


Barcelona, 1919
Crisi política, impuls revolucionari 
i lluita per la subsistència

La neutralitat oficial de l’estat espanyol durant la Gran Guerra afavorí l’enriquiment de 
la burgesia catalana, subministradora de tota mena de materials i mercaderies als dos bàndols 
combatents. Aquesta acumulació de capital a Catalunya no va suposar però cap millora per  
a la classe obrera; ans al contrari, l’espiral inflacionista desfermada des del començament de  
la guerra empitjorà encara més les condicions de vida dels assalariats.

del conflicte a l’augment de la cnt
És aixi com l’any 1919 s’intensificà la conflictivitat social i laboral dels 

anys precedents a Catalunya com a la resta de països que, des de la revolució 
russa i Alemanya 1918 provocà tot un seguit de  moviments reivindicatius de la 
classe obrera a França, Gran Bretanya, etc. Aquest esperit amarà també el pro-
letariat català que dia a dia augmentava l’afiliació a la CNT i lluitava per les mi-
llores laborals concretades en les Bases de Treball i la jornada de 8 hores que 
serà la clau de volta de la vaga de la Canadenca com a de la resta de mobilit-
zacions als altres sectors d’activitat. 

dificultats per subsistir 
A aquest rerefons s’hi afegí la crisi de subsistència que, com a conseqüèn-

cia de l’alta inflació dels anys de la 1ª guerra mundial, empitjorà considerable-
ment les condicions de vida de la classe obrera a Catalunya. Per bé que la Junta 
de Subsistència, depenent de l’Institut de Reformes Socials, fixava els 
preus dels aliments, del carbó, etc., els botiguers els apujaven arbitràriament, el 
que va provocar la “revolta de les dones” el mes de gener de 1918 que trasbalsà 
l’ordre dominant a la ciutat de Barcelona.

Elits confrontades 
A nivell polític, el sistema d’alternança entre els partits monàrquics, el 

liberal i el conservador, que s’havia donat des de la caiguda de la Primera Re-
pública, comença a esquerdar-se. El regionalisme conservador de la Lliga ha 
aconseguit crear la Mancomunitat de Catalunya i aspira a augmentar  l’au-
togovern en un pols constant amb l’estat central. La situació política esdevé una 
cruïlla d’interesos contradictoris que enfronten d’una banda les elits espanyoles 
i catalanes, ambdues contra una classe treballadora cada cop més organitzada, al 
temps que la mateixa burgesia catalana defineix dos bàndols enfrontats: regiona-
listes i republicans federalistes.

LA inestabilitat política
La conflictivitat social viscuda a Catalunya també es reflecteix en els 

càrrecs polítics. Només en un any hi va haver quatre presidents del govern i cinc 
governadors civils de Barcelona. Molts dels cessaments i nomenaments estan di-
rectament relacionats amb els esdeveniments que se succeïen al voltant de les 
vagues i amb la gestió de la repressió policial i militar.

Cap d’estat regne d’Espanya 
Alfons XIII

Capitania general de Catalunya
Joaquin Milans del Bosch i Carrió

presidents del consell de ministres
Alvaro de Figueroa, Conde de Romanones  
Liberal, 15/12/18 – 5/4/19

Antonio Maura 
(Conservador, 15/4/19 – 20/7/19)

Joaquin Sánchez de Toca 
(Conservador, 20/7/19 – 12/12/19)

Manuel Allendesalazar  
(Conservador, 12/12/19 – 5/5/20)

Governadors civils de barcelona
Carles Gonzalez Rothwos  

(advocat, fins 3/19)

Carlos Emilio Montañes i Criquillon  
(Enginyer industrial i co-fundador de la Canadenca)

José Centaño Anchorena 
(militar, 17/4/19 – 19/4/19)

Julio de Amado y Reygondaud  
de Villebardet  

(militar, 19/8/19 – 20/12/19)

Franciso Maestre Laborde-Boix,  
comte de Salvatierra 

(advocat, 20/12/19 - 1920)
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Cartilla de la CRT Catalana 
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LA CNT
L’any 1919 és una fita dins la història del moviment obrer del primer terç del segle XX a Catalunya 

i a Espanya perquè s’hi juga el pols entre patronal i sindicats amb una intensitat dramàtica en què la 
burgesia intentà anorrear la CNT, força majoritària del moviment obrer a Catalunya.

AMB l’impuls del Congrés de Sants
La Confederació Nacional del Treball, fundada el 1910, havia 

millorat la seva capacitat d’acció reivindicativa després del Congrés de Sants de 
1918, on van participar 164 delegacions que representaven més de 70.000 asso-
ciats i 153 societats obreres i sindicats de Catalunya. El principal acord, a propos-
ta de Salvador Seguí, és la creació del Sindicat Únic, que suposa la supressió 
de les federacions basades en l’ofici i la seva substitució per una nova forma d’or-
ganització única a cada sector industrial.

La importància dEl sindicat únic
Aquests sindicats únics representen l’agrupació de tots els treballadors 

del mateix ram productiu en un mateix sindicat. Són una resposta a la industria-
lització com a model de la producció capitalista que s’ha anat imposant. Preci-
sament el reconeixement per la patronal del Sindicat Únic serà l’origen de la 
vaga de la Canadenca i una de les reivindicacions obreres de l’onada de con-
flictivitat de l’any 1919.

El teatro de la comedia
La forta expansió de la CNT durant aquest any abocà, el mes de desem-

bre, a la celebració del Congrés Nacional de la Comedia, a Madrid, que acollí 
473 delegats en representació de més 700.000 afiliats. El Congrés reafirmà, entre 
d’altres, els principis de la I Internacional i d’acció directa, així com la socialitza-
ció de la terra i l’adhesió provisional a la III Internacional.

El sindicat dels anarquistes
El mes de desembre de 1918 tingué lloc a Barcelona una Conferència 

Nacional Anarquista a la qual hi assistiren representants de tota Espanya que 
decidí la integració dels anarquistes als sindicats de la CNT, atès que fins alesho-
res molts anarquistes havien estat al marge de les organitzacions obreres.
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Anarcosindicalistes
.
Fotografia de 1920 on apareixen  

destacats anarcosindicalistes:  

Molins, Enderiz, Samblancat,  

Mogroviejo, Bajatierra, Gil Bel,  

Aguilar, Arin, España, A. Pestaña,  

Piera, Seguí, Gironella. 
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La CNT tingué una forta 
presència a les fàbriques

.

Retrat d’una treballadora a l’interior 

d’una fàbrica tèxtil a Barcelona
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La vaga de la Canadenca
La Canadenca era el nom popular amb què es coneixia l’empresa Ebro Irrigation and Power C. Ltd.  

(Riegos y Fuerzas del Ebro) que l’any 1917 era la 8ª empresa no creditícia  
per actius d’Espanya i arribaria a ser la 5ª el 1930. 

El paper estratègic de la producció d’electricitat, imprescindible per al funcionament de les altres indústries, 
convertiria aquest conflicte en un desafiament al normal desenvolupament de la producció barcelonina.

Tot ARRENCA a CAMaRASA
El mes de novembre 1918, a Camarasa (Lleida), es consti-

tuí el Sindicat Únic d’Obres Públiques a la Canadenca, 
però l’empresa no el reconeix. Això donà lloc a un conflicte que 
aboca el 17 de desembre a que la Federació Local convoqués la vaga 
general a Lleida, un cop acabat el termini per resoldre el conflicte 
amb la direcció de la Canadenca.

l’afiliació sindical perseguida
El nou any 1919 començà amb un clima de conflictivitat 

general al qual s’hi afegí el provocat per l’acomiadament, el cinc de 
febrer, de vuit empleats de la seu de la Canadenca a Barcelona.  
L’empresa adduí com a raó oficial que no necessitava els seus ser-
veis però, segons els treballadors, la causa era la seva afiliació al 
Sindicat d’empleats d’escriptori. Els companys de les 
oficines feren vaga de braços caiguts i, emplaçats per la direc-
ció perquè deixessin aquesta actitud, decidiren l’abandonament  
immediat de la feina.

Esclata la solidaritat

A finals de febrer els treballadors de la Catalana de Gas 
i de la Companyia d’Aigües anaren a la vaga en solidaritat amb els 
treballadors de la Canadenca. Com que fracassaren les negociacions, 
tots els treballadors de la Canadenca anaren a la vaga el dia 21, 
reivindicant la reducció de la jornada laboral i l’augment dels salaris.

El 5 de març l’empresa intentà reprendre la seva activitat 
desplaçant obrers des de Mataró, que es van negar a treballar quan 
s’assabentaren que els volien fer servir per rebentar la vaga. La 
direcció amenaça amb acomiadar els obreres en vaga però el govern 
central pressionà perquè es resolgués el conflicte i la ciutat pogués 
tornar a la normalitat. Uns dies més tard, el 17 de març, l’empresa 
accepta les reivindicacions dels treballadors.

 
el final de la vaga

El 5 de març l’empresa intentà reprendre la seva activitat 
desplaçant obrers des de Mataró, que es van negar a treballar quan 
s’assabentaren que els volien fer servir per rebentar la vaga. La di-
recció amenaça amb acomiadar els obreres en vaga però, uns dies 
més tard, el 17 de març, accepta les reivindicacions dels treballa-
dors. Amb l’acord els sous més baixos pujaren el 60% i el més alts 
el 10%. Aquí acabava la vaga de la Canadenca, però no el conflicte 
que seguiria obert i extenent-se a altres sectors. 
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Les tres xemeneies de la Canadenca
.

 Vistes des de la muralla de Santa Madrona, al Paral·lel
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Les reivindicacions 

Setmana laboral  
de 44 hores

Augment de salaris 
2 pessetes els oficials,  

1,5 pessetes els peons  

(fins a les 8 i 7 pessetes diàries,  

respectivament)

Pagament del jornal  
íntegre per accident, 
no la meitat com fins aleshores

Regulació  
treball a preu fet  
(Acceptat per la patronal  

perquè augmenta  

la productivitat)

Reglamentació  
dels aprenents

Repartiment  
del treball  

quan n’hi hagi disminució
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Vaga general

EXTENSIÓ DEL CONFLICTE

Llibertat preses
L’alliberament de tots els presos era el punt pen-

dent per posar fi  a la vaga, un cop signat l’acord dels sin-
dicats amb la patronal el 17 de març. La tornada al treball 
estava condicionada per un element que no depenia només 
de la direcció de la Canadenca. En qualsevol cas, l’allibe-
rament dels presos serà una reivindicació constant de totes 
les vagues i mobilitzacions.

Míting massiu
Un cop aixecat l’estat de guerra, el 19 de març (de-

clarat el 8 de març) se celebra un míting massiu a la plaça de 
braus de Las Arenas, on els militants cenetistes que omplien 
la plaça manifestaven la seva malfiança envers les promeses pa-
tronals, tal com ja havia succeït un dia abans en un altre míting 
al cinema Bosque; per això Seguí va prometre que, a canvi de 
tornar al treball, el dia 24 de març serien alliberats els presos.

Cap a la vaga general
Arribada aquesta data, s’alliberaren els presos de la 

jurisdicció civil, però Milans del Bosch, capità general de 
Catalunya, es negà a alliberar-ne els qui estaven sota la juris-
dicció militar. La resposta de la CNT és declarar la vaga ge-
neral. Aquesta convocatòria esdevingué l’excusa perquè es 
tornés a declarar l’estat de guerra el mateix dia 24 i es des-
plegués l’exèrcit per tota la ciutat.

.   .        .   •      .   .     .      .    .    .      .   .                     .   .        .   •      .   .     .      .    .    .      .   .          .   .        .   •      .   .     .      .    .    .      .   .          .   .        .   •      .   .     .      .    .    .      .   .        .   .        .   •      .   .     .      .    .    .      .   .        .   .        .   •      .   .     .      .    .    .      .   .       .   .        .   •      .   .     .      .    .    .      .   .     .   .        .   •      .   .     .      .    .    .      .   .     .   .        .   •      .   .     .      .    .    .      .   .     .   .        .   •      .   .     .      .    .    .      .   .    

primavera i estiu calents
A partir de l’abril tenen lloc nombroses vagues i conflictes entorn de l’alliberament 

dels presos, la readmissió dels obrers acomiadats, el reconeixement dels sindicats per la patro-
nal i l’acceptació de les noves bases de treball, incloent la jornada de 8 h i els augments salarials.

Tot i l’acord en la vaga de la Canadenca, el conflicte se centrava ara en la situació de les persones 
detingudes al llarg de les darrers setmanes, que les autoritats es negaven a alliberar.

La vaga general paralitzà Barcelona a partir del dia 24 de març, però no aconseguirà els seus objectius. 
Des del 2 d’abril circularen alguns tramvies i obriren algunes perruqueries i barberies, i després del 14 

d’abril hi hagué gairebé normalitat. Però la conflictivitat obrera tornaria a revifar a les poques setmanes.

les vagues s’estenen
Durant la resta de l’any les vagues sectorials foren constants i es fa difícil enume-

rar exhaustivament tots els sectors en lluita o el nombre de persones que hi participaren. 
En qualsevol cas, el seguiment era massiu.

.

.

.

Llistat de vagues de 1918

L’Anuario Social de España, publicat per 

una entitat catòlica propera a la doctrina 

social de l’església, va recopilar entre 1915 

i 1918 les vagues produïdes a tot l’estat. 

Significativament, en l’edició corresponent a 

1919 es va limitar a oferir les xifres generals 

proporcionades per l’Anuario Estadístico, amb 

un nivell molt menor de detall i dades molt 

esbiaixades que no reflecteixen l’abast 

 de les vagues.

Aquest llistat corresponent a l’any 1918  

a la província de Barcelona en ofereix 

 una aproximació a la magnitud dels  

conflictes laborals. 
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Fanal caigut

Fanal caigut pels aldarulls  

al carrer durant la vaga.
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Altres resistències obreres
La CNT articulava a més de la lluita sindical un ampli ventall de reivindicacions socials  

com els preus dels aliments i el cost dels lloguers de l’habitatge.

El pa, el gas, el lloguer
S’adoptaren mesures per al subministrament de farina des de Saragossa, 

Palència i Burgos i s’establiren disposicions per a  l’elaboració del pa (75% blat i 
25% blat de moro), al mateix temps que es prohibí la fabricació de pa de luxe (pa 
de Viena, etc.) sota l’amenaça d’ésser decomissat. També s’establiren controls 
sobre el mercat d’ous i d’oli. Més tard augmentà la proporció de blat al pa fins el 
85%.Com que els problemes del pa no es resolien, els forns tancaren i els boti-
guers detallistes plantejaren deixar sense efecte la pujada dels lloguers dels locals 
des de gener de 1917.

Tot i que el governador civil advertí els empresaris del gas de la incon-
veniència d’apujar-ne el preu, les pressions de la patronal que amenaçaren amb 
el tancament immediat de les fàbriques, la Junta de Subsistència acceptà la 
pujada del preu del gas a 55 cèntims/m3.

El mes de juliol hi hagué una proposta perquè l’Ajuntament intervingui 
davant els poders públics per tal de prevenir problemes d’ordre públic mitjançant el 
control sobre la pujada (tot fixant una taxa màxima) dels lloguers d’habitatges i locals.

El paper de les cooperatives
El teixit de cooperatives va jugar un paper fonamental en la subsistèn-

cia de la població treballadora durant la vaga de la Canadenca com també a 
causa dels locauts patronals. Malgrat que no tots els obrers en vaga eren coope-
rativistes, a les cooperatives de consum n’hi havia molts que es veieren afectats 
pels tancaments patronals. És així com les mateixes cooperatives van establir sis-
temes de crèdit als seus associats, malgrat el risc d’endeutament.

les lluites per la subsistència
Els problemes derivats de la inflació i de les pujades arbitràries dels 

preus que donaren lloc a la “revolta de les dones” de l’any 1918, s’agreujaren el 
1919 entorn del subministrament de pa, dels preus del gas i dels lloguers.

Simultàniament als conflictes laborals, tingueren lloc mobilitzacions 
lligades als problemes de la subsistència així com l’extensió de diferents pràcti-
ques il·legals (furts i assalts a botigues i al transport d’aliments) a més de l’acció 
directa de les “autoreduccions”, obligant als botiguers a vendre els productes a 
preus més raonables.

Junt a les vagues, la lluita per la subsistència creà un clima d’àmplia 
inestabilitat social que, com remarcà La Vanguardia, era un dels conflictes més 
perillosos i amb implicacions d’una “transcendencia innegable para la vida y porve-
nir industrial y comercial.”.

La censura roja
Durant el conflicte, els treballadors dels tallers on s’imprimien els dia-

ris van decidir negar-se a publicar aquells articles que critiquessin les accions dels 
vaguistes. En resposta, la majoria de diaris de Barcelona van decidir no sortir  
entre el 24 de març i el 14 d’abril.
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Encants de Sant Antoni,  
al carrer Urgell
.
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Dinar cooperatiu
.

Trobada a la cooperativa El Reloj 

del carrer Borrell.

.
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Llarga cua davant 
d´un forn de pa 
durant la vaga 

de La Canadenca
..
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Al llarg del conflicte es van suspendre les garanties constitucionals,  
s’havien militaritzat sectors estratègics, especialment el de la producció d’energia,  

i s’havien prohibit els sindicats. 
L’exèrcit havia intervingut al carrer per sufocar les revoltes, 

hi hagué nombroses detencions d’obrers, tant per part de les autoritats civils com de les militars. 
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Declaració de l’estat de guerra
•

Ban dictat   

pel capità general de Catalunya  

declarant l’estat de guerra.  

Suplemento al Boletín Oficial  

de la provincia de Barcelona.  

24 de març de 1919.

.
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Militars a les Rambles 
•

Unitats d’artilleria apostades al capdamunt de 

la Rambla de Canaletes durant la vaga general 

del 24 de març

.
•Font Fons Josep Maria Sagarra i Plana. ANC
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Full clandestí
•

Full publicat 

clandestinament,  

amb una tirada de 

 100.000 exemplars,  

el 3 de març de 1919.

.
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                    Fogoners i maquinistes del cuirassat Alfonso XIII posen en marxa les màquines de l’estació del carrer Mata de Barcelona.                  Equip de fogoners.                                                    Soldats encarregats del funcionament de l’enllumenat públic a la Rambla de Barcelona.                             
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militarització i Repressió estatal

detencions massives
Tant durant la vaga general com els mesos següents, es produïren detencions 

massives de vaguistes i sindicalistes que obligaren a habilitar com a presons teatres i pla-
ces de braus (Las Arenas). Durant la vaga de la Canadenca  3000 persones van ser 
detingudes sota jurisdicció militar. Entre abril i agost de 1919 es produïren 70.000 aco-
miadaments i 43.000 detencions. El 21 de setembre una comissió de dones anà al go-
vern civil per demanar l’alliberament dels seus marits  acusats de reunió clandestina. 

Estat de guerra
Davant la inestabilitat política, Capitania General es va erigir com a 

màxim garant de l’ordre a Catalunya, decretant repetides vegades la suspensió de 
garanties constitucionals o l’estat de guerra. Aquesta darrera mesura implicava un 
trasbals important en la quotidianitat de la ciutat.

Pena de mort i consells de guerra
El 27 de maig és condemnat a mort en consell de guerra Manuel Villalonga 

Brun, acusat de donar mort al patró fuster Felipe Serrano i a Miguel Serra, a més 
de dos delits d’atemptat. Els regidors republicans demanen que l’Ajuntament ges-
tioni davant el Govern l’indult. 

repressió armada
Malgrat que la vaga general aturà Barcelona el dia 24 de març, els seus carrers 

van ser presos per l’exèrcit i per un cos paramilitar que es presenta per primer cop a la 
capital: el Sometent. Aquesta presència massiva dels cossos repressius és una de les 
causes que van fer que la vaga s’anés apagant dia rere dia sense assolir els seus objectius.

INdÚSTRIA MILITARITZADA
Davant l’aturada d’alguns sectors estratègics, l’exèrcit va optar per substi-

tuir els treballadors en vaga per militars especialitzats. En punts clau com l’enllume-
nat públic, la distribució d’aigua i d’electricitat, els transports o les telecomunicacions 
s’hi podia veure uniformats duent a terme tasques pròpies de civils. Els soldats con-
sideraven indignes aquestes missions, i els sindicalistes, en un full publicat clandesti-
nament, els apel·laven a sumar-se a la insurrecció.
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Les normes del Sometent
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Adaptació gràfica 

d’un llibret de 8 pàgines  

on es difón la normativa  

que reixirà el cos del 

 Sometent a la ciutat  
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Entrega d’armes 
.

Un grup de 

sometents davant d’un 

 parc d’artilleria rebent  

armes i municions

.
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REPRESSIÓ PATRONAL i paraPOLICIAL

el sometent ocupa els carrers
Per la seva banda, el Sometent dugué a terme nombrosos escorcolls de 

domicilis i locals sindicals per tal de detenir els comitès de vaga i confiscar les caixes 
de resistència. La repressió abastà fins als directors i redactors de la premsa obrera 
(Angel Pestaña, Agustí Castellà) així com també als advocats laboralistes (el 23 d’abril 
eren alliberats per manca de proves Josep Puig d’Asprer i Lluís Companys i Jover).

eL sometent
Amb orígens medievals i rurals, fou prohibit en diverses etapes de la seva 

història i restituït per governs conservadors. Després que el prohibís la I República,  
el va reorganitzar la Restauració Borbònica d’Alfons XII. Durant el segle XX va 
actuar al costat de les autoritats i les elits conservadores. La II República el tornà a 
suprimir i el 1945 Franco el va tornar a organitzar, ara, sota el nom de Somatén 
Armado. Finalment el senat Espanyol el va dissoldre el 1978.

El Sometent s’implanta a Barcelona el 1919 i representa un punt d’in-
flexió en la seva història. Pel fet de portar a la gran ciutat un cos tradicionalment ru-
ral, però sobretot perquè passa de lluitar contra una enemic extern (com en la Guerra 
del Francès, per exemple) a fer-ho contra els sindicalistes. Defineixen als revolucio-
naris (obrers vaguistes, sindicalistes) com a enemic, tant de l’ordre com del país, i així 
els poden combatre sense renunciar a la seva suposada neutralitat  política.

La seva primera actuació es produeix en el marc de la vaga de la Cana-
denca. El 24 de març de 1919 uns 8.000 sometents ocupen els carrers de la ciu-
tat. Duen armes llargues, la majoria de caça i un braçalet roig que els distingeix. 
Demanaven la documentació als vianants, retenien a qui consideraven sospitós i 
cridaven a la calma i a l’ordre. Tot per a minimitzar les conseqüències de la mo-
bilització obrera i oferir aparença de normalitat i control.

Es tractava d’un cos sufragat íntegrament pels empresaris i la patronal. 
Bertrán i Musitu, Milà i Camps, Alsina de la Riba, Foronda i Comillas, el com-
te de Godó i el marqués de Camps en són els principals promotors. La Compa-
ñia Transatlántica va donar quaranta-mil pessetes per a la seva constitució.

La patronal va adoptar un paper actiu en la repressió de les vagues, en connivència amb l’estament 
militar, sovint en contra de la llei i a esquenes del govern central.

Van fomentar la creació de cossos policials paral·lels que s’enfrontaven als sindicalistes i van participar 
activament en el desplegament del Sometent a Barcelona.

la patronal insiteix amb el locaut
Un altre punt conflictiu era la negativa de la patronal a tornar a obrir les 

fàbriques i a pagar els salaris de les jornades de vaga. Aquest tancament patronal 
encobert responia a una estratègia per afeblir el moviment anarcosindicalista i alho-
ra per pressionar el Govern central perquè la intransigència de la burgesia catalana 
també perseguia crear un clima d’inestabilitat social i de desestabilització política.
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La patronal de vermout
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La patronal organitzada
És en el marc de la vaga que els patrons, fins ara dispersos, s’organitzen i constitueixen  

la Federación Patronal de Barcelona.  En la seva constitució hi ha un fort component de resistència 
a la CNT i un evident compromís de suport a la política repressiva de Milans del Bosch.   

La Federació Patronal assumirà el protagonisme de la burgesia catalana  
en la lluita contra el moviment obrer anarcosindicalista.

LA constitució d’un lobby
Per altra banda es fan evidents les pretensions corporativistes, influir 

davant dels poders de l’Estat en tot allò referent a les mesures legislatives relacio-
nades amb les relacions laborals. De fet es pretenia crear un nou model de con-
tracte de treball i treure competències a l’Institut de Reformes Socials.  
En la nova organització patronal es vol fer realitat el desig de controlar no només 
la vida laboral sinó també el món social i personal dels treballadors. 

Normes estrictes de control
Per exemple, els associats havien de facilitar les dades dels seus treballa-

dors a  una oficina de contractació, una borsa de treball, la funció més destacada 
de la qual seria trencar les vagues. Oficina que s’encarregaria de la redacció d’un 
model de contracte de treball que seria obligatori pels empresaris associats.

locaut d’obligat compliment
És important fer esment de l’obligació de secundar el locaut que tin-

drien els associats a la Federació Patronal, quan plantejat un problema en el seu 
ram s’allargués més de déu dies.

la major forçA patronal de catalunya
Durant la vaga de la Canadenca aquella Federació Patronal de 

Barcelona va anant convertint-se en la major força patronal de Catalunya.  
La Federació Patronal forçaria al govern a una política clarament repressiva 
envers el sindicalisme obrer. En va obtenir l’empresonament dels principals diri-
gents cenetistes. A finals d’any contribuiria a estendre aquesta estratègia repressi-
va afavorint la formació dels Sindicats Lliures, que més endavant exercirien 
el pistolerisme contra la CNT amb la col·laboració del governador Martínez 
Anido (1920-21). El 1923 féu costat al cop militar de Primo de Rivera.
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de patrons i obrers,  

constituïda amb motiu  
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 a l’Ajuntament de Barcelona.
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La negociació
A mesura que avancen els mesos es fa evident que els conflictes són molt lluny de solucionar-se.  

Les vagues s’alternen amb l’incompliment de promeses per part de la patronal, i la repressió estatal 
segueix augmentant el nombre de persones detingudes i empresonades. Tot i l’aparent victòria del març 
a la Canadenca, les reivindicacions obreres no s’acompleixen de forma generalitzada. L’1 d’octubre, el 

govern promulgà la jornada laboral de 8 hores, tot i que no seria efectiva fins l’any 1925. 

UNA TAULA DE NEGOCIACIÓ  
          EN LA QUE NO HI CREU NINGÚ

El mateix mes es constitueix la Comissió Mixta que tenia com a finali-
tat determinar normes per a la convivència harmònica del treball i la producció, la 
intervenció conciliatòria en qualsevol mena de conflictes, la fixació de jornals pro-
fessionals i l’assessorament sobre l’aplicació de la legislació social vigent. Dins de 
cada empresa o sector està formada per cinc representants de la patronal i cinc dels 
sindicats, tot i que tots dos bàndols en desconfien.

L’excepció
En el sector del vidre, la constitució de la comissió mixta serveix per atu-

rar momentàniament la vaga, i fins i tot s’arriba a l’aprovació de les bases de treball 
en el sector de la sastreria, però només són excepcions, ja que hi ha fins a 94 entitats 
patronals que rebutgen acceptar la jornada de 8 hores.

L’òrgan mediador
L’encarregada de mitjançar entre les dues parts serà la Junta Local 

de Reformes Socials, presidida pel regidor de l’ajuntament Rafael Guerra 
del Rio, que ja havia intervingut durant la vaga de la Canadenca.

Les Juntas de Reformas Sociales es van crear en el marc de 
l’Instituto de Reformas Sociales l’any 1900, però no comencen realment a 
exercir les seves funcions, fins el 1904 en què es evident la participació dels repre-
sentants socials. Neixen amb la funció «d’inspeccionar els centres de treball, procurar 
l’establiment de Jurats Mixtes de patrons i obrers, entendre de les reclamacions que uns i 
altres sotmetin a la seva deliberació i vetllar pel compliment de la llei, especialment allà on 
es reuneixin obrers d’ambdós sexes, per tal que s’observi una disciplina que eviti el traça-
ment de la moral o els bons costums».

De fet resultaren “òrgans consultius d’alcaldes i governadors civils”.

«...d’aquesta comissió  

se n’aprofità el Govern per a introduir 

un principi d’esquarterament  

en les files de la sindical àcrata...».

Manuel Buenacasa (CNT) 

«...ni en un solo momento  

se nos ha ocurrido entendernos 

con los sindicalistas que siempre hemos 

tenido por irreductibles...».  

Foment del Treball Nacional
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EL gran LOCAUT

El locaut es produeix en dos temps. 

El primer, parcial, va des del 3 al 30 de novembre. 

S’amplia a partir del desembre, arribant a afectar a 300.000 treballadors.

Locaut: De l’anglès lock out. Tancament temporal d’una empresa, per decisió de la direcció, en una situació de conflicte laboral. (Diccionari. IEC)

L’escalada de vagues i lluites socials durant l’any porten a la Federació Patronal,  
amb l’assentiment del capità general de Catalunya Joaquin Milans del Bosch,  
a usar el locaut com a eina per a intentar fer desaparèixer la CNT. 
El locaut es decreta durant el II Congrés Patronal Espanyol que  
va tenir lloc al Palau de la Música a finals d’octubre i rebé la 
col·laboració de les corporacions, de les elits socials  
i la jerarquia eclesiàstica i de grups  
d’obrers catòlics.

el xantatge
En la primera fase, el locaut afecta a més de 28.000 treballadors de sectors 

com la construcció, les arts gràfiques, el transport o el comerç. El 6 de novembre 
es constitueix la Comissió Mixta a l’Ajuntament. Hi participen com a represen-
tants dels treballadors Seguí i els presidents dels sindicats dels sectors d’assaona-
dors, fusters, construcció i carrosseries. Després de molts estires i arronses, el dia 
16 es resol el conflicte quan la Patronal accepta “l’aixecament simultani del locaut i de 
la vaga”. Malgrat aquest acord, Pestaña no aconsegueix convèncer els cambrers de 
tornar a la feina.

el pols amb la patronal s’endureix 
A partir de l’1 de desembre s’intensifica el locaut i afecta a més de 55.000 

treballadors, arribant a mitjans de mes fins els 300.000. Aquesta situació provoca  
que milers de treballadors i les seves famílies es morin literalment de gana.  
La majoria porten setmanes sense cobrar i molts fins a tres mesos. Les caixes dels 
sindicats estan buides i hi ha llargues cues a beneficència per a aconseguir un àpat.  
A les cantonades cada cop hi ha més gent pidolant.

L’exèrcit torna als carrers
Arriben a Barcelona 1.300 guàrdies de reforç i el periòdic Solidaridad  

Obrera crida a la resistència passiva dels treballadors. La patronal rebutja l’assis-
tència a una reunió de la Comissió Mixta a l’Ajuntament però la CNT crida  
a la calma per tal de no facilitar una excusa a la patronal per a la sol·licitud de 
l’estat de guerra. Es produeixen detencions de sindicalistes de la construcció.  
En el Sindicat Mercantil es decomissen armes. 

EL govern cau i es desferma la repressió
Amb aquesta situació de tensió la patronal aconseguí fer caure el govern 

liberal i que el nou govern nomenés el 22 de desembre un governador civil a Barce-
lona de la línia dura, el comte de Salvatierra, amb poders per a clausurar els sindi-
cats i per a detenir els líders del moviment obrer.

fi del locaut i de la llibertat sindical
Es tanquen els sindicats per ordre governativa i se suspèn l’edició de 

Solidaritat Obrera. Hi ha escorcolls, requisa d’armes i nombroses deten-
cions. La tornada al treball es produeix sota les condicions imposades per la pa-
tronal obligant als treballadors a signar acords individuals. El dia 25 s’aixeca el 
locaut per ordre governativa.

L’enduriment del conflicte comença a indicar com serà la seva continua-
ció en els anys següents.
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Sometents
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Membres del Sometent  

vigilen el carrer  

amb actitut desafiant  

durant l’estat de guerra  

declarat per la vaga general.
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El pistolerisme
Malgrat tot, la generalització de vagues parcials, 

 la repressió policial i del Sometent sobre el moviment obrer  
i els atemptats accentuaran la confrontació entre capital i treball. 

La celebració del Congrés Nacional de la CNT a Madrid, al teatre Comedia, espanta la patronal 
i els militars que temien que el conflicte social de Catalunya s’estengués a tota Espanya. El governador  
civil Salvatierra serà substituït el mes de juny pel general Severiano Martinez Anido.

Ni els canvis de govern a Madrid, ni els intents de mediació dels progressistes a les institucions acon-
seguiren apaivagar l’antagonisme social que, al capdavall, portarà a un augment del terrorisme patronal i 
finalment a la dictadura de Primo de Rivera el 1923.

TENSIÓ SOCIAL AMB PISTOLES
Els enfrontaments armats entre treballadors i Sometent, i un seguit 

d’atemptats reflecteixen la creixent tensió social a mesura que avança l’any. Així, 
el 16 de febrer és enterrat Joaquim Baró, empleat de la Canadenca afí a la di-
recció, víctima d’una agressió al carrer Calabria. 

Atemptats creuats
El mes d’abril mor d’un tret el president del gremi d’assaonadors  

quan anava a ser detingut en una casa del Clot. El juliol un atemptat al ca-
rrer Cerdenya dóna com a resultat dos morts (agents de seguretat) i dos fe-
rits, quan anaven a detenir un individu. El 6 d’agost esclatà una bomba a 
la Gran Via, entre Rambla de Catalunya i Passeig de Gràcia, prop de les vi-
vendes del President de la Diputació i del palau del Marquès de Marianao, 
que provocà 5 ferits. 

Una sessió de l’Ajuntament es fa ressò i deplora la llarga sèrie d’atemp-
tats contra patrons, obrers i agents de l’autoritat. Una proposta pel “reconeixe-
ment legal de les organtizacions obreres els fins de les quals no estan fora de la 
llei”, del representants republicans és rebutjada per 27 vots contra 10.

El 6 de setembre és abatut a trets Bravo Portillo, cap de la brigada de 
serveis especials, que havia estat detingut i processat per espionatge en favor 
d’Alemanya durant la guerra mundial. Va ser l’artífex de la formació d’una policia 
paral·lela al servei de la patronal, precedent dels pistolers del Sindicat Lliure. 
El mes de desembre augmenten les accions armades amb atemptats contra guàr-
dies civils i bombes al carrer del Consolat i al cafè Cómico.

LA VIA DEL SABOTATGE
Igualment, els sabotatges contra les empreses que es resistien a accep-

tar les noves bases de treball es multipliquen durant la vaga general i el locaut.  
Un exemple, entre d’altres, en una fàbrica tèxtil al barri de Sant Martí, a comença-
ment de setembre hi aparegueren 200 peces de llençols valorades en 30.000 pess-
setes esquinçades a ganivetades.

GENER de 1920: atemptats significatius
Salvador Seguí és víctima d’un atemptat el dia 4 de gener de 1920 al  

carrer Sant Pau. El dia 5 es produeix l’atemptat contra Fèlix Graupera,  
president de la Federació Patronal, en el que mor un guàrdia i queden  
ferits la resta d’acompanyants.

Els Sindicats Lliures
Nom amb el qual és més coneguda la Unió de Sindicats Lliures. 

Aquesta organització sindical fou iniciada a Barcelona per Ramon Sales l’octu-
bre del 1919 i es proclamà aconfessional i de reivindicació obrera i professional.  
Aviat adoptà com a denominació oficial la de Corporació General de Tre-
balladors - Unió de Sindicats Lliures d’Espanya, defensà com a ba-
ses de la societat la família i la corporació professional i vindicà la teoria del preu 
just. Sorgida de l’Ateneu Legitimista, la nova corporació intentà de comba-
tre l’hegemonia de la CNT i s’abocà a l’ús de la violència, ajudada per la patronal 
i les autoritats governatives de Barcelona. El seu creixement, iniciat cap a 1922-23, 
tingué un gran desenvolupament en produir-se la dictadura de Primo de Rivera, 
que li donà suport en detriment de la CNT. Llavors es produí el seu lligam amb 
altres grups de sindicalisme d’origen catòlic. Com a òrgan de premsa publicà el 
setmanari “Unió Obrera” (Barcelona 1921-31 i 1935- 36).

Els elements dels Sindicats Lliures foren el braç executor dels 
atemptats contra la CNT i de l’assassinat de líders cenetistes com Salvador Se-
guí, així com del de l’advocat Francesc Layret. Van tenir un suport escàs dins del 
món obrer, i el suport material del Sometent.
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