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Encara tenim pendent de recons-
truir la geografia de la revolta cone-
guda amb el nom de la Setmana Trà-
gica que va tenir lloc la darrera set-
mana del mes de juliol del 1909.
Sempre s’ha fet molt d’èmfasi en els
estralls anticlericals que van afectar
especialment la ciutat de Barcelona,
i com a molt la historiografia s’ha fet
ressò dels aldarulls produïts a algunes
localitats com Sabadell o bé Grano-
llers. Sense menystenir el fort im-
pacte que aquesta revolta tingué a la

capital catalana, que se saldà entre
d’altres destrosses amb una vuitan-
tena d’edificis religiosos cremats, en-
cara avui dia ignorem com d’intensa
fou aquesta insurrecció a tot Catalu-
nya. Una primera aproximació a la
geografia de la revolta la tenim en la
contribució que he fet al llibre coor-
dinat pel professor Antoni Moliner La
Semana Tràgica de Cataluña en el
qual n’oferim una visió panoràmica 1.
A més, aquest llibre té la particulari-
tat que constitueix tal vegada un dels

pocs intents reeixits d’aportar, des-
prés de l’aparició de la gran recerca
sobre aquests fets a Barcelona de la
mà de la professora nord-americana
Joan C. Ullman, una interpretació in-
novadora a la revolta més important
de la Catalunya contemporània, quant
a intensitat i extensió geogràfica 2.

En aquest article centrarem l’a-
tenció en els fets ocorreguts a la co-
marca del Bages, significativament a
la ciutat de Manresa, però també a
d’altres municipis com Moià, Sant Vi-
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cenç de Castellet i Monistrol de
Montserrat. No sense analitzar els
elements que van caracteritzar aquest
model de revolta popular o dit d’una
altra manera els patrons de protesta
més estesos durant aquests dies tan
calorosos de final de juliol del 1909,
i les reaccions sostingudes per part
dels elements d’ordre. 

El Govern estava sol 
a Catalunya

El gabinet conservador dirigit pel
polític mallorquí Antonio Maura Mon-
taner feia temps que estava allunyat
dels problemes que afectaven la so-
cietat catalana. Aquesta exhibia en
aquests moments una profunda de-
safecció que anava més enllà de la
credibilitat en el govern de torn, sinó
que afectava les mateixes entranyes
de les institucions de l’Estat. Recor-
dem que l’Exèrcit estava travessant
un dels seus pitjors moments, humi-
liat i abatut després de la crisi de
1898, el record de la qual encara era
molt present, i inflat amb una des-
proporcionada oficialitat, necessitava
augmentar l’autoestima i millorar el
seu crèdit social. Especialment a Ca-
talunya on se sentia amenaçat per un
catalanisme polític puixant que aspi-
rava a canviar el sistema polític i as-
solir un encaix còmode de Catalunya
dins d’Espanya. Els fets del Cu-cut,
esdevinguts el novembre de 1905,
desfermaren en els medis oficials i
periodístics una important escalada
de catalanofòbia que cristal·litzà en
l’aprovació, si  bé amb el rebuig ferm
de bona part dels diputats catalans i
dels republicans espanyols, de la Llei
de Jurisdiccions que estenia a la jus-
tícia militar els delictes d’ofensa a la
pàtria. Tot un calaix de sastre que li-
mitava certament la llibertat d’ex-
pressió dels ciutadans i obria la por-
ta a la ingerència dels militars en els
afers civils. Aquí arrencà el gran mo-
viment de Solidaritat Catalana que
galvanitzà bona part dels partits po-
lítics catalans, llevat dels lerrouxistes
i dels dinàstics, i de la societat civil
en un ampli front comú en defensa de
l’autonomia catalana i de la regene-
ració de la política 3. Amb exclusió

del món obrerista que optà per sege-
llar la seva pròpia solidaritat (Solida-
ritat Obrera) l’any 1907, iniciant ai-
xí un trajecte autònom respecte de la
tutela dels republicans. 

L’escenari històric immediat, pre-
vi al desencadenament dels fets, l’in-
tegrarien un govern que impulsa la
Llei de Jurisdiccions, una societat ci-
vil catalana profundament ofesa, un
exèrcit que necessita recuperar posi-
cions i que es vol lluir al Nord d’Àfri-
ca on Espanya pretén tenir influència
colonial, uns obrers que s’organitzen
al marge de supeditacions polítiques,
i uns republicans que es troben de-
col·locats i dividits arran del movi-
ment solidari i de la nova estratègia
empresa pel moviment obrer.  

A nivell local, els republicans es-
taven a punt de recuperar el govern
de la ciutat de Manresa, si bé l’al-
caldia estava en mans del carlí Joa-
quim Gomis i Cornet, que rellevà al
ferreter Pere Armengou, recentment
traspassat. Els aldarulls el van sor-
prendre mentre prenia banys estivals.
Qui no podia anar de vacances, que
era la immensa majoria, que s’havia
de conformar amb resignació tram-
pejant la xafogor enutjosa de la caní-
cula manresana, bo i sabent, els
obrers en particular, que tal vegada la
setmana vinent no la podrien treballar
sencera, car les fàbriques i tallers es-
taven funcionant a mig gas. La in-
dignació entre aquest estament fou
molt forta en conèixer que serien cri-
dats a files els reservistes acumulats
des de les lleves de 1903 i 1904, en
bona part casats i amb fills, i que ja
havien complert amb les seves obli-
gacions militars. El crit de desespe-
ració fou unànim entre les classes po-
pulars que no tenien recursos per a
pagar-se l’exempció, però també la
indignació s’encomanà a la resta de
la societat que no comprenia la mio-
pia del Govern que a més ni donava
explicacions en unes Corts que esta-
ven tancades per les vacances d’es-
tiu.

L’ambient previ a la revolta es va
anar escalfant per moments, atiat per
una premsa que desenvolupà una in-
tensa campanya antibèl·lica que de
pas anava erosionant la ja de per si
delmada imatge de l’Estat a Catalu-

nya, si bé també per la profusió de
mítings que organitzaven els dirigents
sindicals. A Manresa, els soldats de
la guarnició establerta a la caserna
del Carme, el batalló de caçadors de
Reus foren acomiadats a les andanes
de l’estació del Nord el dia 17 de ju-
liol. Eren el darrer batalló que posa-
va rumb cap a Melilla, un destí que
s’identificava amb una mort segura.
L’endemà, embarcats al vapor Cata-
lunya, propietat dels marquesos de
Comillas, els soldats cridaven “mue-
ra la policía, muera Maura, muera Ro-
manones, y muera la guerra, grito a
los que contestaba el público (que
atestaba los muelles y alrededores)
con aplausos y voces de que vaya Co-
millas y vayan los hijos de Güell” 4.
Ho deien al davant de les esposes res-
pectives del governador i del marquès
de Comillas que, fent una obra de ca-
ritat cristiana, repartien escapularis,
medalletes i petaques entre els des-
consolats soldats, que amb moral de
derrota, sabien que anaven a defen-
sar no pas la pàtria, sinó les mines de
ferro del Rif, propietat entre d’altres
del comte de Romanones i dels Co-
millas.

La vaga general
esdevingué revolta: 
burots, convents 
i comunicacions foren
diana de la ira popular

Per tant, no hi havia una altra sor-
tida que anar indefectiblement a la
vaga i protestar enèrgicament al car-
rer, una vegada paralitzada l’activitat
econòmica i lúdica. Tanmateix aques-
ta, que havia de ser una vaga pacífi-
ca, sense contingut econòmic, sinó
polític, va degenerar en bullanga ge-
neralitzada, que en mots de l’anar-
quista Adolfo Bueso, fou “la última
revolución romántica”, con sus barri-
cadas, sus fusiles de caza, sus revól-
veres niquelados, sus banderas rojas
en lo alto de las barricadas “ 5. Al Ba-
ges, fins allà on arriben els nostres
coneixements, gairebé tots els ingre-
dients del patró de revolta que s’es-
tava desenvolupant arreu del Princi-
pat tingueren lloc, llevat de les barri-
cades.
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A Manresa, la ira popular, bo i de-
clarat l’estat de guerra i suspeses les
garanties constitucionals, es va des-
fogar en la crema de burots i de con-
vents al llarg d’aquell fatídic dijous
30 de juliol. Ambdós elements havien
estat presents tradicionalment en els
aldarulls urbans del segle XIX, des de
l’època de les bullangues als anys
trenta, si més no a Barcelona i a d’al-
tres ciutats catalanes. Els burots
simbolitzaven el caràcter depredador
de l’Estat envers els ciutadans als
quals exigia moltes obligacions, so-
bretot de caire recaptatori, i en can-
vi, els reconeixia ben pocs drets, es-
pecialment entre les classes popu-
lars, els drets polítics eren gairebé
inexistents. Al costat dels burots,
l’Estat, a més, exigia l’anomenada
contribució de sang, a la qual s’ha-
vien resistit els catalans de manera
insistent des del segle XVIII. No ens
ha de resultar sorprenent aquesta ac-
titud de protesta al costat de l’eleva-
da deserció, encara per computar,
que s’enregistrà durant aquestes set-
manes de crida a files. 

Per la seva banda, l’odi es desfer-
maria també en contra de l’Església,
sobretot dels ordres religiosos, a tra-
vés de la violència anticlerical que
anà adreçada a esborrar la petjada de
la institució. Per aquest motiu, la vi-
da de les monges caputxines, les ser-
ves del sagrat cor de Maria i les de
l’Ensenyança de Manresa fou respec-
tada, perquè l’únic que es tractava
era d’alliberar-les de la clausura i de
l’”esclavatge”. Hom es pot preguntar:
per què els amotinats atemptaren
contra la propietat d’unes monges
que prestaven importants serveis a la
comunitat, de caire educatiu o bene-
factor, com l’acollida dels nens de les
obreres? Com era el cas de les serves
del sagrat cor de Maria, establertes
l’any 1906 a la ciutat, que tenien cu-
ra dels fills dels jornalers de les fà-
briques, i tenien al seu càrrec la cui-
na del Patronat Obrer. Segurament
perquè les monges treien feina a uns
professionals en ascens del món edu-
catiu i sanitari principalment; o bé
perquè les classes populars rebutja-
ven el paternalisme que conduïa les
accions de les monges; o bé perquè
la institució eclesiàstica actuava com

a quintaessència de l’autoritat esta-
tal. 

És ben clar que aquesta insurrec-
ció anà adreçada a combatre l’auto-
ritat de l’Església, però també, i això
s’ha subratllat poc, de l’autoritat de
l’Estat, no sabem si fou per l’em-
premta anarquista de la revolta, per
la manca d’integració política d’a-
quests sectors o per l’escassa legiti-
mitat de què gaudia l’Estat als ulls de
la societat catalana, o bé una mica
per tot plegat, el que seria més plau-
sible. Ens referim a l’atemptat als
edificis oficials, fossin ajuntaments,

comissaries de policia, casernes de la
guàrdia civil o jutjats de primera ins-
trucció o instància. Però també, i això
fou general arreu, la interceptació de
les comunicacions per tal d’impedir
que l’autoritat pogués circular dins
els anomenats “nervis del Govern”. A
banda d’aixecar els rails de la via del
tren en direcció a Lleida, a l’alçada
del túnel de Rajadell, els vaguistes
van tenir cura de tallar les comuni-
cacions telegràfica i telefònica en
aquesta via, però també a la del ca-
rrilet de Berga. Destruint les vies
s’impedia la circulació dels trens, i
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amb ells l’arribada de la premsa de
Barcelona o d’altres indrets. S’acon-
seguia aïllar i incomunicar la ciutat.
No en va, el colpejar els pals del telè-
graf era considerat un delicte de traï-
ció a la pàtria i com a tal, estava cas-
tigat amb la pena de mort aplicada
per un consell de guerra segons el co-
di militar. Les comunicacions doncs
eren cosa de l’Estat. Per aïllar i pren-
dre possessió dels carrers, també ca-
lia fer-se amos de les fonts d’energia,
fos de l’electricitat, fos del gas. La
ciutat de Manresa romangué durant
tres dies sense enllumenat públic, bé
perquè els revoltats havien pres la fà-
brica d’electricitat, bé perquè havien
destruït els fanals dels carrers.

S’empraren tota mena d’argúcies
per tal d’aturar la circulació de l’au-
toritat de l’Estat, les ordres que arri-
baven del Ministeri de la Governació
i de la Guerra, però també la mobilit-
zació efectiva dels reservistes. A Mo-
nistrol de Montserrat, els vaguistes
van impedir que dos soldats que gau-
dien d’una llicència temporal es rein-
corporessin a files el dijous 29, de
manera que els van sostreure l’uni-
forme i els obligaren a canviar de di-
recció en el trajecte cap a Lleida 6.
Mentre que al poble veí de Sant Vi-
cenç de Castellet, la nit del dimecres
28 de juliol, un escamot de 25 a 30
obrers, procedents de Monistrol de
Montserrat, –bo i embriagats i proveïts
amb teieres enceses i armats amb gar-
rots– calaren foc als vagons carregats
de bales d’alfals i de pals enquitra-
nats 7. En total, foren 25 vagons els
que van cremar, malmetent-se tota
mena de mercaderies, així com l’apa-
rell del telègraf. Dotze dels vaguistes,
acusats de rebel·lió militar, foren con-
demnats a cadena perpètua, i la res-
ta a diferents penes de presó 8. La vi-
la de Moià també se sumà a la vaga
general almenys des de dimecres dia
28 de juliol, igual que Manresa, amb
un cert retard. Hi tingueren lloc al-
guns aldarulls, si bé probablement el
més significatiu fou la por que envaí
les autoritats i el veïnatge davant dels
rumors que corrien referents a la im-
minent entrada dels “revolucionaris”
a la vila. Uns rumors certament poc
fonamentats però que circularen pro-
fusament durant aquests dies fins al

punt que no sabem si foren revolu-
cionaris d’Igualada els que vingueren
a cometre destrosses a Manresa o tal-
ment fou a l’inrevés. També sembla
que els monistrolencs autors de la
crema de vagons a l’estació de Sant
Vicenç tenien la intenció d’arribar-se
a Manresa.

La contribució 
del Sometent 
a recuperar l’ordre

Un dels principals protagonistes
d’aquests dies als municipis del Ba-
ges fou la por, més que no pas els ac-
tes vandàlics que es van limitar a al-

gunes poblacions, entre les quals
Manresa i Sant Vicenç. Moguts per la
por, els pobles intentaren preparar-se
per tal de fer front a les possibles in-
tencions dels vaguistes. Sovint hom
creia que eren forasters els que ha-
vien de cometre les destrosses. No
podem negar que sí que n’hi havia de
gent forastera que li era més fàcil ac-
tuar fora del seu poble. Tanmateix, la
proporció dels forasters en els fets de
la Setmana Tràgica era mínima, de
manera que els autors materials de la
violència eren fonamentalment gent
del poble o ciutat, i en bona part, nois
amb edats compreses entre els 14 i
els 18 anys. Les autoritats municipals
i el Sometent de la vila de Moià pla-
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nejaren fins i tot de negociar amb els
escamots i oferir-los diners a fi de dis-
suadir-los. Malgrat això, si els revol-
tats insistien aleshores cadascú
s’hauria de defensar com pogués,
atès el fet que el Sometent no dispo-
sava de prou municions. Vistes les di-
ficultats per a organitzar una defen-
sa eficaç, el rector i l’arxiprest deci-
diren amagar de la vista dels sedi-
ciosos els objectes de valor de l’es-
glésia parroquial, i els escolapis,
alertats per la sort tràgica de la casa
de Barcelona actuaren en conse-
qüència i buscaren aixopluc per als
novicis 9.

La por també fou una de les cau-
ses explicatives de la inacció de les
autoritats civils i militars durant la
jornada fatídica del dijous dia 30 de
juliol a Manresa. Les cròniques de
testimonis presencials consultades,
així com algunes fonts militars, dei-
xen constància d’aquesta passivitat,
així com de l’aplaudiment de bona
part del públic i dels curiosos que
presenciaren la crema dels burots, i
de les esglésies i convents. La ma-
teixa por que tenien els bombers que
deixaren cremar els edificis religiosos
fins al diumenge 1 d’agost davant del
temor a possibles represàlies. El ves-
pre d’aquest mateix dia les campanes
de la Seu repicaren insistentment a
Sometent, i d’aquest cos, solament
acudiren entre 10 i 11 membres, un
dels quals, Joaquim Cardona i Rami,
que l’endemà trobaria la mort. A par-
tir d’aleshores, foren voluntaris els
que hagueren de patrullar els carrers
durant la nit. Cardona esdevingué el
gran heroi de la Setmana Tràgica a
Manresa: les autoritats i els some-
tents de Catalunya organitzaren una
recapta per a socórrer a la família 10.

Artés hagué de desafiar la por or-
ganitzant una vigilància permanent.

En aquest municipi també circulaven
rumors de l’entrada d’un escamot
procedent de Sallent que sembla que
finalment se’l pogué desautoritzar.
Per al rotatiu proper a la Lliga Regio-
nalista, El Pla de Bages, si tot el po-
ble anava unit es podria plantar cara
al “mal” 11. Segons aquest diari, un
poble unit era el que representava la
reunió de les autoritats municipals
amb els caps del Sometent i els caps
de casa que organitzaren unes patru-
lles de vigilància que haurien de pre-
servar l’ordre. Hom volia presentar
dels fets minimitzant la capacitat
dels “revolucionaris” per a subvertir
l’ordre públic amb finalitats políti-
ques, i transmetre’n una imatge de-
formada, identificant-los com a sim-
ples lladres i delinqüents. Poc es po-
dien imaginar aquests sectors catòlics
i conservadors que l’ambient de pro-
testa del qual van participar tan in-
tensament pogués degenerar vers una
explosió tan violenta com aquella. 

En definitiva, en aquests fets s’hi
barrejà el conflicte polític derivat de
la pugna entre clericals i anticlericals
“militants”, entre la Lliga i els carlins
versus els republicans; la violència
perpetrada per jovenets que estaven
sense feina, molts d’ells desvagats; i
l’honesta voluntat dels dirigents
obrers de protestar al carrer per la
guerra. Tal vegada per això l’astut di-
rigent republicà Maurici Fius i Palà
desaconsellà als obrers que se su-
messin a la vaga general. Per des-
comptat, a tots plegats els van supe-
rar els esdeveniments, i segurament a
tots els va sorprendre la repressió go-
vernamental tan desaforada que tin-
gué lloc tot seguit, no solament sobre
els detinguts (tan sols a Manresa fo-
ren uns 60, dels quals una quarante-
na fou processada), sinó també sobre
les escoles laiques, que foren clausu-

rades, i tancats els diaris i casinos re-
publicans, fins i tot el moderat Ateneu
manresà de la classe obrera.
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