
1919 
UN ANY ENTRE 
LA REVOLUCIÓ 
I LA REACCIÓ
CICLE DE CONFERÈNCIES
22 i 24.10.2019
MUHBA PLAÇA DEL REI



1919, UN ANY ENTRE LA REVOLUCIÓ 
I LA REACCIÓ
Els Sindicats Lliures van sorgir a Barcelona el 
1919 com a alternativa contrarevolucionària a la 
CNT. Tot i ser coneguts sobretot per les seves 
activitats terroristes antianarquistes, van bastir 
un veritable aparell sindical que va arribar a 
organitzar desenes de milers d'obrers. 
El desembre de 1919 la CNT va celebrar un 
congrés nacional a Madrid. La majoria dels 
assistents eren catalans. La recent Revolució 
Russa va ser un dels punts estrella de la 
trobada, i s’hi va debatre la necessitat d’adhe-
rir-se o no a la Tercera Internacional. 
Durant la tardor i l’hivern de 1919-1920, Barcelo-
na va ser escenari d’un locaut (atur patronal amb 
tancament d’empreses) que va durar vuitanta- 
quatre dies: del 3 al 30 de novembre fou parcial i 
de l’1 de desembre al 26 de gener de 1920, total. 
Les tensions entre els governs de la Restaura-
ció, la patronal catalana i l’exèrcit durant els 
conflictes vaguístics van desestabilitzar el règim 
liberal fins al punt que va perdre el control de 
l’ordre públic.

DIMARTS 22 D’OCTUBRE
18.30 h
«Un obrero honesto contra los tiranos rojos»: 
la guerra bruta entre lliures i cenetistes a 
Barcelona, 1919-1923
Arturo Zoffmann Rodríguez, historiador 
(Istituto Universitario Europeo, Florència)
19.30 h
L’hegemonia dels sindicats de Barcelona 
en el Congrés de la Comèdia, 1919
María Cruz Santos Santos, historiadora 
i vicepresidenta de SOS Monuments

DIJOUS 24 D’OCTUBRE
18.30 h
La rebel·lia patronal: 
el locaut de Barcelona, 1919-1920
Soledad Bengoechea Echaondo, historiadora, 
grup de recerca Treball, Institucions i Gènere 
(UB) 
19.30 h
1919, el desafiament patronal al règim 
liberal parlamentari
Jordi Roca Vernet, historiador (UB)
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Entrada gratuïta. 
Es recomana reserva prèvia.

INFORMACIÓ
informaciomuhba@bcn.cat
Per a qualsevol altra informació:
93 256 21 22 (de dilluns a divendres feiners, 
de 10 a 14 i de 16 a 19 h)

barcelona.cat/museuhistoria
faceebook.com/barcelonacultura
twitter.com/bcncultura

Anvers: il·lustració publicada a L’Esquella de la Torratxa 
el 19 de novembre de 1920 (pàg. 712-713).
«L’hora dels cacheos
El cabo:
— Les quitamos armas y documentos, nada más.
El patronero:
— És poc, això. Se’ls hi hauria de registrar el cap, i pendre’ls-hi 
les idees.»


