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CONTEXT

Fundació de la CNT i vaga del 1917
El  el sector anarquista de la Solidaridad Obrera decideix constituir 
la Confederació Regional del Treball () de Catalunya com a sindicat 
apolític d’acció directa. Un any més tard es crea la Confederación Nacional 
del Trabajo () de España. Seguí, que participa activament en aquest 
procés, serà elegit el , amb vint-i-vuit  anys, president del Sindicat 
de la Construcció de Barcelona. 

A l’agost de , davant la situació de crisi social i política que viu la 
societat espanyola, la  i la , que un any abans havien endegat con-
juntament una vaga general de  hores contra l’encariment de la vida, 
convocaren una vaga revolucionària indefi nida per aconseguir canvis 
polítics i econòmics radicals. 

Va ser durament reprimida i no va triomfar.
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CONTEXT

La Mancomunitat
Als inicis del segle  a Catalunya es desenvolupà un moviment de rei-
vindicació catalanista que institucionalment es va concretar en la creació 
de la Mancomunitat de Catalunya, el  d’abril de . Aquest organisme, 
que agrupava les quatre diputacions catalanes i les seves competències, 
va actuar especialment en els camps de l’educació, les infraestructures 
i la llengua i va estar pràcticament 
absent en el conflicte social. Prat 
de la Riba, de la Lliga Regionalista, 
en va ser el primer president, i a la 
seva mort, l’ d’agost de  a Cas-
tellterçol, va ser elegit l’arquitecte 
Josep Puig i Cadafalch, del mateix 
partit, com el seu successor. El  
i el , la Mancomunitat va parti-
cipar en la campanya que es va dur 
a terme per aconseguir un esta-
tut d’autonomia de Catalunya. 
El projecte, fi nalment, no va ser 
aprovat per les Corts a Madrid. 
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CONTEXT

LA PANDèMIA de 1918 
L’any , mentre se celebrava el Congrés de Sants, a Barcelona la gent 
moria com bandades de mosques, segons va escriure el sindicalista Joan 
Ferrer, per una pandèmia de grip que va matar . persones a la ciutat 
i va infectar almenys . dels seus . habitants.

Malgrat que se la va anomenar grip espanyola, en realitat es va originar 
als  i va ser transmesa pels soldats d’aquell país que van combatre 
a la Gran Guerra, tot i que ambdós bàndols en van censurar tota infor-
mació per no desmoralitzar les tropes. Com que a Espanya s’informava 
obertament sobre la pandèmia, a fora se la va començar a anomenar grip 
espanyola perquè es considerava que era l’únic país afectat.
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