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lloles sotre l'anarquisme al potle des Caslell
XAVIER MARTIN

Professor i membre de I'IME

L anarquisme s'entenia com a
una teoria social i politica que pre-
tenia suprimir I'estat i atorgava una
llibertat il'limitada a I'individu.
Igualment que els socialistes, els
anarquistes també consideraven
que la societat que havia sorgit de
la Revoluciô Industrial era total-
ment injusta i aquesta s'havia d'e-
radicar. Ara bé, segons els anar-
quistes, no hi havia prou amb
destruir l 'economia i la societat
capitalista, sind que també s'ha-
via d'eliminar el poder de l'Estat
(qualsevol Estat de la tendència
que sigui), aixi com també I'exèr-
cit i l'autoritat, Perquè ningri no
ha de tenir poder sobre ningû, Per
aquest motiu rebutjaven també
qualsevol idea de Déu i de reli-
giô.

Una de les importants caracte-
ristiques del moviment anarquis-
ta de la nostra illa fou el constant
contacte ideolôgic amb 1'exterior.
Qualsevol fet a nivell nacional
tindrà la seva repercussi6 en el
poble i servirà d'estimul Per als.
seus seguidors. Els camPs d'ac-
ciô amb els quals lluitaren foren
diversos: I'explotacid de I'em-
presari  vers I 'obrer,  el  salar i
injust, I'excessiu nombre d'hores
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de feina, l 'explotacid de la dona,
la participacid en actes civils...

1. EI moviment obrer
i l 'associacionisme

A Espanya la const i tucid
democràtica de 1869 proclamà
per primera vegada el dret d'as-
sociacid, emperô serà la Llei
d 'Associaciô de 1887 la que
reglamentà d'una manera més
acurada el dret d'associacid.

Perô per què associar-se? En qui-
nes condicions es trobaven els
obrers? Durant I'Antic Règim les
persones que exercien un ofici eren
amos del producte que produïen, el
podien vendre i obtenir-ne benefi-
cis. En canvi, els obrers de l'època
industrial no s6n amos d'allô que
produeixen, perquè la produccid
pertany al propietari de la fàbrica.
Viuen exclusivament del sou que
els paga I'empresari. Com a ûnica
sortida a tota aquesta injusta situa-
ci6, els anarquistes menorquins fan
una crida a l'associacionisme, per
tal d'unificar les forces per a uns
interessos comuns, i sobretot una
crida dirigida a les dones de la
fàbrica "La Industria Mahonesa",
paradigma de 1'explotaci6, on tre-
ballaven moltes families des
Castell: Unios todas, haced un
pequeiio sacrificio y constituid una
sociedad de resistencia para hace-
ros fuertes ante las injusticias de
vuestros amos imponiéndoles ccn-
diciones que mejoren vuestro esta-
do. ... EIIas son la mejor arma que
posee el trabajador para luchar
contra los que le explotan.

Acudid pues d la asociaciôn que
ella os dard fructiferos resultados.

Yo me propongo no descansar
hasta conseguir asociaros, y si lo
consigo, si vosotras comprendien-
do lo que os conviene escuchâis
mis palabras, serd la satisfacciôn
mds grande que habré tenido en
toda mi vida". Juliân Monzôn.'

Els sous repercutien en la vida
dels obrers, aquests i les seves
families tenien pocs doblers per a

l'alimentacid, l 'habitatge i els ves-
tits. El seu nivell de vida era molt
baix i la cultura que tenien, gene-
ralment, era escassa: una gran
quantitat dels fills dels obrers no
anaven a l'escola, perquè havien
de treballar des de petits. Hi havia
molts empresaris que contractaven
dones i infants perquè els podien
pagar uns sous encara més baixos
que no als homes, tot i que solien
fer algunes feines semblants
durant unes jornades molts llar-
gues, 14 hores diàries o a vegades
més, com comenta Joan Manent:
"Y llegais â la flibrica donde las
mdquinas de acero esperan d las
otras mâquinas de carne para
empezar la jornada y no terminar-
la hasta las siete de Ia noche sin
tener en todo este tiempo mds que
una hora y media de descanso
para restaurar vuestras fuerzas".2
Els obrers treballaven en situa-
cions inhumanes i estaven expo-
sats a molts accidents de treball,
malalties, i no tenien cap tipus
d'assegurança.

-LAssociaciô Oficial de Sabaters
El Primer Paso (agost.1901)

La situaciô econômica i social de
l'època feia que la gent del nostre
poble visqués en una situaci6 molt
precària i, com a conseqùència,
una vida de pobresa radical. A
començament de segle, gairebé la
meitat de la poblacid es trobava
sense feina. El moviment anarquis-
ta aconseguirà trobar un bon caliu
per defensar les seves idees en l'o-
fici dels sabaters, per aquesta rad
es constituirà el mes d'agost de
1901 l'Associacid Oficial de
Sabaters anomenada El Primer
Paso, essent uns dels primers
moviments organitzats de la nostra
illa. Es Castell, aixi, esdevé pioner
i és posat com a model del progrés
a Menorca per les seves iniciatives
envers 1'associacionisme obrer:
"(Movimiento social): se consti-
tuirâ definitivamente (1r domingo
de agosto) confiândose que para (continua a la pà9. segùent)
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(ve de la pàgina anterior) este dîa habrdn entrado en la aso-
ciaciôn casi todos los del oficio.

Villa-Carlos con este hecho con-
firma una vez mâs ser la avanzada
del progreso en esta isla".'

Just un mes més tard de la seva
fundacid, comptava amb 98 asso-
ciats, restant encara una gran
quant i tat  de sabaters sense inscr iu-
re's. En el Casino El Diamante se
celebraran les reunions de la Junta
General de la "Sociedad de
Obreros Zapateros" i d'altres asso-
ciacions similars.o El capdavanter
dels anarquistes des Castell fou
Llorenç Cardona Marin (1858),
conegut popularment com es
Trampista o s'Anarquisfa, sabater
de professiô, conten d'ell que era
un bon xerrameca i convencia tot-
hom amb els seus discursos.

De cada vegada més la crisi de la
sabata s'agtdi|za a f illa de
Menorca i uns anys més tard, con-
cretament el mes d'abril de 1906,
I'Ajuntament des Castell es veu
amb la necessitat moral de donar
feina als sabaters aturats, tot treba-
llant amb el mallament de pedres, el
machaqueo, per tal d'arranjar un
cami veinal5.
2. El fenomen anticlerical.

En el pas del segle XIX al XX es
va produir a tota Europa la separa-
ci6 de I'església i l 'estat i la secu-
laritzaci1 (matrimonis i enterra-
ments civils, el divorci, l'ensenya-
ment laic...). La fi de 1'Antic
Règim donà origen a lluites dinàs-
tiques entre absolutistes (carlistes)
i liberals, que també generaren, en
el si de la mateixa Església, lluites
de caire religiôs entre un catolicis-
me de signe liberal i un catolicis-
me conservador. L'anarquisme
manifestarà una hostilitat al clero
que s'anirà desenvolupant a poc a
poc en el decurs de la crisi finise-
cular i anirà creixent progressiva-
ment fins arribar al segle XX que,
seguidament, tindrà clares mani-
festacions en la vida social del
nostre poble: xerrades sobre la fal-
sedat de la religiô catôlica per Joan

Mir i Mir,6 el mateix Joan Mir,
Joan Manent i Pere Pons Sintes
duen a terme un miting anticlerical
al Casino Republicà des Castell,T
inscripcions en el registre civil de
noms de caire llibertari no inclosos
en el santoral: Electra, Darwin,
Libertad, Emancipaciôn, Giordano,
Adelfu, Luz, Liberto, Minerva,
Acracia, Europa, América,
Copérnico... S'engrescava la gent
mitjançant les inscripcions de nai-
xements i casaments civils puix
que eren una eina bàsica per mani-
festar l'emancipacid religiosa de la
societat i aconseguir, mentrestant,
afeblir el poder de 1'església en els
assumptes temporals.

Entre aquests noms a persones,
cal parar esment en "Electra", que
esdevindrà el simbol de la llibertat
i el nom d'una important revista
de caire anarquista. Electra també
serà el nom de l'obra teatral, plena
de metàfores, de Benito Pérez
Ga1d6s que representava I'allibe-
rament del poble espanyol del jou
del poder religi6s. Aquest drama
de caire llibertari, en cinc actes,
fou posat en escena a finals de
març i durant el mes d'abril de
l 'any  t901.  per  la  company ia  que
dirigia Plasencia Huarte, tot just
dos mesos més tard de la seva
estrena al Teatro Espaflol de
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\Iadrid: Tres veces se ha reqre'
sentado en esta ciudad [Maô] el
drama de Galdôs "Electra", en
medio de entusiâsticos aPlausos'
También se ha rePresentado en
.\layor y en breve lo serâ en
C iudadela y VillacarLos.

Les diferents escenificacions
d'aquesta obra teatral foren acolli-
des enmig d'un gran entusiasme
pels sectors anticlericals i, sobre-
tot, pels moviments anarquistes
oue havien arrelat fortament a I'i-
l la de Menorca. A Ma6, la Premsa
anarquista de El Porvenir del
Obrero, dirigida Pel seu director,
I'anarquista histôric Joan Mir i
Mir, dedicarà grans elogis a aques-
ta obra galdosiana, per tal d'enfor-
tir la lluita anticlerical endèmica
des del segle XIX.

Un altre exemPle del fenomen
anticlerical fou un sonat incident
de començament del segle XX,
que alguns encara havien sentit
contar dels seus avantpassats'
S'or iginà en una Processo. quan
els catôlics Joan N. Quevedo i
Josep Esbert es PreciPitaren
damunt dues Persones' Joan
Manent Victori i Lluc Pons Castell
(en Lluquetes), Perquè no es tra-
gueren el capell com a senYal de
respecte, Provocant i fent befa
(segons els catôlics) al Pas de la
imatge en una Processd'  Més
endavant, caP a I'anY l-918 esdevé
un altre fet del corrent anticlerical
de l'època, fem menciô a l' intent
de canviar els noms dels carrers
que feien referència a la religid
per altres de caire Profà, amb
noms caracterfstics del moviment
llibertari.'

L'anticlericalisme ProPi del
moviment anarquista, que va tro-
bar un bon recer al Poble des
Castell, pren una Postura Podriem
dir no a11i-leligiosa sinô més bé
anti-eclesial. Es a dir, la intenci6
clara d'aquest moviment fou la de
criticar la dicotomia entre la doc-
trina i la seva pràctica tant religio-

NOTES
' Juliân Monz6n, Pseudônim de Joan
Manent, El Porvenir del Obrero 65
(25.01.190I). Joan Manent Victori
(1880-1936) nasqué al Poble des
Castell, cunyat de I'escriptor Angel
Ruiz i Pablo, de tendència anarquis-
ta durant la seva primera etapa' pos-
teriorment republicà (propietari del
diari "La Voz de Menorca") i, final-
ment, esdevindrà Governador Civil
de Balears.

'El Porvenir del Obrero 65, 25-07-
1901. Finalment aquestes lluites per
I'associacionisme tindran el seu
fruit amb la constituci6 de
I'Associaci6 Obrera d'Oficis Varis
Solidariiluil (oct.1901). Sobre
aquesta temàtica, vegi's el meu arti-
cle publicat al diari "Menotca" del
23-07-2004 titvlat La fàbrica tèxtil
"Industria Mahonesa" i el Poble
des Cqstell.

3 El Porvenir del Obrero 65
(2s.07.7e01).
o La Voz de Menorca 13-12-1,919 '
'Arxiu Municipal des Castell: llbro

de Sesiones n. 1 (anYs 1872 a
\972).

6 Joan Mir i Mir, director del diari
anarquista El Porvenir del Obrero,
participà en la seva joventut en la
creacil de I'Escola Nocturna des
Caste l l ,  en una empresa Promoguda
per la Conferència de Sant Vicenç
de PaùI, fou un fervords i actiu catÔ-
I ic  en la  seva joventut ,  posler iormenl
exalçà la figura de Jesirs de Natzaret
com a exPressi6 màxima en favor
dels pobres i humiliats contraPo-
sant- la  amb la in terpretac io de Jesus
que fan les institucions eclesiàsti-
ques. Tanmateix, Joan Mir i Mir,
finalment, es casà per I'església, fet
que motivà \a ctitica dels seus com-
panys anarquistes.

' El Porvenir del Obrero- 24-f0-D02
s Per aquests temes es pot consultar el

meu llibre I ? sglésia del Roser d'Es
Castell (AProximaciô histàrica i
religiosa), Ed. Menorca 1995,
pàgs.:63-65

e Cf. Ma del Pilar Morillas Ptaena, El
Porvenir del Obrero' Eco de la
agrupaciôn "Germinal", Revista de
Menorca 2n semestre de L987, PP'
169-199.sa com social.e


