
Teresa Claramunt (1 862- 193 1): 
propagandista i activista llibertaria 
h u r a  Vicente i Villanueva 

Aquest article és un repis del treball d'investigació realitzat grhcies a una beca de recerca sobre la memoria 
histdrica de la dona a Sabadell, que I'Ajuntament de Sabadell concedí a l'autord l'any 2002. 

El treball d'investigació va tenir com a centre de la recerca la biografia de Teresa Claramunt i Creus, nas- 
cuda a Sabadell I'any 1862. No es pretenia fer una biografia convencional, sinó que el treball s'inscrivia en la 
línia que, des dels anys vuitanta, pretén recuperar, per a la historia acadhmica' els subjectes individuals i els 
relats de les seves vides des d'una perspectiva que els inclou i els integra en les anilisis socidls i polítiques més 
generals. 

Amb aquest treball sobre Teresa Claramunt tarnbé es pretenia trencar l'estreta vinculació entre biografia i 
poder. Sembla que només els que han triomfat o han imposat les seves tesis o el seu ideari han estat objecte 
d'atenció biogrifica, rnentre que els heterodoxos, en el sentit més ampli de la paraula, han quedat exclosos d'a- 
questa atenció. Teresa Claramunt és una gran heterodoxa pel fet que, tot i ser una dona obrerd, arriba a desen- 
volupar un pensament feminista, sindicalista i anarquista; 



El pas del temps i la falta d'ínfonnació han pogut con- 
bibuir a la mitificació de la figura de Teresa Claramunt 
com a model de dona obrera, honrada, sacrificada per 
l'ideal i coherent fins al final de la seva vida. El fet que 
Frederica Montseny admirés Claramunt i la considerés 
la seva mare espiritual fou decisiu en aquest procés de 
mitificació del personatge.' 

El meu plantejament2 es va basar a no acceptar 
aquesta mitificació ni contribuir-hi, i a tractar de no 
realitzar una biografia convencional centrada única- 
ment en el personatge, sinó partir del subjecte indivi- 
dual i del relat de la seva vida des d'una perspectiva 
que la inclou i la integra en les analisis socials i polí- 
tiques més generals.' A pesar de les nombroses 
referkncies a Teresa Claramunt quan es parla de les 
dones rebels del final del segle xix, ben poca cosa 
se'n sabia i les poques dades que hi bavia es repetien 
sense aportar gaires novetats." 

La realització d'aquest estudi va topar amb I'ha- 
hitual manca de dades qnan es vol fer la biografia 
d'un treballador i, encara més, si es tracta d'una dona 
treballadora (en el cas de Claramunt, aquesta escas- 
setat es dóna sobretot respecte a la infancia i els anys 

juvenils), de manera que es produeix una impossibi- 
litat hiografica.' El fet del buit biogrhfic no vol dir 
que no es pugui escriure sobre aquesta dona, ja que 
es pot parlar del que es fa contra la seva vida, al seu 
voltant i sense comptar amb la seva vida. Tot i aixo, 
resulta molt difícil plasmar en una biografia les con- 
dicions de miseria material i discriminació social dels 
treballadors, és a dir, allo que la civilització solament 
pot presentar com a mancanca, com a buit. 

De rota manera, Claramunt no va ser sempre una 
dona desconeguda i, a partir de la segona meitat dels 
anys vuitanta, va ser una dona rellevant dins I'anar- 
quisme catala. Aquesta rellevancia no vol dir que es 
tingui gaire informació sobre la seva vida personal, ja 
que era extremament reservada sobre aquest aspecte, 145 

pero sí que es té forca informació sobre la seva vida 
pública i les seves idees polítiques. 

Infancia i joventut fins a la "vaga de les 
set setmanes" (1 862- 1883) 

Teresa Claramunt va néixer a Sabadell, a les 11 del 
matí del dia 4 de juny de 1862, a casa seva, situada al 

. . 
Luchador (24.04.1931), reproduit a ~rederic'a Momsek', Escrits pblíric,s de Frrdcrica Monrseny. Barcelona: La Gaya ciencia-centre 
d'Estudis d'Historia Contemporinia, 1979, p. 39-40. De la mateixa autora, "Una peregrinación sentimental. Las tumbas olvidadas", La 
Revisra Blanca (Barcelona), núm. 315 (1.05.1932); "Francisca Saperas ha muerto", Solidaridad Obrera (29.08.1933); .'Glosas: la úiti- 
ma de las vestales", La Revista Blanca (Barcelona), (20.09.1935), p. 912. 

2 Aquest article té I'origen en un treball meu inedit, que, amb el títol de "Teresa Claramunt i Creus (1862-1931). Pionera del feminis- 
me, sindicalista i anarquista", va rebre el supon de la Beca d'investigació de la memoria histhrica de les dones de I'Ajuntament de 
Sabadell. 

3 Una reflexió sobre la biografia com a disciplina histhrica que s'ha rehabilitat des dels anys vuitmta i l'auge relatiu d'aquest genere 
a lsabel BURDIEI.; Manuel PÉREZ LFDESMA (coord.), Liberales, agitadores y conrpiradores, Madrid: Espasa Calpe, 2000, p. 13. 

4 Respecte a les aportacions bibliografiques més destacades s'ha de mencionar Lola ITUKBE, La mujer en la lucha social. La Guerra 
Civil de España, México DF: Editores Mexicanos Unidos, 1974. També va aportar informació sobre Claramunt el llibre d'Andreu 
CASTELI.~, Sabadell, Informe de l'oposició. 11: República i acciri directa 1868-1904, Sabadell: Edicions Riutort, 1977. Una menció 
especial mereinen les obres de Pere Sbnchez, que han situat Claramunt dins el moviment lliurepensador i han ressaltat, d'aquesta mane- 
ra, una faceta desconeguda d'aquesta propagandista. Pere SÁNCHEZ 1 F E R R ~ ,  La ma$oneria a Catalunya, 18158.1936, Barcelona: 
Edicions 62, 1990; La maqoneria en la vocierat catalana del segle XX,  Barcelona: Edicions 62, 1993; "Els orígens del feminisme a 
Catalunya: 1870-1926 parts 1 i 2, L'Avenf, núm. 222-223 (1998), p. 8-12 i 6-11 respectivament. Breus referencies sobre Claramunt 
han aparegut en altres treballs com: José ALVAREZ JUNCO, La ideología política del anarquismo español (1868-1910). Madrid: Siglo 
XXl ,  1976: El Emperador del Paralelo. Lermur y la demagogiapopulisra, Madrid: Alianza, 1990; Josep M. HUERTAS CI.AVERIA, Obrers 
a Caralunya. Manual d'Histdriu de[ Moviment Obrer (1840-1975), Barcelona: CAvenc, 1982; lsaías LAFUENTE, Agrupémonos fodas. 
La lucha de las españolas por la igualdad, Madrid: Aguilar, 2003; Mary NASH, Mujer Y movimiento obrero en España, 1931-1939, 
Barcelona: Fontamara, 1981; Mary NAsri, Susanna TAVERA, Experiencias desiguales: Cnn$icfos sociales y respuesras colectivas. (Siglo 
xW, Madrid: Síntesis, 1995; Antonina Roo~ioo, Una mujer libre. Amparo Poch y Ga.rcón médica y anarquista, Barcelona: Flor del 
Viento, 2002. En I'enciclopedia Mujeres en la Historia de España. Enciclopedia Biográfica, Barcelona: Planeta, 2002, hi ha una bio- 
grafia de Teresa Claramunt de Susanna Tavera. 

5 Aquest fet. Ignasi Terrades el recull amb el concepte d"'antibiografia" a Ignasi TERRADFS, Eliza KendaI. Reflexiones sobre una anri- 
biografia, Bellatema: Universitat Autbnoma de Barcelona, 1992. 



carrer de Lacy." La seva família era una família obre- 
ra industrial amb una gran mobilitat, relacionada amb 
les oportunitats canviants de I'ocupació industrial. 
Les possibilitats d'aconseguir una ocupació indus- 
trial permanent eren escasses i estaven subjectes a 
l'adquisició d'expenencia previa i qualificació. La 
mobilitat de les famíiies obreres suggereix que l'ha- 
bitatge i la pobresa foren problemes importants en la 
vida d'aquestes families.' 

Els Claramunt es poden considerar una família 
industrial. Els avis patems procedien de Capellades, 
nucli cotoner i paperer -1'avi Ramon-, i d'un nucli 
textil llaner del departament de I'Aude, a Limós, 
Franca -1'avia Margarida Munier-. Margarida 

146 Muniers era filla d'un bataner frances establert a 
Sabadell el 1824, ciutat on va coneixer Ramon 
Claramunt i s'hi va casar. Aquest matrimoni, després 
de passar un parell d'anys a Martorell (1827-1828), 
va arribar a Alcoi, nucli textil llaner, on va romandre 
vint anys i on va néixer Ramon Claramunt, pare de 
Teresa. Cany 1849, la família Claramunt va tornar a 
Sabadell, i Ramon Claramunt va coneixer Joaquima 
Creus i Masana, natural de Jonqueres, i es van casar 
els anys cinquanta. Aquest matrimoni va tenir dues 
filles a Sabadell: Maria, que va néixer l'any 1858, i 
Teresa, I'any 1862. 

Quan Teresa tenia al voltant de tres anys i, per 
tant, havia superat l'edat de lactancia, es produí una 
clara situació de fragilitat en l'economia familiar, 
perque el desequilibn entre ingressos i despeses del 
pressupost familiar assolí la fase més crítica: família 
simple de quatre membres, amb dues nenes petites i 
una acumulació de tasques domestiques per a la mare 
que feia molt difícil que pogués treballar fora de 
casa; per tant, I'únic salari era el del pare. El caracter 
insuficient d'aquest sal& o, fins i tot, la perdua de la 
feina de Ramon Claramunt port&a la famflia a una 
situació per sota del llindar de pobresa i a prendre la 
decisió d'emigrar a Barbastre.' 

A la ciutat de Barbastre van viure deu anys, 
durant els quals van néixer tres fills més: Josep, 
Angel (que va morir de petit) i Purificació. Encara 
que les despeses familiars van augmentar, les dues 
filles grans van comencar a treballar quan van am- 
bar a l'edat legal, deu anys, i, per tant, els ingressos 
també es van incrementar. 

L'economia familiar no devia ser gaire bona, ja que 
uns quants mesos després de néixer Punficació van 
tomar cap a Sabadell. També és possible que pogués 
influir en la seva mama de Barbastre el compromís 
polític que bavia tingut Ramon Claramunt durant tot 
el Sexenni Revolucionari i, especialment, durant el 
penode republica. El dia 30 de juny de 1875, la famí- 
lia Claramunt i Creus amba de nou a Sabadell. 

La tomada a Sabadell dels Claramunt va coinci- 
dir amb una onada de prospentat i bons negocis, 
coneguda com la febre de l'or, que es va desenvolu- 
par a partir de 1871 i fins a 1883. Aquesta etapa, de 
fort creixement de la indústria textil, va comportar la 
substitució dels telers manuals pels mecanics, I'aug- 
ment del nombre d'uniiats de funcionament i I'ús 
creixent de l'energia de vapor, que va provocar un 
important increment de la prod~ctivitat.'~ També 
durant aquesta etapa de l'últiin ter$ del segle xix es 
va produir un procés de feminització de les plantilles 
en les indústries textils per mantenir els Iímits sala- 
rials baixos. Fins i tot abans d'assolir el mínim d'e- 
dat fixat per la Ilei, les nenes acompanyaven els seus 
pares a les fabriques. Aquestes nenes s'encarregaven 
d'escombrar els locals i ajudar, en certes feines, els 
obrers adults per uns quants centims setmanals: eren 
les xinxes de fabrica. 

Quan Teresa Claramunt va comencar a treballar a 
Sabadell, la jornada laboral era d'onze hores i el sala- 
n d'aprenenta podia oscil.lar entre un i sis rals." Les 
poques referkncies que es van fer posteriorment a l'o- 
fici de Claramunt sempre assenyalaven que era teixi- 
dora. Cexperiencia laboral que va viure Teresa 
Claramunt en les fabriques textils llaneres de Sabadell 
fins a 21 anys va ser decisiva per vincular-la a la seva 
classe social i, sobretot, va ser la clau que la va vincu- 
lar a les dones treballadores, amb les quals compartia 
una mateixa experiencia i una mateixa vida. 

A més de l'experiencia laboral, Claramunt va 
entrar en contacte amb un ambient social i una ideo- 
logia, caracteritzats pel desenvolupament d'un sindi- 
calisme radical al voltant de la Federación de 
Trabajadores de la Región Española (FTRE) i un 
anarquisme moderat de base col~lectivista." Encara 
que no se sap quan va afiliar-se Teresa Claramunt a 
alguna secció adherida a la FTRE, sembla evident 
que els plantejaments i els ideals d'aquesta organit- 
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Figura 1. Partida de naixement de Teresa Cloramunt, 5 de juny de 7862 (AHS. AMH 131112). 

6 Segons consta en el Registre Civil Municipal que es pot consultar a I'Arxiu Histbric de Sabadell. També va ser inscrita en el Registre 
Parroquia1 de Sant Felix de Sabadell, amb data 5 de juny de 1862, tal com constava en el Registre Civil de Sabadell quan es va casar, 
ja que el Registre Parroquia1 va ser destniit, 

7 Aquestes característiques de les famflies obreres industcials a Enriqueta CMPS I CURA, "Migracions i cicle familiar a Sabadell al 
segle xix", Arraona, núm. 5 (1989), p. 13-14. 

8 Margarida Munier apareixia en el padró general de 1826 com una noia que tenia 24 anys i feia 22 mesos que residia a Sabadell. 
Aquesta infomació 6s d'un arlicle de losep TORMO COLOMINA, "Josep Claramunt", Diari de Sabadell(22.01.2003), p. 2. 

9 Sobre la ciutat de Barbastre, M. Pilar L~scoRz GARCÉS, Barbastro y SU desarrollo urbano en el siglo xrn, Osca. Instituto de Estudios 
Altoaragoneses, 1987. 

10 Sobre aquests anys, entre 1870 i 1900, resulta bisic Esteve DEU I BAIGUAL, "Consolidació i lideratge de la indústria textil llanera" dins 
Sebastián BALFOUR et al., Indústria i ciutat, Sobadell, 1800-1980, Barcelona: Publicacions de I'Abadia de Montsenat, 1994, p. 70-71 

11 Els salaris vanaven molt segons la feina, el lloc geogrific, l'edat i el sexe; per tant, aquesta dada del salari d'aprenenta no deixa de 
ser una referencia per poder-nos fer una idea del que podia cobrar Teresa Claramunt a tretre anys. La dada que s'ha donat a AIT, Acras 
de los Consejos y Comisión Federal de la Región Española (1870-74). Tomo S: Septiembre-octubre 1872. Transcripción, estudio preli- 
minar, notas e índices por Carlos Seco Serrano, Barcelona: Universidad de Barcelona, 1972, p. LXVS. 

12 Per coneixer I'ambient social i la ideologia a Sabadell als anys setanta i vuitanta. AIT, Cartas, Comunicaciones y Circulares del I(I 
Consejo Federal de la Región Espaiiola, (3 vol.). Tomo S: Septiembre-Octubre 1872, Transcripción, estudio preliminar, notas e índices 
por Carlos Seco Serrano. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1972; Andreu CASTELLS, Sabadell, Infonne de l'oposicid. 11: República 
i acció directa 1868-1904, op. cit. p. 9-21; Josep M. BENAUL, "Industtialitració i moviment obrer a Sabadell, 1840-1868, Estudi 
General, núm. 1 (1981), p. 187-197. 



zació ambarien a Claramunt a través de la seva par- 
ticipació o col.laboració amb vagues per reivindica- 
cions laborafs, la seva assistencia a conferencies i 
mítings, la lectura del setmanari d'esquerres Los 
Desheredados, que va comencar a publicar-se l'any 
1882, i, principalment, el coneixement d'homes i 
dones lfigats a la FTRE. 

El sindicalisme a Sabadell tenia, de fet, una gran 
tradició des de la Primera Internacional i havia impul- 
sat un associacionisme apolític i flexible, l'ús de la 
vaga com a tactica dorninant i dues reivindicacions: la 
jornada laboral de vuit hores i la vaga general. El 
desenvolupament d'aquest sindicalisme va quedar 
tallat perla clandestinitat en que es va veure obligat a 

148 viure a partir del gener de 1874." Cany 1881 es va 
iniciar una onada de vagues, relacionada amb la situa- 
ció política de més llibertats i la reorganització sindi- 
cal, que es va mantenir dtirant els anys 1882 i 1883. 

En aquests primers anys de la decada dels vuitanta, 
Teresa Claramunt no era anarquista, com tampoc no 
ho era una pan imponant dels treballadors organit- 
zats. Segurament es movia entre el republicanisme 
federal, que li hauria transmes el seu pare, i uns plan- 
tejaments obreristis radicals que podien ser a prop 
del col.lectivisme perh sense definir-se d'una manera 
clara. Aquesta mateixa ideologia tenia Antoni Gurri, 
que va coneixer al voltant de 1882-1883 i amb el qual 
es va casar el 12 de gener de 1884. 

Antoni Gurri Verges era teixidor i havia nascut a 
Granollers el 1857. Quan va coneixer Teresa, cinc 
anys més jove que ell, era casat. La relació que van 
rnantenir abans de la mort de la dona de Gurri, el 15 
d'agost de 1883, resulta impossible de coneixer, pero 
algun tipus de relació sentimental tenien, ja que es 
van casar quatre mesos després de la mon de la pri- 
mera dona de Gurri. Antoni Gurri era un home cone- 

13 1.a infomaci6 sobre els anys de clandestinitat de la FTRE a loidi PIQUE i p n n ~ h ,  Anan:o-col.lecrivisme i amrco-comuni.~me. 
L'oposició de dues postures en el movimenr anarquista catnla (1881-18911, Barcelona: Publicacions de 1'Abadia de Montserrat, 1989. 

14 La constatació que Antoni Gum havia estat delega1 en diversos congressos obrers a Los Desheredados, núm. 29 (19.1 1.1882). La 

15 Els trebaltadors de la llana estaven distribuill en 36 fabriques mogudes pel vapor i en cieu que aprofitaven les aigües del riu Ripoll. m o p -  
des perla forca hidrhulica. Albano Rosell recordava que, en aquesta Epoca, totes les fabriques eren mogudes a vapor i que li agradava pujar 
a una "eminuncin y desde ella contemplar la ciudad y conrar sus chimeneas humeantes, de las que se percibían más de sesenta de dimen- 
siones considerables": Albano ROSELL, "Vida Vágicas. Maleo Morral. Francisco Feirei', itreball iiikdit], Montevideo, 1940. p. 22. 

16 Aquesta circular es va reproduir dins la secció "Última hora" de Los Desheredados, núm. 56 (26.05.1883). 

17 Efectivameni, La Tramontunu, núm. 102, deia, en la pagina 1, que les societats obreres fan la petició "sense parlar de vaga". 

18 La informació respecte a la convocatbria de la vaga per pan d'alguna societat és de La Trumontuna, núm. 102 (31.05.1883), i la 
referencia a la temeritai 6s d'El Productor, núm. 28 (4.03.1887). 

19 Aquesta informació de l'informe del Consell de la Unión Manufacturera a Andreu CASTELLS, Sabadell, Informe de l'opo,sició. vol. 
11: República i acció directa 1868-1904, op. cit., p. 10,60. Fins i tot en Ir cinquena setmana de vaga es menciona a Los Desheredados, 
núm. 61 (30.06.1883). que havia aparegut un full signat per "varios obreros" en el qual s'explicava que, segons alguns articles del 
Congr6s de Sevilla i segons els Estatuts Regionals, es condemnaven les vagues insolidaries. 

20 La informació sobre les dues reunions prkvies a la vaga apareixien en el Diario de Sabadell, núm. 120 (29.05.1883). 

21 Diaria de Sabadcll, núm. 121 (30.05.1883). 

22 Aquest plantejament que Teresa Claramunt va ser una de les dirigents de la vaga el trobem diverses vegades en el ilibre d'Andreu 
CASTELLS, Sabadell, Informe de l'oposició, vol. 11: República i uccid directa 1868.1904, op. cii. Per exemple diu que els piquels revolu- 
cionaris que van fer possible la vaga el primcr dia eren dirigits per Teresa Claramunt, p. 10, 56. També afirma Castells que el "ccweli" 
del moviment local el 1883 va scr López Montenegro i, afegits a aqucst, Josep Miquel, :Marian Burgues i Teresa Claramunt, p. 10, 45. 

23 Aoucst olanteiament es basa en el let aue Claramunt no va anadixer mencionada mai, fins d e s ~ r é s  dc la vaga, en el dian Los 

" 
suposat paper dirigen1 de Clwamunt quan escriu el famós article titulat "Teresa Claramunt ha muerto" en La Revista Blanca, que va ser 
reproduit a Lola lrunsr, I*i mujer en la lucha social. La guerra civil de España. op. cir 

24 Aquest 6s el plantejament de Fredenca Montseng que apareix en el llibrc de C m e n  ALCALDE, La mujer en la guerra civil española, 
Madrid: Cambio 16, 1976. p. 179; Lola TTURBE, en un article titUlat "Teresa Claramunt", aparegut en la revista Mujeres Libres, núm. 12 (maig 
1938), diu que Teresa Claramunt va iniciar la seva acció social a Sabadell l'any 1884 i no el 1883, any de la vaga de les ser sermanes. 



gut a Sabadell per la seva activitat sindical, ja que 
havia participa1 com a delegat en diversos congressos 
obrers abans de 1882 i era freqüent la seva participa- 
ció en vetllades instructives i en la recollida de diners 
a favor de republicans federals presos.'" 

Claramunt es va sentir atreta per homes i dones 
com Antoni Gum, més grans que ella i amb una certa 
experiencia sindical, i d'aquesta atracció va sorgir 
I'enamorament que la va portar al matrimoni una 
vegada Antoni Gum va quedar vidu. 

Cambient social a Sabadell al principi dels anys 
vuitanta era un amhient d'una certa conflictivitat 
social i, sobretot, d'organització i propaganda al vol- 
tant de la FTRE. El Congrés Comarcal, celebrat el 
julio1 de 1882, i el Congrés Regional del setembre del 
mateix any havien remarcat la importancia de la Ilui- 
ta per la jornada laboral de vuit hores. A Sabadell, la 
petició de la reducció de jornada havia estat present 
ja en alguns conflictes, coin les vagues del ram de la 
constmcció, i, per tant, era una reclamació present en 
les reunions, la propaganda i els conflictes laborals 
sabadellencs. 

Si hi havia un sector a Sabadell que pogués plan- 
tejar aquesta reivindicació amb possibilitats d'exit 
era el dels treballadors i trehalladores de la liana, ja 
que la meitat dels obrers de Sabadell treballava en la 
indústria textil dc la 

El moviment que va provocar la vaga de les set 
sermanes (1883) es va iniciar quan la Unión de 
Trabajadores de la Lana, integrada a la FTRE, desen- 
volupava un procés d'organització sota el principi de 
la resistencia i aconseguí agrupar un miler de treba- 
lladors d'un total, aproximadament, de 12.000. La 
Unión de Trabajadores de la Lana va presentar una 
circular als fabricants de Sahadell,I6 en la qual els 
demanava una reunió per parlar de la reducció de la 
jornada laboral mantenint el mateix jornal. En la cir- 
cular no es parlava de la possibilitat de convocatoria 
d'una vaga". Els fabricants no solament no van rebre 
la comissió enviada per la Unión de Trabajadores de 
la Lana, sin6 que, a més, la van fer esperar en el local 
del Gremi de Fahricants durant una hora, en una clara 
actitud de menyspreu cap a aquesta organització. 

Va ser com a conseqüencia d'aquests fets que 
alguna societat amb "entusiasmo rayano en temeri- 
daa' va convocar una vaga a la qual van acudir, amb 

sorprenent unanimitat, uns 12.000 treballadors18 el 28 
de maig de 1883. Semhla bastant clar, doncs, que la 
vaga es va desencadenar sense gaire preparació i con- 
fiant en la solidaritat de la resta de treballadors de la 
FTRE. No era una vaga reglamentaria, ja que no es 
disposava de caixa de resistencia i ,  a més, la Unión 
Manufacturera no havia estudiat si era factible la vaga 
abans de convocar-la. De fet, el Consell de la Unión 
Manufacturera de la FTRE va informar, en acahar la 
vaga, que aquesta va ser declarada sense la previa 
aprovació de les seccions i, per tant, era insolidhia. 
També s'hi afegia que, a pesar de no ser una vaga 
reglamentaria, els individus i les seccions havien fet 
grans sacrificis per socórrer els vaguistes més neces- 
sitats.lY I ~ Y  

Malgrat la precipitació en la convocatoria de la 
vaga, es van fer dues assemblees generals abans d'i- 
niciar-la i una tercera' ja encetat el conflicte, només 
de dones. Les reunions previes a la vaga van ser mul- 
titudinaries i en la segona es va votar la vaga.'" La 
reunió de dones era molt significativa, ja que a la 
falta de preparació de la vaga es podia afegir un altre 
fet desfavorable, i que podia fer-la fracassar, que era 
la poca mobilització de les dones, que es podia cons- 
tatar en la seva minsa afiliació a les societats d'ofici 
i, per tant, la seva escassa assistencia a les reunions 
preparatbries de la vaga. De fet, aquesta reunió de 
dones "sólo tuvo por objeto animarlas a Jin de que 
sostengan la huelga hasta último trance"." 

Aquesta reunió de dones del 28 de maig planteja 
quin pagué ser el paper de Claramunt en la vaga de 
les set setmanes. Fins ara s'ha considerat que 
Claramunt va ser una de les figures protagonistes de 
la vaga i, fins i tot, que va ser una de les seves diri- 
gents més relle~ants.'~ Tanmateix, la realitat era que 
Claramunt era en aquells moments una perfecta des- 
coneguda i que, per tant, no va tenir cap paper relle- 
vant en la vaga.') Ara bé. el fet que fos desconeguda 
i que no hi tingués cap paper rellevant no vol dir que 
no participés en la vaga. És probable que Claramunt 
hagués comenqat a prendre part en les assemblees de 
la fabrica on treballava i, a poc a poc, prengués la 
paraula en reunions més generals, com la del primer 
dia de vaga o en altres de po~ter iors .~~ 

El conflicte es planteja com una vaga de dignitat 
i de resistencia: "el desafio es a muerte por inani- 



ción", deia el diari Los  desheredado^.^ La posició obrera i no es pot descartar' que fos durant aquestes 
dels fabncants, agrupats en el Gremi de Fabricants, setmanes de vaga quan va comencar a tenir una rela- 
va ser també de resistencia a ultranca, com era habi- ció més íntima amb Antoni Gum. També és molt pro- 
mal en ells davant les vagues realitzades a Sabadell bable que Claramunt fos una de les persones acomia- 
abans de 1883, i, convencuts de les seves raons, van dades després de la vaga, ja que, quan es va casar amb 
decidir tancar ells mateixos les Bbriques fins que els Antoni Gum, el gener de 1884, no treballava fora de 
obrers reconegueren la seva errada de convocar la casa i es dedicava a "las labores propias de su sexo"." 
vaga. Sembla bastant clar que les dues parts van con- De tota manera, la participació de Claramunt en 
siderar la vaga una prova de forca i resistencia, i que la vaga de les set setmanes no solament va tenir un 
perdre la vaga significaria reforcar la posició de I'al- efecte rellevant en la seva vida personal, sinó que 
tre. Per als treballadors, en ple procés d'organització, també es pot considerar el punt de partida de I'acti- 
era vital guanyar la vaga per demostrar ]'eficacia de visme de Claramunt en l'activitat societkria. A més a 
la FTRE i ampliar la seva capacitat de lluita i nego- més, aquesta experiencia en la vaga de les ser setma- 
ciació. Per als fabricants, era també vital guanyar la nes va ser decisiva per decantar Claramunt pel treball 

150 vaga per mantenir el seu poder i no estar obligats a sindical amb les dones treballadores. 
negociar col~lectivament amb les societats obreres. 

La vaga va comencar el dilluns 28 de maig i va Teresa Claramunt, propagandista 
acabar el 17 de juliol. Va ser una vaga llarga i dura, i activista 
que va acabar amb el fracas dels treballadors. Aquest 
fracas va provocar I'allunyament i I'abandó de les Cany 1884 va ser molt decisiu en la vida de Teresa 
societats obreres per part dels treballadors i el pacte Claramunt, ja que es va casar el gener i tota la seva 
de fam contra els vaguistes més actius (unes cent per- família, excepte la seva germana, va marxar a viure a 
sones), que van quedar sense feina. Alcoi. Aquests dos fets van marcar I'inici de la scva 

Des del punt de vista personal, sembla molt pro- etapa de dona adulta i de formació de la seva propia 
bable que Claramunt comencés a tenir una relació família. El fet que durant els primers anys de casada 
més estreta amb alguns dingents de l'organització sempre utilitzés el cognom del seu mxit  i sempre 

25 L a  Desheredados, núm. 57 (2.06.1883). 

26 Aixi apareixia en el certificat de matrimoni d'Antoni Gurri i Teresa Claramunt, celebra1 el 12 de gener de 1884. Registre Civil de 
Matrimonis del Jutjat Municipal de Sabadell, secció la,  tom 13, foli 32. 

27 Aquesta idea que Gurri va introduir Claramunt en el setmanari Los Desheredados apareix mencionada a Alba KOSELL, "Minúcies 
Sabadellenques. Records d'infancia i de joventut", [treball inhdit], Montevideo, 1951, p. 118. 

28 La informació sobre la constitució de la Sección Varia va aparhixer a Los Desheredados, núm. 127 (1.1 1.1884). 

29 L'anticlencalisme i la defensa de I'educació laica eren el nucii d'unió entre diversos moviments -maconeria, espiritisme, republi- 
canisme i anarquisme- dins el Iliurepensament. A més, hi ha també una clara vinculaci6 entre el primer feminisme i aquests moviments, 
tal com afirma Pere SÁNCHEZ r FERKÉ, La magoneria a Calalunya, 1868-1936, op. cit. 

30 Idem. 

31 Aquest escrit es titulava "Adhesiones. A la protesta de las madres de familia" i aparegué a Bandera Social, núm. 37 (25.10.1885). 

32 Hi ha referhncies a aquest corrent obrensta a Pere SÁNCHEZ I &R&, op. cir,, p. 258-259 i 266. 

33 La noticia del naixement de Proletaria va aparhixer a El Productor, núm. 110 (21.09.1888). En la partida de naixement de Proletaria 
Libre, Registre Civil de Sabadell, núm. 108, i en la partida de defunció d'aquesta criatura, núm. 65, constava que Teresa Claramunt es 
dedicava a "las ocupaciones domésticas" o "sin profesidn particulai'. 

34 Que no era el primer fill que perdia la parella Teresa Claramunt-Antoni Gum es pot deduir de la noticia que va aparkixer en El 
Productor, núm. 140 (19.04. L889), quan deia: "Nueva desgracia ha venido a ajiigir a nuestros queridos compañeros Teresa Claramunr 
y A. Gurri. Su hija Acracia fallecid /...19'. El subratllat és meu i el nom d'Acracia no és el que figurava en la partida de naixement. 

35 Soledad Gustavo, en I'article dedica1 a Teresaquan va morir, deia que els anys 1888 i 1889 va estar emigrada a Portugal, pero aques- 
ta afirmacid no s'ha pogut confmar .  Soledad GUSTAVO, "Teresa Clwamunt ha muerto", dins Lola I T U ~ E ,  op. cir., p. 51-56; la referhn- 
cia a Portugal, a la p. 53. 



,ignés i aparegués mencionada en la premsa com a 
Teresa Claramunt de Gum indicava la importancia 
que tenia Guni per a Claramunt i I'existkncia d'una 
certa dependencia, tan1 material, ja que Claramunt no 
treballava fora de casa quan es va casar amb Gurri, 
com intel.lectual i emocional. Tot indica que Antoni 
~ u n i  va tenir un paper de mentor de la seva dona i 
que la va introduir i guiar en els cercles societaris i en 
el setmanari Los Desheredados." 

Són anys decisius en I'evolució posterior de 
Claramunt. Es podria dir que, després de I'experien- 
cia de la vaga de 1883 i del seu mairimoni, Claramunt 
fixarh les bases del que condicionara la seva vida pos- 
terior: d'una banda, el seu activisme en pro de I'anar- 
quisme i la defensa de les dones treballadores, i, de 
I'altra, els primers passos com a propagandista i, tími- 
dament, com a publicista. Tot aixo sota el guiatge del 
seu marit, que va fer una aposta per la capacitat de la 
seva dona per guanyar-se la vida fora de la fabrica 
com a propagandista i publicista. 

Després del fracas de la vaga de les ser setmanes, 
les crides desesperades a l'organització dels trebalfa- 
dors en general, i de les obreres en particular, eren 
molt nombroses a Los Desheredados. El resultat d'a- 
questes crides va ser la creació de la Sección Varia de 
Trabajadoras Anarco-colectivistas de Sabadell, en la 
qual va tenir un paper protagonista Teresa Claramunt. 
El 26 d'octubre de 1884 es va constituir aquest orga- 
nisme, que va decidir tamhé associar-se a la FTRE i 
formar-ne part "a fin de coadyuvar a la emancipa- 
ción de los seres de ambos sexos y luchar enérgica- 
mente en pro del cuarto  estad^".'^ 

Aquest sera el primer intent fracassat de 
Claramunt per constituir una organització de dones 
treballadores amb ideologia anarquista, ideologia a la 
qual la mateixa Claramunt feia ben poc que havia 
arribat. La vida de la Sección Varia va ser efímera ja 
que va desaparkixer després del julio1 de 1885. 

Paral.lelament a aquest primer intent de consti- 
tuir una organització de treballadores, Claramunt 
comen@ a participar en vetllades i mítings sota el 
guiatge del seu marit. Les intervencions de la parella 
Gum-Claramunt eren molt semblants: tenien un con- 
tingut radicalment anticferical i s'insistia en la neces- 
sitat que les dones s'bavien d'allunyar del fanatisme 
religiós, especialment del catolicisme, perquk es 

pogués produir la seva alliberació. Aquests planteja- 
ments profundament anticlericals eren compatibles 
amb el republicanisme, del qual procedien, i amb el 
Iliurepen~ament.'~ 

També és del final de 1885 el primer escrit de 
Claramunt del qual es té constancia. Com a conse- 
qüencia d'un registre de la policia, una dona va tenir 
un avortament i el 4 d'octubre va aparkixer un mani- 
fest de protesta de les "obreras madres de familia"." 
L'article de Claramunt, del 16 d'octubre, era una 
adhesió a la protesta de les mares de família." En 
aquest article, Claramunt iniciava un tret molt carac- 
tenstic de la seva escriptura i discursos, que era par- 
iir de la seva propia experiencia, de les seves viven- 
cies, per desenvolupar un discurs molt proper a les ' 5 '  

dones que la sentien o Ilegien. També hi apareixien 
diversos temes queja  eren presents en els primers 
discursos i que seran una constan1 en el futur: la 
importancia de la maternitat, de I'organització, de 
la instrucció i del suport als companys masculins 
en el camí de la revolució. 

Claramunt i Guni, durant la segona meitat de la 
dkcada deis anys vuitanta, van col.laborar, sense gaire 
exit, en la reorganització societkia a Sabadell després 
de la desfeta de la vaga de 1883, molt relacionats amb 
un grup d'anarquistes del corrent col,lectivista i obre- 
rista que visitaven regulannent la c i~ta t .~ '  La majoria 
d'aquest grup eren treballadors tipbgrafs i alguns s'or- 
ganitzaven al voltant del Círculo Obrero Regenera- 
ción: eren els tipbgrafs Jaume Torrents, Pere Esteve 
(secretari de la Federació Local de Barcelona a partir 
de 1887) i Indalecio Cuadrado, el tintorer Francisco 
Abayá i l'enginyer Fernando Tarrida. 

Mentre Claramunt s'anava consolidant com a pro- 
pagandista en la seva ciutat i als voltants de Sabadell, 
va quedar embarassada d'una filla, Proletaia Libre, 
que va néixer el 12 de setembre de 1888 i que va viure 
cinc mesos, durant els quals Claramunt no va dur a 
teme cap tipus d'activisme, a més de no treballar fora 
de casa." Aquest fet demostra la importancia que tenia 
per a Claramunt la maternitat, ja que no era el primer 
fill que ~erdia .~ '  La nena, a pesar de tots els esforcos, 
va morir el 3 de febrer de 1889 com a conseqükncia 
d'una pulmonia. A partir de la mort de la filla, el matn- 
moni Gurri-Claramunt no va tomar a apa&ixer en la 
premsa i, probablement, va marxar de Sabadell." 





amh totes dues va compartir una organització de 
dones, la Sociedad Autónoma de Mujere~.~ '  

Pera Claramunt, l'emancipació de les dones dels 
múltiples condicionants que les sotmetien i les debi- 
litaven era un tema central de la seva ideologia i de la 
seva activitat com a propagandista i activista. Per 
aquest motiu, durant la decada dels anys noranta, va 
estar relacionada amb la creació de tres organitza- 
cions de dones: I'Agrupación de Trabajadoras (1891) 
-]'única de les tres organitzacions que tenia caricter 
obrerista i anarquista-, la mencionada Sociedad 
Autónoma de Mujeres (1889-1892) i 1'Asociación 
Librepensadora de Mujeres (1896). Aquestes dues 
últimes associacions no eren anarquistes ni obreristes 
i eren un exemple clar dels camps compartits amb el 
lliurepensament del qual parlavem abans. 

Va ser els anys noranta quan Claramunt es va 
guanyar la fama d'oradora d'un gran vigor que cap- 
tivava les masses solament amb la seva presencia, 
que commovia, aixecava i arrassegava les masses, que 
pronunciava sempre paraules ardents, sense 'jtelos 
en la lengua" i amb "entereza de ánimo y varonil 
energia revolucionaria"; en definitiva, que procla- 
mava pertot arreu "la oración diaria de la causa de 
los ~prirnidos".~' 

La tasca propagandista de Claramunt es va comple- 
mentar amb I'inici del vessant de publicista a través 
de la publicació de diverses caries i alguns articles 
en tres setmanaris, El Productor, La Anarquía i La 
Tramontana. A més de les cartes i els articles, 
Claramunt va escriure i va estrenar, I'any 1896, el 
drama teatral El mundo que muere y el mundo que 
nace. 

La tasca com a activista i propagandista de 
Claramunt va ser molt intensa I'any 1891 (s'han tro- 
bat quinze intervencions seves en mitings i vetllades 
de propaganda) i I'any 1892 (s'han trobat set inter- 
vencions en mítings o vetllades). A partir de I'any 
1893, aquesta tasca es va reduir molt com a conse- 
qüencia de la persecució que van patir els anarquistes, 153 

sobretot a partir dels primers atemptats (de I'any 1893 
solament s'ha trobat una intervenció; de I'any 1894, 
cap; de l'any 1895, una intervenció; i de I'any 1896, 
dues intervencions). 

A partir del maig de 1891 es va iniciar el cercle 
repressió-terrorisme que va assolar Barcelona i que 
va culminar durant la celebració del Dia de la Merce 
de 1893." No es tenen notícies que aquesta repressió 
afectés Claramunt fins a l'any 1893 quan, arran d'un 
míting d'estudiants celebrat el febrer de 1893 al 

36 Tercsa CLARAMUNT, La mujer Consideraciones generales ,sobre su estado ante las prerrogativas del hombre, Buenos Aires: A. 
Zuccarelli, [s.al, p. 5. 

37 Hi ha una interessant descripció d'aquesta jornada dcl Primer de Maig a Teinma KAPLAN, Ciudad roja, periodo azul. Los mnvimien- 
tos sociales en la Harcelonu de Picasso (1888-1939), Barcelona: Península, 2003. p. 56-58. 

38 Aquesta idea de la confluencia per falta d'un cos doctrinari elabora1 a Enric O L I V ~  I SERRET, "El moviment anarquista catala i 1a 
francmaqoneria a I'últiin ter$ del segle XIX. Anselmo Lorenzo i la logia Hijos del trabajo", separata de La maconeria en la hist(,,riu de 
España. Actas del 1 Symposium de Metodología Aplicada a la Historia de la Masonería Española, Saragossa, 20-22 de juny de 1983, 
p. 133-151. 

39 Sobre López de Ayala hi ha algunes referencies biogrifiques a Pere SANCHEZ I FETI&, La maconeria a Catalunya, 1868-1936, op. 
cir, p. 169-171; tarnbé hi ha una petifa biografia a Cándida M A R T ~ E Z ,  Reyna PASTOR, M. José de la PASCUA, Susanna TAVERA (direc- 
toras), Mujeres en la historia de España, op. cit., p. 570-572. 

40 Sobre I'espiritisme i Amhlia Domingo Soler hi ha dos ltibres de Gerard Hoxrn: De la mística a les barricades. Introducció a I'es- 
pinrisme cacala del segle XIX dins el conrext ocultistri europeu, Barcelona: Proa, 2001 i Cos i revoiució. L'espiritisme cuiala o les para- 
doxes de la modernirar, Barcelona: Edicions de 1084, 2004, 

41 Sobre la Sociedad Autónoma de Mujeres: Pere SANcIiEZ 1 F E R R ~ ,  la rrra~oneriu a Catalunya, op. cit., p. 172; del mateix autor: "Els 
orígens del feminisme a Catalunya: 1870-1926 (l)", L'Avenc, núm. 222 (febrer 1998). 

42 Aquestes descripcions sobre la capacita! oradora de Claramunt són totes de Frederica Montseny. La referencia que era oradora d'un 
gran vigor i captivava les masses, cn una entrevista de Jaime Espinar a Montseny apareguda a Umbral, núm. 23 (22.01.1938); la referen- 
cia que la seva paraula va commoure, etc., en un article titulat "Teresa Clararnunt o una vida heroica", El Luchador (24.04.1931). 

43 Per coneixer aquest cercle repressió-terrorisme: Montscrrat CAMINAL I BADIA, "El terrorismo en Barcelona de 1892 a 1896. 
Antecedentes del Proceso de Montjulc", tesi de Ilicenciatura, dirigida pel Dr. Carlos Seco Serrano, Universitat de Barcelona; Joaquín 
ROMERO MAURA, La Rosa de Fuego. Republicanos y anarquistas: la política de los obrems barceloneses entre el derastre colonial y la 
8emana Tdgica (1899-190Y), Barcelona: Grijalbo, 1974; Rafael Nmxz FI.ORENCIO, El terrorismo anarquista (1988-1909), Madrid: 
Siglo XX1, 1983; Temma KAPL.AN, Ciudad roja, periodo azul. Los movimientos sociales en la Rarcelonn de Picaso (1888-19.?Y), op. cit 



Teatre Calvo-Vico, Claramunt i el seu home van ser 
detinguts amb relació a uns incidents que es van pro- 
duir en la sonida del míting. El matrimoni Gurri- 
Claramunt va ser jutjat a través d'un consell de guer- 
ra en el qual amb prou feines es va poder provar res 
contra els detinguts. Gurri va ser absolt després de 
passar quatre mesos a la presó i Claramunt va ser 
condemnada a quatre mesos d'arrrst major i al paga- 
ment de 125 pessetes de multa. 

El ccrs Cal i~o-Vico  és un cas paradigmatic de la 
persecució policial que van patir els anarquistes que 
n« donaven supon a les accions violentes dels gmps 
d'acció pero que en patien les conseqükncies. 
L'objectiu deliberat de les autoritats era debilitar i 

154 desprestigiar I'anarquisme, i, sobretot, enfonsar el 
inoviment obrer organitrat. A partir del juny de 1893, 
data en la qual va sortir de la presó pel cas  Calr'o- 
Vico, Claramunt practicament va desapareixer de la 
vida pública, com ja s'ha dit abans. Primer. I'atemp- 
tat contra el capita general de Catalunya A. Martinez 
Campos el setembre de 1893 i, després. l'atemptat 
del Liceu del novembre van portar Claramunt i desc- 
nes d'anarquistes a la presó. Després d'aquests 
atemptats, ni l'any 1894 ni el 1895 es van produir 
atemptats a Barcelona i semblava que es tornava a la 
normalitat. La mateixa Teresa Claramunt va tornar a 
la vida pública i a la seva tasca de propagandista. La 
parella es va veure obligada a marxar de Barcelona, 
probablement perla dificultat per uobar feina, i, quan 
l'any 1876 va esclatar la bomba en la processó del 
Corpus, al carrer de Canvis Nous, vivia a 
Camprodon. 

El matrimoni Gurri-Clarmunt va ser detingut a 
pesar de no viure a Barcelona i disposar d'un certifi- 
cat de I'alcalde i el jutge de Camprodon que provava 
el seu "digno proceder y que no n o s  habíamos  ausen-  

ta<io nunca d e  la Després de quatre dies 
d'interrogatori, Claramunt va ser traslladada a les 
presons nacionals de Barcelona amb altres dones, i el 
seu marit, a Montjuic. Poc temps després, també 
Claramunt va ser maslladada a Montjufc caminant i 
amb les seves poques pertinentes a sobre." Al castell 
de Montjuic, Claramunt va viure una experiencia que 
la va marcar per sempre, tant des del punt de vista 
físic, ja que va estar malalta sense que ningú no en 
tingués cura, com des del punt de vista ideolbgic, ja 

que, després de Montjuic. es pot detectar un purisme 
i un radicalisme en els seus ideals que no hi havia 
abans. Ella mateixa va reconeixer en anicles postc- 
nors que els fets de Montjufc havien "de jado eri ~ n i  
u r ~ c ~  huella más projknda" que qualsevol altre fet, i hi 
afegia: 

" j...] \ e»  upurccer la ierriblr silurru dc.1 rri~l~fi io cosri- 
/lo de Morirjiiich. porqiir era él enlacé rnh do1i1re.r con 
/o.> d(>/ores de los oniig<i~ y vi (Ir cerco, niir? de cerca. 

l<i, rrisríxirnos ~fecros de 10,s insirunienros qite/i~r~cior~u- 
haii e,] lo :nqt¿i.sición rnodrrr~ci oí el clinsyirido del 
lúrigo u1 crilznr 1o.r carnes dr Icis vícrimn.~ v heredé los 
nrult~r /iJicos que nie urorrrierzran y perdí c i I  ser </"e 
ruriro ~imriba, mi purlre, nzi i/iiuriilo pudre".'" 

Finalmciit, el matrimoni Gurri-Clarmunt i altres 
anarquistes van ser absolts, pero estaven obligats a 
patir la deportació a Riu d'Or, tot i que podien optar 
per desplacar-se a un país europeu si podien pagar-se 
les despeses del viatge. Els Gurri-Claramuut forma- 
ven pan d'un grup de 28 persones que es van traslla- 
dar a Anglaterra. D'aquest país van passar a Franca i 
d'aquí van tornar cap a Barcelona, on se sap que 
vivien I'abril de 1898. Claramunt i el seu marit van 
participar, com molts altres, en la campanya a favor 
de la revisió del Procés de Montjuic que va posar en 
marxa el peribdic republica El Progreso. dirigit per 
Alejandro Lerroux. Encara que no es va aconseguir la 
revisió del procés, van ser indultats els 23 presoners 
que quedaven a la presó el maig de 1900, perb amb 
I'obligaciíi d'expatriar-se. 

L'anarquista de catedra 

A partir del Procés de Montjuic, i encara que 
Claramunt va tornar a ser durant uns quants anys una 
propagandista molt coneguda i va participar en con- 
flictes molt importants, com ara la vaga general de 
febrer de 1902, va quedar marginada de la direcció de 
I'anarquisme per diversos motius, entre els quals va 
destacar el fet que no va donar supon al sindicalisme 
de Solidaridad Obrera, que Claramunt considerava 
moderat. 

En aquesta falta d'adaptació i de defensa de plan- 
tejaments intransigents i puristes va tenir un paper 
molt destacat un personatge molt particular que tin- 



Fotagrafia 1. Teora Clararnunt. Extreta de: Lola Iruant. Lo niujer en la 
lucho social. La Cuerro Civil de Erpona, Mexica DF: Editores 
Mexicanos Unidos.ig74. p. 50. 

guk una gran influencia en la vida personal i pública 
de Claramunt: es tractava de Leopoldo Bonafulla." 
Clararnunt va abandonar el seu marit. probablement 
al final de 1901, i va mantenir una relació afectiva 
amb Bonafulla fins al final de la primera decada. 
Amb Bonafulla va compartir el que abans havia com- 
partit amb Gum: els mítings, les campanyes de pro- 

Fotografia >. Leopoldo Bonofullo. regon cornpony de Terera 
Clorornunt entre igoi-tgog. (Biblioteca Arus).  

paganda, les detencions i, fins i tot, I'irnpuls d'alguns 
diaris com El Productor. 

La primera decada del segle xx va significar, 
doncs, canvis importants en la vida personal de 
Claramunt, pero tamb6 va ser una etapa que va estar 
marcada pels dubtes cap a un sindicalisme emergent 
amb el qual, finalment, Claramunt no es trobarh de 

44 Carta escrita per Antoni Gurri. amb data 10 de febrer de 1898. a Lo Campaña de "El Progreso" a favor de las víctimas del pmce- 
so de Monrjuich. Barcelona: Tarraco. Viladot y Cuesta Impresores, [S.S.], p. 98-102. 

45 Sobre el procés de Montjuic. Ramon SEMPAU, Los Kctimarios, Barcelona: García i Manent. I W ,  Federico URALES, Mi vida. 
Barcelona: Biblioteca de La Revista Blanca. 1930. 3 v.; Diego ABAD DE SANTILlh. Contribución a la Historia del Movimiento Obrero 
Erpoñol. Desde sus orígenes hasta 1905, Mexic: Cajica, 1960: Andreu CASTELLS, Sobadell. Informe de I'Oposició. 11. op.ci1.; José 
ALVAREZ JUNCO. El Emperador del Paralelo .... op. cit.; Temma KAPLAN, Ciudad mja, periodo azul. op. cit. 

46 Aquest fragment és d'un article de Teresa Claramunt: "4 de Mayo". El Productor. núm. 4 (6.05.3905). p. 2. 

47 Sobre Leopoldo Bonafulla es t6 molt poca informació. Hi ha dues petites biografies a M. Teresa MART~NEZ DE SAS. Pelai PACES 1 

BLANCH (coord.), Diccionari Biogrofic del Moviment Ohrer als Paisos Cotalans, Barcelona: Universitat de Barcelona, Publicacions de 
I'Abadia de Montserrat. 2000. p. 234: Miguel IÑIGUEZ. Esbozo de una enciclopedia hisrdrico del anarquismo español. Madrid: 
Fundación Anselmo Lorenzo, 2001. p. 206. Tarnbé es poden trobar referencies sobre Bonafulla en la primera decada del segle XX a 
Laura VICENTE VILLANUEVA. 'Teresa Clararnunt i Creus (1862.193 I r ,  [treball inedit], 2003. 



gust. Encara que Claramunt va mibar al sindicalisme 
partint de la seva propia situació com a teixidora de 
fabrica a Sabadell, la falta de continu'itat en el treball 
assalariat va provocar que no estigués organitzada en 
una societat d'ofici, sinó en els grups d'afinitat. 

En el grup d'afinitat eren les idees, i no I'ofici, la 
base exclusiva de I'organització revolucioniria. El 
sindicalisme era, des de la perspectiva del grup d'afi- 
nitat, un instrument ')ara arrancar del indeferentis- 
mo y de la ignorancia a sus compañeros; el estúpido 
se convierte en consciente, y luego, de evos elemen- 
tos, se unen los afines, para exponer feorías o poner 
en pructicu iniciat~vas".'~ Pero tomar a les societats 
obreres d'ofici, molt delmades pei terrorisme i la 

156 repressió, no era gens facil. Les societats obreres 
havieu mantingut un sindicalisme pragmitic, amb 
una escassa cirrega ideologica i arnb uns objectius 
molt clars: aconseguir a través de la lluita sindical 
una millora real de les condicions laborals del treba- 
Ilador. Un sindicalisme que era possibilista, ja que 
tractava d'harmonitzar la implantació de millores 
amb el que permetien les circumstincies. Un sindica- 
lisme, en definitiva, que pretenia la unitat de tots els 
treballadors a la recerca de S'eficicia i que es decan- 
tava, per tant, per l'apoliticisme i I'autonomia de 
cada societat d'ofici amb relació a les tictiques sindi- 
cals, encara que I'acció directa estava molt arrelada a 
un sindicalisme que arrencava de la Primera 
Internacional." 

Sobre la base d'un sindicalisme debil, desorga- 
nitzat i amb plantejaments economicistes es van deci- 
dir a actuar els anarquistes com Clxamunt i el seu 
company Bonafulla, perb també, convé no oblidar- 
ho, els republicans encapcalats per Lerroux. 

L'objectiu de I'anarquisme, per a Claramunt, era 
la desirucció del capital, i, en aquesta Iluita, la vaga 
general era la batalla decisiva. Una vaga general que 
no podia ser sinó revolucionhria i per a la qual es 
necessitava una propaganda constant amb l'objectiu 
de la conscienciació i de convencer les masses d'o- 
brers, que havien de ser els protagonistes de la revo- 
lució. De tota manera, no calia que la majoria arribés 
a ser-ne conscient, ja que "basta y sobra para el 
triunfo con un diez por ciento de con~encidos".~~ 
Claramunt tenia molt ciar el paper dirigent d'una 
minoria conscient, que era l'encarregada de la cons- 

cienciació i de convencer a través de la propaganda i 
accelerar el procés revolucionan. Cingrés en les 
societats d'ofici era merament tictic, el sindicalisme 
era un mitji d'agitació que podia preparar el camí de 
la revolució. Aquest alegre revolucionarisme feia més 
comprensible I'esclat de la vaga general del febrer de 
1902 i el seu rotund fracis. 

La vaga general de 1902 va comenqar al final de 
1901 amb una vaga de serradors mecinics per la 
reducció de la jornada laboral de deu a nou hores. El 
conflicte es va estendre a la resta del sector metal,lúr- 
gic barceloní, que va declarar vaga general el 23 de 
de~embre.~'  Els vaguistes eren uns 12.000, pero no 
van aconseguir aturar els establiments més impor- 
tants del ram. Per als anarquistes, aquest conflicte 
típic d'un sindicalisme radical no era revolucionari, 
era una vaga per a una "mejora relativa. reducida y 
pobre, por cuanto no querian más que asegurarse 
[...] la indispensable pitanza para si y sus familias", 
encara que tenia també una dimensió "generosu y 
grande" pel fet de voler, amb una rebaixa d'hores, 
proporcionar feina als seus companys aturats." 

A mesura que la vaga s'allargava per la resisten- 
cia patronal, els anarquistes comencaven a clamar per 
una vaga general de solidaritat i dignitat arnb els 
metal.lúrgics. El míting que es va celebrar el dia 16 
de febrer de 1902 al Circo Español pretenia acordar 
la vaga i demostrar "a las clases directoras y capita- 
listas que, sin el obrero a quien desprecian, no es 
posible la vida social"." 

Teresa Claramunt en va parlar en el míting en 
represeniació dels carreters, ofici en el qual no treba- 
llava perb que demosirava que no estava integrada en 
cap societat obrera perque no realitzava cap activitat 
laboral d'una manera continua. Aquest míting, en el 
qual tingueren un gran protagonisme anarquistes 
com Mariano Castellote i el company de Claramunt, 
Bonafulla, acorda la vaga general, que comenci el 
dia 17 de febrer. Van ser els piquets els que van esten- 
dre la vaga i ja al migdia del dia 17 participaven en la 
vaga 100.000 treballadors, al voltant d'un terc de la 
seva població. 

La vaga, que es va mantenir fins al dilluns 24 de 
febrer, va fracassar, ja que els metal.lúrgics no van 
aconseguir cap de les seves reivindicacions i les con- 
seqüencies van ser bastant greus per al moviment 



obrer organitzat i per als anarquistes. De tota mane- 
ra, la vaga de 1902 fou un dels conflictes més impor- 
tants que es produiren a Espanya fins aquel1 moment, 
pel nombre de vaguistes i perla seva durada. Encara 
que els seus dirigents, entre els quals es trobava 
Claramunt, buscada per les autoritats durant tota la 
vaga amb intensitat, pretenien que fos una vaga revo- 
lucionaria, no ho va ser, perque els seus objectius no 
eren revolucionans i perque la resistencia que podien 
oferir a 1'Estat era mínima. De fet, no va ser necessa- 
ri portar gaires reforqos de fora de Barcelona i ni tan 
sols es van utilitzar els canons lleugers de campanya. 
Els treballadors solament anaven armats amb pals i 
pedres, i el tiroteig va ser obra de franctiradors amb 
pistoles i escopetes velles. Es van aixecar barricades, 
pero poques. Els obrers van anar a la vaga per solida- 
ritat i dignitat, i només van assaltar forns de pa per 
menjar. 

Les conseqüencies de la vaga general sobre la 
classe obrera van ser terribles, i fou encaixada com 
una desfeta." A més, va coincidir amb una percepti- 
ble contracció econbmica que provoca I'inici d'una 
etapa de quave o cinc anys de desmobilització sindi- 
cal. La vaga va servir als empresaris per justificar la 
seva política de reducció de costos laborals. Es va 
perseguir els obrers més destacats durant la vaga a 
través de llistes que es passaven els empresans per no 

donar-los feina i van ser detinguts ai voltant de 370 
agitadors, entre els quals hi havia la parella 
Claramunt-Bonafulla. La suspensió de les garanties 
constitucionals que es decreta el febrer de 1902 es 
prolonga durant més d'onze mesos, fins al gener de 
1903. Encara que durant I'any 1903 es produí una 
cena recuperació de l'activitat sindical i de la con- 
flictivitat laboral, la decadencia fou evident a partir 
de 1904. 

Pero el fracas de la vaga no va desanimar 
Ctaramunt i el seu company, que, després de ser alli- 
berats, van continuar el seu activisme i la seva tasca 
de propagandistes, i van posar en marxa una gira de 
propaganda per Andalusia els mesos de setembre i 
octubre de 1902." Aquesta gira de propaganda des- 157 

perth una gran expectació i els seus discursos van ser 
escoltats per milers de treballadors andalusos de 
Cadis, Mhlaga i Sevilla. A pesar de I'exit de la gira de 
propaganda, la realitat era que l'anarquisme havia 
iniciat, després de la vaga general de 1902, un camí 
de decadencia marcat per la desorientació i la coiifu- 
sió dels militants sobre els objectius en els quals s'ha- 
via de centrar l'anarquisme després del fracas de la 
mencionada vaga. La retirada dels anarquistes de les 
societats d'ofici va agreujar la decadencia d'aquestes, 
a més de la descontianca dels obrers barcelonins 
envers els plantejaments anarquistes. Per acabar d'a- 

48 Teresa CLARAVUNT, "Organización", Suplemento de La Revista Blanca (Madrid), núm. 46 (31.03.1900). 

49 La definició del sindicalisme radical es por coneixer extensament a Laura VICENTE VILLANUEVA, Sindicali~mo y conflictividadsocial 
en Inragoza (1916-1923), Saragossa: Institución Femando el Catblico, 1993, p. 157. 

50 Teresa CIARAMUNT, "A grandes rasgos", La Huelga General, núm. 6 (5.01.1902). 

51 Sobre la vaga general de 1902: La huelga general de Barcelona: verdadera relación de los sucesos desarmllados con motivo del 
paro general en Barcelonn durante la octava semana de esre año por un festigo ocular, Barcelona: Imprenta de Pedro Toll, 1902; 
Federico URAI.ES, Mi vida, op. cit.; Claudi AMETLLA, Memdries polifiques, 1890-1917, Barcelona: Pbrtic, 1963; Joaquín ROMERO 
MAIJRA, La Rosa de Fuego, op. cit.; Joan B. CULLA 1 CLARA, El republicunisrne lerrowUta a Caralunya, Barcelona: Curial, 1986; 
Gemma RAMOS, Soledad BENC~OECIIEA, "La patronal catalana y la huelga general de 1902". Historia Social, núm. 5 (1989), p. 77-95; 
José ÁLVAREZ JUNCO, El Empemdo~ del Paralelo ..., op. c i t ;  Temma KAPLAN, Ciudad roja, periodo azul, op. cit. 

52 Aquesta informació va apaAixer un any desprgs de la vaga general en La Huelga General, núm. 13 (20.02.1903), en un article sense 
signatura titulat "Recuerdo de la Huelga General de Barcelona. Febrero, 1902". 

53 "A los obreros de Barcelona. A los de la capital y la región", Barcelona (16.02.1902). full volant (Col.lecció Nettlau). 

54 Sobre la decadencia de I'anarquisme després de la vaga de 1902: Joaquín ROMZRO MAURA, La Rosa de Fuego, op. cit., p. 235-238. 

55 Sobre aquesta excursió de propaganda hi ha diversa infonnació en la premsa anarquista: El Pmductor va recollir una serie d'arti- 
cles de Leopoldo Bonafulla tituiats "Recuerdos de una excursión", que es van iniciar en el núm. 1 (29.11.1902), i van concloure en el 
núm. 15 (7.03.1903). També va sortir infonnació a Tierra y Libertad els mesos de setembre, octubre i novembre de 1902. Igualment en 
donaven noticia puntual alguns peribdics de Barcelona com La Veu de Catalunya, núm. 1345, 1347, 1351 i 1361, dels dies 11, 13, 17 
i 27 d'octubre de 1902. També va donar informació sobre I'excursió La Publicidad, núm. 2463, 8644 i 2479, dels dies, 11, 16 i 27 
d'octubre de 1902. També es fa referencia a aquesta excursió a Temma KAPLAN, "Teresa Claramunt a Andalusia", Catalunya, núm. 3 
(iuliol-agost 19861, p. 9. 



greujar la situació, a partir de 1904 va reapareixer el 
terrorisme. 

A més, sera després de la vaga de 1902 quan es 
produira la marginació de Claramunt de la direcció i 
el protagonisme dins l'anarquisme barceloní. No 
eren solament les diferencies respecte al tipus de sin- 
dicalisme el que provocara la marginació de 
Claramunt, sinó les polemiques i actituds respecte 
als polítics del seu company Leopoldo Bonafulla. En 
aquest sentit, va destacar la dura polemica que es va 
produir entre Bonafulla (que sempre va comptar amb 
un cert suport de Claramunt) i el gmp El Productor, 
d'una banda, i els gmps d'afinitat anarquistes de 
Barcelona i Tierra Y Libertad de la família 

158 Montseny-Mañé, de I'altra. La polemica es va pro- 
duir com a conseqüencia de la relació entre 
Bonafulla i Canalejas, que va proporcionar a Bonafulla 
la seva sortida de la presó el 1902 i diners a canvi 
que els obrers fessin una bona rebuda a Canalejas 
quan arribés a Barcelona. L'acusació era certa, ja 
que el mateix Bonafulla va reconeixer públicament 
la seva equivocació,16 perb els gmps anarquistes de 
Barcelona mai no li van perdonar aquest error. El 
resultat d'aquesta polemica va ser, a partir de 1903, 
la marginació de la parella Claramunt-Bonafulla de 
l'activitat propagandística de l'anarquisme barcelo- 
ní, ja que va desapareixer de les convocatbries de 
mítings que es van produir a partir d'aquest any. La 
marginació de Claramunt no va ser tan dura i, a par- 
tir de 1904, es pot comprovar una certa recuperació 
de la seva activitat propagandística, pero fonamen- 
talment fora de Barcelona. En la ciutat només parti- 
cipava en conferencies reduides. Aquest aillament i 
marginació van provocar que la parella i el grup d'a- 
deptes al voltant d'El Productor es tanquessin més 
en si mateixos i accentuessin el punsme i la intran- 
sigencia. 

Al voltant de 1905, Teresa Claramunt va escriure 
el fullet de contingut feminista més elaborat, ja que la 
resta eren petits articles publicats en la premsa. Es 
tractava de La m u j e ~  Consideraciones generales 
sobre su estado ante las prerrogativas del hombre. 
En aquest fullet de setze pagines, Claramunt va pre- 
tendre fer desapareixer els errors sobre l'educació de 
les dones, combatre la seva ignorancia i buscar les 
causes del sosteniment d'aquells errors. Claramunt 

va desenvolupar en aquest treball idees feministes de 
sorprenent modernitat, que la van convertir en una 
autentica pionera." 

Pero els anarquistes que s'havien allunyat del 
sindicalisme i de les masses obreres, mentre els 
lerrouxistes els atreien als seus mítings i organitza- 
cions, van comencar a replantejar-se el seu aillament 
i van intentar convocar una gran dcmostració de soli- 
daritat obrera el Primer de Maig de 1906. No es trac- 
tava d'una vaga revolucionaria sinó solament de tor- 
nar a plantejar I'antiga reclamació de la reducció de 
la jornada laboral. La convocatoria va resultar un 
fracas i els anarquistes van comencar a plantejar-se 
amb urgencia tata la seva estrategia. El 3 d'agost de 
1907 es va constituir Solidaridad Obrera amb 57 
societats obreres d'ofici i oberta a tots els que vol- 
guessin participar en la lluita contra el capital, nova- 
ment I'antic sindicalisme radical, en el qual podien 
conviure anarquistes, republicans i socialistes. 

Claramunt i el seu company van acceptar com a 
positius els primers passos de la constitució d'aques- 
ta nova organització, pero ben aviat es van distanciar 
de Solidaridad Obrera perque ells no podien assumir 
la moderació del sindicalisme radical de la nova 
organització. Claramunt i Bonafulla eren partidaris 
d'un sindicalisme anarquista, que excloia altres ideo- 
logies i que defensava un plantejament clarament 
revolucionari. En els articles que van escriure la pri- 
mavera de 1908, Claramunt i Bonafulla afimaven 
que eren "societarios" perb també revolucionaris, i que 
la nova federació no ho era. Aquesta posició va pro- 
vocar que des de la premsa que defensava la nova 
organització, Solidaridad Obrera i Tierra y Libertad, 
s'acusés la parella de provocadors i se'ls marginés de 
la nova organització. 

En aquest context es van produir els esdeveni- 
ments de la Setmana Trigica,18 en els quals la parella 
Claramunt-Bonafulla no va tenir cap paper significa- 
tiu a causa de la seva marginació de Solidaridad 
Obrera. Tanmateix, la repressió fou molt dura, ja que 
als morts que es van produir s'hi havia d'afegir l'ele- 
vat nombre de detinguts, el tancament de centres 
obrers, escoles laiques, centres culrurals i instmctius, 
les deportacions d'unes 200 persones i, sobretot, la 
seventat sobre unes quantes personalitats simbbli- 
ques, entre les quals destacava Ferrer i Guhdia. 



Entre els deportats fora de Catalunya figuraven 
Claramunt i Bonafulla, que, tot i que no havien tingut 
un paper protagonista en els fets, encara eren molt 
coneguts per les autoritats com a figures destacades 
de I'anarquisme. La generació de duigents, entre els 
quals es trobava, al principi del segle. la parella 
Claramunt-Bonafulla, ja havien estat desplacats de 
la direcció de I'anarquisme abans dels fets de la 
Setmana Tragica, pero aquests successos i la funda- 
cid, el 1910, de la Confederación Nacional del 
Trabajo (CNT) posaran de manifest el relleu genera- 
cional." En aquells moments, els noms de I'anarquis- 
me barceloní eren Mariano Castellote, Francisco 
Cardenal, Francisco Miranda i Tomás Herreros. 

Teresa Claramunt va arribar 1' Aragó, desterrada, 
a 47 anys i un periodista d'Osca es va referir a ella 
com l'"annrquista de catedra", propagandista infati- 
gable que, per la scva edat i els nombrosos patiments 
causats per la presó i les deportacions, tenia ja una 
salut delicada. La deportació, a més a més, va sepa- 
rar la parella, queja no va tomar a viure junta. 

Quan es va aixecar la suspensió de les garanties 
constitucionals al final de 1909, la majozia dels des- 
terrats va tornar a Barcelona, perb Claramunt es va 
quedar a viure a Saragossa, on no li costa gaire inte- 
grar-se en els cercles anarquistes de la ciutat, entre 
els quals hi havia alguns coneguts, com Nicasio 
Domingo o Manuel Buenacasa. Va ser acollida a casa 
del ferroviari Datmau a canvi d'instruir i educar les 
seves filles. Claramunt es va instal.lar en la ciutat 
juntament amb una petita colonia catalana, fet que 
demosuava les estretes relacions que hi havia entre 
els anarquistes i els sindicalistes de Saragossa i 

Barcelona. No es tractava solament de la relació 
publicista que van mantenir molts dirigents amb els 
brgans barcelonins de la CNT, ni de la regular 
presencia de catalans en els actes de propaganda con- 
federal, sinó de l'elevat nombre d'aragonesos que 
van passar a formar part de les cúpules dingents de la 
CNT a Catalunya i les repetides "tomades" a terres 
aragoneses. El cas paradigmhtic va ser el de Manuel 
Buenacasa, perb la llista és molt Ilarga: Miguel Abós, 
Felipe Alaiz, Ramón Acín, Arturo Parera, etc. També 
es van instal.lar a Saragossa catalans, com és el cas 
de la mateixa Claramunt i altres que, fugint de la 
repressió a Barcelona durant els anys vint, van viure 
a la ciutat aragonesa: García Oliver, Vicente Segura, 
Luis Riera, Pedro Fuste, etc." I SY 

A Saragossa, el seu activisme i la seva tasca de 
propaganda es van reduir molt, perb es va convertir 
en una anarquista de catedra o, com deia Buenacasa, 
en un "oráculo indiscutible, guía y consejer~".~' De 
tota manera, a I'iuici de la seva estada a Saragossa, 
Claramunt encara es va integrar amb forca en la dina- 
mica de I'anarquisme i del sindicalisme saragossans 
i encara li va tocar patir un nou empraionament, que 
va ser definitiu per a la seva salut. Efectivament, en el 
congrés que va celebrar la CNT el 191 1 es va pren- 
dre la decisió de convocar una vaga general en soli- 
daritat amb els carreters en vaga de Bilbao i contra la 
guerra del Marroc, i, a més, la CNT va decidir fixar 
com a lloc de residencia del Comite Nacional la ciu- 
tat de Saragossa. El dia 12 de setembre de 1911 era 
pública la decisió de la Federación Local de 
Sociedades Obreras de Zaragoza de donar suport a la 
vaga general i, en el míting que es va celebrar el dia 

56 Peral seguiment d'aquesta polkmica, que té els ongens el juny de 1902 i que es va produir entre el novernbre de 1902 i el maig de 
1903, s'han de consultar El Pmducror i 71erra y Libertad d'aquests mesos. 

57 Sobre aquest fullet de Teresa Claramunt: Laura VICENTE VILLANUEVA, Teresa Claramunt i Creur (1862-1931), op. cir., p. 173-176. 

58 Sobre els esdeveniments de la Setmana Trigica: Leopoldo BONAFULLA, La re~ol~ción  de julio, Barcelona, 1909: Joan CONNSLLY 
ULLMAN, La Semana Trágica. Estudio sobre las causas socioeconQmicas del anriclericalismo en España (1898-1 912), Barcelona: Ariel, 
1972; Joaquín ROMERO MAURA, La Rosa de Fuego, op. cit.; J o d  ALVAREZ JUNCO, El Emperador del Paralelo ..., op. cit.; Joan B.  CULLA 
1 CLARA, El republicanisme Ierrouisra a Catalunya, op. cit.; Temma KAPLAN, Ciudad roja, periodo azul, op. cir. 

59 Sobre el relieu generacional: Pere GABRIP.~., "Propagandistas confederales entre el sindicato y cl anarquismo", Ayer. núm. 45 (2002). 
p. 105-145, 108; Adolfo BUESO, Recuerdos de un cenetisra. De la Semana Trágica (1909) a la Segunda República (1931). Barcelona: 
Anel, 1976. 

cies a aquestes relacions a Laura VICENTE VLLANUEVA, ~indicilismo y conflicrividad social en &rag;za, op. cit. p. 110, 134, 135. 

61 Manuel BUENACASA, El movimiento obrero espanol 1886-1926. Hisroria y critica, Madrid: Júcar, 1977, p. 176. 
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l~odíc i  n i  ja d u b u  confelrnciu"." Claramunt afirmava 
que no podia reconeixer els seus visitants perque "u 
irti nlerro d e  disrartcicr no disrúlgue l a s  persortris". La 
signatura de la declaració era tremolosa. 

Com a resultar de les diligencies semblava clar 
que el processar Francisco Ascaso havia estat a casa 
de Claramunt i. com que rxistien indicis que podia 
ha\.er-hi ohjectes o papers que podien aclarir el delic- 
te. es va decidir l'entrada i registre del domicili de 
Claramunt. Lacra de registre"' recollia que no s'havia 
trobat cap document que tingués relació amh I'objec- 
te del registre. 

De tota manera. Torres Escartín va acabar decla- 
rarit que Les reunioiis ainb Ascaso, "donde  .re hcibló 

d e  ciar ttrl golpe de efecto t?icrturzdo u1 Alrobispo".*' se 
celebraven en la casa on vivia Claramunt i que aques- 
ta assistiü a les reunions. 

D'aquestcs declaracions es desprenia que 
Claramunt coneixia que s'estava preparant alguna 
acció de cAstig perla mor[ de Salvador Seguí i que va 
entrar en contacte amb els encarregats de cvmelre 
l'assassinat abans i després de I'atemptat. 
Probablement per I'edat i la malaltia, Claramunt 
finalment no va ser detinguda. 

El 1924 va tornar a Barcelona. La seva saltit, ja 
iiiolt deteriorada, li va impedir, a poc a poc, fins i tot 
la mohilitat física, i a1 final dels seus dies va quedar 
immobilitzada en una cadira de rodes i mantinguda 
gricies a la seva germana, que la va acollir a casa 
seva, i els seus companys d'idees, que cotitzaven peti- 
tes quantitats de diners per procurar per les seves 
necessitat~.~~ Com que Claramunt no es podia moure 
de la seva cadira. el pis del carrer de Mendizábal es va 
convertir en un lloc de "peregrinación semar~ul" on 
anaven un "ramillete de viejas": Cayetana Griñón. 
Francisca Saperas i Tomasa, "la de Sants", que narra- 
ven les seves vides davant altres dones joves que les 
escoltaven amb "deleite". Es tractava de Frederica 
Montseny, Libertad Ródenas, les filles de Francisca 
Saperas i la seva propia néta, que encara avui recorda 
les seves visites al carrer de Mendizábal quan tenia 
deu o dotze anys."' També la visitaven altres com- 
panys, com era el cas del vell Bartolomé Boix, antic 
col~laborador d'El Productor, Tomás Herreros i, quan 
venien a Espanya per recollir testimonis i documenta- 
ció, Max Nettlau i Emma Goldman. 

No es poden tancar els últims anys de la vida de 
Claramunt sense fer referencia a I'extraordinhria 
admiració i estimació que sentia Frederica Montseny 
per Claramunt. ja que la considerava la seva mate 
espiritual. Pera Montseny. Claramunt " f u e  e l  verbo,  

la voz !- e l  (rima poéricus J c~rciientes" i hi afegia: 
"Ante Tere.r<r Clar<rnrunt sienlo siempre cornri un sobre- 

co,qi~riimto: c»i?ro I J I I  re.speto s<?,er!rdo e insri~irivo: conio 

irtia adrnirriri,j,i j'rn.iim.sa ? ardioite. ;012. quisiera ser 

pura eliu, tnolire sin hilos. la hija que c»ririnuuru, oina.xe 

? exituiiarri las icleu~. lo.\ enrr~.sia_ii?ros. las iuclius, ios 

hemisnror, Ia rp»peyri ni<rgit@c<i de .su vida! "." 

Teresa Claramurit va morir el dia 1 1  d'abril de 1931 
a les tres de la matinada en el seu domicili del carrer 
de Mendizábal a 68 anys d'edat. Van ser Frederica 
Montseny, Libertad Ródenas i una tal Teodora les 
que van tenir cura d'amortallar-la i fer les gestions 

62 El scguiment d'aquests incidenis a Heralh de Ara& 
(18.09.191 11, i a Lola i i c ~ s t ,  L a  mujer rrr la Irdcha social. La 
guerrn civil de Espati<i, o)>. cit.. p. 55. 

63 Aquesta infr>rmiicid és de Lola ~ I J K H E ,  Ihidenr, p. 55. 

64 Ibidem, p. 55. Pel que fa a Ojeda i a I'arribada de Claramunt 
a Sevilla. a Frederica MONTSEKY, Mis prirnero.~ cuarenta aitos, 
Barcelona: Plaza y Janés. 1987. p. 36. 

65 Respecte a aquests lestimonis cal destacar el de Manuel 
Bi:r:i\ncnsn. El movimientr, obrero erl><iitol, op. cit., p. 177, i el 
de Juan <;AR<'~A Oi.IvEn. El eco de lorprisos. Barcelona: Ruedo 
Ibérico, 1978. p. 119. 631-632. Sobre I'assassinat també es pot 
consultar: [.aura Vici ;~~.  Vii . i .~~i i r \ in ,  Sindicalismo y conflicti- 
vidad social en Zuragoza, op. cit., p. 143-144. lgualment s'hade 
consultar el Sumario por ei ase.rinalo del Cardenal Soldevila. 
Causa núm. 237 (3.02.1924). 

66 Suniorio por el <iscsinuro <fe[ Cordcn<ii Soldevilla. Causa 
núm. 237 (10.06.1923). 

67 Iúidern ( 1  1 .Oh.1923). 

68 lbidern (4.02.1924). 

69 Sobre aquesta etapa final de la seva vida, Frederica 
MONTSENY, Mis primeros currrenro añr~s, op. cit., p. 44; Frederica 
M o r j r s t : ~ ~ .  "[.as vestales del idear,  La Revista Blanca, núm. 
161 (1.02.1930), p. 397.399; Frederica M O N T S ~ Y ,  '"Teresa 
Claramunt o una vida heroica", El 1,uckador (24.04.1931), repro- 
duit a Escrits pnlítics de Frrderic<r Munrsen.~, p. 39. Nota "De 
Solidaridad" al Suplemento dr la Revisto Blanca, núm. 145 i 162 
(1.01.19?9 i 15.021930 iespectivament). 

70 Frederica MOKTSENY, Mis prirnrros cuarenra años, !)p. cir., p. 
44. 1 el record de les visites al carrer de Mendizábal a Antonia 
Fo:ou.r\~ii.~ns, Breve rrsitmen histórico familiar de mis ascen- 
dientes. (p .  cit.. p. 7. 

71 Frederica M~NTSEYY, "Las vestales del ideal", op. cit. 



necesskries pera I'entemment." que es va efectuar el 
14 d'abril, data bastant simbblica per al moviment 
obrer, ja que es va proclamar la Segona República. 

Conclusions 

Teresa Claramunt fou una dona amb un temperament 
nerviós que porta a t eme  una activitat desbordant i 
que era oberta, diplomatica i cordial. Tingué una gran 
cunositat intel.lectual i ,  gracies al seu autodidactis- 
me, acaba tenint coneixements sobre una mica de tot. 
Tenia un do especial per parlar en públic i era una 
bona comunicadora, encara que era extremament 
reservada pel que fa a la seva vida personal. 

162 Aquesta dona era propagandista, pero no era 
intel.lectua1, ja que les seves idees no les va alimen- 
tar inicialment amb I'estudi i la cultura. sinó amb el 
cor, ['ímpetu i, sobretot, I'experiencia viscuda, unida 
al seu temperament exaltat. Pero precisament la 
manca d'estudis i cultura havia portat Claramunt a 
valorar molt I'accés de les dones i, en general, dels 
treballadors a I'ensenyament sense la influencia de 
I'Església. 

Durant una gran part de la seva vida, les expe- 
riencies viscudes i vinculades a la seva existencia 
sempre van ser per a Claramunt una font inesgotable 
de saber i de vinculació a les multituds a les quals es 
dirigia. 1 la connexió es produia, ja que els treballa- 
dors i treballadores sentien que Claramunt era una de 
les seves. 

La seva vida no fou facil. Es va lliurar amb el seu 
ardent temperament a la lluita per un món nou i ho 
amsca tot: la feina, la possibilitat de la matemitat, les 
relacions amoroses i la salut. Patí llargues estades a 
la presó i fou deportada diverses vegades. Visqué els 
últims anys gracies a les ajudes econbmiques dels 
seus companys i amics, i morí en la miseria igual que 
hi havia nascut. 

Claramunt intenta viure sense acceptar cap limi- 
tació en la seva vida per raó de sexe. En aquest sentit 
fou profundament feminista. Com a treballadora, es 
considera lligada a la seva classe social i es vincula a 
I'evolució i la renovació del sindicalisme. Paral.lela- 
ment, la seva ideologia es decanta cap a l'anarquisme 
i el seu pensament ana també evolucionant en aquest 
sentit. 

Fotografia 4. Teresa Cloramunt omb I'anorquista Antonio Ojedo i eb 
seurfills. Sevilla, ig13-7923. (Arxiu Fontanillas). 

Claramunt, quan s'inicia en la lluita social, ho va fer 
com a sindicalista i feminista, i conegué I'anarquis- 
me amb el seu marit i mentor, Antoni Gum. Durant 
molt de temps, primer a Sabadell i després a 
Barcelona, intenta unir sindicalisme i feminisme cre- 
ant una organització de dones treballadores, pero els 
seus esforqos fracassaren i va passar a col.laborar 
arnb organitzacions de dones que no eren treballado- 
res ni tenien plantejaments anarquistes. 

Claramunt no fou una dona que es pugui consi- 
derar representativa de les dones sindicalistes Ili- 
bertiries, ja que ben aviat, després de la vaga de les 
ser setmanes (1883). deixa el treball assalariat a la 
fabrica. Les seves intewencions sindicals en les 
vagues en que participa a partir de mitjan anys vui- 
tanta van ser com a agitadora i propagandista i no 



com a membre de cap societat obrera relacionada 
amb la feina. 

Aquesi fet pot explicar la seva evolució ideolbgica 
respecte al sindicalisme. Inicialment. Claramunt s'in- 
tegra en un sindicalisme radical que es remuntava a 
['epoca anterior a la Primera Internacional i que va 
protagonitzar la vagrr d e  les ser semtanes. Claramunt 
es forma en aquest sindicalisme, entra en contacte 
amb l'anarquisme i evoluciona al compas d'aquesta 
ideologia en la seva concepció del sindicalisme. 
L'assistencia de Claramunt al Congrés Comarcal de 
Barcelona de I'any 1887 la va fer evolucionar cap a 
una tactica sindical amb plantejaments clarament 
revolucionaris que s'articularen al voltant de la con- 
vocatoria de vagues generals els primers de maig. 
Claramunt, que tenia molt difícil integrar-se en les 
societats obreres d'ofici perque no realitzava cap 
treball assalariat, s'integra facilment en els grups 
d'afinitat. 

Claramunt desenvolupa la seva activitat propa- 
gandista durant els primers anys noranta i patí les 
persecucions, a partir de la vaga general de maig de 
1891, i la radicalització de les posicions d'afguns 
gmps anarquistes partidaris de la violencia, a partir 
de 1893. El Procés de Montjuic (1896) fou el fet més 
visible de la persecució contra els anarquistes i marca 
decisivament I'evolució personal i ideolbgica de 
Teresa Claramunt. 

Cexperiencia de Montjuic porta molts anarquis- 
tes, entre els quals hi havia Claramunt, a desconfiar 
de les masses, fins i tot de les que estaven organitza- 
des en les societats d'ofici, i a considerar que s'havia 
de desenvolupar un sindicalisme dirigit per minories 
conscients, els anarquistes, que utilitzaren el sindica- 
lisme com a instmment per desencadenar la revolu- 
ció. La vaga de 1902 fou I'exemple d'un sindicalis- 
me radical que havia sobreviscut en les societats 
obreres d'ofici i d'uns plantejaments anarquistes 
revolucionaris i insurreccionals que havien madurat 
en una etapa de repressió i persecució. El fracas de la 
vaga indica, entre d'altres aspectes, que el sindicalis- 
me radical de les societats obreres era molt lluny del 
sindicalisme revolucionari dels anarquistes que 
havien dirigit la vaga, entre els quals hi havia 
Claramunt i el seu nou company, Leopoldo 
Bonafulla. Durant quatre anys, l'anarquisme es tan& 

una altra vegada en el1 mateix i les polemiques i 
enfrontaments entre ells encara els debilita més. Fou 
el moment en que Claramunt queda marginada de 
I'activitat de I'anarquisme barceloni. 

Claramunt mantingué les seves posicions puristes 
respecte al sindicalisme i no participa en la constitu- 
ció de Solidaridad Obrera ni, postenorment, de la 
CNT. Claramunt s'allunya del sindicalisme, que con- 
siderava reformista i, per tant, contrari a les possibi- 
litats de posar en marxa un procés revolucionan. 

Respecte a I'anarquisme, es podria dir que aques- 
ta ideologia fou creixent en Claramunt paral.lelament 
a1 seu allunyament del sindicalisme. En la seva etapa 
inicial de Sabadell, Claramunt es considerava, sobre- 
tot, feminista, sindicalista i poc anarquista. Els anys ' 6 3  

noranta, l'anarquisrne fou adquirint importancia en 
l'univers ideologic de Claramunt, que evoluciona cap 
a posicions més dogmatiques i puristes. Canarquisme 
de Claramunt guanya en rotunditat, pero també en 
intransigencia, i va desenvolupar un discurs, en la pri- 
mera decada del segle xx, en que l'ideal ticrata cada 
vegada s'idealitzava i mitificava més. Teresa Clarmunt 
acaba l'última etapa de la seva vida essent poc sindica- 
lista i més anarquista, i va mantenir el seu interes pel 
feminisme, que destaca com un dels trets que millor 
definiren el seu pensament. 

Conscient de la dificultat d'escriure sobre una 
vida tan complexa com la de Teresa Claramunt, és 
necessari destacar la dificultat que, per a una dona 
obrera, havia de significar voler viure la vida sense 
acceptar cap limitació pel fet de ser dona al final del 
segle xrx i el pnncipi del segle xx. Teresa Claramunt 
sobresurt de la col.lectivitat pel seu desig d'indivi- 
dualitat, que I'empenyé a la diferencia i, per tant, a la 
transgressió i el canvi. Aquest és el valor i l'actuali- 
tat que té el coneixement de la vida d'una dona que 
morí fa més de setanta anys. e 

72 Frederica Momsm~, Misprimeros cuarenta anos, op. cit., p. 57. 


