Grups de milicians anarquistes enquadrats en la FAI davant d’una sèrie de vehicles blindats preparats per marxar cap al front. La imatge va formar part de
l’exposició ‘Vida d’una Barcelona en guerra’, que va acollir el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona el 2003
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Durant bona part de la Segona Re
pública va estar actiu l’Ateneo Ra
cionalista de La Torrassa. En aquell
barri de la immigració més pobra,
estigmatitzat i focus de violència
revolucionària, hi vivia José Pei
rats(19081989)ambelsseuspares.
Aquest jove militant anarquista,
que malgrat les seqüeles que li ha
via deixat la malaltia treballava fent
maons en unes condicions duríssi
mes, va ser un dels promotors de
l’ateneu. S’hi feien classes, confe
rències, teatre, i hi havia una biblio
teca. Entenien l’accés a la cultura
des dels ateneus, en contrast amb
l’educació clerical, com un factor
de transformació social radical:

“Aspiraban a forjar una visión con
tracultural del mundo que aumen
taría la conciencia de la classe obre
ra y desafiaría la hegemonia del ca
pital”. Ho explica Chris Ealham

entusiasmat quan ell, junt amb al
tres anarquistes, van assaltar el
quarter de Pedralbes el 20 de juliol
de 1936 i es van fer amb les armes.
Però aquell entusiasme de les

El terror en territori republicà va ser determinant
per perdre la guerra: va desmotivar la població
i va sembrar el desconcert
(Kent, 1965), autor del magnífic La
lucha por Barcelona, a una feixuga i
idealitzada biografia de Peirats que
el retrata com un referent gairebé
moral de l’anarquisme i que re
construeix tota la seva trajectòria
completa (exili inclòs). “El nuevo
ser es la masa”, va escriure Peirats

masses, fruït del col∙lapse de l’Es
tat, va ser, des del començament de
la Guerra Civil, el marc que va fer
esclatar una onada de violència cri
minal impulsada per altres anar
quistes d’antiga vida tèrbola i fu
turs confidents del franquisme més
repressiu. S’havien fet amb les ar
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quatre conceptes

1

DESCONTROL
A Barcelona, el juliol del
1936, l’autoritat pública, sense
poder coercitiu, es va convertir
en una il∙lusió inoperant i Lluís
Companys es va sentir davant els
esdeveniments

2

EVASIÓ
L’evasió de joies i diners a
l’estranger durant la guerra va
ser un fet consumat per a
molts integrants de les organit
zacions polítiques i sindicals
antifeixistes

3

TRAÏCIÓ
Durant la guerra el gruix de
la magistratura i la fiscalia de
carrera a Catalunya es va mos
trar immensament afecta al
govern del general Franco

4

INVESTIGACIÓ
Després dels Fets de Maig,
arrabassat a la Generalitat el
control de l’ordre públic, es va
iniciar una investigació sobre el
terror anarquista a fi que la Re
pública pogués sobreviure
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Més ombres que llums

mes, a les casernes de les Drassanes
i a Sant Andreu, i les farien servir.
S’havien fet amb el control de l’or
dre públic i, mistificantlo, l’usaren
per propagar el procés revolucio
nari amb el que creien. Sense fre,
així, foren els pervertidors de la
utopia. Alguns autèntics gàngsters.
En un llibre dur, documentat i gens
complaent amb els nostàlgics de la
revolució que mai va existir més
enllà del paper i les proclames, Fe
derico Vázquez Osuna (Alcaudete,
1964) ha resseguit la trajectòria
d’un seguit de lladres i assassins,
que estaven relacionats entre ells
(malgrat que en més d’un cas es van
acabar traint), que havien aconse
guit el control de la CNT i l’acció
dels quals, molt aviat, va desestabi
litzar la República tant com ho ha
via fet i ho faria la contrarevolució
conservadora. “El terror que s’im
posà al territori republicà fou im
prescindible per als rebels per gua
nyar la guerra: va desmotivar la po
blació i va sembrar el desconcert,
perquè la por i l’angoixa afectaven a
tothom, com també criminalitza
ven la República internament i in
ternacionalment”.
Vázquez Osuna, que ha treballat
a fons l’administració de justícia
catalana durant la república i la
guerra, identifica personatges sòr
dids (els Justo Bueno, Aurelio Fer
nández, Eduardo Barriobero...),
descriu episodis concrets de l’ex
tensió del terror a Catalunya i ana
litza el seu impacte en el desenvo
lupament del conflicte.
Des de la criminalitat protegida
per l’Oficina Jurídica fins a la tole
rància còmplice amb quintacolum
nistes detinguts a la presó per part
dels màxims responsables de la
Model, passant pels cas dels maris
tes assassinats o la identificació
dels quatre cossos enterrats en carn
viva a un garatge del carrer de Ca
sanova, el llibre va mostrant la cara
fosquíssima d’uns homes que van
començar la seva acció en temps de
la dictadura de Primo de Rivera.
Molts d’ells, després haverse in
tentat enriquir il∙legalment i haver
col∙locat els diners a l’estranger,
van acabar les seves vides afusellats
al Camp de la Bota. |
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Anarquisme Dos llibres analitzen el seu paper a Catalunya durant la Guerra
Civil. Figures de referència moral com Peirats, però també autèntics gàngsters:
lladres i assassins que van desencadenar una onada de violència descontrolada

