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Resum

Aquest treball planteja l’estudi de l’anarquisme durant la Segona República i la Guerra Civil espanyola situant-se alhora dins el marc 
de les principals i més recents aportacions historiogràfiques sobre aquest tema. Es planteja la distinció entre militància anarquista i 
afiliació als Sindicats Únics de la CNT; els decisius i molt significatius lligams entre militància i àmbit territorial local i regional, sobre-
tot als països de parla catalana o fins i tot en l’àmbit estatal; el paper que la premsa va tenir en un moviment que feia bandera de la seva 
aversió ideològica respecte a la política, i, alhora, la significació que l’anomenat «grupisme» llibertari va tenir per a la militància faista, 
però també per a la militància i els dirigents pròpiament dits anarcosindicalistes dels Sindicats Únics. Manté, finalment, que els diri-
gents anarcosindicalistes i/o anarquistes pertanyien a «grups d’afinitat» que es definien en funció de les tasques que s’atribuïen a si 
mateixos, però assumint que podien incorporar-se o pertànyer a més d’un grup en funció d’«amistats» militants i especialitzacions 
que podien ser les estrictament sindicals, i que podien incloure també les de «l’acció» àcrata o les estrictament culturals —teatrals, pe-
riodístiques o d’infra-littérature—. Cal assenyalar, però, que l’heterogeneïtat de formes militants no implicà l’existència d’«anarquis-
mes», ja que la unitat s’assegurà a través de variades formes de solidaritat i coordinació, fins i tot mitjançant els anomenats «judicis 
d’honor».

Paraules clau: anarquisme, anarcosindicalisme i moviment llibertari, sindicats i grups anarquistes, obrerisme, cultura, propagan-
da anarquista

L’heterogeneïtat morfològica —que no pas ideològica— de 
les militàncies individuals i col·lectives al moviment lliber-
tari obre una necessària multiplicitat de perspectives a un 
treball que, com aquest, vol situar-se dins el marc del con-
junt d’aportacions historiogràfiques que s’han plantejat el 
seu estudi recentment o no tan recentment. El tema s’ha 
enriquit de manera evident i gairebé dia rere dia en la me-
sura que la historiografia social ha assumit alguns aspectes 
de la història del l’anarquisme des d’una perspectiva menys 
ideològica i/o política o més sociològica i alhora crítica i in-
novadora. Des dels darrers anys de la dècada del 1990 i so-
bretot a la del 2000, aquesta actitud ha mostrat visibles lí-
nies d’inflexió i en recents estudis sobre el protagonisme de 
la violència en la política espanyola s’han incorporat pers-
pectives no militants de la «neteja revolucionària» que 
grups d’incontrolats anarquistes i patrulles de control pro-
tagonitzaren de manera especial a la rereguarda catalana 
durant els primers mesos de la Guerra Civil espanyola. 
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Com diu un recent article periodístic, aquest és un «aspecte 
molt sensible que no havia aparegut mai amb tanta claredat 
a la llum pública.»1 A més a més, així sembla obrir-se pas la 
inclusió del tema «anarquisme i anarquistes» a les ullades 
analítiques que de manera crítica tracten de la història cata-
lana, unes aportacions que si bé no podem qualificar de to-
talment noves, tampoc no havien proliferat ni havien estat 
gaire característiques fins ara.2

Si més no, caldrà trencar aquí i en aquest cas concret, el 
de la violència, l’opció tantes vegades adoptada en ante-
riors estats de la qüestió de defugir la intrahistòria de l’anar-
quisme o el pes de la pròpia historiografia anarquista en 
aquests treballs. En altres temes i sobretot deixant de ban-
da la cronologia de la Guerra Civil, això seria impossible 
si la perspectiva continués essent la de considerar aquests 
esdeveniments com si haguessin ocorregut dins d’una 
campana de vidre i al marge de la vida política. De qualse-
vol manera, la referència a una campana de vidre no és 
certament la més apropiada. Historiadors i historiadores 
simpatitzants amb la militància àcrata o directament lli-
bertaris acostumen a incorporar una única perspectiva de 
l’exterior o de la política, la de la repressió governamental 
exercida contra militants i organitzacions anarquistes. El 
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Primo de Rivera desencadenaren de manera successiva i 
inexorable.6 A Mallorca, la República significà per als Sin-
dicats Únics de la CNT un veritable moment d’expansió 
en termes globals i també comparatius, però sempre en 
clara competència amb els socialistes de la UGT, que era 
la sindical majoritària.7 Per la seva banda, els Sindicats 
Únics del País Valencià també es reorganitzaren als anys 
1930-1931 i, aprofitant la tradició sindical precedent, col-
locaren la Regional valenciana rere els catalans i els anda-
lusos, o sia, en el tercer lloc del conjunt estatal.8

La vitalitat i la capacitat hegemònica dels Sindicats 
Únics aconseguiren captar l’atenció política de l’esquerra 
catalana durant els anys republicans i des de les darreres 
dècades del franquisme la de la historiografia i, en especial, 
la dels estudis sobre el moviment obrer català, que foren 
pioners en la història social espanyola. Però la crisi que als 
anys 1980 afectà els paradigmes i els convenciments de la 
història del moviment obrer tingué un clar reflex en els 
treballs sobre el moviment obrer anarcosindicalista que 
optaren per la diversificació d’unes perspectives que fins 
llavors havien estat prioritàriament les de la història políti-
ca de les organitzacions obreres.9 Els qui a casa nostra i 
també des de Madrid reclamaren renovació, ho feren sota 
la influència confessada de l’obra capdavantera del mar-
xista revisionista britànic Edward P. Thompson, però 
també sota una tímida influència de la People’s History que 
des de l’History Workshop Journal encapçalava Raphael 
Samuel.10 Però aquí els temes encara per plantejar eren 
tants, que no s’aconseguí una voluntat manifesta d’aban-
donar l’estereotip de la història política del moviment 
obrer i el que substituí els estudis excessivament militants 
anteriors fou una història igualment compromesa amb 
l’antifranquisme, però més fonamentada en la recerca uni-
versitària i sobretot sortida d’àmbits professionals o en 
camí de professionalització. Fins llavors es compendiava la 
història política dels Sindicats Únics o de la CNT emmar-
cant-la en la de les centrals sindicals i els partits polítics 
obrers, cosa que vol resumir-se en aquest assaig amb la 
tossuda referència a la història política de la CNT i de la 
UGT o del PSOE i altres partits polítics obrers.11 A partir 
de llavors, l’atenció se centrà, en canvi, en l’anàlisi de les 
militàncies i les afiliacions amb la ben visible intenció de 
distingir entre totes dues realitats històriques. Mentre que 
la militància s’identificava per les seves posicions ideològi-
ques àcrates, l’afiliació es caracteritzava per la incorpora-
ció als Sindicats Únics de la CNT perquè creien que eren la 
seva presència i la seva acció reivindicativa les que col-
locaven aquesta sindical obrera en millor situació per a de-
fensar les aspiracions i els interessos obrers de Catalunya, 
del País Valencià o de les Illes. Sense anar més lluny, han 
estat alguns militants llibertaris els encarregats d’assenya-
lar que l’afiliació als Únics no era incompatible amb altres 
posicionaments polítics i que «des del 1931 podien repar-
tir [i de fet repartien] els obrers de Catalunya les seves pre-
ferències militants entre els sindicats de la CNT i l’ERC de 
Macià i Companys o altres sectors polítics més o menys 
reformistes i/o revolucionaris.»12

2008, coincidint amb les iniciatives editorials que acom-
panyarien la commemoració històrica de la Setmana Trà-
gica del 1909, José Luis Gutiérrez Molina, un autor cone-
gut per les seves anteriors aportacions a la història de 
l’anarquisme gadità, publicà El Estado frente a la Anar-
quía, un treball sobre les persecucions i els sonadíssims 
judicis incoats contra anarquistes en diferents etapes de la 
història contemporània.3 Es tractava d’un recorregut que 
l’autor continuava considerant desconegut pel públic tot i 
l’abundant bibliografia editada ja sobre aquest mateix 
tema i, per tant, un bon exemple del pes repetitiu d’aques-
tes perspectives (la inclusió del polèmic i molt periodístic 
«cas Scala» era de fet la novetat més visible).4

Sols una història política del moviment 
obrer anarcosindicalista?

El 1930 —potser com a resposta a l’abrupta fi de la dicta-
dura primoriverista i a l’inici de la darrera crisi de la mo-
narquia alfonsina, o coincidint-hi—, les preocupacions 
dels principals militants anarcosindicalistes o dirigents de 
la CNT catalana convergiren amb les d’importants diri-
gents de l’esquerra catalana per preguntar-se pel futur 
dels Sindicats Únics que fins a l’estiu d’aquell mateix any 
encara romandrien desmantellats com a conseqüència de 
la decisió política i judicial de la primavera del 1924. Sense la 
capacitat de mobilització i organització obrerista que les 
regionals cenetistes havien assolit rere la creació el 1918 
dels Sindicats Únics, el futur de la política d’esquerres i la 
creació d’un ampli suport entre treballadors i camperols 
—segons els casos— era una incògnita no sols a Catalu-
nya, sinó també i per extensió arreu dels països de parla 
catalana de l’Estat espanyol.5 No obstant això, contra tot 
pronòstic i fins i tot contra els dels militants anarcosindi-
calistes —que eren els més optimistes—, la CNT ressorgí 
de les seves pròpies cendres després de l’agost del 1930 
com si d’un ocell Fènix es tractés. Però els Sindicats Únics 
mai no arribaren, ni llavors ni durant els mesos d’eufòria 
que seguiren la proclamació de la República —l’anome-
nada lluna de mel dels anarquistes amb el règim que en-
derrocà la monarquia—, als nivells d’afiliació obrera que 
el boom econòmic de la Primera Guerra Mundial havia 
aconseguit com a mínim fins a l’any 1919. Tots tres ele-
ments —l’impuls econòmic, el canvi d’organigrama sin-
dical i l’impacte d’unes mobilitzacions sindicals que so-
brepassaren els àmbits urbans— aconseguiren als anys 
1918-1919 un creixement espectacular dels treballadors 
afiliats a la Regional catalana de la CNT i també a la valen-
ciana o a la baleàrica. Si donem per bones les informaci-
ons de la CNT mateixa, aquesta afiliació havia ultrapassat 
el 1919 i a les principals comarques industrials de Catalu-
nya els percentatges de la població activa i incloïa destaca-
des incorporacions camperoles. El 1931, en canvi, l’afilia-
ció catalana es mantingué clarament per sota dels nivells 
d’afiliació del 1919 i mai no es recuperà plenament de la 
crisi que els anomenats «anys de plom» i la dictadura de 
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No fa pas gaire que en ocasió del centenari de la creació de 
la CNT, un conegut diari català assenyalava que «el relat 
de la pràctica llibertària continuava pendent», tot i l’am-
plíssima bibliografia que hi ha disponible sobre la història 
de l’anarquisme.16

Malgrat que el «grupisme» militant àcrata —un tema 
pràcticament verge— s’ha considerat sempre relacionat 
de forma directa i exclusiva amb la FAI, cal recordar aquí 
que els grups constituïen la realitat organitzativa bàsica de 
l’heterogeni mosaic llibertari.17 No tractarem, per tant, 
d’establir si el creixent antirepublicanisme confederal de-
rivava del lideratge de la FAI o dels seus grups d’acció —el 
1931, Los Solidarios ni tan sols s’havien integrat a la Fede-
ració Anarquista i Joan Peiró, en canvi, sí que hi perta-
nyia— o si, al contrari, provenia d’una radicalització sin-
dical espontània pròpia d’un temps de crisi econòmica i 
de millores obreres desateses que l’arribada de la Repúbli-
ca havia radicalitzat. Tampoc no tractarem de dibuixar un 
who’s who de l’insurreccionalisme anarquista antirepubli-
cà.18 Es tracta tan sols d’assenyalar que els anomenats 
«grups d’afinitat» anarquista constituïen la peça fona-
mental del mosaic llibertari des d’abans de ser creada la 
FAI i que el «grupisme» arribava transversalment o verti-
calment, segons els casos, a tots els nivells de militància, 
per descomptat als de la Federació Anarquista Ibèrica i les 
Joventuts Llibertàries, però també als dirigents sindicalis-
tes més veterans i reconeguts de la CNT i, durant la Sego-
na República, als comitès insurreccionals o de «defensa 
confederal», una de les novetats orgàniques més destaca-
des del període i, per raons òbvies, molt menys públiques 
o visibles. Malgrat que la importància del Comitè Nacio-
nal s’argumentava en funció de la seva naturalesa supe-
rior a la de tots els nuclis o comitès esmentats, el seu fun-
cionament sempre va lligar-se a hegemonies «grupals» 
exercides a determinades realitats territorials i habitual-
ment a la catalana, sense dubte, la més important.

L’amplitud i la varietat militant no impedí, però, que 
aquesta realitat es fonamentés en el nivell «micro» sovint 
inconnex i fraccionat i per descomptat allunyat de la uni-
formitat que pressuposen les històries del sindicalisme 
confederal i, també, la dels implícits projectes polítics 
obreristes mai reconeguts com a tals per efecte del pes 
ideològic amb què —segons argumentem ací— l’apoliti-
cisme predominà en la historiografia anarquista. A més, 
el que aquí anomeno «contagi apolític» exercit per aques-
ta historiografia fonamentalment ideològica també ha 
tingut efectes tan importants com ignorar les dinàmiques 
«macro» i «micro» de la militància àcrata. A nivell «ma-
cro», s’ha suposat que l’apoliticisme confiava de manera 
exclusiva en la força de la «rebel·lia primitiva» que amb 
voluntat comparativa respecte a altres moviments socials 
de l’àrea mediterrània estudià l’historiador marxista bri-
tànic Eric J. Hobsbawm.19 Com és obvi, una cosa és que 
l’anomenada «rebel·lia primitiva» caracteritzés la militàn-
cia dels anarquistes andalusos i una altra que no existís 
més projecte global que la mil·lenarista destrucció de l’Es-
tat i la subsegüent eliminació de les seves forces repressi-

Ja hem avançat que l’afiliació obrera a la CNT disminuí 
al llarg dels anys republicans. Per exemple, els sindicats de 
la CRT catalana sols aconseguiren situar la seva afiliació el 
1931 pels volts de les dues terceres parts de la del 1919, i 
el 1936 arribarien a aplegar tan sols menys de la meitat 
dels del 1931.13 A València, la reorganització i represa de 
l’activitat sindical de la CNT s’inicià igualment l’estiu del 
1930 amb l’horitzó d’expandir la presència dels Sindicats 
Únics a les localitats on havien estat inexistents fins lla-
vors. El 1931, tot i que la reorganització havia estat i seria 
més lenta que la de Catalunya, la CNT valenciana comp-
tava amb una afiliació obrera que la situà en la tercera po-
sició de l’Estat rere les de Catalunya i Andalusia. Però a 
València també hi hagué un retrocés que després del 1932 
seria equivalent a una quarta part de l’afiliació obrera que 
els Sindicats Únics deien tenir el juny del 1931 quan se 
celebrà a Madrid el congrés extraordinari de la CNT.14 
Arreu, a Catalunya i a València, l’afiliació obrera a la CNT 
disminuiria a continuació com a conseqüència d’un com-
plicat procés en el qual foren presents, amb formes i influ-
ències diverses, la crisi econòmica dels anys 1930, les di-
vergències sindicals i, de manera gens equilibrada pel que 
fa al conjunt, el complicat procés d’insurreccionalisme 
anarquista i repressió governamental. El congrés de la 
CNT a Madrid el juny del 1931, seguit pel de la Confede-
ració Regional del Treball (CRT) catalana d’agost i el de la 
valenciana de desembre, recolliren la tensió entre els 
anarcosindicalistes més moderats, partidaris de reforçar 
l’expansió dels sindicats confederals, i els anarquistes més 
radicals, defensors d’un insurreccionalisme revolucionari 
i gairebé immediat que hom identificava amb la FAI (Fe-
deració Anarquista Ibèrica). La tensió esclatà el 1932 i es-
cindí la CNT rere l’aixecament de l’Alt Llobregat del de-
sembre del 1932. El Sindicat Mercantil de Barcelona i 
altres d’afins, expulsats l’agost d’aquell mateix any, ana-
ren amb els comunistes del BOC i la Federació Local de 
Sabadell impulsà uns Sindicats d’Oposició anarcosindica-
lista, amb el suport de Mataró (Joan Peiró), Badalona, 
Igualada, Manresa i Valls. Al País Valencià, el pes de 
l’oposició estigué a València ciutat i a Alcoi.15

Els nivells de militància anarquista, que no pas d’afilia-
ció sindical, es mantingueren, en canvi, indemnes o fins i 
tot es radicalitzaren des dels mateixos anys 1932-1933 
quan els grups anarquistes situats en posicions capdavan-
teres de la CNT gestionaren un insurreccionalisme paral-
lel a l’enduriment de les lluites estrictament sindicals, un 
insurreccionalisme que, a més, va ser paral·lel al replega-
ment de les opcions anarcosindicalistes més moderades 
que davant el desafiament insurreccional àcrata forçarien 
la creació d’una minoritària Federació Sindical Llibertà-
ria. Les dissensions entre els uns i els altres, els anomenats 
«trentistes» i els radicals identificats per la societat catala-
na com a «faistes», no alteraren les possibilitats de l’hege-
monia anarcosindicalista en l’obrerisme català, però sí 
que serviren per a evidenciar el pes que en el conjunt del 
moviment tenia la militància «grupal» anarquista o anar-
cosindicalista, un dels temes menys estudiats encara avui. 
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efecte, la historiografia social sobre anarquisme ha bande-
jat els arguments sociològics i ha prioritzat, en canvi, els 
estrictament ideològics i polítics. Però una cosa és que l’au-
todidactisme obrer o la historiografia anarquista es fona-
mentin en la «patrística» i una altra que les explicacions 
historiogràfiques del projecte confederal hagin de ser sols 
aquestes. En efecte, el contagi «patrístic» de la historiogra-
fia ha aconseguit que s’ignorés que el pes de l’activisme rei-
vindicatiu dels barris obrers més degradats del centre urbà i 
dels petits municipis agregats a la ciutat a finals del segle 
xix i principis del xx constituïa la base de l’anarcosindica-
lisme català des dels orígens de l’internacionalisme i molt 
especialment després de la creació de la CNT el 1910.

L’abusiu recurs historiogràfic a la patrística ha seleccio-
nat amb preferència les aportacions dels anomenats «pro-
fetes» àcrates —Bakunin, Kropotkin, Malatesta o Nettlau, 
per posar tan sols alguns exemples— i als textos progra-
màtics sorgits dels Sindicats Únics els ha conferit un pa-
per testimonial més aviat conjuntural, quan de fet ama-
guen un significatiu potencial sobre la definició territorial 
del projecte obrer que cercava substituir l’Estat per un 
corporativisme dirigit per les regionals obreres de la CNT 
i fonamentat en l’organització de la producció i la distri-
bució de béns però també en la dels aspectes culturals del 
conjunt social.

El fet que la comunitat local més immediata, la del barri 
o el poble, constituís l’escenari fonamental de la militàn-
cia anarquista no excloïa, però, la presència desdoblada 
dels militants a altres nivells territorials. Junt amb aquest 
territori o inserit a ell n’hi hagué d’altres, per exemple el 
del sindicat, visualitzat allí on la CNT oferia els seus ser-
veis de representació i reivindicació laboral. Les memò-
ries de Peirats mostren que el barri fou la base territorial 
del seu grup d’afinitat, fins i tot quan deixà de viure-hi i hi 
hagué de tornar per trobar els companys i dedicar-se a les 
activitats iniciades. A cavall de la Torrassa, Sants i Hosta-
francs també desenvolupà la militància sindical i segons 
els moments i les exigències l’acció revolucionària insur-
reccional, sempre a partir d’un variat teixit de coneixen-
ces que podien ser alhora locals i sindicals (sembla que 
anava a peu a la major part dels llocs i molt especialment 
quan ho feia per motius d’acció insurreccional).

Premsa i «muckraking» anarquista: 
coordinació i acta d’acusació permanent

Els tres escenaris principals de la militància «grupal» anar-
cosindicalista i/o anarquista —el sindical, el de l’afinitat 
cultural i el de l’acció, que eren a més els més directament 
representats als nuclis de decisió o comitès més importants 
de la CNT— podien estar i sovint estaven prou allunyats 
dels afiliats als Sindicats Únics i també dels nuclis de mili-
tància més novells i inexperts.23 Però això no era cap pro-
blema per a un jovent acostumat a les llargues distàncies: si 
caminaven per anar a la feina, també podien fer-ho per as-
sistir als comicis sindicals que se celebraven a prop. Fins i 

ves. En efecte, el frenètic i obsessiu ritme de creació de re-
gionals de la CNT manifesta molt més que la voluntat 
d’aprofitar les sinergies dels nuclis obreristes no socialis-
tes i/o republicans preexistents a Catalunya o a València. 
I, de fet, les regionals de la CNT constataren l’existència 
d’un esquema territorial que obeïa sobretot a objectius 
d’inspiració federal i constituïen un veritable projecte po-
lític revolucionari.

La refundació de la CRT catalana el 1918 havia marcat 
l’inici d’un procés d’expansió dels Sindicats Únics per tot 
Espanya. Però també el de la construcció d’un conjunt 
territorial integrat per regionals que havien de cobrir la 
totalitat de l’Estat. Les dificultats del procés feren que sols 
en part pogués beneficiar-se del boom econòmic de la Pri-
mera Guerra Mundial, i el deixaren incomplet les crisis 
econòmica i política dels anomenats «anys de plom», de 
manera que quan arribà la dictadura de Primo de Rivera 
sols existien les regionals de l’arc mediterrani —la d’An-
dalusia, anterior fins i tot a la catalana, la del Llevant o 
valenciana i la de les Balears— i les del nord peninsular 
—la de Galícia, la d’Astúries, la del Nord i la d’Aragó—.20 
Es tractava d’un procés que era fruit de decisions políti-
ques anarcosindicalistes i que com a tal es complementa-
ria rere la proclamació de la Segona República amb la cre-
ació de la Regional del Centre i la de les Canàries.21 Tot i 
que l’inici del període republicà ha estat estudiat des d’al-
tres perspectives, és evident que els dirigents anarcosindi-
calistes també sentiren la necessitat de completar la pre-
sència territorial de la CNT arreu de l’Estat i d’utilitzar 
aquest mitjà com a resposta específica a la convocatòria 
de Corts Constituents: enfront de la democràcia burgesa, 
l’alternativa revolucionària dels obrers apolítics. En efec-
te, les regionals eren considerades l’andamio o marc alter-
natiu capaç de substituir l’Estat democràtic en un sentit 
veritablement federal i allunyat del seu poder coercitiu. A 
més, la regionalització sindical era l’expressió d’una futu-
ra societat corporativa i no democràtica en la qual la pro-
ducció i la distribució passarien a mans dels treballadors 
manuals, que constituïen la base organitzativa de la CNT.

És el pes de la realitat «micro» en el moviment llibertari 
allò que atorga un lloc historiogràfic destacat als treballs de 
l’especialista en història de l’urbanisme social José Luis 
Oyón, que ha plantejat l’existència d’uns històricament 
successius i per tant canviants «cinturons roigs-i-negres» 
industrials que, a la Barcelona d’entreguerres, es fonamen-
taren en l’activa connexió entre «grup» i militància anar-
quista o entre aquestes realitats i la dels barris o pobles limí-
trofs del nucli urbà principal.22 Però aquest és un aspecte 
mai no recollit per una historiografia molt afec cionada a 
explicar les realitats militants anarquistes sobre la base de 
les que es consideren decisives influències de la «patrística» 
anarquista —un discurs basat en «tradicions de pensament 
recollides en texts teòrics d’autors reconeguts com a “pro-
fetes” del moviment»— i que els militants àcrates utilitza-
ven una vegada i una altra com a mitjà per a la reposició 
d’una «doctrina» revolucionària que podia cobrir totes les 
situacions i necessitats possibles o fins i tot imaginades. En 
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pes fonamentalment organitzatiu de la premsa àcrata no 
estava pas en els periòdics de la família Urales-Gustavo i 
ni tan sols en els de la FAI; estava, al contrari, en aquests 
altres periòdics sindicals que cobrien espais territorials 
complementaris i de vegades superposats, però que ni tan 
sols tenien assegurada una distribució territorial tan àm-
plia com la de La Revista Blanca. De fet, els periòdics 
obrers anarquistes constituïren una xarxa de paper desti-
nada a exercir com a coordinadora entre nuclis distants i 
a substituir les funcions organitzatives que el partit assu-
mia en un esquema comunista i/o leninista.30

El fet que el règim del 14 d’abril hagi estat titllat de «re-
pública d’intel·lectuals» i de «llibres» no ha aconseguit 
ocultar el pes mobilitzador que la premsa va tenir als anys 
republicans i la forma en què aconseguí superar a basta-
ment les limitacions dels períodes anteriors a la dictadura 
de Primo de Rivera.31 Aquest fet es confirmà en el cas del 
anarquistes i dels sectors republicans extrems que com-
partiren les seves tàctiques insurreccionals enfront del rè-
gim republicà, en especial els anomenats «jabalíes», que 
tenien fama reconeguda d’alimentar-se de periòdics i re-
vistes. Un periodista català especialitzat en política inter-
nacional recordava fa poc les paraules d’Ossorio y Gallar-
do, el polític conservador que es declarà «monàrquic 
sense rei al servei de la República», quan increpà els «jaba-
líes» tot dient: «Verán ustedes, estos señores, libros, no 
han leído, pero periódicos, eso sí.»32 En efecte, la premsa 
de la societat anomenada de masses s’associava no sols a 
la capacitat de generar consensos, sinó també a la de pro-
moure moviments de tipus polític i social o cultural. Grà-
cies a aquest convenciment, els insurreccionalistes antire-
publicans tractaren de transformar els seus periòdics —en 
especial la «Soli» o Solidaridad Obrera i El Luchador dels 
Urales a Barcelona o La Tierra de Cánovas Cervantes a 
Madrid— en «escons de paper» durant l’etapa constitu-
cional de la II República i, quan fracassaren els intents in-
surreccionals anarquistes del desembre del 1932 i gener 
del 1933, en veritables muckrakers que, a la manera dels 
periodistes americans de principis del segle xx així ano-
menats, agitaven la brutícia política real, però també la 
que era conseqüència habitual del consabut esquema in-
terpretatiu anarquista basat en la correcció de l’acció prò-
pia i el fustigament repressiu que transformava els «polí-
tics» en personatges amorals i políticament brètols.

La realitat del muckraking americà era certament llu-
nyana en el temps i l’espai (amb intenció de bescantar-los, 
Roosevelt definí els muckrakers com els qui es passaven el 
dia burxant a les escombraries). Però havia estat introduï-
da almenys en mitjans anarquistes per la figura de Felipe 
Aláiz, el director de Solidaridad Obrera els anys 1932-
1933, que, des del seu interès militant per la història del 
periodisme, es concentrà en la capacitat mostrada per 
aquest grup de periodistes i escriptors americans que als 
anys 1903-1910 denunciaren la corrupció dels monopolis 
americans i ajudaren a difondre el pitjor costat del capita-
lisme ianqui: el 1929 Aláiz havia estat a més a més el tra-
ductor al castellà d’Oil (1927) una novel·la d’Upton Sin-

tot anar a Madrid per a un Congrés Nacional podia tenir un 
encant festiu independentment que s’hagués de represen-
tar l’organització.24 Tot i això, les dificultats de coordinació 
entre els àmbits de la militància llibertària derivaven de 
l’estructura orgànica no política del moviment i superaven 
la mera distància física. A més a més, hi havia la tradicional 
aversió anarquista a qualsevol tipus d’organització centra-
litzada com la que per exemple protagonitzaven els comu-
nistes estalinistes i antiestalinistes.

La voluntat de resoldre el problema s’abordà de diver-
ses maneres. En el pla individual, hi hagué el que la histo-
riadora Anna Monjo anomena «pactes individuals» i «so-
lidaris» que obligaven els afiliats que constituïen el rank 
and file dels sindicats però també els diferents nivells de 
militància anarcosindicalista.25 La militància es fonamen-
tava en la solidaritat i «no hi havia solucions de com-
promís i els amics no podien ser-ho si no ho eren incondi-
cionalment.»26 Per aquestes mateixes raons, solidaritat 
significà control i del pacte individual solidari derivaren 
els «judicis d’honor», l’«altra cara de la solidaritat», una 
realitat sols revelada tardanament per la consulta dels 
butlletins interns de la CNT i per algunes memòries i tes-
timonis orals.27 El seu desconeixement sorprèn, perquè 
aquests mecanismes per a exigir el compliment d’acords 
sindicals o el respecte a les relacions individuals de lleial-
tat personal arribaren en casos concrets i excepcionals a 
l’expulsió dels sindicats de la CNT i en altres a demanar 
explicacions a dirigents tan destacats com Durruti o As-
caso per comportaments que es consideraven poc solida-
ris. De fet, l’expulsió dels sindicats i els dirigents trentistes 
pot ser interpretada com un «judici d’honor» d’abast col-
lectiu. No existiren, doncs, anarquismes diferenciats, sinó 
un anarquisme heterogeni.

Tot i que els sistemes de control individual arribaren 
fins a militants anarquistes tan destacats com els ja es-
mentats Buenaventura Durruti o Francisco Ascaso o fins i 
tot Joan Garcia Oliver, la manca d’un nivell polític d’orga-
nització feia extraordinàriament difícil la coordinació en-
tre els diferents nuclis d’actuació anarcosindicalista, un 
fet que va ser durament criticat per militants comunistes 
que havien passat per la CNT com per exemple Joaquim 
Maurín.28 Des dels inicis del moviment internacionalista i 
sobretot des de la refundació el 1918 de la Regional catala-
na al Congrés de Sants, foren aquestes dificultats les que 
donaren un paper prioritari a la consolidació d’una veri-
table xarxa de portaveus i periòdics sindicals que contras-
ta pel seu nombre, abast i presència territorial amb la dels 
socialistes i sobretot fa preguntar-se o fins i tot ha fet dub-
tar si premsa i sindicats eren realitats intercanviables 
—«tanto monta, monta tanto»— . La veritat és que dels 
gairebé nou-cents periòdics i revistes obrers que la tesi de 
Paco Madrid fitxà, la majoria corresponia a la premsa 
portaveu de les regionals i federacions provincials, co-
marcals i locals de la CNT, de les federacions anarcosindi-
calistes d’ofici i de les Federacions Nacionals d’Indús-
tria.29 Tot i que les revistes i els periòdics d’afinitat 
anarquista podien ser els més prestigiosos i coneguts, el 
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d’Oposició de Catalunya i de la resta d’Espanya, inaugu-
rant-se així a la CNT de tot l’Estat i, en especial, a les regio-
nals de l’arc mediterrani un període d’expansió sostinguda. 
Però fou la resposta anarquista a l’aixecament dels militars 
rebels el 19 de juliol de 1936 la que tancaria definitivament 
la incògnita. El moviment llibertari no sols conservava in-
tacta la capacitat del que els seus militants més destacats 
anomenaven la «defensa confederal», en aquest cas enfront 
de l’amenaça feixista, sinó que, a més, de seguida mostrari-
en la voluntat de disputar a comunistes i republicans tot el 
protagonisme en la direcció de la guerra.

El 31 de juliol de 1936 i, a continuació, el 6 d’agost es 
formaren sengles governs de la Generalitat catalana: el pri-
mer amb participació republicana i comunista. Tots dos 
actuarien, doncs, en paral·lel al Comitè de Milícies Antifei-
xistes i el de l’agost ho faria sobretot amb la voluntat de re-
dreçar la violència de la rereguarda catalana, ja que des del 
juliol mateix i durant tot l’agost la dita «repressió revolu-
cionària» contra esglésies i capellans, així com contra les 
persones considerades desafectes, va ser exercida per in-
controlats, per patrulles de control d’anarquistes i poumis-
tes, algunes directament dependents de la Secció d’Investi-
gació de la pròpia CNT-FAI. Les raons de la situació de 
violència creada estan en les enemistats personals, però 
també en velles rivalitats derivades d’històrics enfronta-
ments socials. El redreçament necessari no arribà, però, 
fins el 26 de setembre amb la formació del primer govern 
presidit per Tarradellas, que incorporà, junt amb consellers 
dels partits republicans i del PSUC, representants de la 
CNT-FAI i del POUM (Partit Obrer d’Unificació Marxis-
ta), els sectors més directament implicats en la violència i, 
per tant, els que eren considerats més capaços d’aturar-la. 
Tres conselleries foren per a la CNT, una per al POUM, tres 
per a ERC (Esquerra Republicana de Catalunya), i, final-
ment, una per a UDR (Unió de Rabassaires i altres Cultiva-
dors del Camp de Catalunya) i una altra per a ACR (Acció 
Catalana Republicana). És clar també que la incorporació 
el novembre del 1936 de quatre ministres anarquistes al go-
vern Largo Caballero de la República va tenir un sentit ple-
nament diferent, ja que el propi Largo estava implicat en les 
accions dels socialistes i dels sectors més radicals de la 
UGT. S’inaugurava així el «governamentalisme», quelcom 
inèdit per als anarquistes, que, tot i el seu tradicional «apo-
liticisme», estaven disposats a acceptar-ho per tal d’assegu-
rar el seu paper i les transformacions revolucionàries ende-
gades des del mateix juliol del 1936. A València, d’antuvi 
considerada rereguarda estratègica de Madrid i en aquest 
cas també ciutat triomfant enfront del cop dels militars re-
bels, un Comitè Executiu Popular fou creat el 22 de juliol 
amb participació republicana i de la CNT així com de la 
UGT, sota la presidència d’un militar lleial. La influència 
d’aquest comitè s’estengué a tota la província, amb aspira-
cions d’influència real en el conjunt regional i amb prota-
gonisme a les col·lectivitzacions.36

La vinculació entre incontrolats i violència a la rere-
guarda catalana no és un tema nou. A Companys l’amoï-
nava des del mateix juliol del 1936; a Peiró li inspirà serio-

clair que publicà l’editorial catalana Bauzà, i el seguiment 
d’aquest l’escriptor americà per part dels anarquistes es 
reafirmà en aquells mateixos moments gràcies a Boston 
(1928), la novel·la que Sinclair va escriure sobre Sacco i 
Vanzetti, els dos anarquistes executats a Massachusetts el 
1927.33

Tot i la seva amplitud i voluntat de coordinació, el di-
buix de l’estructura periodística confederal no assegurà 
als militants anarquistes ni el do de la ubiqüitat ni el de 
l’eficàcia revolucionària. Tampoc el «grupisme» assegurà 
l’èxit de l’insurreccionalisme revolucionari i antirepubli-
cà. L’hivern del 1932, l’aixecament de l’Alt Llobregat, amb 
repercussions fora de Catalunya, va provocar la deporta-
ció dels principals caps anarquistes a les colònies africa-
nes; el gener del 1933, la insurrecció cobrí un ampli arc 
des de Catalunya fins a la baixa Andalusia, amb nuclis in-
surreccionals clau a la Federació Local de Madrid i a la 
Regional del Llevant, però sobretot amb els fets de Casas 
Viejas de Medina Sidonia; la del 8 de desembre sobre l’eix 
de la Regional d’Aragó, la Rioja i Navarra i amb ramifica-
cions, protagonitzà fets luctuosos i excessius, però foren 
de fet aixecaments fracassats. Al contrari, el que sí que 
aconseguí la gairebé coincidència entre el grup anarquista 
i les penyes i les quadrilles o les tertúlies —com a formes 
masculines de madura sociabilitat juvenil més comunes— 
va ser el manteniment de la capacitat revolucionària del 
moviment llibertari.34 Permeteren als militants l’enllaç 
amb el món dels grans esdeveniments, però també afavo-
riren una presència força operativa i consensuada al de les 
motivacions individuals que sustentaven la solidaritat i 
generalitzaven les dinàmiques de conflicte cap enfora. En 
termes estrictament historiogràfics, el «grupisme» anar-
quista és l’element que respon a les qüestions plantejades 
ara fa ja molts anys per Joaquín Romero Maura respecte a 
la capacitat revolucionària que el moviment llibertari 
mantingué indemne fins a l’aixecament dels militars re-
bels del juliol del 1936.35

Anarquistes en guerra: 
«governamentalisme»  
apolític i picabaralles internes

L’actitud militant dels anarquistes era una incògnita en ini-
ciar-se l’any 1936. En primer lloc, la crisi escissionista i 
d’afiliació que els Sindicats Únics arrossegaven des dels 
anys 1932-1933 els havia minvat seriosament i calia pre-
guntar-se si afectava igualment el conjunt del moviment i 
sobretot si afavoriria un hipotètic redreçament de l’insur-
reccionalisme àcrata. La convocatòria d’eleccions generals i 
la formació del Front Popular i del Front Català d’Esquer-
res de seguida va desfer els dubtes. Sense rectificar l’apoliti-
cisme que els mantenia lluny de les urnes, els principals di-
rigents es pronunciaren a favor de la llibertat dels 
empresonats i de l’obertura dels sindicats confederals que 
romanien tancats. A més, el plet escissionista es va resoldre 
el maig del 1936 amb el retorn a la CNT del Sindicats 
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que no ajudaria la causa de la guerra antifeixista.42 Per la 
seva part, els anarquistes insistiren que la manipulació 
política dels comunistes traïa no sols la revolució, sinó 
també les aspiracions revolucionàries del poble. En defi-
nitiva, tots els sectors polítics de la rereguarda creien que 
ells eren els defensors únics i veritables de les essències re-
volucionàries i per això aspiraven a dirigir la revolució en 
solitari o, en tot cas, amb els republicans. Mentre que 
anarquistes i poumistes es manifestaven partidaris de do-
nar prioritat a la revolució com a condició indispensable 
per a guanyar la guerra, comunistes i republicans s’incli-
naven per guanyar la guerra primer i anar al mateix temps 
o després a les transformacions revolucionàries. Aquest 
enfrontament ideològic fou repetit a bastament durant la 
guerra i a partir de la derrota republicana del 1939 es 
transformà en debat, mostrant la seva inesgotable esterili-
tat analítica. La circumvolució inacabada ha estat tractada 
en algunes ocasions amb les aportacions de nous arxius o 
amb el testimoni d’unes fonts documentals inèdites que 
no ha aconseguit transformar les perspectives bàsiques. 
La veritat és que en aquestes picabaralles hi ha l’origen 
d’una de les discussions polítiques i historiogràfiques més 
perllongades sobre la història de la Guerra Civil espanyo-
la. Potser per això als darrers anys s’han intentat explorar 
noves perspectives i l’anomenada egos history ha investi-
gat no sols el pes que tingueren els interessos de diversos 
col·lectius dintre el conjunt de les classes socials sempre 
considerades gairebé homogènies, sinó també el possible 
paper de l’egoisme individual en l’aversió que alguns sec-
tors de treballadors manifestaren pel compliment de les 
tasques laborals, l’acaparament de recursos que tan noci-
ves conseqüències va tenir per a l’economia de guerra i el 
clima de vinculació i entusiasme revolucionari que, se-
gons tots els testimonis, retrocedí amb l’arribada de l’hi-
vern del 1936.43 El que s’ha mostrat així és que la revolució 
no eradicà de la rereguarda les motivacions «personals», 
que, malgrat les continuades amonestacions dels diri-
gents més responsables, s’imposaren damunt raonaments 
polítics més objectius. L’eficàcia del llenguatge d’institu-
cionalització revolucionària es mantingué amb el flux de 
nous afiliats al Sindicats Únics. A Catalunya, el març del 
1937 arribaren fins a 1.200.000 afiliats, un sostre que la 
CNT no havia aconseguit mai abans, ni tan sols als anys 
1919-1920, els anomenats «anys rojos» de Catalunya.44 A 
València, la CNT tenia el juliol del 1936 més de 73.000 
afiliats, aproximadament la meitat dels quals, uns mesos 
després, eren camperols, obeint a la tradicional estructura 
de l’economia valenciana.45 I a les Illes, amb Mallorca en 
mans dels rebels, fracassada la Columna Bayo i converti-
da l’illa en un portaavions dels italians, l’organització no-
més romania dempeus a Menorca.46 El creixement s’uti-
litzà per a ratificar la política anarquista de guerra tant al 
front com a la rereguarda, sense que s’explicités que a Ca-
talunya el creixement era una de les conseqüències del de-
cret de sindicació obligatòria del mateix agost del 1936 i 
que aquesta mesura oferia, a més, avantatges tan impor-
tants com l’accés als menjadors populars que d’altra ban-

ses denúncies i l’exigència del redreçament immediat.37 I, 
molts anys després, Garcia Oliver va fer a les seves memò-
ries un explícit relat d’autodefensa respecte a qualsevol 
implicació seva i del Comitè de Milícies Antifeixistes en la 
nefasta actuació de la Comissió d’Investigació de la CNT-
FAI, creada per vigilar els enemics de la revolució i que de 
fet era responsable del que ell textualment anomenava 
«arreglos de cuentas», una opinió —la de la manca de res-
ponsabilitat del Comitè de Milícies— que altres testimo-
nis historiogràfics han discutit posteriorment.38 Ningú no 
dubta avui de l’existència i l’actuació l’estiu del 1936, o 
fins i tot el maig del 1937, de grups de neteja revolucionà-
ria, fossin incontrolats o controlats, però el que resulta 
nou és la dimensió que el tema ha pres rere la recent edi-
ció de nous treballs i testimonis que amplien l’experiència 
«expropiadora» del grup de Los Solidarios de Durruti que 
anà a terres americanes.39 Els nous exemples deixen clara 
la responsabilitat que el juliol del 1936/maig del 1937 van 
tenir en el tema de la violència grups d’incontrolats en al-
guns casos formats per militants catalans i grups d’acció 
que havien actuat com a executors del «terrorisme» obrer 
i de l’«expropiació revolucionària» des dels «anys de 
plom», des de la dictadura de Primo o, fins i tot, durant els 
anys republicans, trencant així el mite que els actors prin-
cipals del terrorisme àcrata van ser immigrants de l’Aragó 
o del llevant peninsular que vivien en zones perifèriques 
de Barcelona com la Torrassa, despectivament anomena-
da la «petita Múrcia».40

Cal establir, a més, que la formació del primer govern 
Tarradellas el setembre del 1936 responia a la voluntat 
d’institucionalitzar les transformacions socials iniciades 
des de l’inici de la revolució. Abordades les col-
lectivitzacions des del convenciment revolucionari de les 
organitzacions treballadores, és indubtable que foren un 
instrument d’autogestió obrera.41 Però, des de la perspec-
tiva de les realitzacions, les col·lectivitzacions no aconse-
guiren una organització homogènia de les estructures 
productives i els seus responsables hagueren d’afrontar 
un sistema a mig camí entre «dirigisme i autarquia comu-
nitària», marcat per l’espontaneisme i la manca de cohe-
sió que les iniciatives individuals generalitzaven arreu, al 
camp i la indústria, a Catalunya i a València. Espontaneï-
tat i manca de cohesió són gairebé consubstancials a tot 
procés revolucionari, però també poden ser condicions 
adverses a l’hora d’impulsar una distribució equilibrada 
de recursos que, a més, havien de compassar les necessi-
tats de les columnes que lluitaven amb els ritmes produc-
tius de les indústries de guerra i amb el consum dels nuclis 
urbans de la rereguarda que primer van rebre l’arribada 
de refugiats. Tothom —anarquistes, comunistes antiesta-
linistes del POUM i comunistes del PSUC (Partit Socialis-
ta Unificat de Catalunya)— lloà la «tasca constructiva» de 
la revolució; però també tothom desconfià de la capacitat 
política que els seus partícips tenien per assegurar-ne el 
triomf definitiu. Els comunistes estalinistes insistien que 
la manca de control polític anarquista culminava en les 
ràtzies i la crema de convents o esglésies i de propietats, i 
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la responsabilitat comportava, a més, l’entusiasme revo-
lucionari, que es mantingué intacte com a mínim fins a 
l’arribada de l’hivern del 1936 i l’inici de l’escassetat de 
queviures i combustibles domèstics, en els mateixos mo-
ments en què les notícies que l’aturada de les columnes a 
l’Aragó havia estabilitzat el front es compensaven amb les 
de l’aferrissada defensa de Madrid, on la mort de Durruti 
aureolà una de les figures mítiques de l’anarquisme espa-
nyol.52

Des de molt abans —des del mateix estiu del 1936— ja 
s’havien hagut d’enfrontar els anarquistes a problemes 
d’autoritat i fragmentació interna. L’aixecament feixista els 
havia permès perllongar la seguretat amb què el maig del 
1936 havien codificat la reconciliació de sectors llibertaris 
que, confrontats des dels anys de la dictadura de Primo de 
Rivera, havien consumat el trencament dels Sindicats 
Únics els anys 1932-1933. Però hi havia una manifesta difi-
cultat per a imposar direccions revolucionàries conjuntes a 
la multiplicitat de situacions i hegemonies revolucionàries 
que la guerra havia generat i que es traduïen en noves 
parcel·les de poder revolucionari individual i en nombro-
sos comitès revolucionaris locals que exercien el seu poder 
de manera discrecional. Tot plegat, va fer reflexionar Ma-
nuel Cruells, un catalanista fortament antiestalinista i pot-
ser per això partidari incondicional dels anarquistes, que 
«hi hagué tantes CNT i tantes FAI com comitès es varen 
constituir.» Com és lògic suposar, aquestes circumstàncies 
generaren situacions difícils i insostenibles. Resulta, per 
tant, obvi que, entre els rendiments que els anarquistes es-
peraven obtenir del «governamentalisme», també hi havia 
el redreçament de la fragmentació interna.

Problemes en els proveïments, manca d’unanimitat en 
la manera de dirigir la guerra i greus dificultats sorgides 
en l’ordre públic català enrariren la situació política de la 
rereguarda catalana l’any 1937 i crearen la dinàmica que 
conduí fins als Fets de Maig, una «petita» guerra civil ca-
talana dins la «gran» Guerra Civil espanyola.53 L’assalt per 
part de forces de l’ordre públic a l’edifici de la Telefònica 
controlat pels anarquistes va ésser una de les mesures 
adoptades per aturar la degradació progressiva de la rere-
guarda. A partir d’ací, el desenvolupament d’aquest en-
frontament armat és prou conegut. També ho és que l’oc-
tubre del 1936, o sia, uns mesos abans, la Columna de 
Ferro, juntament amb la de Durruti —una de les més 
prestigioses en l’àmbit àcrata—, entrà a la capital valen-
ciana mostrant així que els sectors anarquistes més extre-
mistes estaven disposats a exercir xantatge respecte al 
«governamentalisme» dels comitès i els dirigents més 
destacats de la CNT-FAI.54 Com és obvi, hi havia dispu-
tes entre els qui consideraven que la participació «gover-
namental» era una traïció al veritable sentit de la revolu-
ció —comitès de defensa confederal i patrulles de control 
que havien sobreviscut, així com sectors fortament radi-
calitzats de la CNT-FAI i de les JJLL juntament amb 
agrupa cions o grups anarquistes com ara Los Amigos de 
Durruti de Jaume Balius— i els qui, al contrari, la defen-
saven des de les posicions de responsabilitat assolides: 

da restaria barrat als qui no duguessin carnet sindical, 
cosa que semblaria justificar els arguments de l’egos his-
tory.

El triomfalisme anarquista era, a més, una de les res-
postes al creixent clima d’enfrontament amb els comunis-
tes. Aquests acusaven els anarquistes d’incapacitat i des-
organització en el funcionament polític de la rereguarda, 
especialment en la qüestió del proveïment de queviures, i 
els anarquistes els contestaven amb la coneguda acusació 
que rere el descontentament de les classes populars hi ha-
via la mà oculta dels comunistes estalinistes.47 De fet, Joan 
P[orqueras] Fàbregas —representant de la CNT al Con-
sell d’Economia de Catalunya, conseller d’Economia el 
setembre/desembre del 1936— insistiria que la crisi que 
allunyà els poumistes del govern català el desembre del 
1936 havia estat un «plet de família que per res no els afec-
tava [els anarquistes]», tot i que «estaven obligats a supor-
tar els seus efectes locals».48

Més directament derivat de la situació de guerra fou 
l’intent de donar visibilitat a la unitat del moviment lli-
bertari amb l’ostentació de les sigles CNT-FAI, juntes per 
primera vegada a la història del moviment. Però aquest 
afegit era més aviat una peça de retòrica revolucionària. 
La guerra i la consegüent realitat de dues Espanyes en-
frontades retallaren l’abast de la bastimentada territorial 
cenetista i el Comitè Nacional de la CNT va haver de re-
partir la seva presència entre Madrid i València, per 
instal·lar-se definitivament a Barcelona amb el trasllat a 
aquesta ciutat de la capital de la República. Fou Mariano 
Rodríguez Vázquez «Marianet» qui passà al Comitè Na-
cional de la CNT el novembre del 1936 i el dotà d’un grau 
de protagonisme que era totalment nou segons testimonis 
anarquistes: «bajo su presidencia se reunían el Comité 
Regional de la CNT, los Comités Local y Regional de la 
FAI, el Comité Peninsular de ésta y los Comités de las 
JJLL (Juventudes Libertarias).»49 Els primers passos per a 
la promoció del Moviment Llibertari Espanyol —una pla-
taforma conjunta de la CNT, la FAI i les JJLL— no es fa-
rien fins el maig del 1937, després de la sortida dels anar-
quistes del govern republicà presidit pel socialista Largo 
Caballero. El canvi organitzatiu desconegut encara és, 
però, que la guerra obrí un procés d’adaptació faista a la 
realitat territorial catalana amb l’inherent rebuig a les 
províncies com a estructura estatal heretada de la Restau-
ració monàrquica. Al ple celebrat per la FAI a València el 
juliol del 1937 s’informà que els catalans s’havien estruc-
turat en nou zones que corresponien a les nou regions de 
la divisió territorial catalana i, uns mesos més tard, l’octu-
bre del mateix any, aquest model fou adoptat, almenys en 
teoria, per les Joventuts Llibertàries de Catalunya.50

No tots els problemes dels anarquistes venien, però, del 
seu enfrontament a sectors rivals en la direcció del procés 
revolucionari. El «governamentalisme» va obrir, però, la 
caixa dels trons de l’ortodòxia: la sortida fou, si més no en 
el pla discursiu, la insistència en els «sacrificis» —sovint 
anomenats «consciència històrica»— que la guerra i so-
bretot la revolució exigien als anarquistes.51 El discurs de 
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Raphel Samuel a Catalunya i València veure, Raphael Sa-
muel, desprofesionalizar la Historia Debats, 10. Valèn-
cia, 1964. Josep Fontana i Enric Ucelay-da Cal, «Ra-
pahel Samuel: Els History Worshop?, una historia de 
Classe», L’avenç, 89, 1986, pp. 57-68. Vicent Sanz Roza-
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comitès de CNT-FAI, consellers de la Generalitat i minis-
tres anarquistes de la República.

La resposta als Fets de Maig per part dels sectors anar-
quistes oficials va ésser immediata. El mateix dia 3, sen-
gles crides dels Comitès Regionals de la CNT i de la FAI 
catalanes exigiren el manteniment de l’ordre i la fi dels en-
frontaments. L’endemà, arribaren a Barcelona, proce-
dents de València, Garcia Oliver, ministre de Justícia, i 
«Marianet», secretari de la CNT; i el dia 5 ho va fer la mi-
nistra Frederica Montseny. Tots feren el que van poder 
pel redreçament de la situació. Però, un cop pacificada la 
rereguarda, la formació del govern republicà presidit pel 
socialista Negrín va fer-se sense participació anarquista. 
No fou tan immediata la seva sortida del Consell de la Ge-
neralitat. El juny del 1937, davant les contínues vacil-
lacions dels anarquistes —llavors embrancats en un pro-
cés de revisió interna—, Companys en prescindí. El 1938, 
poc abans de la derrota republicana, Segundo Blanco, un 
anarcosindicalista que representava la Regional asturiana 
al Comitè Nacional, ocupà la cartera d’Instrucció al go-
vern Negrín en un context que ja era plenament diferent 
del del 1936.
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