
JOAN PEIRÓ (1887-1942). EL LLEGAT D’UN ANARCOSINDICALISTA I COOPERATIVISTA ALS 75 

ANYS DEL SEU AFUSELLAMENT 

Societat Catalana d’Estudis Històrics, 31 de gener de 2018  

Aquesta sessió, convocada per la Societat Catalana d’Estudis Històrics (SCEH), filial de l’Institut 

d’Estudis Catalans, va tenir lloc a la Sala Pi i Sunyer de l’edifici del carrer del Carme, a partir de 

les 18 hores. 

Jaume Sobrequés, president de la SCEH, en feu la presentació i expressà que l’entitat s’afegia, 

d’aquesta manera, als actes de commemoració del 75è aniversari de l’afusellament de Joan 

Peiró, un personatge que —digué— cal conèixer més. Es referí, sobretot, a la preocupació que 

tenia Peiró per la difusió de la cultura entre la població obrera, i llegí uns quants fragments del 

seu llibre Problemas del sindicalismo y del anarquismo. 

Pere Gabriel, catedràtic emèrit d’història contemporània de la Universitat Autònoma de 

Barcelona i estudiós del moviment obrer, pronuncià la conferència «Joan Peiró, 

l’anarcosindicalisme, el federalisme i el catalanisme». Miguel Garau, investigador contractat al 

Departament d’Història Contemporània de la Universitat de Barcelona i guanyador d’una beca 

de la Fundació Roca i Galés per un treball sobre Peiró, titulà la seva intervenció «Integrar 

cooperativisme, cultura i revolució social en Joan Peiró». Finalment, Josep Puig-Pla, coautor de 

Memòria de Joan Peiró i Belis. Retrats d’un sindicalista, ministre de la Segona República i 

membre de la SCEH, tractà «Vida i mort de Lluís Companys i Joan Peiró, dos casos paral·lels. Joan 

Peiró i Mn. Josep Samsó, enmig de la revolta».  

Florència Ventura, vídua de Josep Benet, s’excusà per no poder-hi assistir i felicità els 

organitzadors pel record a «un personatge tan valuós com Joan Peiró». Benet havia estudiat els 

processos contra Peiró i el president Companys, dels quals va publicar dos llibres. D’altra banda, 

el cardenal i arquebisbe emèrit de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, envià una salutació en la 

qual recordava «l’agradable visita que vaig fer a la filla [de Peiró] que vivia a Mataró», amb motiu 

de la beatificació de Josep Samsó.  

Assistiren a la sessió els membres de la Junta Directiva de la SCEH, Alfred Pérez-Bastardas 

(vicepresident), Antoni Dalmau Ribalta i Josep M. Roig Rosich.  

Barcelona, febrer del 2018  

 

 

 

  


