por un sin fin de luchas gigantes, tenaces y de gran resonancia para el mundo exterior del proletariado en marcha...”
La Colmena Obrera va ser durant bastant de temps, en aquesta fase que abasta de
1915 al 1920, un dels diaris de major tirada a la ciutat de Badalona, i això que en
aquells moments sortien uns bon grapat de diaris. Al voltant de 2.500 exemplars
és el nombre que es distribuïen de forma quinzenal, i ja posteriorment a començament de 1919 de forma setmanal.
Hem pogut veure fins al nombre 106 del 20-12-1919 d’aquesta primera època, tot
i que algunes informacions ens diuen que va durar fins a començament de 1920.
12

Si el diari Solidaridad Obrera va ser una eina de propaganda, així com un motor per
a la coordinació i reconstrucció de la CNT a tot Catalunya, el mateix podem dir de
La Colmena Obrera pel que fa referència al moviment obrer a Badalona per agrupar-lo i crear uns nexes de major solidesa.
Ja no calia dependre d’una secció d’un diari de partit (com havia estat el cas de
Juventud Rebelde) o d’un diari d’informació general de caire local (com era el cas
d´El Eco de Badalona) en el qual el vessant obrer era secundari i basat en una línia
editorial diferent al sentir de les societats obreres de Badalona.
Ara es podia argumentar, informar, debatre, opinar, polemitzar, fer propaganda
tenint present les necessitats obreres, així com els debats que al seu voltant s’estaven produint, tant en l’àmbit local com en la resta del país.
És una pràctica nova per una ciutat com Badalona, en la qual el pes de la població
obrera anava creixent d’una manera irreversible i que, a la vegada, complementava el paper que exercia el diari Solidaridad Obrera a un àmbit de major amplada.
De fet, ambdues publicacions es faran propaganda i en alguns casos es “prestaran” articles d’interès comú.
Quant a les característiques del diari, val a dir que habitualment constava de quatre pàgines (excepcionalment va arribar a sis algunes vegades) i hi escrivien tant
militants obrers de Badalona com altres col·laboradors d’arreu de l’Estat espanyol.
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Després de les col·laboracions que havia fet a Juventud Rebelde i que encara continuaria fent durant algun temps, Joan Peiró va anar expressant de forma més clara
el seu ideari a les pàgines de La Colmena Obrera, amb el seu nom o amb els seus
pseudònims habituals (Juan Fuentes n’era el seu preferit).
No ho podem assegurar amb rotunditat, però creiem que molts dels editorials de
La Colmena Obrera que no estaven signats eren també producte del pensament i la
ploma de Joan Peiró.
En el que es refereix a les col·laboracions del militants obrers de Badalona que hi
van escriure, podem assenyalar José Arbós, Jaime Prat, P. Ponce León, Pere Cane,
Toldero, Azaderi, Dafnis, Jaime Biayna, Jose March, el Bachiller Carrasco, Juanico,
Modesto Sala, Alexandre Levine, María Marinelo, Isidro Vives, Kurok, José Rius,
Barecenarats, Luciano Sistane, J Ros, Francisco Belis, Balbina Pi, J Franc, Joaquín
Busquets, Juan Martín González.
Pel que fa a col·laboradors de fora de Badalona, podem ressaltar Salvador Seguí,
José Sánchez Rosa, José Sanz Cobo, F Barthe, Ricardo Flores Magon, Rossart,
Ricardo Fornells, Anselmo Lorenzo, Víctor Griffuelhes, Àngel Samblancat,
Gabriel Alomar, F.C. Paronas, Julio del Campo, etc.
No hem volgut incloure tota la llista d’autors, perquè és molt més extensa dels que
hem assenyalat, si bé la major part dels firmants estan reflectits en aquest breu
resum, al marge del molts articles que la redacció va signar i que expressava la
seva opinió davant de fets socials i polítics tant de Badalona com de fora.
A la mateixa època que va engegar aquest trajecte La Colmena Obrera a Badalona,
va publicar-se a Badalona un altre òrgan de propaganda obrerista i sindicalista, si
bé d’un altre àmbit.
Ens estem referint a El Vidrio que era el òrgan de premsa de la Federació
Espanyola de Vidriers i Cristallers i que sortiria al carrer per primera vegada el
setembre de 1915, i es va deixar de publicar a Badalona al final de 1917.
La seva publicació era mensual, i se n’imprimien un total de 36 números a la ciutat
de Badalona. Dels principals col·laboradors d’aquesta època ens trobem José Arbós
Buxó, José Giró, Francisco Guisachs, Tadeo Armengol i, òbviament, Joan Peiró.
13

Pel que fa a aquest període, hi podem trobar les anàlisis i lluites que com a vidriers
s’estaven fent arreu de l’Estat espanyol, i on els obrers vidriers de Badalona eren
un dels col·lectius obrers amb major empenta quant a la defensa de les seves reivindicacions.
Un dels més grans impulsors d’aquesta tasca de propaganda del obrers vidriers
va ser Joan Peiró, que va revifar tant la Federació Espanyola de Vidriers i
Cristallers, com l’òrgan i periòdic de la Federació, El Vidrio.
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Caracterització general
El període que engloba els anys de la Primera Guerra Mundial a Europa (19141918) suposarà dins l’Estat espanyol un canvi força significatiu en el conjunt de les
forces productives del país, i provocarà una sèrie de tensions polítiques i socials
que fins aleshores no s’havien mostrat amb tanta claredat.
En concret i pel que respecta a la classe obrera catalana, es produirà un creixement
quantitatiu força important que remourà algunes pràctiques sindicals anteriors i
que farà que les reivindicacions sindicals i socials s’expressin amb una actitud de
major solidesa.
Aquest creixement estructural de la classe obrera catalana vindrà donat per un
fort increment migratori cap als nuclis urbans, fonamentalment dirigits cap a la
ciutat de Barcelona i les ciutats de la seva perifèria.
Les causes d’aquest increment de la població obrera urbana seran el fruit de diversos factors. Per una banda, hi haurà un fort increment de la demanda industrial
per part del països bel·ligerants durant bona part del temps que durarà la guerra
europea. Per altra banda, els preus del articles de primera necessitat faran que sectors de la població rural tinguin greus problemes de subsistència, cosa que fa que
molts d’ells hagin de marxar cap a ciutat.

97

JOAN PEIRÓ A BADALONA 1905-1920

De tots és sabut que l’Estat espanyol es va mantenir al marge del conflicte, durant
tot el període que dura la Primera Guerra Mundial, aprofitant aquesta conjuntura per ser un dels països proveïdors de productes de tota mena als països en guerra.
Analitzant l’evolució demogràfica a la ciutat de Badalona per a aquest període,
ens adonem del fort increment migratori que hi ha durant aquests anys.

EVOLUCIÓ DEMOGRÀFICA
1900

19.116

1910

20.957

1911

20.842

1914

23.944

1915

24.500

1916
1917

27.600

1918

28.000

1919

28.700

1920

29.361

Font: Història de Badalona (Museu de Badalona, 1999) (pàg. 146)
Fent una lectura de les dades mostrades, ens trobem que a la dècada que va de
1900 fins a 1910 hi ha un increment de molt poca transcendència, mentre que el
procés d’augment demogràfic que es desenvolupa per al període que va de 1911
fins a 1920 és força destacable, i suposa un increment de la població total badalonina d’un 40,10%.
Així mateix, també podem apreciar que els increments de població més importants
durant aquesta dècada succeeixen al voltant del període que va de 1914 fins a 1920.
Pel que fa a la població obrera, dins d’aquest augment demogràfic, tenim una estadística que és força aclaridora en relació amb l’increment que es va donant.
Així el 1910 a Badalona hi treballaven 5.400 obrers, mentre que el 1920 el nombre de
treballadors era de 8.800. L’increment de la població obrera en aquesta dècada és
d’un 62%, realment excepcional en comparança a la dècada que va de 1900 al 1910.
14

Quant a la mobilització obrera anterior de l’època a Catalunya que va de 1902 a
1914, tenim una molt bona aproximació a l’estudi que fa l’historiador Alejandro
Andreassi entorn a la conflictivitat social durant aquest període, de la qual extrac-
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tem els elements més caracteritzadors de l’època immediatament anterior a l’inici
de la Primera Guerra Mundial.
“ La inusual importancia y peso de las reivindicaciones no salariales, que tiene relación
directa con la organización del proceso de producción así como con la defensa de la presencia activa de las sociedades de resistencia en el ámbito laboral revela que desde el cambio de
siglo, y por lo menos hasta el periodo de la Primera Guerra Mundial la población trabajadora catalana está sufriendo las consecuencias de un profundo ajuste impulsado por el
empresariado del Principado que resuelve la pérdida de mercados cautivos que le tenían
hasta el momento resguardado de la dura competencia internacional con una no demasiado planificada pero sistemática acción dirigida a eliminar definitivamente su dependencia
de los núcleos de obreros especialistas, acabar con los restos de antiguas practicas y hábitos profesionales, y recurrir al manejo discrecional del empleo para subordinar a la clase
obrera. Es también la época en que la patronal ensaya las primeras coaliciones que van más
allá de la presión sobre el gobierno, imitando la organización obrera para enfrentar mancomunadamente la resistencia de sus trabajadores, como muy bien ha estudiado Soledad
Bengoechea. En cambio afronta el rápido reajuste que ha provocado a nivel tecnológico la
segunda revolución industrial sin recurrir a la innovación tecnológica.
La respuesta obrera a esta presión patronal adquirió dos formas. Por una parte los obreros
más cualificados continuaron sosteniendo una lucha dirigida a mantener sus prerrogativas sobre el control del proceso de producción, formación de aprendices y regulación de la
oferta de mano de obra, aunque en general cosecharon más derrotas que victorias. Por otra,
tanto estos como los no cualificados, insistieron en grado diverso en la defensa de sus sociedades de resistencia y el derecho de éstas a intervenir en las relaciones laborales, pero con
pocas acciones mancomunadas. Era probablemente una consecuencia de la derrota sufrida
en la huelga general de febrero de 1902. Sin embargo los resultados de los conflictos
emprendidos, caracterizados por el predominio de los fracasos con que acabaron, pueden
haber contribuido a demostrar la necesidad de la reorganización y confluencia obrera que
se abrió con Solidaridad Obrera en 1907 y culminó con la fundación de la CNT en 1910”
15

A grans trets la dinàmica resultant de les reivindicacions obreres durant l’etapa
que va del 1902 al 1914 havia estat perdedora, sentint cada cop més la necessitat
de la reorganització i la confluència obrera.
Pel que fa a l’època en què estem intentant endinsar-nos, des de l’inici de la
Primera Guerra Mundial fins al final de la dècada és important assenyalar que un
dels àmbits més importants de la mobilització obrera, tant sindical com social, va
ser el relacionat amb el que es va anomenar “la crisi de les subsistències”.
La impressió real que tenien els treballadors i les societats obreres d’aquella època
és que els seus salaris tenien un creixement força inferior a l’augment dels articles
bàsics de primera necessitat que aquests consumien.
Tot i insistir en la dificultat que té fer una anàlisi rigorosa al respecte amb una
combinació salaris reals–preus, Pere Gabriel ha fet unes consideracions generals
que creiem que són bastant entenedores de la conjuntura alcista al voltant dels
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anys de la Primera Guerra Mundial.
“(...) 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 al 1914, amb
una certa tendència a la baixa; el 1914-1920 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 causades proporcions que indiquen los fonts
oficials (com a mínim a la ciutat de Barcelona).
(...) I és que potser la lluita sindical d’aquells anys a Catalunya no fou tan inútil laboralment com a voltes hom volgué creure, i certament el creixement de la CNT tingué molt a
veure amb una eficaç defensa del poder adquisitiu dels treballadors”
16

Si hem de tenir en compte aquestes consideracions, també cal dir que aquesta
necessitat de donar resposta a la minva del salari real va ser una de les causes de
la convocatòria de vaga general per part de la CNT i la UGT el desembre de 1916
pel fort increment dels preus de les subsistències. Val a dir que va tenir un ressò
força important tant a Catalunya com a la resta de l’Estat espanyol.
Quant a la dinàmica de mobilització obrera general, i que en molts de casos es
concretava en vagues parcials, vagues al sector, gremi i/o ofici o en alguns casos
vagues generals, tenim alguns estudis que ens indiquen que es va trencant una
inèrcia negativa en la qual la classe obrera acostumava a “perdre” les batalles sindicals plantejades a la Patronal i que durant aquesta fase canvia la dinàmica per
resultats força més satisfactoris i, fins i tot, en alguns casos alliçonadors.
17

La motivació de les vagues seguint aquest estudi ens indica que la major part
estaven basades en l’augment salarial, seguides de vagues per la readmissió de
treballadors acomiadats i, finalment, vagues que cercaven la reducció de la jornada de treballs a les vuit hores.
Altres motivacions es referien a la millora de les condicions de treball i també a
vagues que tenien un to de solidaritat general davant de situacions pròpies de la
ciutat, gremi o dinàmica política general.El quadre de la pàgina següent que analitza la ciutat de Barcelona ens farà més aclaridora la situació i anàlisi que estem intentant descriure.
L’historiador Josep Lluís Martín Ramos en el llibre Anàlisi del moviment vaguístic a
Barcelona (1914-1923), ens indica el següent:
“(...) La informació que tenim de 1917-1920 ens dóna un augment notable del nombre de
vagues guanyades (47) i resoltes per transacció (62) davant de les perdudes (50). Això va
significar una inversió de la tendència existent abans del 1914, quant el percentatge de
derrotes era de més del cinquanta per cent. No hi ha res que ens porti a pensar que una més
gran informació sobre el desenllaç de les vagues d’aquests anys hauria d’alterar aquesta
imatge; al contrari, es pot fins i tot pensar que podria redundar en un increment del percentatge de vagues guanyades o solucionades per transacció. Si ens atenim de manera
estricta a les dades que coneixem, es registren, en el total del període, 97 victòries – un
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Moviment de vagues referit a lany en què es declaren*
1914

49

469.910

1915

36

191.125

1916

52

2.096.920

1917

56

2.341.380

1918

84

1.197.085

1919

71

6.350.000

1920

170

6.866.090

1921

27

141.950

1922

82

192.650

1923

63

1.214.480

*incloses les de caràcter general

Font: Josep Lluís Martín Ramos

24,8%- i 119 resolucions per transacció – 30,5%-; les derrotes significaren menys de la
meitat, el 44,6%. La xifra de derrotes va arriba al nivell més baix els anys 1917-1918, amb
la consolidació de l’ascens del moviment vaguístic, que aconseguí el sostre màxim els dos
anys següents. “
18

Aquesta dinàmica positiva i guanyadora per a la classe obrera que estava al voltant
del sindicalisme cada cop mes massiu que s’agrupava entorn de la CNT a Catalunya,
en un període que va de 1914 fins a 1920, serà aviat contrarestada amb mesures
repressives per part de la classe patronal i els governs de “torn”, i va acabar finalment
amb la dictadura de Primo de Rivera el 1923 i la il·legalització de la CNT.
La força i unió que va desenvolupar la CNT va tenir com exemple paradigmàtic
la vaga de la Canadenca el febrer de 1919 que va suposar una mobilització de gran
importància, ja no sols de la classe obrera barcelonina, sinó de la classe obrera
catalana en general, per les repercussions generals que va tenir.
L’expressió d’aquesta mobilització sindical massiva va fer saltar les alarmes i pors
per part de les classes dominants del sistema polític, militar i econòmic de la
Restauració.
“ (...) A part d’haver-hi un problema laboral concret, en realitat es va debatre el ple reconeixement dels sindicats per part de les empreses i la concepció per part del govern d’una
autèntica llibertat de moviments. Els vaguistes demanaven com a preàmbul l’alliberament
dels dirigents sindicalistes, també, sense proposar-s’ho van aconseguir que les classes dirigents reconeguessin a la CNT el poder i la influència socials. Aquesta vaga no pot explicar-se com un conflicte laboral semblant a molts altres, sinó que va adquirir unes proporcions que fins aleshores no havia tingut cap altre moviment reivindicatiu.
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La qüestió de la Canadenca dóna lloc a una vaga general d’enormes proporcions. És segurament el conflicte més llarg, més conegut i més important de la nostra història...”
19

La “guerra social” que es va anar desenvolupant posteriorment té molt a veure
amb un intent clar de destruir la força derivada d’aquesta nova eina sindical, agrupada entorn de la CNT i que exercia com a “contrapoder” i, a més a més, com una
alternativa diferent i revolucionària d’organitzar la societat d’aquells moments.
Pensem que durant aquesta època l’impacte de la Revolució Russa d’octubre de
1917 era força important en l’imaginari obrer d’emancipació. Així mateix la burgesia europea, en general, estava a l’expectativa i recelosa. per si noves revolucions proletàries podien “contaminar” altres països, com per exemple va ser l’intent dels “espartaquistes” a Alemanya.

Anàlisi de l’agitació obrera a Badalona
Introducció
“ Malos vientos corren por la vieja Europa; la actual conflagración no ha dejado de repercutir de una manera directa en nuestra patria, haciendo el problema de las subsistencias
de una dificilísima solución: en los campos andaluces se han visto pequeños grupos de
obreros hambrientos, armados de diferentes armas, asaltar a los caminantes y apoderarse
del dinero y con preferencia de los comestibles que llevaban. En Valencia, Almería,
Alicante, Albacete, Málaga, Cuenca y otros puntos, la población hambrienta se ha manifestado tumultuosamente, pidiendo trabajo y pan para sus hijos, haciendo precisa la intervención de la fuerza publica, y, últimamente, una comisión, presidida por el señor obispo
de Cartagena, en representación de la provincia de Murcia, y de la que también formaba
parte principal el hombre público Juan de la Cierva, llegó hasta las gradas del Trono y
expusieron a S.M. el Rey el estado de extrema miseria en que se encuentra aquella provincia, en donde mas de 10.000 obreros campesinos no tienen más alimentos que alfalfa cocida con agua, por todo condimento....”
(El Eco de Badalona, núm. 15 10-4-1915)
La Badalona obrera de l’època de la Primera Guerra Mundial va seguir una dinàmica de mobilització obrera ascendent, amb unes característiques i peculiaritats
pròpies que s’allunyen una mica del model que es produeix a Barcelona-ciutat.
A grans trets les causes principals que van desenvolupar aquesta agitació obrera
van estar condicionades pel fort augment de la immigració fruit de la demanda de
mà d’obra, la pujada força abrupta dels preus en relació amb el salaris reals i la
consegüent dinàmica de conflictivitat social que es va desenvolupant, i que es pot
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quantificar pel nombre de vagues i el seu seguiment.En relació amb allò que hem
denominat “la crisi de les subsistències”, tenim una estadística (veure el quadre
de la pàgina seguent) publicada el 27-11-1915 a El Eco de Badalona que reflecteix
de forma clara l’augment dels preus dels articles de primera necessitat a Badalona
els anys 1914-1915.
Aquesta pujada força generalitzada dels preus dels articles de primera necessitat
serà una queixa constant durant aquests anys i formarà part de moltes de les
mobilitzacions sindicals i socials que es faran durant aquest període.
És important destacar el procés “in crescendo” de mobilització obrera, en aquest
període de la Primera Guerra Mundial, tant en el que afecta els sector econòmics
com els treballadors implicats.
Progressivament aquesta massificació que es produeix en el si de la classe obrera
badalonina es trasllada als conflictes laborals i socials, dins d’una dinàmica que
tendeix a plantejar conflictes laborals i a resoldre’ls, en molts de casos, de forma
força satisfactòria.

Anàlisi de l’evolució
De tota manera, i ja ho hem dit abans, la mobilització obrera a Badalona no pot ser
considerada ni molt menys com la que es dóna a Barcelona ciutat.
Creiem que el “factor quantitatiu” del pes numèric de la classe obrera té força
importància a l’hora de plantejar reivindicacions laborals i socials de tota mena.
La dificultat que tenia el moviment obrer de Badalona per anar guanyant capacitat d‘agitació té molt a veure amb una primera fase d’estancament numèric de la
classe obrera a la ciutat, així també com del poc pes que tenia ”l’obrerisme de classe” organitzat per engegar dinàmiques mobilitzadores.
No és de estranyar que la interrelació amb el republicanisme (a Badalona d’orientació radical, però a altres ciutats, com Sabadell, de base federal), estigués motivada per aquesta falta de “força” mobilitzadora, generant-se espais de sociabilitat
interclassista “progressista” que abordaven “qüestions generals”, com eren els
grups lliurepensadors, la crítica anticlerical, o la recerca d’una educació “racionalista, però que tenien força dificultats per engegar dinàmiques d’agitació obrera.
Serà al voltant de la segona fase de la dècada (1915-1920) quan progressivament
la classe obrera s’atansi amb més força als projectes d’autonomia i centralitat política sindical obrera amb projectes mobilitzadors propis i d’abast general.
Si tenim en compte les dades que hem pogut extraure de les diverses fonts que
hem analitzat (Instituto de Reformas Sociales, premsa local i provincial diversa,
etc.) cal ressaltar les següents informacions de conflictes per als diversos anys que
van de 1915 fins a 1920.
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ESTADÍSTICA EVOLUCIÓ PREUS BADALONA
ARTICLES

1914

1915

Augment

%

1 kg, Pa

045

050

0.05

11

1 l, Vi

025

035

0,10

40

1 l, Oli

120

120

0

0

1 Kg, Mongetes

050

075

025

50

1 Kg, Carn

200

250

050

25

1 Kg, Bacallà

100

175

075

75

1 arroba, Carbó

140

150

010

7

1 l, Petroli

070

080

010

14

1 Kg, Cigrons

050

055

005

10

1 Kintal, Llenya

100

110

010

10

1 Kg, Sucre

0,90

100

010

11

1 Kg, Patates

015

017

002

13

1 l, Vinagre

025

030

005

20

1Kg,Manteca de cerda

250

325

075

30

1 Kg, Tocineta

200

250

050

25

1 Kg, Vedella

175

185

010

6

1915
Al principi de setembre ens trobem que es fa la presentació de la FL de SO a la Sala
Picarol i del seu òrgan de premsa, La Colmena Obrera. Així mateix, dins l’acte es fa
una crida per boicotejar el burgès Tarrats, que prové de Reus, i si arribés el cas fer
una vaga general.
Per aquesta qüestió es va posar a prova la solidesa inicial de la FL de SO denunciant que una part de la Societat d’Obrers Paletes no estaven seguint el boicot. El
novembre d’aquest any es va convocar un acte per part de la FL de SO perquè s’expliquessin els obrers paletes. Finalment, es va donar una pròrroga de temps perquè canviessin la seva actitud, si no es declararia la Societat d’Obrers Paletes contrària als interessos de la classe obrera.
Pel que fa a les vagues, ens trobem, únicament, amb una vaga de tipògrafs que
comença el 30 de setembre i acaba el 10 d’octubre. Segueixen la vaga 467 homes i
157 dones. Demanen un augment salarial i la supressió del treball “a preu fet”.
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Al començament d’octubre hi va haver un altre míting, aquest cop convocat per la
FL de SO i les Hermandades Obreras de Socorros Mutuos protestant per la decisió presa pel ministre de la Governació que va fer cas al Gremi de Fabricants de
Badalona en relació amb l’arbitri sobre motors i generadors.

1916
Durant aquest any el nombre de vagues locals augmenta de forma considerable,
en relació amb les de l’any anterior, tant en el nombre de participants com en la
quantitat del dies de vaga.
Es fa la primera vaga general conjunta de la CNT i la UGT el desembre en contra
de l’encariment de les subsistències.
L’any es va iniciar amb una vaga del obrers vidriers de La Vidrieria Española
(Costa, Florit y Cia), fàbrica on treballava Joan Peiró, els quals demanaven un augment de jornal que els igualés en condicions als obrers vidriers de Barcelona.
La vaga va ser seguida per uns 170 treballadors, dels 300 que hi treballaven i va tenir una
durada molt extensa. Va començar l’1 de gener i va acabar el 3 de juliol amb un acord entre
les parts en conflicte que s’atansava a les propostes que els obrers havien demanat (augment
salarial entre el 7 i el 16 per cent en relació amb el treball i categoria dels operaris).
Una altra vaga força important va ser la del paletes i peons de la construcció, que
va ser seguida per 334 treballadors i que estava motivada per la demanda de l’augment del salari (es demanava al voltant del 50% d’increment del seu salari real).
La vaga va començar el dia 5 de gener i va acabar el 12 d’abril amb la consecució
de les reivindicacions del treballadors de la construcció.
Amb data 10 de gener, els obrers metal·lúrgics de Badalona també inicien una
vaga per les següents reivindicacions:
-Reducció de la jornada de treball en una 1 hora diària
-Establir un sou mínim de 6 pessetes diàries.
El dia 12 de febrer sembla que la vaga s’acaba amb una victòria parcial dels obrers
metal·lúrgics. Es produeix un increment diari de 0,25 pessetes per als peons, 0,50
per als operaris i la jornada diària de 9 hores de treball. Les altres millores estaran
relacionades amb les aconseguides per als obrers metal·lúrgics de la ciutat de
Barcelona.
El dia 15 de octubre i organitzat per la FL de SO es va fer propaganda a la Sala
Picarol a favor del pacte CNT-UGT contra l’encariment de les subsistències. Hi
participen Josep Piera i Joaquín Cortés per part de la CNT. Joan Peiró hi participa
com a membre de la Federació Nacional d’Obrers Vidriers i Josep Arbós en nom
de La Colmena Obrera (òrgan de premsa de la Federació Local).
El mes de desembre es fan els preparatius per a la vaga general “en contra de la
carestia de las subsistències” convocada per la CNT i la UGT.

105

JOAN PEIRÓ A BADALONA 1905-1920

A Badalona es convoca un míting a la Sala Picarol per part de la Federació Local
de Societats Obreres. Hi participen dins de l’ampli ventall d’oradors, Salvador
Seguí i Francisco Miranda de la CNT.
La vaga general convocada arreu de l’Estat per al dilluns dia 18 de desembre, contra la carestia de la vida, va ser tot un èxit. A Badalona l’aturada és general en tots
els àmbits productius, així com també a la majoria dels comerços.
La Guàrdia Civil va patrullar tot el dia pels carrers de la ciutat, sense que es produïssin incidents de cap mena.
De tota manera, Joan Peiró en un article a La Colmena Obrera ens indica quines són
les “formes” i “maneres” utilitzades per part de l’Estat en contra de la vaga general.
“Es escandaloso que cada vez que se plantea una huelga o se prepara un movimiento general donde el pueblo pretende manifestar, se inicie la “razzia” de los atropellos, persecuciones y encarcelamientos de los compañeros un tanto significados o señalados por los “fulleros” y “macarrones” de la brigada del Socialismo y Anarquismo...
En esta ocasión han sido víctimas de los holgazanes policíacos un sin fin de compañeros,
más honrados que Martorell y su banda de esbirros, por el mero hecho de simpatizar con
la campaña de protesta, varios compañeros militantes fueron moradores de las ergástulas
de la Cárcel Modelo, y entre ellos hubo de contarse a José Arbós, nuestro querido amigo y
director de La Colmena Obrera...”
20

1917
Segueix l’increment de vagues i la progressiva mobilització obrera que es concreta en actes societaris, assemblees i mítings i vagues parcials o generals.
La vaga general d’agost convocada per les organitzacions sindicals CNT i UGT en
contra del govern conservador va durar una setmana i va tenir força seguiment,
tot i que no es van aconseguir els fins proposats i molts sindicalistes van anar a
parar a la presó.
Seguint el desenvolupament cronològic de l’any, el febrer s’inicia una vaga a la
Casa Roses (“Les Puntes”). El motiu de la protesta és la lluita en contra del jornal
“a preu fet”.
En relació amb la vaga que comença el 2 d’abril per part dels “contramestres” de
la fàbrica de teixits Galceran y Viuda de Bernadas es convoca un míting de solidaritat a la Sala Picarol per part de la FL de SO.La vaga acaba el dia 4 de juny amb
les reivindicacions salarials aconseguides.
La vaga dels obrers metal·lúrgics de la fàbrica Aceros Hispania és solucionada
satisfactòriament (no coneixem els acords a què s’arriba).
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Els obrers vidriers tornen a organitzar una vaga que comença el 16 de juliol i que
acabaria el 15 de gener del 1918. Les causes de la vaga seran l’augment del salari i
la jornada de 8 hores diàries. Hi participen uns 127 obrers vidriers. La solució a la
vaga es decidiria per “transacció” (és a dir pacte entre obrers i patrons).
Altrament, la Federació Espanyola de Vidriers i Cristallers, aconsegueix, després
d’amenaçar amb una vaga general a tot l’Estat, la jornada de 8 hores i un augment
diari d’1 pesseta. És una de les primeres ocasions que es guanya la jornada de 8
hores per a tot un sector industrial.
La situació social era força inestable i difícil per a les classes populars, sobretot pel
que fa a l’encariment de les subsistències. La CNT i la UGT tornen a convocar una
vaga general a tot l’Estat durant el mes de agost, si bé aquest cop sembla que les
forces polítiques antidinàstiques (conjunció republicanosocialista) volien fer-li
costat, per provocar un canvi de règim.
La vaga general, convocada pels dos sindicats fou seguida de forma diversa a llocs
diferents de l’Estat espanyol. A Catalunya va ser seguida principalment a les ciutats industrials.
A Badalona la vaga va ser un èxit el mateix dia de la seva convocatòria, el dilluns
dia 13 d’agost, i va durar fins a l’altre dilluns dia 20, molt influenciats, això sí, pel
que passava a Barcelona.
Es va declarar “l’estat de guerra” i Badalona va ser ocupada pels militars del
“Regimiento de Vergara” que es van voler fer amb el control de la ciutat.
Per altra banda, les forces que havien convocat la vaga a Badalona, entre les quals
hi havia de forma majoritària militants obrers que pertanyien a la Federació Local
de Societats Obreres, van constituir el “Comité de Salud Pública” per coordinar les
accions a desenvolupar durant aquells dies de vaga.
El “Comité de Salud Publica” va demanar prudència i serenitat, però al mateix
temps fermesa per aguantar la vaga i perquè els treballadors no paguessin més
pels articles de primera necessitat.El divendres, 17 d’agost van ser clausurades per
part de l’exèrcit les seus del partits polítics i de les societats obreres.El diumenge
les sales de festa van continuar tancades, i es va permetre per part de l’exèrcit que
les societats i partits que tinguessin sales d’esbarjo poguessin obrir.El mateix diumenge 19 de agost, el “Comité de Salud Pública” reconsiderava la seva posició de
vaga general i recomanava que el dilluns dia 20 es comencés a treballar un altre
cop.
La vaga general, que volia canviar el règim monàrquic de la Restauració, va quedar malmesa definitivament, i es va reprimir fortament posteriorment els grups
polítics convocants i per sobretot els nombrosos militants obrers de la CNT i la
UGT que la van organitzar i hi van donar suport.
21

Sembla que Joan Peiró és detingut i empresonat arran de la vaga d’agost de 1917.
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Seguint amb el capítol de vagues locals amb data 7 de novembre i fins al 8 de
novembre, es produeix una vaga a la fàbrica de galetes La Gloria per l’acomiadament injust d’unes treballadores. A la vaga hi participa la major part de la plantilla (98 homes i 107 dones) i s’arriba a aconseguir la seva readmissió.
Amb data 18 de novembre a la Sala Picarol i convocat per la Federació Local de
Societats Obreres de Badalona, es celebra un míting a favor de l’amnistia per als
presoners polítics i socials que hi ha arreu de l’Estat espanyol després de la vaga
general d’agost. Segons comenta el diari local, El Eco de Badalona, l’acte va ser força
concorregut i de gran eloqüència per part dels oradors.
Hi van intervenir Recasens (Grupo Anticlerical Benéfico), Martí, Solé, Ros i Joan
Peiró. Vénen de Barcelona per participar al míting, els dirigents de la CNT,
Manuel Buenacasa i Francisco Miranda.

1918
Segueix la dinàmica d’intensa mobilització obrera local, i arriba el moment culminant arran dels fets luctuosos de l’agost, ocorreguts a causa de la repressió exercida per la Guàrdia Civil contra la vaga dels treballadors de l’empresa química de
Can Cros i que va causar el l´assassinat de quatre treballadors a la Plaça de la Vila.
En la major part de les vagues convocades pels treballadors es van aconseguir tant
les reivindicacions salarials com les reduccions de jornada demanades.
A primers de gener se celebra un míting d’obrers i obreres de l’Art Fabril i Tèxtil,
comptant amb el suport de la Federació Local de Societats Obreres. Es decideix convocar una assemblea de totes les societats obreres per demanar un augment salarial.
A mitjan gener, un grup nombrós de dones es manifesta en contra de l’encariment
de les subsistències. Una comissió de les manifestants arriba a la plaça de la Vila i
s’entrevista amb l’alcalde per expressar-li el seu disgust pel fort augment del productes de primera necessitat.
Aquest moviment de dones seran freqüents, al principi de 1918 a Barcelona província i tindran una força molt important a Barcelona ciutat.
Joan Manent, en el seu llibre de records ho manifesta de la següent manera:
“ (....) Fou durant aquell hivern del 1917 al 1918 quan uns grans brogits i avalots, estridents i amenaçadors, despertaren la ciutat de Barcelona. Què passava? A què eren deguts?
A les dones del poble que, cansades de passar fam i misèria, es revoltaven pels carrers i
assaltaven les fleques, els comerços i les cases dels rics, cercant pa i altre menjar per a elles
i per a llurs fills(...)
(...) Les autoritats, a les quals aquell moviment popular va sorprendre, intentaren de reaccionar. Però les càrregues de la policia i de la Guàrdia Civil contra aquella multitud de
milers i milers de dones fracassaren, perquè les dones van fer front a les forces policíaques
amb un coratge poques vegades igualat.(....)
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(...) Els avalots i els assalts continuaren durant gairebé una setmana, Finalment, les autoritats es veieren obligades a parlamentar amb les dones. (...)
La victòria va ésser esclatant: els queviures baixaren d’un trenta per cent i tots el comerços es proveïren en abundància, perquè el govern de Madrid, espantat pel que passava a
Barcelona, restringí força les exportacions als països bel·ligerants.”
22

Seguint amb el capítol de vagues locals tenim constància d’una vaga dels obrers
refiners de petroli a Badalona per l’augment del salari i la reducció de la jornada
de treball.
Hi ha una vaga d’obrers metal·lúrgics (fonedors i ajustadors) del 16 al 24 de gener.
Els vaguistes son 110 treballadors que guanyen les seves reivindicacions salarials.
Del 17 al 19 de gener els obrers de l’empresa tèxtil Cotonificio (140 dones i 60
homes) es declaren en vaga i guanyen l’augment salarial demanat.
Amb data 20 de gener els treballadors de la fàbrica del metall Aceros Hispania van
començar una vaga.
Al final de gener es convoca un acte per la FL de SO a la Sala Picarol, en contra de
l’encariment de les subsistències i dels lloguers.
Parlen els obrers següents: Sisa, Cabanas, Ponsirenas, Ribó, Borràs, Colomé,
Busquets i Fuentes (Joan Peiró).
Es planteja la necessitat que es prenguin mesures enèrgiques davant d’aquesta
situació que cada cop fa més mal als treballadors.
No s’accepta entrar a la Junta Local de Subsistències, proposada per l’Ajuntament
si hi participen els patrons i empresaris de la ciutat.
També al final de gener els treballadors de la fàbrica de galetes La Gloria fan vaga
de braços caiguts fins que no s’acceptin les seves reivindicacions.
A mitjan febrer acaba la vaga amb la resolució favorable per als treballadors.
Al final d’abril comença la vaga dels treballadors metal·lúrgics de la Casa Blanch
que durarà quasi dos meses, fins a primers de juliol. Hi participen 125 treballadors
que demanen un augment de salari i la reducció de la jornada de treball.
Després de diverses situacions de força i de mobilització obrera a Badalona, a més
d’un intent de locaut per la part patronal, s’arriba a un acord satisfactori per a les
dues parts.
A mitjan juliol hi ha una vaga a la fàbrica Gottardo de Andreis. Després de tan sols
4 hores de vaga s’accepten les condicions del treballadors. A grans trets són les
següents: reconeixement del delegats sindicals, jornada de 9 hores, acabar amb el
treball “a preu fet”, repartir el treball sense acomiadar ningú i diversos augment
salarials segons la categoria.
A la fàbrica de Lorilleux y Cia, al final de juliol, es fa vaga i s’aconsegueix la jornada de 9 hores i l’augment del salari.
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Cap a la mateixa època, succeeix un desenvolupament semblant a la fàbrica de
Hijos de Ramon Roses, a més del reconeixement del sindicat.
Comença amb data 16 de juliol la vaga que afecta 800 treballadors de la fàbrica de
productes químics de Can Cros.
La vaga va durar aproximadament dos mesos i amb capítol a part desgranarem
amb mes detall i precisió els esdeveniments que es van anar produint.
El 9 d’agost i fins a l’11 de novembre entren en vaga els filadors d’estam; en total
són 56 treballadors (17 homes i 39 dones). Aconsegueixen un increment del salari
arribant finalment a un acord amb l’empresa.
A mitjan setembre es comencen vagues a les empreses Industria y Comercio i Casa
Molina, ambdues pertanyents al sector del metall.
Al principi de novembre comencen una vaga els barbers de la ciutat que durarà
fins a final d’any.
Els obrers de la Cordeleria Ribó fan vaga del 18 de novembre fins al 20 de gener
de 1919, per aconseguir la readmissió d’uns obrers acomiadats. Finalment, no ho
aconsegueixen. En total són uns 80 treballadors.
Obrers de la fabricació general espanyola de colors fan vaga del 21 de novembre
fins al 23. En total són 75 homes i 8 dones. Demanen augment del salari i reducció de la jornada. Ho aconsegueixen fàcilment.
Els obrers teixidors, en la seva majoria dones, fan vaga del 2 al 7 de desembre (59
dones i 4 homes). Aconsegueixen un augment pactat del salari.
Per últim coneixem que hi ha altres vagues, a finals del 1918 com la de la Casa
Newtons i la de la Casa Palao, si be no sabem el resultat ni motius de les mateixes.

1919
Serà un altre any de gran mobilització obrera i de força èxits, si bé també s’inicia
la repressió contra el sindicalisme cenetista arran de la vaga de La Canadenca a
Barcelona, que afectarà moltes de les poblacions industrials de Catalunya i que
portarà progressivament l’intent de desmembrar la força que havia anat agafant
la CNT arreu de Catalunya.
Els obrers metal·lúrgics (269 homes i 51 dones) començaran la vaga a primers
d’any, acabant-la als vols de primers de maig. Demanen i guanyen l’augment del
salari i la reducció de la jornada laboral.
També a principi d’any hi ha un conflicte a la Casa Roses (“Les Puntes”) on hi treballen 350 operaris.
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Les seves reivindicacions són l’abolició del treball “a preu fet”, l’augment d’una
pesseta diària per a tots els treballadors, i l’abonament del jornals perduts per les
jornades de vaga que es fessin. En cas que la vaga durés més de 30 dies es demanaria la implantació de la jornada de 8 hores de treball diari.
Així, també hi haurà una vaga de tipògrafs de l’empresa Metalgraf Española (“La
Llauna”), que demanen la jornada de 8 hores de treball al dia.
Continua a primers de gener la vaga dels obrers de la fàbrica Cotonificio de
Badalona (“La Borra”) (230 treballadors) per negar-se els patrons a augmentar el
salari dels obrers. La vaga és victoriosa i acaba al final de gener.
Els treballadors del ram de la fusta (350 treballadors) es declaren en vaga a mitjan
gener demanant el següent: jornada de treball de 8 hores diàries, jornal de 8 pessetes diàries. Cada hora extra treballada els dies laborables suposarà un increment del
50% i si les hores treballades fossin en dia festiu, aquest increment serà del 100%.
També a mitjan gener, els obrers rajolers, que són uns 125, es declaren en vaga i
reclamen l’abolició del treball “a preu fet”, la jornada laboral de 8 hores diàries, i
un increment d’1 pesseta diària en el seu jornal de treball. Amb una setmana, els
patrons accepten les peticions del obrers rajolers.
Al principi de febrer, els obrers de l’empresa de productes químics Sociedad
Catalana de Productos Químicos es declaren en vaga. El total de treballadors que
hi participen són 71 i les reivindicacions són la jornada de vuit hores i un augment
del salari d’1 pesseta.
Comença el gran conflicte arran de la vaga de La Canadenca el dia 5 de febrer que,
com comenta la historiadora Mª Amalia Pradas, no va ser una vaga més, sinó que
va tenir un caràcter “simbòlic” de radicalització del procés de lluita de classes.
“ (...) A més del que reivindicaven, també, sense proposar-s’ho, van aconseguir que les
classes dirigents reconeguessin a la CNT el poder i la influència socials. Aquesta vaga no
pot explicar-se com un conflicte laboral semblant a molts altres, sinó que va adquirir unes
proporcions que fins aleshores no havia tingut cap altre moviment obrer reivindicatiu.
La qüestió de la Canadenca dóna lloc a una vaga general d’enormes proporcions. És segurament el conflicte social més llarg, més conegut i més important de la nostra història. Va
començar el 5 de febrer, el 17 va iniciar-la el ram del tèxtil, on predominaven les obreres, i
el 21 la vaga ja era general a Barcelona: es va tallar el subministrament d’electricitat; la
fàbrica fou confiscada pels militars. S’hi van unir els obrers de les restants companyies productores i distribuïdores d’energia dirigits pels Sindicat Únic de l’Aigua, Gas i
Electricitat; constituí, per tant, la primera manifestació de força del sindicat de la CNT a
Catalunya...(...)”
23

A Badalona al començament de març, els treballadors i operaris de l’empresa La
Propagadora del Gas de la ciutat fan vaga en solidaritat amb els obrers de la fàbrica “La Canadenca” de Barcelona.
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Amb tal motiu, la ciutat té problemes de subministrament d’enllumenat, i també
de transport per la vaga dels treballadors del tramvia i que afecta algunes línies
del tramvia.
S’arriba a un principi de pacte a Barcelona amb els treballadors de la fàbrica “La
Canadenca”, sempre que els obrers empresonats siguin alliberats en un període
de temps curt. No va ser així i el conflicte es va anar estenent a moltes poblacions
de Catalunya.
A Badalona comença la vaga general en solidaritat amb els obrers de “La
Canadenca”, el dia 24 de març. Aquesta vaga general serà una de les que tindrà
una durada més llarga a la nostra ciutat.
Al voltant de dues setmanes els obrers de Badalona van estar en vaga, tot i que hi
havia decretat “l’estat de guerra” i s’exercia una forta repressió contra els militants
obrers més destacats.
Així, el dilluns 31 de març és clausurada per part de la Guàrdia Civil la seu de la
FL de SO de Badalona situada al carrer Conquista, núm. 57-5 de la nostra ciutat i
que va provocar bastant irritació per part dels sector obrers.
El 12 d’abril El Eco de Badalona informa que “relativamente ha vuelto nuestra ciudad a
su vida normal después de dos semanas pasadas en continua zozobra y sobresalto, en las
que ha estado Badalona sujeta al gran conflicto obrero iniciado en la capital de Cataluña”.
La premsa, la que pot sortir, és censurada per part de la Comandància Militar, que
no deixa que es publiqui res que tingui a veure amb el conflicte social que s’està produint. Així El Eco de Badalona sortirà al carrer amb les limitacions i censura prèvia.
Així mateix, l‘“altra” premsa local de marcat caràcter obrerista com era La Colmena
Obrera no serà autoritzada a sortir fins a mitjan octubre, un cop el conflicte estigui
desactivat parcialment.
De les poques notícies que coneixem posteriorment, El Eco de Badalona informa
que amb data de 2 de setembre es va aixecar l’“estat de guerra” a la província de
Barcelona, si bé continuarien encara sospeses les garanties constitucionals.
De tota manera, i per les informacions que ens arriben, segueixen algunes vagues
i d’altres de noves comencen a agafar volada.
El 6 de setembre El Eco de Badalona informa que els treballadors de la fàbrica
Unión Vidriera de España s’han declarat en vaga en solidaritat amb alguns treballadors que es volen acomiadar.
També estan en vaga els obrers tintorers que demanen augment de salari.
Amb data 22 de setembre seran els obrers adobers amb un nombre d’uns 180 els
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que iniciaran una vaga de braços caiguts.
El Eco de Badalona en el núm. 42 del primer de novembre ens fa una descripció de
les fàbriques en les quals hi ha vagues, així com el nombre de treballadors que les
segueixen:

SEGUIMENT DE LES VAGUES
Curtidors

187

Fàbrica Collardín

88

Unión Vidriera

602

Fàbrica Giró

76

Fàbrica Gallart

50

Paletes i peons

350

Obrers de pedreras

30

Obrers Mahoners

60

Fàbrica Costa i Florit

300
1.743

També informava que un nou locaut planejava a la ciutat, ja que les organitzacions
patronals ho estaven anunciant a nombrosos obrers amb els vuit dies de temps
que es necessitaven legalment per acomiadar-los.
Juntament amb aquesta informació, ressaltava el diari local l’increment de forces
de la Guàrdia Civil fins arribar a un nombre d’uns 80 en total (44 d’infanteria, 32
de cavalleria, un capità i tres tinents), cosa que suposava un increment de quasi
un 200% en relació amb el nombre total de guàrdies civils que habitualment hi
havia a la ciutat de Badalona.
El 3 de novembre va començar el locaut anunciat per la Patronal. Es va iniciar a
Barcelona, però va afectar les diverses ciutats industrials. A Badalona comença el
mateix dia 3 de novembre a la majoria d’indústries, exceptuant en una primera
fase la indústria tèxtil i algunes petites indústries.
A El Eco de Badalona, el 8 de novembre, es feien unes reflexions envers la difícil
situació del moment que s’estava vivint:
“(...)El lock-out actual, nueva estridencia en la lucha que se viene sosteniendo, no sabemos
hasta qué punto puede beneficiar a las partes en pugna, aunque sí estamos seguros perjudica a todas. En nuestra ciudad, de momento, hay varios millares de obreros sin trabajo,
pues el paro puede decirse es general, exceptuando el arte textil (tan importante aquí) y
algunas pequeñas industrias.
Este lock-out, que no sería difícil se generalizase, lleva la miseria a muchos hogares, y luego
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la desesperación, tan mala consejera siempre. Y es tan dolorosa que las luchas de la vida
tengan por consecuencia el dejar sin comer a un semejante (...)
(...) La trascendencia del momento presente es tremenda, y las derivantes del conflicto que
atravesamos son de difícil predecir. Cuantos nos han abocado a este estado, deben medir la
responsabilidad que han contraído y estar prontos a dar cuenta de sus actos cuando el país
se lo reclame.”
A mitjan desembre el locaut s’havia generalitzat finalment a totes les fàbriques i
empreses de Badalona, sense que semblés que la Federació Patronal volgués canviar d’actitud en el pols que mantenia amb la CNT i també amb determinats sectors del Govern de l’Estat que no hi estaven d’acord amb les mesures preses, però
que tampoc van fer res per a aturar i desactivar el conflicte generat per la Patronal.
Finalment, el 26 de gener de l’any 1920 el locaut patronal arriba al seu termini després de dos fases que abastaven al voltant de quasi tres mesos de tancament patronal.
El Eco de Badalona, amb data de 31 de gener de 1920, es feia ressò de l’acabament
del locaut i valorava la situació amb les següents paraules:
“ Después de ocho semanas (segunda fase), la Federación Patronal ha dejado sin efecto el locaut
que decretó, y ello en vista de la actitud adoptada, aunque tardíamente, por el gobernador.
Mas al terminar este periodo anómalo no se vuelve a la normalización de la vida, toda vez
que la mayoría de obreros se niegan a reprender sus tareas por no avenirse con el contrato
de trabajo que se les propone y por no recibir, en parte o en totalidad, los jornales perdidos.
Ello hace que la ansiada normalidad no renazca, y que la intranquilidad perdure.
¿Durará mucho este estado de cosas? ¡Quién sabe! Mas aunque se reprendiesen todos los
trabajos, sería sólo aparente la paz que se disfrutase, que el malestar es muy hondo y se
aviva el fuego con ciertas medidas duras que a lo sumo pueden sofocarlo, pero no extinguirlo. Ha sido muy cruenta la prueba a que se ha visto sometido el elemento obrero, quien
ha resistido con serenidad pasmosa estos momentos supremos, para que sin satisfacción
alguna pueda volverse a la normalización real de las cosas, (...)”
Per acabar, volem reflectir les valoracions que Joan Peiró va fer al voltant del
locaut patronal en una sèrie de quatre articles que va publicar La Colmena Obrera.
Els articles intentaven minar la moral de la burgesia afirmant que el locaut era un
fracàs i que la burgesia catalana s’estavellaria amb aquesta mesura de força. Un
altre dels seus objectius era esperonar els treballadors i marcar una sèrie d’idees
generals per al moment que el locaut acabés.
“(...)La burguesía quiere anularnos absolutamente, en todos los órdenes, y en este terreno
de lucha africana debemos aceptar la última batalla.Sea de la manera que fuere que se
levante el lock-out, nosotros, los trabajadores, debemos conjurarnos con promesa sagrada
de exigir los jornales perdidos por la infamia de la Federación Patronal. O paga la burguesía o nosotros le declaramos la guerra con todas las consecuencias y por todos los medios
que la burguesía misma nos enseña. Y si la burguesía se niega a pagar de grado lo que debe,
no por eso debemos negarnos a reanudar el trabajo el día en que se nos abran las puertas
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de las fábricas, talleres, etc.; no nada de eso. Todos debemos acudir a nuestros puestos.
Pero los hombres representativos de la organización, si tiene un alto concepto de la responsabilidad que su misión representativa les manda asumir, si saben que hoy no es el tiempo
de las figuras decorativas, recordaran que las tácticas de lucha y los procedimientos de guerra del sindicalismo revolucionario no son el indiferente y estoico cruce de brazos, no...”
24

1920
No tenim gaire informació, en general, pel que fa a l’any 1920, fi de l’estada de
Joan Peiró a Badalona. Sembla que en la fase d’aguda repressió que estava passant
la CNT, és cridat a Barcelona per treballar i dedicar-se a tasques de planificació de
l’organització confederal.
Per començar, el locaut patronal segueix en vigor des de l’any anterior i acabarà el
dia 26 de gener. A la seva vegada, és clausurat per “ordre superior governativa”
el local social de la FL de SO (CNT de Badalona) que estava situat al carrer
Conquista, núm. 59. A l’escorcoll practicat per la Guàrdia Civil es queden diversos documents pertanyents a la Federació Local i es van practicar sis detencions
(El Eco de Badalona, 31-1-1920).
En molts de casos, els obrers no comencen a treballar d’immediat un cop ha acabat
el locaut patronal, segons informa El Eco de Badalona, i s’incorporen progressivament
a la feina un cop són solucionades algunes reclamacions pendents. El diari afirma
que a mitjan febrer la major part d’indústries ja estan funcionant a ple rendiment.
De tota manera la fi del locaut se salda amb unes condicions “força” difícils d’acceptar per part de la classe obrera, ja que suposava la pèrdua d’alguns drets
col·lectius sindicals adquirits. La CNT es va mobilitzar perquè els treballadors no
acceptessin aquestes condicions, si bé aquesta batalla va ser perduda.
La “tranquil·litat”, seguint la informació del diari local, és absoluta, tot i que la
Guàrdia Civil va intervenir diverses vegades a la Rambla i a alguns establiments
públics. És bastant probable que la ciutat estigués encara sota els efectes repressius i començava la il·legalització del sindicalisme de la CNT i l’intent d’eliminar,
sigui com sigui, la força que havia anat adquirint als darrers últims anys.
Pel que fa a les vagues locals, i amb una fase de més distensió en la repressió del
sindicalisme per part del Govern conservador de torn, ens trobem una revifalla en
el capítol de vagues locals.
Així, a primers de juny, els obrers metal·lúrgics de “Can Bacàs” demanaven un
augment d’1 pesseta diària. Amb aquest motiu van estar uns quants dies de vaga
fins que al final van aconseguir-ho.
La mateixa reivindicació d’augment d’1 pesseta diària va portar els 200 treballadors mecànics d’Aceros Hispania a la vaga al començament de juny. Passats uns
dies, van guanyar la reivindicació que plantejaven.

115

JOAN PEIRÓ A BADALONA 1905-1920

A mitjan juny uns 200 treballadors de les fàbriques Deutsch es declaraven en vaga
demanant augment de jornal. Els patrons van contractar nous treballadors (esquirols) per contrarestar la vaga d’aquests.
També a mitjan juny els obrers de la fàbrica G. de Andreis Metalgraf Española
(“La Llauna”), que sumaven uns 500 es van declarar en vaga demanant un augment diari de 2 pessetes per als homes i 1 pesseta per a les dones i els menors.
Aquesta vaga va acabar al final de juny, i com a resultat es va crear una comissió de
patrons-obrers per buscar una fórmula de millora en les condicions de sou i treball.
Uns 200 obrers corders inicien una vaga al final de juny perquè se’ls augmenti el
seu salari amb 1 pesseta diària. El 9 de juliol la vaga va quedar solucionada.
A mitjan juliol els obrers paletes i peons que estaven construint una caserna de la
Guàrdia Civil amb les presons corresponents van abandonar el treballa negant-se
a seguir per qüestions de principis.
Quant a atemptats, el primer que hi va haver a Badalona en contra del sindicalisme cenetista va ser el 10 de novembre a la fàbrica de La Unión Vidriera de España.
Dos individus van disparar dintre de la fàbrica al militant de la CNT Francesc
Montgay, que pertanyia al Sindicat de la Fusta i que va morir arrel dels trets.
Per aquestes dates de novembre de 1920, torna a exercir-se una forta repressió
contra el sindicalisme llibertari, coincidint amb el nomenament de Severiano
Martínez Anido i Miguel Arlegui com a governador civil de Barcelona i cap superior de Policia, respectivament.
Les primeres mesures que prengueren fou clausurar els locals socials del sindicats
obrers, empresonar els militants més destacats i deportar-ne molts altres a terres
llunyanes. També grups lligats al nou sindicat que es denominava “Sindicat
Lliure” i als sectors repressius de l’Estat a Barcelona i a la Federació Patronal de
Catalunya van intentar l’assassinat de militants cenetistes.
Aquí a Badalona, apart del ja citat Francesc Montgay, van resultar morts a trets
uns quants militants cenetistes. El cas més conegut va ser el d’Eduard Alsina
(Cinto de la Palla) que pertanyia al sindicat metal·lúrgic badaloní i va ser assassinat
a Barcelona l’11 de juny de 1921.
Un altre cenetista mort durant aquesta any va ser Josep Torres, militant del
Sindicat de la Fusta, que també va caure assassinat el juny de 1921.
El dia 6 de abril de 1923 va caure assassinat, Jaume Gual, militant del Sindicat de
Professions Liberals. Pocs dies després, Ramon Gil (Llaunaret), militant del
Sindicat de la Metal·lúrgia va morir assassinat a la muntanya de Montjuïc a
Barcelona.
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Davant d’aquesta situació molts militants van optar per l’exili o per amagar-se
durant un temps, a l’espera que la situació de repressió canviés i es relaxés.
Joan Manent, militant d’aquella època, explica al seu llibre la manera com la CNT
de Badalona va intentar superar la repressió que s’exercia sobre els seus militants.
“(...) Durant els períodes de repressió, com, per exemple, els dos anys de regnant del generals espanyols Severiano Martínez Anido i Miguel Arlegui (20 de novembre a 22 d’octubre de 1922), tot i que passaven dels 50 els militants badalonins que es trobaven empresonats, i que un nombre semblant havia hagut de fugir de la ciutat, sempre hi hagué un nucli
actiu de prop de 150 homes que lluitaven i es jugaven la vida per defensar els interessos
dels treballadors. La prova ben evident d’això és que, en aquell període, foren diversos els
militants badalonins que caigueren assassinats per la policia i els pistolers de l’anomenat
Sindicat Lliure.”
25

El funcionament posterior de la CNT de Badalona fins al cop d’estat del general
Primo de Rivera a mitjan setembre de 1923 va ser força dificultós, si bé cal dir que
es va intentar mantenir la seva estructura organitzativa i la solidaritat a aquells
companys que estaven empresonat o en dificultats econòmiques.
Un altre cop recorrem a les memòries de Joan Manent, atesa la dificultat de trobar
altres informacions que complementin la seva visió, amb relació al funcionament
del sindicalisme cenetista badaloní del final del 1920 fins a l’inici de la dictadura
de Primo de Rivera el 13 de setembre de 1923.
“ Els sindicats obrers de la CNT de Badalona, malgrat les persecucions i els crims de què
els seus militants foren víctimes en aquells dos llarguíssims anys d’oprobi o de vergonya.
estigueren sempre organitzats. La seva federació Local i el Comitè Pro Presos funcionaren
sempre regularment. Un dels sindicats, el de la Industria Fabril i Tèxtil, tenia, en aquells
moments, més de 1.500 dones organitzades, les quals cotitzaven d’una manera regularíssima totes les setmanes. Gràcies a aquesta organització i cotització, els sindicats badalonins pogueren fer front a les enormes despeses que ocasionaven els processos contra els
militants empresonats, l’ajut, en la mesura del possible, a les famílies dels presos, la contribució als deures d’afiliats a la Confederació Regional del Treball de Catalunya, la contribució al Comitè Regional del Treball de Catalunya, la contribució al Comitè Regional
Pro Presos i a l’organisme rector de la CNT. És notable i digne de remarcar que tot aquell
esforç màxim, que calgué fer durant els dos anys terribles de persecució i de sang, fou obra
sobretot d’un estol de joves que, el que tenia més edat, just arribava als 20 anys.
En aquella tasca foren orientat i ajudats –i de quina manera!- pels vells militants Jaume
Prat, Jaume Caballé, Joan Serret, Enric Sabaté, Carles Borràs, Joan Sancho, Josep Ticci i
alguns altres. Naturalment, la saba que tots aquells joves havien rebut provenia dels militants que ells ja consideraven vells, i que foren, en part, els seus mestres. Per exemple, Joan
Peiró, Dimes Bussot, Sebastià Clará, Bernat Bonet, Josep Rius, Sebastià Canals, Joan
Nanot i el basc Ramón Basterra, entre altres. I, cal dir-ho també d’un altre anarquista i
militant sindicalista revolucionari, Eduard Alsina i Bilbeny, en Cinto de la Palla(...)”
26

La repressió contra el sindicalisme cenetista badaloní a aquesta època va ser exercida de moltes formes i bona part provenia del finançament que una part dels sec-
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tors de la Patronal badalonina donaven a grups de “pistolers” per assassinar militants obrers destacats de la CNT. Entre aquests grups de “pistolers” hi havia gent
de pensament força conservador, però també antics militants de la CNT que per
motius diversos es van voler venjar dels seus antics companys. El cas més conegut
aquí a Badalona va ser el de Josep Garriga i Arquer que uns anys abans havia estat
secretari general de la FL de SO de Badalona, així com fundador de la CNT a
Badalona l’any 1910.
“ A Badalona, els assassins del “Lliure” van ésser ajudats, de manera oberta i sense cap
mena d’escrúpols, per molts patrons. Els que més es distingiren foren els directors de l’empresa italiana Metalgraf, el cèlebre Lluís Humet i Cortés, director de la fàbrica de filats de
Salvador Casacuberta. No hi manca, tampoc, la col·laboració del canonge Montagut, com
ja hem dit anteriorment, i la del capellà Josep Capella i Estrada, el qual, pel carrer, no s’estava de fer ostentació de la pistola que portava amagada sota la sotana.”
27
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EL CONFLICTE DE L’EMPRESA CROS L’AGOST DE 1918:
MORT A TRETS DE QUATRE TREBALLADORS

Precedents del conflicte: la vaga de Can Cros
Dins del procés de conflictes laborals i sindicals que hi van haver a Badalona
durant aquesta època i que hem analitzat anteriorment, és del tot ben clar que el
que més ressonància va tenir, per l’assassinat d’obrers que hi va haver i la repercussió en l’àmbit polític i sindical que va tenir més enllà de Badalona, és el que es
va produir com a conseqüència de la vaga a la fàbrica de productes químics Can
Cros, una de les més grans de la ciutat de Badalona.
Aquesta fàbrica, que se situa a l’extrem sud de Badalona, tenia al voltant de 800
obrers i no comptava fins a aquells moments amb una tradició arrelada de lluita
obrera entre els seus treballadors.
La vaga del treballadors de Can Cros va iniciar-se el dia 16 de juliol per un seguit de
reivindicacions pendents que es resumien bàsicament en les següents reivindicacions:
-Reconeixement del sindicat.
-Reconeixement dels delegats que hi havia a la fàbrica.
-Tres torns de 8 hores cada un per als obrers que treballin als forns i altres aparells,
percebent un “jornal” de 6 pessetes diàries.
-9 hores de treball per als peons, que cobrarien 5 pessetes diàries.
-Substitució del pagament “per dia” pel pagament setmanal.
-Pagament de les hores extraordinàries treballades amb un 50% d’augment i diumenges i festius un augment del 100% del sou habitual.
-Admissió d’aquells treballadors acomiadats anteriorment.
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Sembla que el jornal habitual en aquesta empresa era el de 2,50 pessetes per dia i
l’horari de treball estava al voltant de les 12 hores.
Així mateix, feia ben poc s’havien produït uns acomiadaments del tot arbitraris
que van fer indignar-se encara més els treballadors de Can Cros i que és probable
que fos un factor força important com desencadenant d’aquesta vaga.
En un petit article de La Colmena Obrera (núm. 70, 10-07-1918) i després d’assenyalar les reivindicacions del treballadors de Can Cros ens afirmava:
“Hay que ver el descaro de nuestros burgueses que están enriqueciéndose de una manera
escandalosa con el producto de nuestras fuerzas y nos niegan con un cinismo sin igual el
“algo” que pedimos para aminorar nuestra precaria situación ante este grave crisis económica por la que atravesamos los obreros.
No obstante los obreros de dicha fábrica que hasta ahora habían permanecido indiferentes
a los movimientos societarios han “raciocinado” y han visto la necesidad de reivindicarse.
¡Adelante compañeros! Continuad en esta actitud de rebeldía sin desmayar un momento
y haréis morder el polvo a esta inquisidora Compañía.”
En aquells moments a Badalona s’estaven resolent favorablement per als treballadors diversos conflictes que feia algun temps que havien estat iniciats, com els de
G. De Andreis (La Llauna), els de Lorilleux” i els d’Hijos de Antonio Roses.
Era, doncs, un bon moment, si més no ho semblava, perquè algunes reivindicacions obreres fossin ateses i guanyades, si bé s’havien d’iniciar amb una actitud
ferma ja que, si no, els patrons no en feien cas.
Resseguint la lluita de Can Cros ens trobem que a primers d’agost es van fer una
sèrie d’actes a la ciutat perquè aquesta fos coneguda i el poble de Badalona hi
donés suport.
Un d’aquest actes es va celebrar a la Sala Picarol, un del primers dissabtes d’agost
i va ésser un festival benèfic per ajudar econòmicament els vaguistes de Can Cros.
La jornada va ser un èxit d’assistència, malgrat que algun escrit trobat a La
Colmena Obrera (núm. 71, 18-8-1918) fa una sèrie de retrets de com anava la vaga.
El títol de l’escrit, “La huelga de la bastilla Cros: soberbia patronal y pasividad obrera”,
és indicatiu del que pensava una bona part de la Federació Local.
Sobre aquest tema s’afirmava:
“(...) Dejando a un lado esas particularidades que poco interesan, digamos que la organización de festivales y procurar el apoyo material de los sindicatos no es la base primordial
para triunfar en luchas tan empeñadas cual la de la Casa Cros. Hay algo más interesante,
que no puede ni debe descuidarse, y es el contacto continuo con la opinión pública, no sólo
de Badalona, sino con la de toda España o Barcelona cuando menos.(...)
(...) A nuestro entender es una grave negligencia no hacer una campaña en la prensa, como
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asimismo lo es descuidar la de la tribuna. Hay que agitar las conciencias y constituirse en
un peligro porque, como se dice vulgarmente, las ostras no se abren con oraciones, sino a
martillazos. Sobre todo porque en la Cros hay esquiroles.
Permanecer cruzados de brazos tiene su explicación cuando enfrente no se tienen enemigos, cuando no hay traidores. Pero estos enemigos y estos traidores hoy existen y son un
peligro para el pan y la dignidad de los que están en la calle...(...)
(...) Nosotros no sabemos si esa pasividad tendrá por base un plan táctico concebido con
arreglo a las necesidades de esa lucha singular, en cuyo caso nada habríamos dicho. Pero,
sin embargo, aceptado esto, no quiere decir que nosotros estimemos el plan como un acierto puesto que cuando el enemigo existe hay que perseguirlo implacablemente, que batirlo
violentamente en todas formas y en todos los terrenos, aunque para ello tengan que arrostrarse los más grandes peligros.
Así es y debe ser la lucha cuando hay traidores...(...)
Seguint l’exposició del desenvolupament de la vaga, van sorgir problemes
d’“honestedat” en el Comitè de Vaga i al Sindicat d’Oficis Varis que va portar la
FL de SO de Badalona a destituir-los el 16 d’agost.
El problema va estar originat per un viatge a Madrid d’una part del sindicat
d’Oficis Varis sense consultar la Federació Local i fet al marge de l’opinió dels treballadors de Can Cros.
Per aquest assumpte va ser expulsat del sindicat Fermí Borràs Sunyé, el que sembla que va ser el capdavanter d’aquests moviments i que Joan Manent, al seu llibre, va titllar d’haver estat subornat perquè tingués un paper tèrbol.
La vaga seguia el seu curs, si bé l’empresa intentava per tots els mitjans que altres
treballadors (esquirols) fessin la feina d’aquells, intentant trencar la dinàmica d’inactivitat que hi havia a Can Cros.
Seguint aquesta dinàmica d’intimidació van allotjar dintre de la fàbrica un important destacament de la Guàrdia Civil de cavalleria per tal de defensar allò que els
burgesos denominen “la llibertat de treball”, i que amb situacions de vaga és solament una estratègia més per trencar els “ànims” i la “força” dels treballadors.

El dia 26 d’Agost: quatre morts a la Plaça de la Vila
Es van anar a buscar treballadors arreu de l’Estat perquè fessin funcionar les tasques de producció. El dia 26 d’agost al matí, van arribar 17 treballadors de
Villareal (Castelló) per fer-los treballar com a “esquirols”.
Els treballadors vaguistes de Can Cros van “aturar” aquests treballadors i els van
explicar la situació de vaga en la qual es trobava l’empresa.
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Aquests treballadors que venien de Villareal, com hem dit, no sabien res del conflicte i es van sentir estafats pels patrons, ja que no els havien informat d’aquesta
situació.
Els treballadors vaguistes de Can Cros els van portar a la seu de la Federació local
i, posteriorment, va aparèixer la Guàrdia Civil. Sense permís municipal ni ordre
judicial van escorcollar totes les dependències del local.
No hi van trobar res que fos delictiu, però van detenir dos treballadors vaguistes
de la Casa Cros, Salvador Ruiz Pérez i Emili Belmonte Fernández, i el conserge del
local, Josep Poblet.
Se’ls va acusar d’exercir coaccions sobre els obrers i els van dur cap a la caserna de
la Guàrdia Civil que hi havia a Badalona.
Progressivament a Badalona es comença a conèixer la situació que s’està vivint i
els ànims van pujant de to, sobretot entre el vaguistes de Can Cros.
Així a mitja tarda, van fer una manifestació per seguir la Policia i la Guàrdia Civil,
amb els tres companys detinguts, quan aquests intentaven agafar el tren que els
portés a Barcelona.
En arribar a la plaça Roca i Pi, la manifestació obrera havia augmentat les seves
forces i es va intentar impedir que se’ls emportessin cap a la capital catalana.
En aquests moments la Guàrdia Civil va fer algunes càrregues i va aconseguir dissoldre la manifestació i lliurar-se dels obrers.
Aquests, plens de ràbia, es van dirigir cap a la plaça de la Vila per fer-ho saber a l’alcalde i a l’Ajuntament i demanar la immediata llibertat dels tres obrers empresonats.
L’alcalde, Jaume Martí Cabot, que en aquells moments no hi era, va aparèixer a les
nou de la nit.
Una comissió dels vaguistes es va reunir amb l’alcalde i aquest es va comprometre
a fer tot el possible perquè els detinguts fossin alliberats. La notícia es va voler
donar al mateix Ajuntament estant la plaça de la Vila i els voltants plens d’obrers i
ciutadans de Badalona que volien saber com s’estaven desenvolupant les gestions.
De sobte, i un cop acabat els discursos, van començar a sentir-se uns crits de dolor
, així com soroll de trets de fusell.
Les parelles de la Guàrdia Civil que hi havia pel voltant de la plaça de la Vila van
començar a disparar en totes direccions, i també la Guàrdia Civil de cavalleria va
començar a repartir cops de sabre sense cap tipus de mirament, pel carrer de Mar
i pels carrers més propers a l’Ajuntament.
El trist resultat d’aquesta agressió “brutal” va suposar la mort de quatre treballadors, membres de la FL de SO de Badalona, així com diversos ferits greus i una
cinquantena de ferit lleus.
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Els morts eren en Francesc Terrades, Trompet, del Sindicat de la Pell (c. Guell i
Ferrer, núm. 11); Josep Gatell, Josepet, del Sindicat de la Construcció (av. Marquès
de Montroig, núm. 201); Emili Segarra, del Sindicat de Productes Químics (c.
Conquista, núm. 44), i Pius Bel, del Sindicat de la Metal·lúrgia (c. Guifré, núm. 223).
Els ferits greus van ser Francesc Forcadell (c. Roger de Flor, núm. 137) a qui se li
va haver d’amputar una cama per les ferides patides, Manuel Licer (c. Cortijo,
núm. 4) i Andreu Navarro (pl. de la Font, núm. 11).
Així mateix, una dona va ésser sabrejada i va estar a punt de perdre un pit a resultes de la ferida.
A les pàgines del llibre de Joan Manent, hi podem trobar una descripció força emotiva dels fets que expressa clarament com es van viure aquests tristos successos.
“Hi ha coses a la vida que no es poden oblidar mai, que no s’han d’oblidar. Una d’elles és
la que esdevingué aquella nit del 26 de agost de l’any 1918, en què la sang obrera, tràgicament acusadora, tacà els carrers de la ciutat de Badalona. Aquella nit, els màuser de la
Guàrdia Civil, al servei d’una poderosa empresa estrangera, dispararen contra una massa
indefensa de treballadors, assassinant-ne quatre i ferint-ne una bona cinquantena. Aquella
nit tot li va ésser permès, a la Guàrdia Civil, a Badalona. Després d’haver matat aquells
quatre obrers indefensos i malferits els altres, galopà amb els seus cavalls per tota la ciutat, sabrejant a mansalva els ciutadans que trobava. Aquella nit, els carrer badalonins
foren regats amb sang. Amb sang proletària, que ha estat sempre - i és encara- la més barata del món.”
28

Després del 26 d’Agost. Vaga General
A l’endemà, dimarts 27 de agost, la Federació Local de Societats Obreres de
Badalona va decretar la vaga general que va ésser secundada majoritàriament pels
treballadors de la ciutat i també pels comerços i espectacles.
Amb un comunicat fet per la mateixa Federació Local s’afirmava el següent:
“ Compañeras y compañeros:
El pueblo de Badalona se encuentra hoy de luto. ¿Por qué? Sencillamente por querer hacer
respetar su personalidad, su yo indiscutible delante de los atropellos de que son objeto
desde hace tiempo los dignísimos obreros que sostiene la huelga con la casa Cros, esta maldita Bastilla que es la perdición de la salud y la muerte de muchos de los que tienen la desgracia de acudir a las garras de ese tirano.
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Ayer, por desgracia, los obreros acudieron, por simpatía a la plaza de la Casa de la Ciudad,
como simples espectadores, en espera del resultado de la entrevista que la comisión nombrada por estos había de tener con el Ayuntamiento para hacer patente la protesta por las
detenciones últimamente llevadas a cabo por la fuerza armada.
Viendo la fuerza armada el momento propicio para poder ametrallar al honrado pueblo a
mansalva, disparó sin ton ni son y sin un motivo que lo justificara, cayendo en ese trance
una infinidad de compañeros que no tenían ninguna responsabilidad en la lucha que sostienen los compañeros de la Bastilla infernal, si esa palabra cabe.
¡Los compañeros que cayeron, los unos muertos y los otros heridos, eran y son dignos de
toda consideración!
Ante tan bárbaros hechos, la organización obrera de Badalona levanta una protesta tan alta
como corresponde y merece la salvajada hacia los poderes públicos, manifestando que no
reanudara el trabajo mientras no se depuren las responsabilidades y se castigue a los culpables.
¡Tened en cuenta, pueblo, que jamás se han llevado a cabo hechos tan vandálicos como el
perpetrado con nosotros, con este pueblo verdaderamente productor!
¡Jamás se ha visto tanta maldad, tanta injusticia!
¡Queremos la libertad de los presos!
¡Justicia! ¡Justicia exige todo un pueblo que ha sido maltratado y escarnecido villanamente y de una forma cruel e inicua!.
Por la Federación Local de los Sindicatos Obreros. EL COMITÉ “
Tot i que ja hem dit que la vaga a la ciutat va ésser d’un abast total, també cal afirmar
que la ciutat va ser ocupada per un bon nombre d’agents de la Guàrdia Civil, a peu
i a cavall, que en certa manera tenien la població de Badalona cercada i vigilada.
La població obrera no va reaccionar violentament, però es va fen sentir la indignació pels companys assassinats i ara, a més, per l’ocupació de la ciutat de les forces
repressives que un dia abans havien creat els greus incidents i les morts ja descrites.
El dimarts a la nit, van ésser alliberats els tres companys empresonats que van ser
una de les causes que el conflicte agafés una agressivitat més gran.
Fent un seguiment de les primeres reaccions de la premsa de Barcelona, al voltant
dels fets sagnants de Badalona, hem pogut comprovar que aquesta va fer una anàlisi de força importància amb tots ells.
Per començar Solidaridad Obrera, l’òrgan de premsa del CRT de Catalunya i portaveu de la CNT, va incloure a la seva primera pàgina durant uns quants dies el
seguiment del conflicte, així com les reaccions que hi van haver durant els
següents dies després dels greus esdeveniments.
La responsabilitat del greus incidents ocorreguts, segons el diari confederal, va
caure en la persona del governador civil de Barcelona, González Rothwos, per la
recluta d’esquirols i per la repressió i assassinat posterior que hi va haver a la ciutat costanera per part de la Guàrdia Civil.
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En una posició de crítica a l’actuació de les “forces de l’ordre” es van manifestar
també els diaris d’un àmbit geogràfic més ample com eren El Diluvio, La
Publicidad, La Lucha, El Progreso, El Radical, Aurora i alguns altres més.
En una posició més favorable a les tesis del Govern Civil, en el sentit que les “forces de l’ordre” l’únic que van fer és defensar-se de les agressions de la multitud,
s’hi van decantar El Día Gráfico, El Correo Catalán, El Tiempo, Las Noticias i algun
altre més.
Seguint les reaccions envers els successos, l’Ajuntament de Badalona va emetre un
comunicat dirigit al governador civil, en el qual criticava l’actuació de les forces de
la Guàrdia Civil, per no atenir-se a la legalitat vigent, que deia que havia de fer
alguns tocs d’atenció abans de carregar contra els manifestants.
Tanmateix, demanaven la depuració de les responsabilitats dels guàrdies civils
que directament havien estat els causants de les morts, així com el seu trasllat fora
de la ciutat.
Per últim, l’Ajuntament deia que en el cas que no es complissin els requisits que
havien plantejat, dimitirien en bloc per demostrar la seva solidaritat amb el poble
de Badalona.
Aquesta situació es va portar a terme ja que el Govern Civil no va complir les exigències que l’Ajuntament havia demanat.
La vaga general va seguir durant uns quants dies a Badalona. El dimecres 28 d’agost ens trobem amb una nota de la Confederació Regional del Treball de
Catalunya (CRT), solidaritzant-se amb els treballadors de Badalona i afirmant el
següent:
“A LA ORGANIZACIÓN OBRERA DE CATALUÑA
Se ha perpetrado por el poder público uno de los crímenes más horribles que registra la historia de los movimientos sociales de Cataluña. Es deber de todos, en estas horas de dolor y
de amargura, amparar a nuestros hermanos, los trabajadores de Badalona, que del uno al
otro confín de la tierra catalana se sienta la indignación ante el atropello incalificable.
Serenamente, con pleno dominio de la situación, cual corresponde a fuerzas responsables y
organizadas, debemos, si las circunstancias lo imponen, afrontar las consecuencias que la
nefasta actitud de las autoridades pueda imponer.
Mientras tanto pedimos y aconsejamos a toda la organización de Cataluña y a todos los
hombres de buena voluntad, que no escatimen sacrificio alguno para aliviar la situación de
las familias de las víctimas para que aquellas no queden desamparadas y en la más negra
de las miserias.
Ábranse suscripciones en todos los centros de Cataluña.
Trabajadores: ¡Solidaridad!
Por la Confederación Regional del Trabajo de Cataluña.
EL COMITÉ “
Segueix informant la “Soli” del seguiment periodístic força important que s’està
fent per part dels diaris de Barcelona i qualifica els “fets de Badalona” com uns
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dels més importants quant al seu caràcter tràgic, en relació amb altres fets similars
anteriors que havien passat arreu de l’Estat espanyol (Puerto del Son, La Unión,
Manzanares, Saragossa, etc.).
Posteriorment i fins al principi de setembre, el diari Solidaridad Obrera seguirà fent
un seguiment periodístic diari i força extens de la greu situació que s’havia produït a Badalona.
Així, una nota petita al diari ens informava que algunes societats obreres, com les
de Mataró, s’estarien plantejant la possibilitat de fer una vaga general de 24 hores
en protesta pels actes abusius comesos a Badalona.
En relació amb la vaga general a Badalona, amb data 31 d’agost, la Federació Local
de Societats Obreres de Badalona va emetre un comunicat donant la vaga general
per acabada a la ciutat i demanant que es mantingués l’esperit de solidaritat econòmica envers les famílies de les víctimes.
El Comitè de la Confederació Regional del Treball de Catalunya (CNT) instava
tots el organismes obrers per a coordinar les accions que es poguessin fer, i demanava agrupar-se en el bloc confederal.
“(...) En todas partes llegó la indignación al grado máximo al conocer de la manera con que
los gobernantes españoles contestan a las peticiones del pueblo; pero a pesar de ello las secciones comprendieron que no debían obrar por cuenta propia, y cada una se apresuró a
comunicar a este comité el estado de ánimo de la población que representaba, al mismo
tiempo que a ponerse incondicionalmente a su lado para secundar los acuerdos que creyera prudente tomar.(...)
(...) Pongamos también, nuestro empeño en convencer a las pocas organizaciones de la
región que aún no han venido a engrosar el bloque confederal, de la labor estéril que están
realizando. Hagamos comprender a los hombres que en ellas militen que es imposible en los
actuales momentos, en Cataluña, luchar faltos del calor y la solidaridad de todos, y que
muchas veces, la labor que se hace persistiendo en estos aislamientos suicidas, no sólo es
estéril, sino contraria a los intereses de los trabajadores. (...)”
Per últim, volem mostrar l’opinió que Joan Peiró va expressar a La Colmena Obrera
i que posteriorment li va suposar la seva estada a la presó des del 28 de octubre
fins al 4 de novembre d’aquest mateix any coincidint amb el Primer Congrés de la
Federación Local de Sociedades Obreras de Badalona.
29

Cal dir que durant els fets sagnants del 26 d’agost, Joan Peiró no es trobava a la
ciutat i que estava fent un viatge de coordinació i propaganda de la Federació d’obrers del vidre que el va portar a Madrid i a Gijón.
Amb data 21-9-1914 i a l’article de suport als companys de redacció expressava el
següent:
“ESTIMADOS COMPAÑEROS DE REDACCIÓN DE LA COLMENA OBRERA
(...) Excuso deciros que tanto en Madrid como en Gijón, localidades en que me hallaba en
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los días en que la cuestión daba su juego, los periódicos eran arrebatados de las manos de
los vendedores.
Porque es eso lo que ocurre siempre cuando un pueblo comete la “insensatez” de pretender
demostrar que tiene dignidad, una dignidad –claro está!- que no es como aquellos que se
corrompen y doblegan ante el oro de una sociedad Cros cualquiera. (...)
(...) Notad que yo no protesto contra el trogloditismo civil. Me contento con pensar que
hay muchos inciviles, y algún con barba, que por lo viles merecen que el pueblo les aplique
la ley del Talión. Me contento, también, con pensar que una plaza de jefe de municipales,
puede inducir a trágicas venganzas.
Y por ello no vale la pena protestar, máxime estando vosotros defendiendo la dignidad
ultrajada de una manera que os honra y a mi me enorgullece; sí, me enorgullece, porque
orgullo tengo el ser amigo de los que supieron llevar a la organización de Badalona, valiente y decididamente, a la más grande protesta que esa ciudad viera.
Lamento no haberme encontrado a vuestro lado en ese trágico y glorioso momento, con un
fraternal saludo queda vuestro y de la causa del proletariado, J Fuentes.”
Durant un cert temps posterior, la vaga de la fàbrica Cros va continuar, si bé no
podem dir amb exactitud quan i com va acabar. Una de les últimes informacions
que hem trobat al respecte d’aquesta vaga és a El Eco de Badalona amb data de l’11
de gener de 1919 ens informa de:
“que el conflicto originado con motivo de la huelga de la casa Cros, presencia una característica especial que hace no pueda decirse si está o no solucionado. En dicha fábrica hace ya
mucho tiempo se trabaja, pero no ha habido connivencia con ninguna comisión de huelga.
Se reanudó el trabajo, y al mismo acudieron operarios huelguistas y otros que no lo eran,
dejando también de acudir antiguos obreros de la casa, algunos de los cuales –pocos- continúan aún parados, habiéndose ausentado de la localidad los restantes.
De esta suerte, se ha normalizado casi el trabajo en la fábrica Cros, y se ha ido solucionando un conflicto a consecuencia del cual pasó horas trágicas nuestra población.”
Tot i que no en tenim una constància clara, sembla que finalment van ser acomiadats al voltant d’un centenar d’obrers condemnats a allò que se’n deia el “pacte de
la fam” i que volia dir en paraules més clares, l’atur forçós.
30
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Anàlisi i temari del Primer Congrés de la Federació Local
El primer congrés de la Federación Local de Sociedades Obreras, celebrat al final
de 1918 va ser el resultat d’una suma d’esforços que anaven dirigits a donar més
coherència a l’organització obrera local, desprès dels tres anys i escaig que havien
passat de la seva constitució.
Si féssim una comparança entre els estatuts d’inici de la Federació Local i les resolucions que s’aprovaran en aquest primer Congrés, veurem que hi ha un intent de
major precisió en continguts i a la seva vegada una aposta més ferma cap a un projecte sindical revolucionari que ja s’atansava als pressupostos ideològics de la CNT.
Recordem que mesos abans havien passat dos fets de gran importància que van
fer prendre posicions de major claredat en el si de la Federació Local.
Per una banda, en el capítol organitzatiu, al final de juny s’havia celebrat el
Congrés Regional de Sants de la Confederació Regional del Treball (CRT), en el
qual van participar una bona representació dels sindicats obrers badalonins adscrits a la Federació i que, en certa manera, en marcaven el “tempo” polític i organitzatiu. Recordem el paper força important que va tenir Joan Peiró en aquest
Congrés Regional.
Per altra, i com a fet luctuós, al final d’agost s’havien produït els fets de la fabrica
de Can Cros amb quatre morts per trets de la Guàrdia Civil a la plaça de la Vila.
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Aquest dos fets, que van passar en una variació de poc mesos, van fer prendre
consciència a la Federació Local i a les societats obreres que hi estaven adherides
que no podrien estar sempre amb una situació d’ambigüitat organitzativa, sobretot pels reptes sindicals cada cop més forts que anaven adquirint les societats
obreres.
Fent un recorregut històric, al voltant de la necessitat d’un congrés obrer a
Badalona ens trobem que amb data 21-10-1916 a La Colmena Obrera dins del capítol de “Notas” escrites per la Redacció, una informació que diu “parece ser que la
Federación Local de Sociedades Obreras dentro de breve convocará a todas las Sociedades
Obreras de la localidad a un Congreso local para tratar sobre asuntos de gran trascendencia para la clase obrera de Badalona”.
Així mateix i rellegint La Colmena Obrera podem trobar també un article que fa
referència a aquest primer intent de preparació d’un Congrés Obrer Local pels
vols de final de 1916.
Aquest article firmat pel pseudònim Azaderi i titulat “Nuevos rumbos” expressava les següents idees:
“(...) Según tenemos entendido, las sociedades obreras que integran la Federación de esta
localidad están en vísperas de entrar por nuevos derroteros poniendo en práctica nuevos
rumbos, que a no dudar serán de gran utilidad para el proletariado en general.
Por de pronto podemos anticipar el que las sociedades obreras de esta localidad tienen el
proyecto de reunirse, si es que no la han hecho ya al salir a la luz el presente número, con
el fin de discutir la necesidad de convocar a la clase trabajadora a una especie de “Congreso
Local” en el cual se tendrá que discutir forzosamente la actuación de los unos y los otros.
Claro está que ésta es una misión un tanto difícil, el tener que señalar a los que por su indiferencia contribuyen a fomentar la obra de los gobiernos y la burguesía, y poder levantar
sobre las ruinas de esta misma indiferencia suicida una organización potente y viril que
puesta en relación y correlación al unísono latente del proletariado español, actualmente
en lucha, podemos llegar cuanto antes a la meta de nuestras aspiraciones.
Nuestros rumbos, consecuencia proletaria, fe en nuestros ideales, esperanza en el porvenir
afirmando lo presente es que se precisa en los actuales momentos, si es que de veras queremos arrojar al lastre pernicioso de las inconsecuencias y las claudicaciones vergonzosas en
el seno de los sindicatos obreros.
Ánimos, pues, compañeros, hacia el Congreso en perspectiva hacia la purificación de nuestros sindicatos; y sobre todo hacia la unificación de la clase trabajadora española, capacitándola para la lucha y la victoria. (...)”
31

No van haver-hi més articles ni comentaris al respecte d’un possible Congrés
Local en el que resta d’any ni en tot l’any 1917. Desconeixem les causes o motius
d’aquest ajornament si bé podem pensar que era probable que les diverses societats obreres de la Federació Local no ho tinguessin gaire clar i fos motiu de polèmica la convocatòria del citat congrés.
Després d’aquest llarg període de temps que hem assenyalat, ens tornem a trobar
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amb un anunci de “possible” Congrés Local firmat aquest cop per la Federació
Local a La Colmena Obrera a primers de juny de 1918. La Federació Local obria un
període per a la inclusió del temari que es va anar produint de juny fins a octubre
del mateix any.
Al Congrés, que va començar els dies 1,2 i 3 de novembre de 1918 i va finalitzar la
seva última part els dies 28 i 29 de desembre d’aquell mateix any. Hi van participar les 15 societats obreres que formaven part de la Federació Obrera.
Aquestes eren les societats obreres i delegats que hi pertanyien i que juntament
amb el Comitè de la Federació Local van debatre els diversos temes que van formar part de l’ordre del dia del Congrés Local:

SINDICATS

DELEGATS

Similares Cristaleros
Peones Albañiles (1)

P. Cabanas

Curtidores (3)

B. Bonet, Serradell

Pintors

Bonet

Metal·lúrgics

S. Clará, P. Moreno

Ideal Cristalera (1)

Vives

Oficiales Albañiles (2)

S. Canals, Pompeyo

Carreteros

Martínez

Arte Fabril (2)

Prat, J. Rius, Colomer

Ladrilleros
Único de la Madera (1)

Platas, Robert

Oficios Varios

Marcial

Tintoreros

García

Barberos

Elie

Vidrieros (3)

J. Peiró, M. Perello,
F. Belis, Serral

Comité de la Federación Local (7)

D.Bussot

TOTAL SINDICATS: 15
TOTAL TEMES: 20 (entre paréntesi)
En total es van proposar vint temes per debatre en aquest Congrés. Nosaltres els
hem agrupat en tres blocs temàtics per fer-ho més entenedor.
-Dinàmica organitzativa interna de la Federació Local (9 temes)
-Estratègia sindical local i vessant ideològic de la Federació (6 temes)
-Estratègia de lluita social i conscienciació cultural (5 temes)
Les resolucions adoptades per als bloc temàtics, les hem resumit en les següents pàgines.
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Dinàmica orgamitzativa interna de la Federació Local
Es va acceptar la proposta que les societats obreres que hi havia a Badalona es convertissin en sindicats únics de ram, superant les formes de duplicitat organitzativa que hi pogués haver a la ciutat, tot buscant formes que fossin més àgils per lluitar per les reivindicacions sindicals i en contra de la burgesia, així com per intentar trencar el corporativisme propi de l’assignació “per ofici”.
Es donava un marge de temps per adaptar-se a la nova situació i es feia esment
que en el cas que alguns sectors obrers no poguessin constituir-se com a sindicat
únic, aquests també podrien pertànyer a la Federació Local.
Al rerefons d’aquesta proposta de convertir-se en sindicat únic, estaven els acords
presos mesos abans dins la Confederació Regional del Treball (CRT) sobre la transformació de les societats obreres en sindicats únics i que, com veiem, la Federació
Local de Badalona farà seva com el nou eix bàsic d’organització sindical.
Sobre la proposta que La Colmena Obrera, òrgan de premsa de la Federació Local,
passés a ser setmanal i no quinzenal com fins a aquells moments, es va acceptar
una resolució més aviat ambigua que afirmava “que se publique quincenalmente y
semanalmente, cuando las circuntancias así lo exigan...”.
Amb tot i això després del Congrés Local la dinàmica d’aparició regular de La
Colmena Obrera va ser setmanal fins que va ser tancada al principi de 1920.
Quant als conflictes interns que puguin haver-hi dins del mateix sindicat, es va
aprovar que “la Federación tendrá suficiente autoridad para llamar a unos y otros afectados por el litigio y les requerirá a que desistan en ello, y caso de que no lo hagan les presentará en una reunión de juntas y delegados para que éstas obren en consecuencia”.
Es va ressaltar la necessitat que tots els sindicats estiguessin domiciliats al local de
la Federació, entenent que d’aquesta manera “(...) esto reportará un beneficio moral y
material a la organización obrera de la localidad, con el precedente que los sindicatos que
así no lo hagan, serán considerados al margen de la organización...”
Per últim, dins d’aquest resum de temes organitzatius volem assenyalar que es va
aprovar una modificació del estatuts inicials de la Federació Local que estaven en
vigor des de l’any 1915 per adequar-los a les resolucions que estaven prenent aquest
Congrés Local. Al respecte, es va crear una comissió formada per “García del Sindicato
de Tintoreros, Peiró del Sindicato de Vidrieros y Serradell del Sindicato de Curtidores”.
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Estratègia sindical i vessant ideològic
Aquest bloc era possiblement el de més importància dins d’aquesta divisió operativa que hem fet del temari, sobretot amb allò que seria l’estratègia sindical a
Badalona, perquè intentava abordar qüestions que afectaven de forma habitual els
treballadors de la ciutat en les seves lluites contra els patrons i en les quals habitualment en sortien perdedors, cosa que provocava un desànim que era difícil de
trencar posteriorment.
Encara que no hi havia una “solució màgica” davant dels problemes que es generaven en les lluites sindicals a la ciutat, en aquest Congrés es van buscar algunes
normes d’actuació bàsiques, perquè les lluites que es portessin a terme tinguessin
garanties de no sortir perdedores en un principi.
La reflexió que es feia argumentant que l’aliança tàcita entre la burgesia i els aparells
repressius de l’Estat era un condicionant negatiu per als treballadors, mitjançant l’acomiadament, la presó i altres mesures repressives, havia de ser contrarestada amb
una sèrie d’actuacions coordinades i solidàries amb els treballadors en lluita.
“ Que el Consejo de la Federación debe tener como misión y por lo mismo ha de procurar,
desde el primer momento que estalle un conflicto en cualquier industria o trabajo de la
índole que fuere, que toda la organización se haga solidaria de las aspiraciones de los compañeros de lucha; solidarización que se hará ostensible con el fin de que los enemigos del
proletariado tengan entendido que los trabajadores sindicados están dispuestos a contestar
las arbitrariedades y atropellos acudiendo a todos los terrenos...”
“Que se nombra una Comisión de cinco individuos, que, de acuerdo con las comisiones de
Estadística acordadas en el último Congreso de la Confederación Regional, tendrán la
misión de estudiar la relación y correlación que guarden entre las industrias, tanto de la
localidad como fuera de ella, para aplicar el boicot, etc., desde el primer momento que estalle un conflicto en una o varias fábricas de tal o cual industria...”
Dins del capítol de condicions de treball, i a proposta del Sindicat del Art Fabril i
Tèxtil, es feia una crida a l’organització dels treballadors del sector per acabar amb
el treball “a preu fet” que tan mal estava fent a les reivindicacions obreres d’aquest sector industrial a la nostra ciutat.
En relació amb el reconeixement dels sindicats per part del diversos sectors patronals, la resolució té un marcat caràcter “pràctic” no fent del reconeixement del sindicat un assumpte de principis, anteposant-lo, però, abans de tot a la possible victòria de les lluites obreres que mitjançant els comitès de vaga es vagin donant.
A la seva vegada, i en relació amb els sindicats que no volguessin pertànyer a la
Federació Local, la resolució era força contundent “que los Sindicatos que no quieran ingresar en la Federación son enemigos de la organización obrera y por lo tanto se les
debe considerar al margen de la misma”
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Pel que fa al vessant ideològic de la Federació Local, es fa una aposta ben clara per
definir-se dins del camp del sindicalisme revolucionari i a favor de la “abolición de
salariado, que es la fuente de toda esclavitud, por ser ello la clave de unión de la emancipación integral del proletariado...”
“ Pero abordar de lleno el problema económico no puede ser obra sino de los propios interesados, los trabajadores, puesto que resolver el problema económico en su forma única
consiste en abolir el salariado y en que cada productor perciba el producto íntegro de su
trabajo, para cuya consecución es indispensable que pasen a ser propiedad común la tierra,
las minas, las fábricas, talleres y todos los medios de producción, transporte y cambio.
No es desconocido para esta ponencia que la humanidad, en su gran generalidad no esta
preparada moral ni intelectualmente para operar esa transformación, y de ahí nace para
ella, la ponencia, la necesidad de una labor preparatoria por medio de la propaganda de
estos principios emancipadores...”
Per últim i dins d’aquesta nova orientació que anava marcant el Congrés es proposava que l’òrgan de premsa La Colmena Obrera se li afegís a la seva capçalera el
de ser “semanario sindicalista” i que en la modificació d’estatuts s’afirmés que
aquest òrgan estava orientat clarament amb les teories del Sindicalisme
Revolucionari.

Estrtègia de lluita social i conscienciació cultural
Dins del capítol de lluita social es manifesta una gran preocupació pels preus abusius del lloguers, i també per les condicions força deficients dels habitatges obrers
quant a la seva higiene i salubritat.
És per aquest motiu que la Federació Local es planteja que hauria d’intervenir en
tot allò que afecta els treballadors i aquest és un bon exemple per començar-hi a
treballar.
Es proposa la creació d’un Sindicat d’Inquilins, que sota el control de la Federació
Local intenti aturar l’especulació que fan els llogaters proposant-hi alternatives en
contra. Entre les mesures que es podrien aprovar estarien la proposta per part de
la Federació Local de marcar un “preu raonable” per als lloguers d’habitacions i
pisos, i en els casos d’abusos reincidents arribar a fer vaga d’inquilins com a mitjà
de força davant dels especuladors més recalcitrants.
Pel que fa als temes relacionats amb la conscienciació cultural, el Congrés Local fa
una aposta clara per donar suport econòmic a les iniciatives que hi ha per obrir
una escola racionalista, intentant que sigui de franc, com antany havien fet les
societats obreres badalonines al 1907.
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L’Escola Racionalista estaria fora del local de la Federació Local i comptaria amb
el suport de l’Ateneu Sindicalista de Badalona.
Aquests són a grans trets els principals temes que el Congrés Local va tractar i les
seves resolucions. De tota manera no podem deixar de banda, per la seva importància, que dins del Tema 20 (“Asuntos Generales”) i a proposta del secretari general de la Federació Local, Dimas Bussot, es planteja l’ingrés de la Federació Local
de Societats Obreres a la Confederació Regional del Treball de Catalunya. La proposta presentada va ser aprovada per unanimitat per part del sindicats assistents.
Si parlem amb rigor, fins a aquest moment la Federació Local no estava vinculada
a la CNT, tot i que, com aviat veurem, una bona part dels sindicats badalonins van
assistir al Congrés de Sants.
Com a fet diguem que anecdòtic, però de força importància per entendre el paper
clau que tenia Joan Peiró en aquest procés, hem d’esmentar que aquest primer
Congrés Local es va fer en dues parts.
La primera es va celebrar els dies 1,2 i 3 de novembre i la segona els dies 28 i 29
de desembre. Les raons per ajornar part del temari del Congrés fins a final de desembre va ser que Joan Peiró estava detingut a la presó Model de Barcelona per un
article escrit a La Colmena Obrera que criticava les autoritats pels successos del 26
de agost d’aquell any.
Així els temes 1,2 i 3 del Congrés Local proposats per la Societat de Vidriers i que
tenia un fort calat sindical i ideològic no es van tocar fins que Joan Peiró no va sortir de la presó, fet que com hem dit es va produir els dies 28 i 29 de desembre.
Per acabar, direm que les resolucions del Congrés van ser exposades en un míting,
en el qual juntament amb els militants obrers dels diversos sindicats de la nostra
ciutat (Bussot, Marténez, Cabanas, Belis, Colomer, B. Bonet, Clará, García) va parlar Salvador Seguí per part de la Confederació Regional del Treball (CNT).

El Congrés de Sants de la CNT. El paper dels sindicats badalonins
El Congrés que la Confederació Regional del Treball de Catalunya(CNT) es va
celebrar els dies 28, 29 i 30 de juny i 1 de juliol de 1918 ha estat considerat per
molts historiadors com una fita decisiva dins del camí, que va portar a la CNT en
menys d’un any de ser una agrupació sindical reduïda a ser la central sindical de
major afiliació i influència en el si de la classe obrera catalana i de la resta de l’Estat
espanyol, dins d’un nou model de sindicalització massiva que es va donar per primera vegada a l’Estat espanyol.
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Del nombre de sindicats badalonins que hi va ser present i dels delegats i l’afiliació representada, en tenim un reflex en la memòria del mateix Congrés Regional.
En resum, els sindicats badalonins que estan representats en aquest congrés són
set, si bé cal fer esment que els obrers vidriers es pressenten amb dues societats
diferents que posteriorment s’agruparien en una sola. Quant a la suma dels treballadors afiliats per sindicats, aquests representen un total de 2.455 afiliats.

SINDICATS

DELEGATS

AFILIACIÓ

Albañiles

Matías Marsal

200

Vidrieros

Joan Peiró

140

La Ideal Cristalera

Joan Peiró

35

Arte Fabril (Textil)

Juan Eno

Oficios Varios

Fermín Borrás

Carpinteros

José Robert

Peones Albañiles

Pedro Cabanas

Federació Local

Dimas Bussot

1.500
350
80
150
TOTAL: 2.455

Total treballators representats al Congrés de Sants 73.860
Per fer-nos una idea de conjunt del pes que l’organització obrera de Badalona va tenir
en relació amb altres ciutats de Catalunya, us donarem algunes dades de la resta.
Així Barcelona-ciutat va estar representada per 54.572 treballadors, Igualada per
1.617, Mataró per 5.100, Manresa per 450, Sabadell per 2.795, Terrassa per 1.424,
Lleida per 490, Tarragona per 1.110 i Reus 756 treballadors.
Ja hem fet esment anteriorment que a aquest Congrés Regional hi van faltar
alguns sindicats que encara que no formessin part de la Federación Local de
Sociedades Obreras de Badalona no van ser presents en aquest Congrés.
El motiu que deduïm d’aquesta absència, a falta de fonts fidedignes que ens ho
indiquin expressament, és que la Federació Local encara no havia pres una decisió de tipus formal per estar present al Congrés, ni tampoc per pertànyer a la CNT.
La decisió d’adherir-se a la CNT es prendrà uns mesos després, entre novembre i
desembre de 1918 al Primer Congrés de la Federació Local.
Dins La Colmena Obrera no hem trobat cap tipus de debat al respecte abans que es
produís el Congrés de Sants, encara que hi ha alguna notificació d’algun sindicat
perquè hi vagin els seus afiliats.
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Fent una ullada del diari Solidaridad Obrera dels mesos anteriors en la preparació
del Congrés Regional de Sants, no hem vist cap sindicat badaloní que estigués
present en la seva preparació. Sí que, en canvi, veiem que diverses federacions
locals d’altres ciutats catalanes importants com Terrassa, Sabadell, Igualada i
Manresa, per exemple subscrivien un manifest datat el 19 de maig de 1918, en el
qual ja es veu un nivell d’implicació força important en el procés previ al congrés.
El dia 27 de juny, un dia abans del començament del Congrés, a les pàgines de
Solidaridad Obrera, J. Fuentes (pseudònim de Joan Peiró) en va donar la seva opinió amb un article que es deia La organización de Cataluña sin cerebro – Necesidad de
renovar los sistemas.
Al article, Joan Peiró feia un balanç força negatiu d’anteriors comicis congressuals
obrers de diferents èpoques, entenent que havien tingut greus defectes de gestió
d’acords i de pràctica democràtica.
“ (...) Hablando en términos más claros, diremos que las asambleas de delegados de los
organismos confederados no llevan a finalidad práctica alguna y, en cambio, son la más
rotunda negativa de los principios federalistas y la base de la actual desorganización. No
es de sentido común, ni siquiera democrático que se celebren esas asambleas, a las cuales
no pueden asistir las representaciones de las localidades de la provincia distantes de
Barcelona, y mucho menos las de las demás provincias de Cataluña en cuyas asambleas se
adoptan acuerdos y resoluciones trascendentales las unas y de suma gravedad las otras,
que muchas veces no son sino obra de un contado número de delegados de la localidad, pero
cuyos acuerdos tiene el carácter de aplicación para toda la organización de Cataluña en
general aún aquellos que sólo pueden tener su origen en la falta de reflexión y en una absoluta omisión de la responsabilidad que trae consigo todo hombre representativo de valores
tan positivos como son los de la organización (...)
(...) La Confederación Regional del Trabajo de Cataluña, para ser tal, debe aspirar a que en
ella esté adherida la organización de las cuatro provincias catalanas. ¿Es fácil aceptar que
la organización de Tarragona, Lérida y Gerona puedan acudir a las muchas asambleas
regionales máxime cuando algunas de ellas se celebran en días laborables? Nosotros decimos que no; decimos más: que la organización de estas tres provincias y aún la de la provincia de Barcelona, distante de la capital, no acuden a estas asambleas, lo que equivale a
decir que esa organización tiene que ir arrastrada por lo que resuelva y acuerde la de
Barcelona y, por tanto, ello significa que la personalidad de aquella queda absorbida y anulada por ésta. ¿Es esto lógico? ¿No es esto un absurdo?
Débese suponer que este estado ilógico, que este absurdo puede mantenerse un determinado espacio de tiempo, pero jamás esperar que este estado de cosas sea perenne, porque ahora
mismo la práctica nos está demostrando que no puede serlo por la razón misma de que las
colectividades, si son conscientes, son asimismo celosas de su personalidad.
A nuestro entender, para que la Confederación Regional pueda subsistir, es de todo punto
imprescindible que su Comité sea un agente ejecutivo, no de los acuerdos que se adopten
en las llamadas asambleas regionales, sino del programa previamente formulado en los
Congresos. (...)
Com veiem dos són els elements de crítica sobre els quals Joan Peiró fa més pale-
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sa la seva disconformitat en anteriors congressos obrers i la seva preocupació
entorn del nou congrés de treballadors..
Per una banda, un element a assenyalar és l’excessiva dependència que es té de
Barcelona-ciutat, per raons operatives i/o d’urgència en la pressa de decisions, i
que fa que la resta de les ciutats i pobles de Catalunya no puguin decidir de la
mateixa forma i intensitat, cosa que posteriorment comportarà una desvinculació
en la pràctica de les decisions que s’estan prenent.
Per altra banda, el segon element és la poca vinculació que els acords que es prenen tenen posteriorment en el si del col·lectiu obrer implicat. Joan Peiró creu que
un cop s’està dintre de la organització obrera, els acords que s’han pres col·lectivament han de tenir un caràcter vinculant, essent el Comitè designat per la
Confederació el que sigui valedor dels acords presos en els congressos.
Tot plegat, el que intentava Joan Peiró amb aquest escrit és que el Congrés que
començava l’endemà no fos una vegada més “foc d’encenalls”, sinó que vinculés
de debò tots els organismes obrers que estaven en l’òrbita de la Confederació
Regional del Treball a tot Catalunya.
Immediatament acabat el Congrés Regional de Sants, es va fer un míting per explicar als treballadors els acords que s’havien pres.
Salvador Seguí, “el Noi del Sucre”, va presentar els diversos oradors, entre els
quals estava Joan Peiró, representant a les organitzacions obreres de Badalona que
van estar al Congrés.
A la seva xerrada, Joan Peiró, força més optimista que abans de començar el
Congrés Regional, va dir, entre d’altres afirmacions, el següent:
“ (...) El Congreso de la Confederación Regional es testimonio de una alentadora esperanza para un futuro no lejano. Acaba de cumplir, el proletariado de Cataluña, una misión de
la más alta trascendencia. El Congreso es el punto de partida del resurgimiento del proletariado catalán.
Y los acuerdos tomados en él es necesario que sean un hecho lo antes posible.
Nuestros intereses peligran. Es preciso hacerse fuertes contra el triunvirato del capitalismo, la religión y el Estado.(...)
(...) La unión del proletariado de España es una aspiración general. Hace tiempo que hablamos de eso, y por encima de las tácticas y procedimientos deben fusionarse la
Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y la Unión General de Trabajadores (UGT),
para luchar contra la tiranía del capitalismo. Pero si lo creyéramos necesidad de momento, nos equivocaríamos. Antes hay que agrupar nuestras fuerzas en potentes bloques.(...)”
Com veiem la integració de Joan Peiró en la dinàmica sindical de la CRT de
Catalunya ja era molt forta i la seva aposta perquè els acords del Congrés fossin
portats a terme al més aviat possible ens ho demostra.
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Així mateix la vella idea que Joan Peiró tenia que tot el proletariat estigués en una
mateixa organització sindical es fa palesa però matisant-la en el sentit de buscar i ajuntar la força que es pugui tenir per blocs de cada una de les organitzacions sindicals.
En la dinàmica habitual que la Federació Local porta a Badalona i dins del seu
òrgan La Colmena Obrera no hi va haver gaires referències pel que fa als acords que
el Congrés Regional de Sants havia pres i que en principi es tenien que prendre de
forma immediata.
Posteriorment i amb data del 21-09-1918 i sota el títol Los acuerdos del Congreso
Regional y la organización obrera de Badalona firmat per Azaderi (pàg. 1 i 2), ens trobem una llarga reflexió del que firma en el que es reflecteix una certa crítica a l’organització obrera de Badalona per la seva lentitud en el procés de posada en pràctica dels acords del Congrés Regional.
Diu el que escriu:
“ Los optimismos acerca de la labor realizada en el último Congreso Regional obrero analizando encontramos que las secciones o parte de ellas encuentran algún obstáculo. Los
mismos congresistas daban por segura una profunda transformación con el actual estado
de cosas porque el proletariado español empezaba a darse cuenta de la labor que podría realizarse dentro del obrerismo sin exclusivismos de ninguna clase.”
Un dels acords més important del Congrés Regional de Sants va ser la unificació
de les societats obreres en “sindicats únics”, al respecte Azaderi comenta la dificultat que veu per part d’algunes societats obreres locals.
(...) “ Los sindicatos únicos , creo yo, bajo la inicua explotación de nuestros malqueridos
burgueses encaminaran a los obreros a conquistar rápidamente mejoras, y no solamente
mejorar la condición económica y social sino un radiante porvenir por la igualdad de la
Humanidad. Estos acuerdos tomados, los obreros badaloneses, no sé si será por las luchas
que estamos sosteniendo dentro de la localidad que a simple vista perece hacemos oídos de
mercader, pues son muchos los sindicatos que tenían su representante en el Congreso y que
ni siquiera se ha dignado a poner este tema sobre el tapete para discutirlo para sacar el peso
de muerte y desbrozar el camino. Yo no soy censor, pero el deber se impone; pongamos a
discusión este tema para que podamos dar cuenta exacta y cabal de la importancia que
deben tener los sindicatos únicos y no morir al olvido y la indiferencia.” (...)
També planteja la dificultat que té l’organització obrera de Badalona per crear
escoles racionalistes tal com s’havia demanat en aquest Congrés de Sants.
“ Yo atribuyo este retraso a que el personal tiene un criterio de ideas distintas, a más, este
personal esta orando al altar de los fetiches; cada sección, a mi modo de entender; existen
“superhombres”, capelletas como llamamos en catalán, y claro está los pobres de espíritu,
los esclavos no se dan cuenta que estos no los dejan caminar ni resurgir su impotencia; porque es impotente el que no puede llegar a un acuerdo para subvencionar una Escuela
Racionalista como aquí nos hemos encontrado con alguna sección.
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Y sin embargo los temas 24,27,37 y 45 aprobados en el último Congreso lo fueron por que
trataban de la enseñanza racionalista como método eficaz para los obreros y sus hijos. Estos
acuerdos los tendríamos que recoger con simpatía, tanto como los del acuerdo del Sindicato
Único, y desde luego apoyarlos por la sencilla razón de que los grandes prohombres políticos y la estúpida burguesía no quieren apoyarlos; esto demuestra clara y categóricamente
que esta enseñanza es la nuestra y nos la quieren usurpar” (...)
Podríem afirmar que si bé la major part del sindicats que formaven la Federació
Local van ser al Congrés Regional, aquests o no tenien la suficient força per posar
en pràctica els acords o s’estava esperant que fos el primer congrés de la FL de SO
de Badalona que se celebraria el novembre i desembre d’aquell mateix any el que
decidís i ratifiques les decisions preses al Congrés de Sants.

El Congrés de la CNT a Madrid el 1919
El Congrés d’àmbit estatal que la CNT va celebrar al desembre de 1919, conegut
també com “el de la Comèdia” a Madrid, per celebrar-se al teatre del mateix nom,
va realitzar-se en un moment clau de gran augment a l’afiliació a la CNT i podem
dir sense cap mena de dubte que va suposar el salt cap a un sindicalisme de masses
que fins feia ben poc no s’havia donat en el nostre país al llarg de la seva història.
Segons l’anàlisi de l’historiador Josep Termes que fa al respecte:
“ És un creixement espectacular, inèdit, increïble, si analitzem la força numèrica del sindicalisme català al llarg del segle XIX i començaments del segle XX, que mai no superava
la xifra d’alguna desena de milers d‘afiliats (i a més fragmentada en societats d’ofici malament, o nul·lament centralitzades), mentre la CNT es pretenia organitzadora i directora
d’aquesta massa obrera, enquadrada sota noves formes d’acció més dures i radicals, basades en l’anarcosindicalisme i l’acció directa...”
Pel que fa al moviment obrer a Catalunya, Pere Gabriel fa les següents consideracions entorn d’aquest procés:
“...sembla clar que a partir del 1917, la vida política catalana, la vida política del carrer;
fou en gran mesura una vida política sindicalitzada. Es podrien recordar, en aquest sentit,
els més de 400.000 afiliats que el 1919 afirmava tenir la CNT, xifra equivalent a la totalitat de la població obrera catalana. Però l’important no és això, sinó la presència arreu, és a
dir per tot Catalunya. Que volia dir, per exemple, que poblacions com Puigpelat o Nulles
de l’Alt Camp o Godall del Montsià, o Sant Joan Despí del Baix Llobregat, o Callús del
Bages, o en fi la Granja d’Escarp del Segrià, comptessin amb sindicats, tinguessin els afiliats que tinguessin, pomposament denominats a més sindicats únics i adscrits a una central sindical? Cal retenir que no es tractava exclusivament del món de la població treballadora de la indústria o el taller. Parts significatives de la població agrària també s’inclinen
dins la CNT...”
32
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Aquesta conjuntura de sindicalització massiva també tindrà un ressò ben clar als
sindicats badalonins adscrits a la CNT.
A la memòria del Congrés i pel que fa referència a l’afiliació representada pel
diversos sindicats, podem extraure dades realment de força amplitud i massificació sindical.

SINDICATS

AFILIACIÓ

DELEGATS

650

Joan Peiró

Su Construcción

2.000

Sebastián Canals, Jaume Biayna

Su Arte Fabril

3.000

Josep Rius, Jaume Prat

Oficios Varios

500

Manuel Duran, Francisco Llorens

Su Metalúrgico

1.500

Lluís Nanot, Esteban Pujol

Sindicato Cordeleros

302

Manuel Díaz, Salvador Lanz

Su Madera

500

José Robert, Salvador Plata

Su Alimentación

228

Dimas Bussot

Peluqueros- Barberos

130

Dimas Bussot

Tintoreros Madejas

180

Dimas Bussot

Su Transporte

150

Dimas Bussot

Su Vidrio

11 Sindicats

9.140 Afiliats

Federació Española de Cristaleros y Vidrieros:
Joan Peiró
Comité Federación Local Sociedades Obreras:
Dimas Bussot

Com veien, són unes xifres força importants i més si les comparem amb les que un
any i escaig abans s’havien presentat al Congrés Regional de Sants que representaven 2.455 afiliats per a Badalona.
Del total que representa el cenetisme català al Congrés de la Comèdia del 1919
que és al voltant de 424.256 afiliats, Badalona serà la sisena Federació Local en
nombre d’afiliats tan sols sobrepassada per Barcelona (247.689), Alt Llobregat
(42.600), Manresa (19.895), Terrassa (10.180) i Ripoll (9.500).
Tant Sabadell (7.925), Mataró (7.600) i Igualada (5.600), ciutats de forta tradició
obrerista estaven en aquells moments amb xifres inferiors pel que fa al nombre
d’afiliats a la CNT.
De tota manera, i com una observació general de mètode en relació amb les xifres
d’afiliació, hauríem de ser curosos al respecte, interpretant-les més com una dada
que ens marqui “tendències” i no pas com una xifra de rigor absolut.
33
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Introducció
La segona etapa de l’activitat sindical de Joan Peiró a Badalona, que abraça cronològicament des de 1915 fins 1920, té com a característica principal, en contraposició a la seva primera etapa, la constància i la dedicació permanent a les tasques
d’organitzador del moviment obrer de Badalona, i també d’organitzador i militant
dels obrers vidriers en les lluites que van protagonitzar a Badalona i a la resta del
Estat Espanyol.
Juntament amb aquesta tasca organitzativa gegantina en les dues direccions abans
descrites, també es important ressaltar l’evolució del seu ideari cap a posicions
ideològiques en l’òrbita del sindicalisme revolucionari i d’allò que ell mateix va
titllar com “sindicalismo anarquico” en la sèrie d’articles que va publicar a La
Colmena Obrera sota el títol La Democracia y el Sindicalismo a principis de 1919.
Fent un recorregut cronològic, al voltant del inicis de Joan Peiró, ens trobem a
principis de 1915, com antecedents immediats del seu prolífic treball abans de la
constitució de la FL de SO, en un acte de suport als obrers ferroviaris que va ferse el febrer del 1915 al “Teatre Español” de Badalona amb motiu de la reclamació
de millores socials per als obrers d’aquest ofici.
Mesos després, va assistir al IV Congrés de la “Federación Española de Vidrieros
y Cristaleros” que va celebrar-se els dies 24 i 25 de maig, on la societat de vidriers
de Badalona, va donar el pas per reorganitzar i donar l’empenta que hi mancava
per dinamitzar la Federació. Tanmateix es fa càrrec de la publicació del seu òrgan
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de propaganda, El Vidrio que tornarà a aparèixer a primers de 1916 i en el que Joan
Peiró hi tindrà una tasca força destacada amb col·laboracions permanents i crides
a l’organització del obrers vidriers de tot l’Estat espanyol.
Les lluites que van protagonitzar els obrers vidriers tant a Badalona, com els de
diverses ciutats de la península, poden ser titllades de gegantines, tant per la seva
durada en el temps com per els mètodes utilitzats per intentat guanyar les reivindicacions que es demanaven i que es poden resumir en un augment del salaris i
una reducció de la jornada de treball que arribés a les vuit hores diàries.
No es menys important la tasca de Joan Peiró com organitzador i militant del
moviment obrer local, per intentat aglutinar a l’ “obrerisme de classe” al voltant
d’un “programa mínim” que servís per anar ampliant la influència social i política del moviment obrer badaloní, fins a aquells moments menyspreat o utilitzat
dins les picabaralles del món polític progressista local.
La constitució de la “Federación Local de Sociedades Obreras de Badalona” el
juny del 1915, a on ell va ser un dels militants destacats que va formar part de la
Comissió Organitzadora i de la que posteriorment va ser el primer Secretari
General de la FL de SO de Badalona fins a l’agost del 1916 indica clarament com
estava d’implicat en aquest projecte que no tenia d’inici cap tipus de lligams amb
cap organisme sindical de caire més ampli, i que buscava respondre a un intent de
unir el moviment obrer local. La Colmena Obrera, com òrgan de expressió i propaganda de la Federació, va ser una de les eines més efectiva per interrelacionar els
obrers de Badalona i Joan Peiró una de les plomes més agudes per buscar camins
i vies d’afirmació d’un obrerisme que evolucionava cap a una afirmació revolucionaria i transformadora de la societat capitalista d’aquells temps.
Del temps i l’esforç que va dedicar a aquestes tasques creiem força interessant destacar part del escrit que Josep Viadiu, coetani de Joan Peiró i militant anarcosindicalista a Barcelona va escriure a la revista “Antrophos” l’any 1990 a on s’expressa
clarament l’aposta ferma de Joan Peiró al voltant de les lluites del obrers vidriers.
“Juan (Peiró) volvió al redil, a soplar vidrio, a convertirse en un luchador a favor de los
desposeidos, de sus compañeros de labor. Se entregó a esta tarea con alma y vida. Tanto es
así que pasamos a hacer una afirmación que a muchos les parecerá exagerada, pero que la
juzgamos altamente justa.
Nadie, ninguno de nuestros luchadores ha hecho tanto por su profesión intrínseca como lo
que hizo Peiró por los vidrieros, ni ninguna de las federaciones de oficio o de industria,
sean de la CNT o de la UGT, de no importa que clase, lugar e idea, realizó una obra más
positiva, más liberadora, más humana, que la Federación del Vidrio a favor de sus componentes. Un contraste entre las condiciones morales y materiales de trabajo de los vidrieros
de la preguerra de 1914, comparado con la situación que imperaba antes del movimiento
nazifascita, revelaría el paso de una humanidad tratada a patadas, de ex hombres embrutecidos por una explotación inicua, para llegar a un nivel de vida más o menos acorde con
lo que puede exigir la condición humana, en dignidad, en recompensa a su esfuerzo, en
trato decoroso, a todo ello alcanzado en plena explotación capitalista”

Aquest esforç constant li servirà per anar teixint lligams i contactes amb molts
militants obrers d’aquesta nova fornada de lluitadors sindicals que va sorgint a la
conjuntura convulsa de la I Guerra Mundial a Europa, i que posteriorment desembocarà, aquí a l’Estat espanyol en una greu crisis social i política del sistema caduc
de la Restauració.
L’acostament progressiu de Joan Peiró als plantejaments i anàlisis de la situació
social i política dels propagandistes de la CNT a Catalunya, sobretot després de
les vagues generals de desembre de 1916 i d’agost del 1917, i ja definitivament
arran del fets luctuosos d’agost de 1918 a Badalona, serà una de les moltes derivacions d’aquesta nova situació.
Per tenir una idea més clara de la seva implicació sistemàtica en el treball d’organització durant aquesta època, resumirem breument les tasques de responsabilitat que va exercir durant bona part d’aquesta època.

BADALONA - CIUTAT
-Primer secretari general de la FL de Societats Obreres de Badalona del juny de
1915 fins a l’agost de 1916.
-Forma part del Consell de Redacció de l’òrgan de premsa de La Colmena Obrera
des del seu inici l’agost de 1915.
-Director de La Colmena Obrera des de gener de 1917 fins el seu tancament el
1920.

SOCIETAT D’OBRERS VIDRIERS
-Participa en els organismes directius de la Federació Espanyola de Vidriers i
Cristallers i en la seva reconstrucció l’octubre de 1915.
-Forma part dels organismes directius de La Federació de Vidriers de març de
1916. Així mateix, n’és el màxim responsable fins al 1920.
-Director d’El Vidrio, òrgan de la Federació Espanyola de Vidriers i Cristallers des
de febrer de 1917 fins al 1920.

Evolució ideològica de Joan Peiró
“Ara bé, creiem que el 1915-1916 no era clarament anarcosindicalista. Havia rebut, això sí, i com tants
d´altres, la influència del sindicalisme francès. En qualsevol cas, les seves relacions amb la CNT, sense
estar aquesta regularment organitzada, de moment foren marginals.”
34

En relació a l’evolució ideològica de Joan Peiró en aquesta segona etapa, creiem
com diu l’historiador Pere Gabriel que aquest no parteix a les primeries del 1915
d’una base teòrica anarcosindicalista arrelada. Ara bé si que es tindria que afegir
que els seus escrits primerencs d’aquesta època ja hi ha un fort contingut anticapitalista i una intencionada afirmació de la capacitació de la classe obrera per desenvolupar una alternativa a l’hegemonia econòmica de la burgesia.
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De fet l’anàlisi que hem fet del substrat ideològic dels seus articles publicats en la
primera etapa al periòdic Juventud Rebelde dels anys 1910 al 1914 ja ens indiquen
abastament un contingut anticapitalista que no s’expressa com una opció política
ni sindical massa precisa, però que té que veure amb allò que hem denominat al
llarg d’aquest treball com “obrerisme de classe”.
Abans d’afirmar-se en un camp clarament sindicalista revolucionari, Joan Peiró
tindrà que plantejar una dura batalla en contra del republicanisme local (bàsicament radical-lerrouxista) per l’intent d’aquest grup polític de “mediatitzar” la FL
de SO en el seu favor per seguir mantenint un bon “caché” dins del joc de poder
municipal de Badalona.
Es una batalla d’afirmació en la “independència” per sobre de tot de la nova eina
d’agrupament obrer que havia estat la FL de SO i en contra de la utilització interessada per qualsevol força política de la mateixa. L’expressió més clara d’aquestes diferències, es produirà al voltant del nou arbitri sobre motors i generadors
que l’Ajuntament de Badalona va proposar a mitjans del 1915 per crear una
“Borsa de Treball” que donés lloc posteriorment a una assegurança per a la vellesa i invalidesa del obrers de la ciutat.
La proposta, d’inici, no desagradava a la FL de SO, perquè el seu resultat final
podia ser un benefici per als obrers més necessitats de Badalona. El que va ferir i
distanciar profundament a la Federació dels desigs de l’Ajuntament va ser la utilització i instrumentalització que es va fer de la proposta i del “paper” que li
volien fer jugar a la Federació Obrera per trencar la negativa que el Gremi de
Fabricants imposava jurídica i políticament a la creació d’aquest nou arbitri.
35

La polèmica amb el republicanisme radical, es va fer encara més gran i va traspassar l’àmbit de Badalona, arran d’un article de Joan Peiró titulat “El “requete” rojo
en acción” publicat a principis de maig del 1917 a La Colmena Obrera i posteriorment el dia 8 de maig a la primera pagina de Solidaridad Obrera. Aquest és el primer article que va escriure Joan Peiró (J. Fuentes) a les pàgines del diari portaveu
de la CNT, si bé tenim que dir que les seves col·laboracions durant aquesta fase al
diari confederal no van ser massa nombroses.
L’article en qüestió, era una critica sense miraments a la posició canviant que
anava agafant el Partit Republicà Radical en torn a la I Guerra Mundial. Ara favorable a l’entrada del Estat espanyol a la guerra mundial i abans clarament i decididament neutralista. Tot això emmarcat en el míting del dia 1 de Maig a la “Casa
del Pueblo” de Barcelona, en el que hi va haver “ball de bastons” amb alguns sindicalistes i periodistes de Solidaridad Obrera que van anar a l’acte dels republicans
lerrouxistes.Joan Peiró acabava el seu article amb aquestes dures paraules:
“Que se haga pública ostentación por uno de los bandos beligerantes, esto está muy bien
si se quiere; pero pugnar porque España intervenga en la contienda mundial, es obra propia de los canallas, de los vendidos, de los que constantemente viajan a Paris. Estos daban
el mitin del 1º de Mayo, y el pueblo desprecio a los canallas, a los farsantes y a la cuadri-
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lla que rodea al que cobro las 75.000 libras esterlinas de manos del representante del gobierno francés, Mr. Lepine.
El pueblo empieza a aprender y ya conoce a los traidores de su causa.”
36

Aquest article va portar en el si de la redacció de La Colmena Obrera a una situació
força tensa, que va desembocar en la dimissió de José Arbos com a director de l’òrgan d’expressió obrer i a la substitució d´aquest per Joan Peiró fins al final de la
primera etapa als inicis de 1920.
37

Un dels arguments de la dimissió de José Arbos, que en aquells moments es situava molt proper a les tesis del republicanisme radical local, era que La Colmena
Obrera estava derivant cap a posicions mes o menys anarquistes i/o sindicalistes.
O dit d’altra manera, la influència que podien exercir determinats grups propers
al republicanisme radical s’estaven enfonsant i altres vies més properes a les tesis
del sindicalisme revolucionari anaven guanyant terreny.
Juntament amb aquesta polèmica que l’enfrontava al republicanisme radical, una
de les altres inquietuds que tenia Joan Peiró en aquells moments en relació al proletariat del nostre país era la recerca de la unitat d’acció entre les dues sindicals
d’àmbit estatal (CNT i UGT) per buscar a curt termini la possibilitat d’unió en una
sola central sindical.
La unitat d’acció que es va generar, per primera vegada amb la convocatòria de
vaga general al desembre de 1916, en contra de l’encariment de les subsistències,
la crisis de treball i amnistia per als presoners polítics i socials va fer que tant Joan
Peiró com bona part de la FL de SO, s’hi sumessin gratament i convoquessin
diversos actes a Badalona, als quals van venir propagandistes de la CNT i de la
UGT per explicar el sentit de la vaga general.
Posteriorment i arran de la desfeta de la vaga general d’agost de 1917, Joan Peiró
va seguir creient “a mig termini” amb aquesta possible unitat sindical, si ve ja amb
matisos diversos i distanciant-se clarament de les posicions que la UGT tenia en
aquells moments.
Després del Congres Regional de Sants de la CNT al juny del 1918, seguia creient
amb una teòrica unitat d’acció, però ja donant preponderància a l’arrelament de
cada sindicat i en especial al de la CNT del que es sentia ja com un defensor de la
seva estratègia organitzativa i dinamitzadora.
Pel que fa a l’evolució ideològica de Joan Peiró cap a posicions més o menys anarquistes, volem fer esment a la primera referència que hem trobat al voltant de una
afirmació d’adhesió a l’ideari anarquista. Aquesta va aparèixer al periodic
“Solidaridad Obrera” el 30 de novembre de 1917 sota el títol “El caso de Rusia. ¿Son
anarquistas los maximalistas rusos?”.
L’article feia una anàlisi de la situació revolucionaria que s’estava produint a
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Rússia i dels capdavanters d’aquell procés que eren anomenats “maximalistes”
(boltxevics) i als quals els hi agraïa el fet que volguessin sortir de la I Guerra
Mundial, si bé dubtava de que les seves posicions fossin clarament anarquistes...
“Seria tan ridiculo afirmar que los maximalistas pretender implantar una sociedad comunista en Rusia, como pueril negar que su objetivo unico es precipitar las negociaciones que
pongan fin a esa monstruosa guerra. ¿Se negara acaso que los anarquistas somos enemigos francos de todas las guerras? No es posible que nadie que sea cuerdo y conozca superficialmente nuestras doctrinas, se atreva a tal; luego, ¿es mision natural e ineludible en los
anarquistas combatir la guerra y terminar con ella, sea por los medios que sean?. La cuestión no tiene vuelta de hoja: si somos enemigos de las guerras por idealidad y por sentimentalismo que emanan de nuestro espiritu de clase y de nuestro amor por los trabajadores del mundo, debemos execrar la guerra actual...”
Seguint amb els matisos del seu ideari a finals del 1917, i com a record del primer
aniversari de la vaga general del 1916, Joan Peiró va escriure a La Colmena Obrera
un article titulat La actuación del proletariado debe ser revolucionaria que era una crida
a favor de la capacitat del treballadors per canviar la societat capitalista, en contra
de aquells que titllava de “conservadors” i que situava tant a la dreta com a l’esquerra.
“Rebosando ética de ese calibre, emerge de la sociologia burguesa, coincidiendo con la de
los politicos de las izquierdas de la democracia, el principio de que las luchas entre capital
y el trabajo no deben salirse del ambiguo circulo puramente economico, ya que rebasando
ese limite las luchas adquieren caracteres de revolucionarias e invaden el cercado politico
y, por ende, se constituyen en un peligro para la sociedad.
Se comprende que discurran así, que se`ponga peros y cortapisas con todos los honores de
sofismas a la actuación de las clases obreras, puesto que la sociologia burguesa y la nuestra, coinciden las dos en que la sociedad es el enemigo; y mientras aquélla inventa tópicos
para defender la sociedad, nosotros exponemos razones para destruirla, señalamos sus
vicios de origen a las masas para que la odien, para que contra ella se encaminen, por la
razon misma que es el unico enemigo.”
Por esta razón, que estimamos de una indiscutible base fundamental, una cuestión de ética
para nuestras luchas, los sociologos deben cesar en su larga y engorrosa cruzada defendiendo un sistema social que sólo puede mantenerse por la fuerza de las armas, que inconscientemente dispara el pueblo contra si mismo, y se impone que el proletariado actúe revolucionariamente, no solamente contra la burguesia, sino tambien contra el Estado, pero sin ingerencias extrañas, sin la colaboración de los partidos politicos gubernamentales, que en todo
momento como en agosto ultimo (1917) nos habran de traicionar para insultarnos luego.
38

La dura crítica a les esquerres, va continuar al llarg de l’any 1918, interpretant que
pels camins que anaven les esquerres “polítiques”, arribarien a una situació en la
que les classes populars s’allunyarien i no els hi farien cas.
“Por lo que respecta a nuestras organizaciones, es preciso que estas vean transformar su
estructura y sea esta librada de mezcolanzas deterministas, de confusiones que malogran
los fines del sindicalismo. El imperativo de esa transformacion ha sido reconocido por todos
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los militantes, porque nadie quiere que los farsantes de siempre, los traidores de poco, vengan a conquistarnos a nosotros como si fueramos carnaza embaucable, y porque queremos
demostrar al proletariado que su unica arma de defensa esta en el sindicalismo moderno
bien entendido y conscientemente pracitado.
¿Quieren nuestra colaboración las izquierdas? Pues que hagan lo mismo que proyectamos
nosotros. Las izquierdas para ser dignas de llamarse tales, deben imprimir a su actuación
mayor dosis de revolucionarismo, deben ser intensamente revolucionarias, y de este proposito les surgira la necesidad de residencias a sus jefes por demasiado contemporizadores y
hasta que por sus probadas traiciones largamente cotizadas.
Por que esto si –tengalo presente las izquierdas y sus jefes- los anarquistas y sindicalistas
jamas querremos saber nada con ellos.
De la herida abierta en agosto (1917) sigue manando sangre.39”
Potser, i ja per acabar amb l’evolució del pensament de Joan Peiró, que a on millor
es reflecteix és en el seu ideari social, ja clarament a l’entorn del sindicalisme llibertari, serà a la sèrie de cinc articles que sota el títol “Actualidades: La Democracia
y el Sindicalismo” escriu a primers del any 1919 .
40

És una contribució d’idees força interessants i aclaridores del pensament de Joan
Peiró que sintetitzem en aquesta breu ressenya, pensant en la idea global dels articles, perquè així es faci mes entenedor.
Trobem com un dels elements més destacats una critica a la democràcia existent a les
societats capitalistes, perquè no deixa de ser una mena de sistema polític de “simulacre” d’un govern dels pobles i per els pobles. Posa com exemple, l’actitud “mercantil” que van tenir els guanyadors de la I Guerra Mundial (a priori potències democràtiques) i la seva actitud colonial i mercenària una vegada la guerra va acabar.
“La Democracia ha sido ahora despojada de su vestimenta de cosa decente para aparecer
ante el mundo como Celestina vulgar.
Por la Democracia, el Derecho y la Justicia, y por la libertad de los pueblos a disponer de
sí mismos, principio que comprende en sí el problema de las nacionalidades irredentas,
pudo desencadenarse la más terrible de las tempestades y la Humanidad recibir el más
cruento de los azotes que se registran en la Historia. Y que, ¿no estamos presenciando
ahora la repetición de un hecho que ha sucedido a todas las guerras? Era sabido de los que
se enteran de las cosas y actualmente se está demostrando que el único valor puesto a debate en la gigantesca guerra que termina, ha sido una natural accidentalidad necesariamente impuesta por el sistema economico de la sociedad capitalista.”
També fa una crítica a la defensa aferrissada de la democràcia de base burgesa per
part del partits republicans i també del partits socialistes.
“Diganse republicanos o socialistas los que se llamen demócratas, que todos son los que
prolongan la vida de la Burguesia; pues aparte los ejemplos citados en el anterior y presente artículos, baste para apoyar nuestra tesis con fijarnos con los socialistas españoles y
veremos como anda del brazo con los republicanos, genuina representación de la
Democracia burguesa, que rechazan y condenan la lucha de clases y acuden a desempeñar

151

JOAN PEIRÓ A BADALONA 1905-1920

el papel de partiquinos en las asambleas de la Mancomunidad Catalana, en las cuales, so
pretexto de la autonomía, hacen e hicieron el juego a la plutocracia catalana, a los halcones
del Fomento del Trabajo Nacional, a los que pagarón los crimenes de Bravo Portillo, a los
que pagan a Martorell por sus persecuciones contra los militantes obreros... Y esto que
ocurre con los socialistas españoles, pasa con los de todo el mundo.”
Defensa la concepció del “sindicalismo anarquico” que per Joan Peiró es l´eina més
positiva per acabar amb les injustícies socials i morals de la societat capitalista.
“ De ahí, pues, el pensamiento de los sindicalistas anarquicos de que no es conquistando
el Poder del Estado como se resuelve el problema economico, base de todas las libertades,
sino que resolviendo el problema economico es como se destruye el Estado y se llega a la
igualda político-social, a la emancipación integral del individuo, a la sociedad de los libres
e iguales en la producción y el consumo.
La Humanidad, para ser dichosa, le queda por resolver un problema filosófico, una trascendente cuestión de cultural moral; pero a ello se opone la organización social presente. El
materialismo histórico es la causa eficiente que detiene la humana evolución espiritual que
eleva a las regiones de los sublimes ideales de redención y era de necesidad una nueva
modalidad ideológica en el orden materialista, de ejercitación revolucionaria, para llegar al
comunismo anárquico. El Sindicalismo es esa nueva modalidad, esto es, la negación de la
escuela socialista estatal y el brazo derecho de la escuela anarquista”
Defensa l’ “acció directa” del treballadors com a base d’actuació del proletariat per a
la defensa de les reivindicacions obreres i la transformació de la societat capitalista.
“La clase obrera, ante la escandalosa carestía de la vida, ha sabido defenderse, aunque sólo
sea relativamente: ¿tiene que agradecer algo a las democracias burguesas ni a los socialistas democraticos? No.
De ahí el porqué del triunfo del Sindicalismo, que tantas envidias ha provocado, que tantas infamias les hizo cometer a sus enemigos, a sus impotentes enemigos” (...)
(...) “ Cuando nosotros decimos que por la presión del proletariado puede transformarse el
mundo, los politicos de la Democracia arguyen que a ello se opondrá la Ley, que sin la Ley
no puede subsistir la sociedad y hay que mejorar la Ley. Esto quiere decir tanto como si
dijéramos que el mundo no puede transformarse sin el Parlamento y sin el Estado con sus
códigos y la balumba de leyes escritas, cuando por la experiencia se ha demostrado que el
Parlamento es la ficción democrática que consagra y eterniza al Estado, y el Estado tiene
por única razón de existencia la propiedad privada.”
Ja per acabar, amb la síntesi d’aquesta contribució teòrica, Joan Peiró aposta per
una definició del sindicalisme que supera la reivindicació parcial o momentània,
per convertir-se en una eina revolucionaria i transformadora tant en el camp econòmic, com en el moral i cultural
“Se ha dicho y son muchos que –por pereza mental, desde luego- creen que los Sindicatos
obreros tienen una misión única que cumplir: reducir las jornadas de trabajo y aumentar
los salarios. Algunos que otros conceden una pequeña ampliación a esa misión de los
Sindicatos, esto es, reconocer que por la acción sindical pueden y deben los obreros con-
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quistar algunas mejoras de orden moral, pero siempre dentro del reducido campo de la
Economia. Abordar las cuestiones politico y social, dicen que para eso ya están las democracias, que para eso se inventó el Parlamento.
Y nosotros decimos que el Sindicato tiene pluralidad de funciones que desempeñar, problemas de diversos aspectos que resolver y son éstas las cuestiones económica, moral, politica
y social. Decimos más: que ninguno de esos problemas puede ser resuelto por las democracias ni por el Parlamento.(...)
(...) Por eso decimos al principio del articulo que la misión fundamental del Sindicalismo
es la transformación económica de la sociedad, la resolución del problema moral desde los
puntos de vista filosófico y cientifico y de la cuestión politico-social.
Es función especifica del Sindicato obrero el hacer cultura y revolución”

Altres escrits de Joan Peiró
Durant aquest curt recorregut per la trajectòria i evolució ideològica de Joan Peiró,
hem deixat de banda un bon grapat d’articles, que si bé els resumirem en un annex
apart al treball, ens agradaria fer esment i analitzar, si més no breument, les seves
característiques i temàtica.
De fet, Joan Peiró, tant amb el pseudònim mes conegut (J. Fuentes), com moltes
vegades sense firma expressa, va ser molt prolífic alhora d’escriure i donar opinió
al voltant de multitud de temes que afectaven a diverses qüestions tant de l’àmbit
local de Badalona, de les lluites i organització de les societats d’obrers vidriers,
així com d’altres temàtiques que formaven part del seu anàlisis social i polític.
Per fer-ho més entenedor agruparem els seus articles per anys per intentar que
aquests siguin de mes fàcil comprensió i contextualització..

1916
Moviment obrer de Badalona
El primer que hem trobat, fa referència a la defensa del moviment obrer badaloní,
que es criticat per un “forani” (Victor Catala) i que Joan Peiró li retreu la falta d’informació que té de com s’ha desenvolupat un conflicte obrer.( Mentir a sabiendas o
afirmar lo que se ignora, es el peor de los gustos).
Posteriorment, Joan Peiró, va criticar en general al moviment obrer local per la
insuficient mobilització que es va donar en unes jornades de lluita general a mitjans del 1916. (Nuestro Waterloo).
Com a Secretari General de la FL de SO, va fer una convocatòria per a tots els delegats de les societats obreres perquè aquest s’impliquessin més en las tasques organitzatives de la Federació, superant la inèrcia i els rumors que corrien en el sentit
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de que les presses de decisions era sempre fetes per els mateixos. (A los organismos
adherentes , a la FL de SO de Badalona).
Per últim i arrel de la convocatòria de vaga general per part de la CNT i la UGT de
desembre de 1916, Joan Peiró farà un article laudatori a favor del moviment obrer
badaloní, per l’actitud positiva que havia mostrat a l’entorn de la vaga general.
(Badalona supo cumplir con su deber).

Anàlisi crític de la actuació de l´Ajuntament de Badalona
Trobem un article de primers de 1916, que critica la actitud repressiva que té
l´Ajuntament enfront de la mendicitat i en canvi s’accepta de bon grau que les
ordres religioses vagin demanant “caritat” als vianants pel mateix problema.
(Justicia para todos señor alcalde).
Tanmateix critica l’homenatge que l’Ajuntament fa als vells (la “Festa de la
Vellesa”), perquè creu que s’està utilitzant la vellesa per a fer una festa d’un dia
sense resoldre els problemes reals i diaris de la gent gran. (Del homenaje a la vejez:
ingenuos e hipocritas).
La vaga i organització dels obrers vidriers de Badalona
Van aparèixer un total de quatre articles a La Colmena Obrera, narrant les vicissituds de la llarga vaga que els vidriers de Badalona van portar a terme, i que va
durar al voltant de sis mesos, amb una solució satisfactòria per a els obrers
vidriers de Badalona.
El paper de la dona a la societat
Joan Peiró va escriure tres articles titulats genèricament amb el nom de “La redencion de la mujer” (Problema descuidado, La moral del hogar y la salud social y Etica fundamental) en el que feia una llarga intervenció al voltant del paper que la dona, i
especialment la dona obrera, tenien que tenir en la societat d’aquells moments.
La seva visió, molt llunyana, del que avui podríem considerar com a visió progressista i/o feminista, intentava apaivagar la forta explotació que patia la dona
obrera, tant a la fabrica com a la llar. Per això, Joan Peiró, considerava que la dona
obrera tenia que fer-se càrrec de la educació i manteniment dels fills i com a norma
general no treballar amb les condicions d’extrema explotació que hi havia amb
aquells moments.
“(...) La mujer, a juzgar por la generalidad, no es rebelde a los males de la sociedad, ni
siquiera siente aversión contra el burgues que la explota. Por el contrario, esta aferrada a
todas las rutinas de la moral imperante que emergen pletoricas de prejuicios religiosos y
sociales. La mujer, en fin, está exenta del espiritu de clase, lo que equivale a que nosotros
no podamos contar con la colaboración femenina de que se valiera el cristianismo para
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implantar su reinado (...)
(...) Porque, en realidad, si ésta no muestra predilección por transformar la sociedad hasta
convertirla en una colectividad libre e igualitaria; si no exalta su espiritu el regimén de
explotación burguesa a que esta someida y no esta predispuesta a luchar al lado del hombre, es porque siente apatia hacia una lucha que solo tendría la virtud de librarla del yugo
del explotador, pero no de la tirania del hombre, del compañero de la vida. Nuestra tirania
en el seno de la familia, es el factor que mueve a la mujer a no reconocernos el derecho de
rebelarnos contra la explotación y el privilegio del capitalismo.(...)
(...) No solamente hemos de organizar a la mujer para hacerla fuerte ante el patrono, -pues
ello es muy secundario y no la redime- sino que nuestros esfuerzos deben encaminarse a
arrebatarla de la tutela burguesa y restituirla al hogar por un sin fin de razones (...).

1917
Bona part dels articles que Joan Peiró escriurà a La Colmena Obrera, aquest any,
estaran dedicats a la polèmica sobre l’arbitri de motors i generadors i a la defensa
de la actitud de la FL de SO de Badalona. La crítica va dirigida contra
l’Ajuntament, però també contra el setmanari local del republicanisme radical
Juventud Rebelde, que vol treure’n profit d’aquesta polèmica.
A la seva vegada, com ja hem comentat anteriorment, es produeix una crisi dins
La Colmena Obrera per les crítiques que José Arbos fa a Joan Peiró, arran de la seva
actitud ferma en contra dels republicans radicals, per qüestions locals i d’àmbit
general, que provocarà la dimissió de José Arbos com a director de La Colmena
Obrera.
Altres articles a destacar fan referència tant a la situació de crisis política i social
que es va produir l’agost del 1917, com a la necessitat de enfortir el pacte sindical
entre la CNT i la UGT. (El regimén está en quiebra. De la comedia nacional: va cumpliendose la sentencia Salisbury)

1918
Segueix la polèmica a l’entorn de l’arbitri i les actuacions que es van donar l’agost
del 1915, si bé aquest cop està relacionada amb les afirmacions que fa l’ex alcalde
de Badalona, Josep Casas Costa, criticant l’actuació de la FL de SO de Badalona.
Apareix un nou front de divisió sindical, entorn de l’actuació de Josep Garriga
(antic Secretari General de la FL de SO de Badalona) i obrer vidrier de la societat
obrera “Auxiliar de Cristaleros” que s’enfronta a Joan Peiró i a la resta de la
Federació, arribant-se a situacions de forta tibantor i agressivitat.(Carta abierta: a
los listos amarillos de la fabrical del Cristal; Un futuro martir, que se rie de los delatores).
Posteriorment d’aquest grup disident i ja al any 1920 sorgirà la base que estarà al
voltant del Sindicats Lliures i del pistolerisme pagat per la patronal badalonina a
la nostra ciutat.
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Seguint amb altres temàtiques, hi ha alguns articles d’àmbit polític general criticant
la actuació de la UGT, arrel del congrés celebrat aquell any (Farsantes o traidores ).
També trobem un escrit d’homenatge a l’escriptor revolucionari rus, Maximo
Gorki, molt valorat per Joan Peiró per la seva prosa realista i ferma de defensa dels
obrers i de la seva emancipació.
Per últim, i per el que fa aquest any hi ha un article de contingut teoritzant en el
que contraposa el sindicalisme “modern” revolucionari contra el nacionalisme
burgès. (Snobismo y positivismo: las dos corrientes que triunfan).

1919
A principis d’aquest any segueix amb un altre article que contraposa les virtuts del
sindicalisme i l’anarquisme en front del nacionalisme burgès (El pleito de la autonomia: del individuo a la colectividad).
Desprès de sis mesos de suspensió temporal de La Colmena Obrera, arran de la situació conflictiva que s’havia produït pels fets de la vaga de la Canadenca, Joan Peiró
tornarà a escriure un article d’optimisme i afirmació de les forces obreres i sindicals
després d’una campanya que havien realitzat per tot l’Estat espanyol, Salvador
Segui i Àngel Pestaña. ( La expansion sindicalista: se realiza el milagro).
Les últimes col·laboracions de Joan Peiró que hem vist aparegudes a La Colmena
Obrera, es refereixen al locaut proclamat per els patrons que es va produir a finals
del 1919 i començament de 1920. Són articles força importants, dins la conjuntura
política d’aquells moments, que volen donar ànims a la classe obrera i menysprear
el locaut general patronal. Amb ells, Joan Peiró parla més amb el cor que no pas amb
el cap, en un intent de que la força sindical que s’havia anat guanyant no es vingués
a baix i fos capaç d’aguantar la pressió desestabilitzadora de la burgesia. ( El proximo lock-out. La nave burguesa se estrellara: el lock-out es un fracaso. La nave burguesa se
estrellara: la burguesia ha perdido la cabeza. Nuestra gran batalla: la diabolica minoria. La
nave burguesa se esta estrellando: la bancarrota de la burguesia. La nave burguesa se esta
estrellando:ecuanimes y energicos. La hora de estrellarse: nuestro camino a seguir.)
Per acabar no volem deixar de dir, si ve podem caure en la repetició, que Joan
Peiró a partir del Congres Regional de Sants de la CNT al juny de 1918, va anar
agafant un paper destacat en el si de la organització confederal. La proposta innovadora de canviar les societats d’ofici per sindicats únics, per agrupar amb mes
coherència a la classe obrera, va ser acceptada per Joan Peiró, si bé l’organització
de Badalona, va posar com a condició que es fes sense imposicions i amb una actitud de buscar l’aproximació per les vies del diàleg. Joan Peiró també va intervenir
a l’entorn de la concepció de l’acció directa , recomanant el seu ús com a tàctica
dels treballadors, si bé amb la cura que es tenia que tenir, per integrar i no pas per
dividir. Ja per últim, i com manifestació evident de la importància que estava agafant al cenetisme català va ser anomenat membre de la comissió redactora de uns
nous estatuts per la Confederació Regional del Treball.
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L’altre acte congresual important que Joan Peiró va viure amb l’organització cenetista badalonina, ja amb totes les organitzacions obreres locals dins de la CNT, va
ser el Congrés d’àmbit estatal celebrat a Madrid i conegut com el de “La Comedia”,
que es va celebrar a finals del any 1919.
En aquest congrés, Joan Peiró va donar suport i defensar la constitució de les
Federacions Nacionals d´Industria, juntament amb el ponent i gran defensor d’aquesta opció que va ser Eleuterio Quintanilla, de la regional cenetista asturiana.
La proposta no va tenir èxit dins d’aquest Congrés, dictaminant-se la dissolució
d’aquelles que encara tinguessin vida, acceptant solament una mena de coordinació (comitès de relacions) que no tinguessin cap forma vinculant.
Posteriorment a l’any 1931, i en els inicis de la II República, la CNT va tenir un
altre congrés a Madrid (denominat el de “El Conservatorio”) en el que la proposta
d’unes Federacions Nacionals d’Indústria d’àmbit estatal van ser aprovades.
Però això forma part ja d’una altra historia que va més enllà i que no és el motiu
com tots vosaltres sabeu d’aquest llibre.
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ANNEX

ARTICLES DE JOAN PEIRÓ (1905-1920)

JUVENTUD REBELDE
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JR 26/11/1910, núm. 55: Secció: Los que trabajan. “Democracia Neroriana”. Juan
Fuentes (pàg. 3). Article en favor de la solidaritat obrera amb els vaguistes de
Sabadell i es critica el president Canalejas i la burgesia sense escrúpols.
JR 6/04/1912, núm. 113: Secció: Los que trabajan. “Moral de Redención. El hombre”.
Juan Fuentes (pàg. 3). Article que reflexiona sobre la perversió de l’home per part
de la societat imperant.
JR 20/04/1912, núm. 115: Secció: Los que trabajan. “Moral de Redención. El hombre”. Juan Fuentes (pàg. 3). Article que continua l’anterior, tractant-se l’emancipació de l’home de la tutela social i religiosa.
JR 4/05/1912, núm. 117: Secció: Los que trabajan. “Moral de Redención. Concepto de
Libertad II”. Juan Fuentes (pàg.3). Article teòric sobre la llibertat diferenciant-se
entre llibertat secundaria lligada a les lluites polítiques i la llibertat positiva que
era la revolució social.
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JR 11/05/1912, núm. 118: Secció: Los que trabajan. “Moral de Redención. Concepto
de Libertad”. Juan Fuentes (pàg. 2). Article que apareix després del que tindria
que haver estat la seva continuació. El contingut defensa la necessitat d’instrucció
dels obrers per comprendre la seva explotació.
JR 8/06/1912, núm. 122: Secció: Los que trabajan. “Moral de Redención. Problema
urgente III”. Juan Fuentes (pàg. 3). Article que pronostica que quan els obrers
siguin conscients de l’engranatge social faran caure el règim burgès.
JR 22/06/1912, núm. 124: Secció: Los que trabajan. “Moral de Redención. Problema
urgente IV”. Juan Fuentes (pàg. 2). Article que cita com a deure dels obrers associar-se i davant la injustícia de la societat, treure a la dona de l’explotació laboral.
JR 6/07/1912, núm. 126: Secció: Los que trabajan. “Moral de Redención. Problema
urgente (conclusión)”. Juan Fuentes (pàg. 3). Article que fa difusió de l’ingrés dels
obrers en el sindicat d’art o ofici mantenint-se aquest per mantenir la seva unió,
aliè a la política.
JR 24/08/1912, núm. 133: Secció: Los que trabajan. “Vaya unas cosas”. Juan Fuentes
(pàg. 2). Article de denúncia de la repressió dels obrers per part del governador
Portela Valladares.
JR 5/10/1912, núm. 139: Secció: Los que trabajan. “Sobre el conflicto ferroviario.
Táctica Socialista”. Juan Fuentes (pàg. 3). Article que critica les tàctiques socialistes per a fer-se amb el control dels obrers.
JR 2/05/1913, núm. 170: De Colaboración. “Crímenes y criminales. Para don Pedro
Fusté (a) Tambó. Juan Fuentes (pàg. 1 - 2). Article que critica les grans desigualtats
socials i les migrades condicions de vida de la classe obrera.
JR 26/07/1913, núm. 181: “La mentira patriotera”. Juan Fuentes (pàg. 1). Article que carrega contra la guerra del Marroc i la utilització enganyosa del patriotisme per fomentarla.
JR 2/08/1913, núm. 182: “¡A ver, ese canalla! Para los mujerzuelas de ‘Sol-ixent’ ”.
Juan Fuentes (pàg. 1). Article en resposta d’un altre difamatori de Sol-Ixent.
JR 23/08/1913, núm. 185: “Margaritas. A los puercos de ‘Sol Ixent’ ”. Juan Fuentes
(pàg. 1). Article que continua la polèmica amb Sol-Ixent.
JR 6/09/1913, núm. 187: Notas al aire. “La bestia de carga”. Juan Fuentes (pàg. 2). Article
teòric contrari al militarisme i al clericalisme que perjudiquen a la classe obrera.
JR 11/10/1913, núm. 190: “No hay derecho. Para el Sr. Alcalde”. Juan Fuentes (pàg. 3).
Article que critica el partidisme de l’alcalde Martí Pujol en prohibir un míting obrer.

JR 18/10/1913, núm. 191: Las Fiestas Constantinianas. “La mascarada del siglo”.
Juan Fuentes (pàg. 2 – 3). Article que denuncia la doble moral de molts catòlics
que pertanyen a la burgesia.
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JR 27/12/1913, núm. 203: Secció: Los que trabajan. “La actuación del Tribunal
Industrial”. Juan Fuentes (pàg. 3). Article que insta als obrers a instruir-se per
saber com actuar en el Tribunal Industrial.
JR 10/01/1914, núm. 205: Secció: Los que trabajan. “La actuación del Tribunal
Industrial”. Juan Fuentes (pàg. 3). Article que continua l’anterior instant a una participació possibilista dels sindicalistes en el Tribunal Industrial en representació
dels obrers i que no recaigui aquesta en les associacions catòliques.
JR 7/02/1914, núm. 209: De colaboración. “La caída de los dioses”. Juan Fuentes
(pàg. 1). Article de caràcter crític amb el clericalisme.
JR 14/03/1914, núm. 214: Entre nosotros. “Para el compañero Duran”. Juan Fuentes,
Societat d’Obrers Vidriers (pàg. 1). Article que critica l’actitud política dels socialistes confrontant-la amb l’acció sindical.
JR 5/09/1914, núm. 239: Secció: Los que trabajan. “¡Por solidaridad trabajadores!”.
Juan Fuentes (pàg. 2-3). Article en favor de la solidaritat obrera amb els vidriers
barcelonins de Joan Lligué i Cª i demana el boicot d’un comerç badaloní.
JR 12/12/1914, núm. 253: “Un artículo, un comentario y ... una lección”. Juan Fuentes
(pàg. 2). Article en resposta a un altre defensant l’acció sindical diferenciant-la de
l’acció política.
JR 6/03/1914, núm. 265: Secció: Los que trabajan. “Ramillete de ‘Magdalenos’ “ (pàg.
2). Article que denuncia els esquirols badalonins durant el conflicte laboral dels
ferroviaris.
JR 20/03/1915, núm. 267: Secció: Los que trabajan. “El II Congreso Nacional del Arte
Textil y Fabril de España”. Juan Fuentes (pàg. 2). Article que recorda les lluites
obreres a Badalona, ciutat que acull aquest congrés nacional.
JR 15/05/1915, núm. 275: Secció: Los que trabajan. “Disquisición sobre unos apuntes”. Juan Fuentes (pàg. 2 – 3). Article que critica les pèssimes condicions de treball a “la Llauna” i la inoperant Junta de Reformes Socials local.
JR 19/06/1915, núm. 280: “A los trabajadores”. Joan Peiró. Secretari General de la
Federació Local de Societats Obreres de Badalona (pàg. 3). Nota que informa de
l’aixecament del boicot a un comerç badaloní.
JR 17/07/1915, núm. 284: Remitido. “Tiene Razón”. Juan Fuentes (pàg. 1). Article
que demana un major compromís de caràcter anticlerical.
JR 31/07/1915, núm 286: Sección Anticlerical. “El movimiento se demuestra andando”. Juan Fuentes (pàg. 2). Article que alerta del perill clerical.
JR 28/08/1915, núm 289: Sección Anticlerical. “Contrasentidos y preocupaciones cri-
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minales”. Juan Fuentes (pàg. 3). Article que alerta del perill clerical en l’educació
infantil.

JR 23/10/1915, núm. 297: Remitido. Joan Peiró. President de la Societat d’Obrers
Vidriers de Badalona. Nota que intenta puntualitzar unes incorreccions que
havien aparegut a Juventud Rebelde.
JR 22/01/1916, núm. 310: “Los conflictos obreros. Situación bochornosa”. Juan
Fuentes (pàg. 1 – 2). Article que critica l’actuació parcial del governador civil
Suárez Inclán i l’actitud intransigent de la burgesia local a l’entorn del Gremi de
Fabricants de Badalona.
JR 19/02/1916, núm. 314: “Un ‘Ravachol’ desenjaulado, es peligroso e inmoral”. Joan
Peiró. President de la Societat d’Obrers Vidriers de Badalona (pàg. 2). Article que
carrega contra el cafè de “cambreres” del carrer de la Indústria.
JR 18/03/1916, núm. 318: “Nuestra Protesta. A la opinión pública”. Juan Peiró Belis.
Secretari General de la Federació Local de Societats Obreres; Josep Arbós Buxó.
Director de l’Òrgan de la Federació Local “La Colmena Obrera” (pàg. 3). Article
que repte a una pública controvèrsia als difamadors de la burgesia badalonina.
JR 25/03/1916, núm. 319: Secció Los que trabajan. “Haciendo Justícia. Acta”. Josep
Pujol, Pau Abella, Pere Ponsirenas, Fèlix Massip, Joan Peiró, Joan Ros, Jaume
Marqués. (pàg. 2). Nota col·lectiva en defensa de l’actitud de Josep Belis enfront
del Comitè de vaga dels metal·lúrgics i el Consell de la Federació de Societats
Obreres.
JR 1/06/1918, núm. 432: Secció Los que trabajan. “Un futuro mártir (?) que se rie de
los delatores”. Joan Peiró (pàg. 3). Escrit de controvèrsia sindical amb els escindits
de la Federació Espanyola de Vidriers i Cristallers.
JR 15/06/1918, núm. 434: Secció Los que trabajan. “Para el ‘Maestro’ ‘Don Justo’ ”.
Joan Peiró (pàg. 3). Escrit de controvèrsia sindical.
JR 22/06/1918, núm. 435: Secció Los que trabajan. “Carta abierta”. Joan Peiró (pàg.
2). Escrit de controvèrsia sindical.

EL VIDRIO
5 (1-1-1916). Despues del Congreso. Nuestro Programa
Article signat com a J. Fuentes que raonava com a principal reivindicació per als
vidriers la jornada de 8 hores.

6 (1-2-1916). La huelga del vidrio negro. Nosotros y la burguesia
Article signat com a J. Fuentes. Fa la historia, des del 1908, dels conflictes del

gremi en especial amb les cases de Joan Vilella de Poble Nou i de Costa, Florit i
Cia de Badalona. Explica també els motius concrets de la vaga en curs.

7 (1-3-1916). El conflicto del ramo del vidrio negro. ¡Adelante, hasta que triunfemos!
Signat J. Fuentes. Es una crida al manteniment de la vaga.

8 (1-4-1916). El conflicto del ramo del vidrio. Hacia el triunfo
Signat J. Fuentes. Explica la celebració de diverses entrevistes amb la patronal,
l´alcalde de Badalona i el Governador Civil.

9 (1-5-1916). Del conflicto vidriero. Quien siembra vientos...
Signat J. Fuentes. Escrit arran de l´atemptat personal fet per Isidor Poch contra el
patró Joan Vilella.

10 (1-6-1916) Solución de la huelga del vidrio negro. ¡No es una victoria, pero sí un triunfo!
Manifest signat per “Los comites de huelga” i que suposem redactat per Joan
Peiró. Explica el final de la vaga, tot fent-ne la historia; atribueix la manca d´un
èxit complet al poc suport trobat arreu de la península, malgrat els viatges fets a
Gijón.

10 (1-6-1916). Nuestra organización. Los vidrieros de Barcelona
Comentari signar per “El Comité de la Federación” i que suposem escrit per Joan
Peiró. Recomana la unió organitzativa i que els obrers de les cases de Llige i
Robert s´uneixin a la societat La Única.

11 (1-8-1916), 12 (1-9-1916) i 13 (1-10-1916). Palabras a la juventud. Nuestro problema previo.
Sèrie de tres articles signada com a J. Fuentes. Demana la unitat i organització del
gremi amb un abast peninsular. Fa tambe la historia de la Federació Espanyola de
Vidriers i Cristallers.

12 (1-9-1916) Circular. A todas las sociedades, sean o no adheridas a esta federación, y de una manera
particular y directa a sus respectivas juntas directivas.
Circular signada a Badalona, 25 d´agost de 1916, “Por el Comité, Juan Peiró, presidente”. Convoca un congres extraordinari dels vidriers per als dies 8-10 de
setembre de 1916 a Barcelona.

13 (1-10-1916). Nuestro Congreso Nacional Extraordinario.
Crida signada per Joan Peiró, com a president del comité de la Federació
Espanyola de Vidriers i Cristallers a Badalona, el 26 de setembre de 1916.

14 (28-10-1916). Nuestro Congreso Nacional Extraordinario.
Crida semblant a l´anterior. No hi figura la data.
15 (25-11-1916) Alrededor del Congreso. Luz y fuerza.
Article signat J. Fuentes, adreçat especialment als joves obrers; hi fa una critica
dels anteriors dirigents de la federació i de l´establiment de comissions mixtes per
a resoldre els conflictes amb la patronal.

165

JOAN PEIRÓ A BADALONA 1905-1920

16 (30-12-1916)
Número d´El Vidrio, extraordinari, dedicat al Congres de la Federació Espanyola
de Vidriers i Cristallers. Joan Peiró feu la memòria de la tasca del Comitè, signa
diversos dictàmens i ponències, i obrí el míting de clausura.
17 (15-1-1917), 18 (31-1-1917) i 19 (15-2-1917). Los negreros del “trust” del vidrio negro.
Sèrie de tres articles signats J. Fuentes. Escrits arran de la vaga esclatada a Jerez de
la Frontera.
18 (31-1-1917). Una carta y un palmetazo
Resposta signada per Joan Peiró a Antonio Juves (sic), encarregat d´una de les
fàbriques de vidre de Màlaga en vaga.

19 (15-2-1917). Circular
Circular signada J. Peiró com a secretari general del Comitè Central de la
Federació a Badalona el 12 de febrer de 1917. Convoca una reunió de tots els delegats i comunica els nous ingressos produïts.

22 (30-3-1917), 23 (15-4-1917) i 24 (30-4-1917). Preparando la batalla. Mi pensamiento.
Sèrie com a mínim de tres articles signada per J. Peiró. Exposa quina podria ésser
la plataforma reivindicativa del gremi: unificació de salaris i horaris.

22 (30-3-1917). Arma el brazo.
Manifest signat per “El Comité” que glossa el moment de la Federació de Vidriers
després del congres de 1916 i que suposem redactat per Joan Peiró.

23 (15-4-1917). Por nuestras reivindicaciones. A la brecha, decididamente.
Manifest signat per “El Comité” i que suposem redactat per Joan Peiró. S´oposa a
les vagues parcials en curs (Cartagena, Ciutat de Mallorca, Jerez) i demana una
acció de tota la Federació per la jornada de les 8 hores i un augment d´1 pesseta
en el jornal.

24 (30-4-1917). Por nuestras reivindicaciones. Preparémonos contra todas las contingencias.
Manifest signat pel comitè de la Federació de Vidriers i que suposem redactat per
Joan Peiró. Afirma que la Federació ha sabut conjurar l´ofensiva de la patronal en
no acceptat unes lluites parcials.

28 (30-6-1917). Un hecho historico. Imponente triunfo de los vidrieros españoles.
Escrit sense signar, però segurament redactat per Joan Peiró. Explica el procés que
ha acabat amb el triomf de la Federació de Vidriers, la qual ha aconseguit l´augment d´1 pesseta en el jornal i la jornada de 8 hores.

29 (15-7-1917). Un hecho historico. Importante triunfo de los vidrieros españoles.
Reproducció de l´acta de la reunió del dia 28 de juny de 1917 amb la patronal amb
les bases signades. Hi ha tambe un comentari i explicació del procés signat per
Juan Lligué, Juan Peiró i Rafael Flor.
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31 (15-8-1917). Por la dignidad ofendida. Las falacias de los negreros del “trust” del vidrio negro.
Protesta signada per Peiró, com a secretari general de la Federació, per l´incompliment per un sector de la patronal de les bases acordades.

32 (30-8-1917). Por la dignidad ofendida. Una pugna odiosa con nuestra Federación.
Article signat per Peiró a Badalona el 28 d´agost de 1917. Insisteix en la denúncia
feta en l´article anterior.

32 (30-8-1917. ¿...?Article signat J. Fuentes on hi ha una critica de l´absolutisme de la
patronal al país.
33 (15-9-1917) Por la dignidad ofendida. Ara més que mai!
Article signat J. Peiró a Badalona el 12 de setembre de 1917. Hi ha una valoració
del fracàs de la vaga del vidre a Jerez. També de la influencia de la suspensió de
les garanties constitucionals als país el 28 de juny de 1917.

34 (30-9-1917), Momentos culminantes. El conflicto provocado por Lligé y Planell. La Federación triunfara por encima de todo.
Article signat “Joan Peiró, secretario general”, a Badalona 27 de setembre de 1917.
Afirma que la patronal vol provocar una vaga general de la Federació Espanyola
de Vidriers i Cristallers per a aconseguir desprestigiar-la; creu que no s´ha
d´acceptar el repte.

35 (15-10-1917). La razón se abre paso. Momentos supremos y decisivos.
Article que continua comentant la situació creada per la patronal i negant la conveniència d´una vaga general del gremi. Explica una entrevista mantinguda amb
el Governador Civil.

35 (15-10-1917). Cosas de nuestro siglo. Señalar el mal, pero no así el remedio.
Article signat J. Fuentes en polèmica amb un escrit d´Emilio Sanchez Pastor a “La
Vanguardia”. Afirma el contingut polític de qualsevol lluita econòmica.

36 (31-10-1917) Momentos de serenidad y energia. Situación compleja.
Article signat J. Fuentes. Fa, de nou, referència a l´ofensiva de la patronal contra
la Federació de Vidriers.

36 (31-10-1917). Carta abierta dirigida a todos los vidrieros.
Signada per J. Peiró, “por el comité central” a Badalona, 29 d´octubre de 1917.
Rectifica l´opinió anterior sobre el paper dels patrons Lligué i Cia en l´intent de
desfer la Federació.

37 (15-11-1917). Se impone serenidad y energia. El actual momento.
Article signat Joan Peiró. Recomana no cedir en els conflictes parcials i continuar
oposant-se a anar a una vaga general del gremi.

38 (30-11-1917). El tiempo como unico mediador. La tactica de nuestra burguesia.
Article signat Joan Peiró. Analitza el conflicte a la casa Lligue i Planell.
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(x) IMPORTANT
Pere Gabriel ens informa que “El Vidrio” , “portavoz de la Federació Española de
Vidrieros y Cristaleros” a Badalona aparegué l´u de gener de 1916 (num 5), i s´hi
degué publicar fins el 1920 quan passà a Barcelona. Peiró en fou director a partir
del febrer de 1917. La col·lecció que nosaltres hem pogut consultar comença amb
el num. 5 i acaba amb el num. 38 (de 30-11-1917); cal advertir, a més, que hi manquen els nums. 20 i 21 (corresponents a febrer-març de 1917), 25,26 i 27 (de maigjuny de 1917) i 30 ( de julio de 1917)-

LA COLMENA OBRERA
14 (26-2-1916). Por nuestra dignidad. Mentir a sabiendas o afirmar lo que se ignora, es... el peor de los
gustos.
Article signat J. Fuentes i adreçat a V. Català. Polemitza sobre el sindicat metal·lúrgic i el conflicte a “Can Gironès”.

14 (26-2-1916). ¡Justicia para todos señor alcalde!
Critica l´alcalde de Badalona que, segons ell, mentre recolzava les demandes de
les institucions religioses s´oposava a qualsevol petició dels mendicants pobres.

15 (11-3-1916). Nuestro Waterloo
Critica a la actitud de bona part del moviment obrer badaloní en relació a una convocatòria de lluites.

17 (8-4-1916). La huelga de vidrieros. De poder a poder
Denúncia de les coaccions de les autoritats davant la vaga en curs. L´article es signat per J. Fuentes.

18 (22-4-1916). La huelga vidriera.
Signat J. Fuentes. Article escrit en polèmica amb unes afirmacions del Governador
Civil, Suarez Inclán; nega que la Federació de Vidriers hagués demanat la seva
intervenció en el conflicte.

19 (6-5-1916). Del homenaje a la vejez. Ingenuos e hipocritas.
Article signat J. Fuentes. Crítica a la utilització “electoral” de la vellesa feta per
l’Ajuntament de Badalona

22 (17-6-1916). Solución de la huelga de vidrieros. ¡Ni derrotados, ni vencidos!
Signat J. Fuentes. Insisteix en la idea exposada a “El Vidrio” nº10, del 1 de juny de 1916.

23 (1-7-1916). Para afirmar o desvanecer un rumor.
Article signat “Por la Federación Local de Sociedades Obreras de Badalona, Juan
Peiró Belis, secretario general”. Defèn Joan Ros i afirma que els atacs que aquest
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ha rebut es deuen a l´oposició de la Federació Local a recolzar el gremi de fabricants en les demandes d´aquest a Madrid.

25 (29-7-1916). A raiz de la huelga de vidrieros. ¡No hay derecho, señores!
Signat J. Fuentes. Polèmica amb la “Liga española de las regiones forasteras” i
amb Ponce de León. Justifica la relativa inhibició de la Federació de vidriers en el
conflicte dels peons a la fàbrica “El Vidrio” de Badalona.

27 (26-8-1916), La danza de “Don Dinero”.
Signat “Aristarco”. Denuncia d´Andreu Colomer que, segons Peiró, havia traït els
seus companys per diners malgrat dir-se sindicalista.

27 (26-8-1916). A los organismos adherentes , a la Federación Local de Sociedades Obreras de Badalona.
Comunicat signat a Badalona el 21-8-1916 per Joan Peiró com a secretari general.
Defèn el consell de la Federació Local i ell mateix dels atacs rebuts de manca de
renovació; afirma que quan hi ha eleccions –i en convoca unes per al dia 27 del
mateix mes- ningú vol acceptar càrrecs de responsabilitat.

28 (9-9-1916), 29 (23-9-1916) i 30 (7-10-1916). La redención de la mujer. Problema descuidado.
Sèrie de tres articles, signats J. Fuentes, sobre la problemàtica de la dona treballadora en relació al treball i la llar.

28 (9-9-1916). Cuando más se remueve la letrina.... El matonismo en danza.
Signat “Aristarco”. Reprodueix una carta de Colomer de 28-8-1916, resposta a
l´article “La danza de Don Dinero”. “Aristarco” insisteix en les acusacions exposades.

29 (23-9-1916). Una aclaración
Signat “Aristarco”. Rectificació de l´opinió expressada en els anteriors articles contra Andreu Colomer donat que ha sabut que aquest no era “obrer” sense més sinó
“encarregat”.

30 (7-10-1916). ¿Ganas de hablar o qué?
Signat J. Fuentes. “Para los señores B i “Un obrero manual” que escriben en la
“Liga Española de las Regiones Forasteras”. Sembla que aquest acusaren a la
Federació Local de Societats Obreres de fer propaganda electoral el 1915. Peiró –J.
Fuentes- ho nega tot i prometent una àmplia explicació.

30 (7-10-1916). Lo que no tiene vuelta de hoja.
Signat “Aristarco”. Polemitza amb l´òrgan republicà “La Lucha” i combat les aspiracions polítiques dels republicans.

31 (21-10-1916). El proletariado en marcha. El Acto del Domingo
Resum del míting celebrat a Badalona el 15-10-1916 conforme al pacte CNT-UGT.
Fou presidit per Josep Garriga, secretari general de la Federació Local, i hi parlaren Josep Piera i Joaquim Cortes –en nom de la CNT-, Peiró –en nom de la Societat
Obrera del Vidriers- i Josep Arbos -per “La Colmena Obrera”. Peiró digué que si
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el problema de l´encariment de les subsistències no era resolt caldria anar a “una
revolución más violenta que en 1909”.

31 (21-10-1916) ¿Las leyes de la satisfacción? Entre bromas y veras.
Signat J. Fuentes. Polèmica amb P. Fontaine. Crítica a la docilitat i servitut d’algubs sectors obrers badalonins.

32 (4-11-1916). El “peligro amarillo”. Comentarios
Signat J. Fuentes. Polèmica amb “La Lucha” entorn de la primera guerra mundial;
pau o aliadofilia.

32 (4-11-1916). Paradojas
Signat “Aristarco”. Critica de la resolució del Govern favorable als industrials en
l´afer de l´arbitri sobre els motors.

32 (4-11-1916). El mítin del arte fabril
Resum del míting celebrat a Badalona el dia 20-10-1916 amb parlaments de Goset,
Cortes, Noriega, Gallart, Arbos i “Fuentes”.

33 (18-11-1916). ¿...?
Signat “Aristarco”. Polèmica entorn de l´aliadofilia amb les Joventuts
Republicanes Radicals i “Juventud Rebelde”.

36 (30-12-1916) i 37 (13-1-1917). Ratificando una afirmación. El arbitrio sobre motores y generadores y
la intervención de la Federación Local de Sociedades Obreras.
Signat J. Fuentes. Sèrie de dos articles que explica la intervenció de Peiró en l´afer,
en especial el seu intent d´aconseguir un enfortiment de la Federació Local cercant
l´entesa amb les germandat mutualistes locals.

38 (27-1-1917). ¡Hombre al agua!
Signat J. Fuentes. Polémica amb el setmanari republicà radical badaloní Juventud
Rebelde.

39 (10-2-1917). ¡Ande la órdiga! En serio y en broma.
Signat J. Fuentes. Continua la polèmica amb els republicans radicals de Badalona
i el seu organ de premsa.

47 (2-6-1917). Lo que puede un empleo. La sinceridad está reñida con Arbós.
Signat J. Fuentes. Denúncia de J. Arbos, que segons Peiró usà com a pretext per a
dimitir com a director de “La Colmena Obrera” l´article “El requete rojo en
acción”, on es criticava a Lerroux.

51 (27-10-1917). Al margen del pasado movimiento. El régimen está en quiebra.
Signat J. Fuentes. Crítica del moment polític després dels fets d’agost de 1917.

52 (10-11-1917). De la Comedia Nacional. Va cumpliendose la sentencia de Salisbury
Signat J. Fuentes. Analisi entorn de les repercussions de l´Assemblea de
Parlamentaris.
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53 (24-11-1917). Apostilla a una conferencia. No hay derecho, señor Alcalde.
Signat J. Fuentes. Retrobament de la polèmica entorn de l´afer de l´arbitri sobre els
motors industrials.

53 (24-11-1917). Mitin Pro-Amnistia.
Amb parlaments de Recassens, Marti, Sole, Ros, Peiró, Buenacasa i Miranda.

55 (22-12-1917). Despues de un año. La actuación del proletariado debe ser revolucionaria.
Aposta ferma sobre la capcitat del moviment obrer per a engegar dinàmiques
transformadores i revolucionàries.

56 (5-1-1918). Controversia
Resum de la conferència donada per Joan Peiró el dia 6-12-1917 amb el titol
“Sindicalismo como unico medio practico de emancipación”.

58 (9-2-1918). Apostilla a una conferencia. Fijemos los puntos.
Signat J. Fuentes. Polèmica amb l´ex alcalde J. Casas i Costa, el qual replicà a l´article del num. 53 amb una sèrie, “Replica a una apostilla a una conferencia”, inclosa els números 57 (19-1-1918) i 60 (9-3-1918).

61 (23-3-1918). Apostilla a una conferència. ¿Obra social?
Signat J. Fuentes. Resum d’una conferència a l’Ateneu Sindicalista de Badalona.
Polèmica amb l’ex-alcalde de Badalona Josep Casas i Costa.

62 (6-4-1918). Renovarse o perecer. La crisis de la izquierda.
Signat J. Fuentes. En especial combat la campanya del diario “El Sol” respecte els
alemanys i la primera guerra mundial. Crítiques a les insuficiències pràctiques de
les esquerres electoralistes.

63 (20-4-1918). Apostilla a una conferencia. Puntualizando.
Signat J. Fuentes. Clou la polèmica amb J. Casas i Costa al voltant de l’arbitri sobre
motors i la protecció obrera.

64 (4-5-1918). El miting del 1 de Mayo.
En la seva intervenció Peiró féu especial menció de l´enfrontament amb un grup
de vidriers dins la societat local de Badalona.

65 (18-5-1918). Carta abierta. A los más “listos amarillos” de la fabrica del cristal.
Signa Juan Peiró, explica que ell s´uni a la Federació Vidriera després del fracàs
del moviment reivindicatiu de 1911.

66 (1-6-1918). Un futuro martir (?) que se rie de los delatores.
Signat Juan Peiró. Continua la polèmica anterior.

69 (13-7-1918). La ley del espionaje. El diunvirato Maura-Dato
Signat J. Fuentes. Anàl·lisi de la situació política del moment.

71 (10-8-1918). Maximo Gorki
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Signat J Fuentes. Article laudatori a favor del literat revolucionari rús.

74 (21-9-1918). Desde Madrid. Estimados compañeros de la redacción.
Signat J. Fuentes. Carta escrita en saber els fets del 26 d´agost de 1918 a Badalona
–dia en el qual l´actuació de la guardia civil contra els vaguistes metal·lúrgics origina 4 morts i uns 30 ferits. Peiró era de viatge a Gijón i Madrid duent treballs de
la Federació Vidriera.

76 (12-10-1918). Farsantes o traidores.
Signat J. Fuentes. Dura critica de la UGT i l´actuació dels socialistes durant la vaga
d´agost de 1917.

77 (19-10-1918). “Snobismo” y positivismo. Las dos corrientes que triunfan.
Signat J. Fuentes. Contraposició del sindicalisme “modern” revolucionari en front
del nacionalisme burgés.

84 (31-12-1918). Nuestra renovación. Dos sesiones suplementarias al Primer Congreso Local.
En aquest congres de la Federació Local decidí que “La Colmena Obrera” es convertís en setmanari i que fos clarament sindicalista revolucionaria.
Joan Peiró intervingué decisivament en totes les sessions d’aquesta segona part
del congrés local.

85 (4-1-1919). El pleito de la autonomia. Del individuo a la colectividad.
Signat J. Fuentes. Comença amb aquest article una etapa de defensa i raonament
de la doctrina sindicalista.

86 (11-1-1919). ¿Chachara? Somos lo que somos.
Signat J. Fuentes.

90 (7-2-1919), 91 (14-2-1919), 92 ( 21-2-1919), 93 (28-2-1919) i 94 (8-3-1919). Actualidades. La
Democracia y el Sindicalismo.
Sèrie de cinc articles en els que exposa de forma precisa el contingut del seu ideari sindicalista llibertari.

97 (18-10-1919). Otra vez en la palestra.
Signa Juan Peiró. Explica la suspensió patida pel setmanari el març-setembre de
1919m arrel de la vaga de la Canadenca

98 (25-10-1919). La expansión sindicalista. Se realiza el milagro.
Signa Joan Peiró. Resum favorable a la campanya d’expansió de la CNT feta per
Salvador Seguí i Àngel Pestaña per diverses zones de l’Estat Espanyol.

99 (1-11-1919), 100 (8-11-1919), 101 (15-11-1919), 102 (22-11-1919) , 103 (29-11-1919)i 104(6-121919). La nave burguesa se estrellará.
Signat J. Fuentes. Sèrie de cinc articles entorn del locaut dictat per la patronal a
Barcelona; els respectius subtítols ens semblen reveladors: El proximo lok-out; El
lock-out es un fracaso; La burguesia ha perdido la cabeza; La bancarrota de la bur-
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guesia; Ecuánimes y energicos; La hora de estrellarse. Nuestro camino a seguir.

(x) Annex de Pere Gabriel
“La Colmena Obrera encara més que “El Vidrio”, sembla haver estat escrita en elevades
proporcions per Joan Peiró. Aquí nosaltres sols hem inclòs els articles signar com a J.
Fuentes o coma a “Aristarco”, o com a Juan Peiró directament. Probablement usà també
com a pseudònim “Juanico”, però no ho hem pogut comprovar i per tant els articles signats així no els hi hem inclòs. Tampoc no fem esment de les editorials, malgrat que semblen escrites en llur majoria per ell. La col·lecció de “La Colmena Obrera” que hem pogut
consultar comença amb el numero 14 (26-2-1916) i acaba amb el numero 106 (20-121919); hi manquen els números 16 (marc de 1916), 20 (maig de 1916), 24 (juliol de 1916),
26 (agost de 1916), 34 (novembre de 1916), 35 (desembre de 1916), 41 (març de 1917), 4346 (abril-maig de 1917), 48-50 (juny de 1917) i 54 (desembre de 1917).”
D´altra banda, per a aquestes ressenyes hem seguit els mateixos criteris que amb
el cas d´El Vidrio: davant el títol de l´article, la primera xifra correspon al número
del periòdic i entre parèntesi hi van inclosa la data.

SOLIDARIDAD OBRERA
(8-5-1917) . El “requete” rojo en acción.
Signat J. Fuentes. Article molt crític amb la posició de Lerroux i els seus seguidors
per el canvi de posició en relació a la I Guerra Mundial, que els porta fins i tot a
demanar la possible entrada de Espanya al conflicte armat.

(30-11-1917). El caso de Rusia. ¿Son anarquistas los maximalistas rusos?
Signat J. Fuentes. Es una reflexió favorable entorn de la posició russa de sortir de
la I Guerra Mundial un cop la revolució a aquell país fa que canviïn de postura. A
la seva vegada planteja les seves dubtes de que els “maximalistes” (bolxevics) russos siguin anarquistes. Es la primera vegada, dins la sèrie de articles que hem
mirat, que Joan Peiró es proclama com a anarquista, dins de un “nosaltres” global
de la posició dels anarquistes.

(27-6-1918). Necesidad de renovar los sistemas.
Signat per J. Fuentes. Al voltant del Congres Regional de Sants fa una breu historia de la poca efectivitat que havien tingut fins al moment els congressos obrers
anteriors. Dona la seva opinió sobre com es podrien superar aquestes mancances.

(3-7-1918). Mitin despues del Congreso Regional
El diari es fa ressò de les intervencions del representants al miting de cloenda.
Joan Peiró intervé per la representació badalonina i fa un anàlisis força favorable
de com a anat el Congres i de les tasques i treballs que es tenen que emprendre.
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