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 Quan fa uns tres anys vaig començar a investigar sobre la història del Priorat a finals del 

segle XIX una de les coses que més em va sorprendre fou la quantitat d'actes violents que s'hi 

cometien. Com comentaré més endavant, la situació era molt diferent a l'actual. Eren notícies que 

m'anaven sortint sense fer cap recerca específica sobre la qüestió donat que  el tema 

d'investigació que porto entre mans res no té a veure amb la delinqüència. En el que segueix 

només faré referència a homicidis, consumats o no, deixant de banda altres aspectes de la qüestió 

com els segrestos, robatoris amb violència... El període històric comentat és el decenni 1880-1889 

donat que és el més important del meu projecte de recerca i, per tant, és del que disposo de més 

dades. 

 Per començar fem una ullada a la taula que acompanya aquest article. Com podem veure, 

durant el període estudiat es cometeren 25 delictes de sang, 14 dels quals foren assassinats. Si 

tenim en compte que la població de la comarca era de 27.461 habitants1, fent una senzilla regla de 

tres podem establir que la taxa d'homicidis per cada 100.000 habitants, que es com s'acostuma a 

presentar, oscil·lava al voltant de 5. Cal pensar que aquesta xifra és un mínim. En primer lloc 

perquè algun dels ferits segurament va morir. En segon lloc perquè com deia al començament no 

és fruit d'un buidatge exhaustiu.  

 Per a interpretar aquesta dada cal conèixer quina era la taxa del conjunt de l'estat 

espanyol. Segons una estadística publicada cap el 18902, a Espanya, entre 1881 i 1887,  la 

mitjana anual d'homicidis va ser de 1584. Com que la població espanyola era de 17.549.608 el 

1887, podem afirmar que la taxa oscil·lava al voltant de 8-9 homicidis per cada 100.000 habitants. 

La conclusió és que el Priorat es situava una mica per sota de la mitjana estatal. Ara bé, dintre del 

conjunt de la província de Tarragona sembla que el partit judicial de Falset, al qual pertany tot el 

Priorat, era on es donaven més assassinats, si més no durant l'any 1846, el que presenta Pascual 

Madoz al seu Diccionario geográfico estadístico histórico de España y sus posesiones de 

Ultramar. Segons les xifres recollides en aquest text, durant aquell any en tot el partit judicial hi 

hagueren 24 assassinats mentre que al conjunt de partits de la província n'hi hagueren 51. Si 

calculem a partir d'aquestes dades les taxes d'homicidi veurem que al partit judicial de Falset es 

situava al voltant dels 81.7 assassinats per cada 100.000 habitants, mentre a nivell provincial la 

taxa es situava al voltant de 21.8, sensiblement inferior a l'anterior. 3 

 Si comparem aquests dades amb les actuals, la dada prioratina encara és més 

esfereïdora. El 2014 es van cometre a Espanya 322 actes de violència qualificats com a 

                                                 
1 Gran Larousse Català.  
2 GAROFALO, R. La criminología. La España Moderna: Madrid, 1890?. Es pot consultar a: 

http://fama2.us.es/fde/ocr/2012/laCriminologia.pdf (consulta realitzada el 23.V.2015). 
3 Madoz estableix en 29.384 i 233.477, respectivament, la població del Partit Judicial de Falset i la del conjunt de la 

província de Tarragona. MADOZ, PASQUAL.  Diccionario geográfico estadístico histórico de España y sus posesiones 
de Ultramar. Madrid [s.n.] Imp. P. Madoz y L. Sagasti, 1849. Vol.XIV, pp.623-624. 



assassinats consumats o homicidis amb intenció. La xifra va ser un 6,6 superior a la del 2013.4 Si 

tenim en compte que a principis d'aquell any l'estat comptava amb 46.507.760 habitants,5 això vol 

dir que es van cometre 0,7 homicidis per cada 100.000 habitants. Entre l'any 2000 i el 2012 

aquesta taxa es va moure entre un màxim d'1,4 i un mínim de 0,8.6  És evident que a finals del 

segle XIX el recurs a la violència extrema era concebut com una forma de resolució de conflictes i 

que la violència era un fet molt més quotidià que en l'actualitat. 

 Si ens interroguem per les causes immediates, veurem tot analitzant la taula adjunta com 

s'emporten la palma les discrepàncies per qüestions familiars i les baralles per motius no 

especificats. Donat que algunes d'aquestes baralles es van produir en tavernes podem intuir que 

el consum excessiu d'alcohol pot ajudar a explicar tanta baralla. 

 Ara bé, si ens interroguem per les caues més profundes, aleshores la cosa es complica 

molt més. De conflictes familiars per motius diversos n'hi ha hagut, n'hi ha i n'hi haurà. Ara bé, avui 

dia, segons es pot concloure dels índexs esmentats, el recurs a la violència com a forma de 

resoldre'ls ha minvat i molt. El mateix podríem dir de qualsevol altre motiu d'enfrontament. A què 

obeeix aquest canvi de conducta? És a això al que em referia quan parlava de causes profundes i, 

evidentment, per motius d'espai i de manca d'informació no puc arribar al fons de la questió. Ara 

bé, sí que puc comentar un dels canvis profunds que ha conegut la societat. Em refereixo a 

l'educació.  

 En el període esmentat pocs eren els que completaven els estudis primaris, molts no 

tenien accés a aquests estudis i, quan sí que podien assistir a escola, l'absentisme en 

determinades èpoques de l'any era molt elevat: la quitxalla canviava el llapis per la portadora, la 

borrassa... I, en molts casos, en arribar als 12 anys deixaven l'escola definitivament.7 I, 

evidentment, una eixordadora minoria era la que tenia accés a estudis secundaris. I, és clar, tot 

plegat es traduïa en unes elevades taxes d'analfabetisme. Segons una estadística publicada el 

1916, un 36% per cent dels joves de la província de Tarragona que s'incorporaven a files era 

analfabet. A nivell estatal l'índex oscil·lava entre un 4,76 % de la província d'Àlaba i un 68% de les 

Canàries.8 I totes aquestes xifres eren uns mínims perquè les taxes d'analfabetisme eren més 

elevades entre les dones però, en no fer la mili, aquest analfabetisme no quedava reflectit en les 

dades esmentades. Per situar aquests percentatges, cal saber que al 2009 la taxa d'analfabetisme 

a nivell de Catalunya es situava en 1,9% i a nivell de tot l'estat en un 2,2%.9 Les diferències són 

prou evidents. 

 Que hi havia una certa relació entre nivell baix d'instrucció i violència ens ho confirma les 

dades que Madoz presenta sobre els 224 processats durant 1846 a la província de Tarragona. En 
                                                 
4   http://politica.elpais.com/politica/2015/02/04/actualidad/1423061100_610829.html (consulta realitzada el 24.V.2015). 
5 http://www.ine.es/prensa/np870.pdf (consulta realitzada el 24.V.2015). 
6 http://www.datosmacro.com/demografia/homicidios/espana (consulta realitzada el 24.V.2015). 
7 Per ampliar aquestes qüestions pel que fa al Priorat: AUDÍ FERRER, Pere. Cooperativistes, anarquistes i capellans al 

Priorat (1910-1923). Torroja-Falset: Centre Cultural i Recreatiu La Unió de Torroja del Priorat-Arxiu Comarcal del 
Priorat, 2010, pp.107-110. 

8 La Cruz, 20.II.1916, p.1. 
9 http://www.libertaddigital.com/nacional/2012-03-09/la-realidad-andaluza-de-el-pais-y-la-realidad-andaluza-de-verdad-

1276452504/ (consulta realitzada el 30.VII.2015). 



44 casos no hi figura el nivell d'instrucció. Dels 180 casos restants, 125 no sabien llegir ni escriure. 

És a dir, un 69,4% eren analfabets.10 

 Ara bé, ¿a què treu cap tot això? Doncs aquestes dades em porten a fer certes reflexions 

sobre un dels períodes més foscos de la nostra història. Com és ben sabut, arrel del cop d'estat 

fallit del general Franco es desfermà una cruenta guerra civil. I dintre d'aquest període es 

cometeren un incomptable nombre d'assassinats. És el que s'ha vingut a nomenar “violència 

blava, violència roja”.11  

 Segons fonts que s'haurien de contrastar amb nova documentació, al Priorat foren 

assassinades 119 persones, la immensa majoria entre juliol i setembre de 1936.12  

 Fa temps que em pregunto d'on naixia l'odi que va portar a tantes i tantes persones a 

empunyar un arma i matar el veí. Doncs bé, arrel de tot el comentat més amunt, se m'acut 

plantejar la hipòtesi que, a més d'altres raons que he intentat presentar en un altre lloc,13 la 

reacció fou tan violenta perquè la societat percebia la violència d'una altra manera, la tenia més 

assumida en la seva existència quotidiana, era una forma de resoldre els conflictes instal·lada en 

l'imaginari col·lectiu, en la mentalitat de l'època.  

 Esperem que tot plegat només formi part del passat. I per acabar, desitjar que passeu unes 

bones fetes en pau i harmonia.  

                                                 
10 MADOZ, PASQUAL. Op. Cit. 
11 Sobre aquesta qüestió, molt recomanable la lectura de: ESPINOSA MAESTRE, FRANCISCO (ED). Violencia roja y azul. 

España, 1936-1950. Barcelona, Crítica, 2010. 
12  SABATÉ I ALENTORN, JAUME. Víctimes d’una guerra al Priorat (1936-19..) Barcelona: Dalmau Editor, 2002, p.195. 
13  AUDÍ FERRER, Pere. Op. Cit. 



 
Taula 1. Crims de sang localitzats a la premsa.14 
 

Localitat víctima i 
crim 

mòbil arma font15 

Pradell home 
assassinat 

¿ arma blanca: “cosido a 
puñaladas, la mayor 
parte en el corazón” 

La O, 14.VII.1880, p.2. 

Ulldemolins dos joves 
assassinats 

¿ arma de foc DdT, 31.VII.1880, p.3. 

Falset? pagès 
assassinat 

¿ ¿ DdT, 25.III.1881, p.3. 

Gratallops dona 
assassinada 

robatori arma blanca: “profunda 
herida en el cuello” 

DdT, 22.II.1882, p.2. 

Falset home 
assassinat 

durant una 
baralla 

arma blanca: “dos 
puñaladas” 

DdT, 1.III.1882, p.2. 

Porrera home, 
homicidi 
frustrat 

durant una 
baralla 

arma de foc: “herida en 
el cuello” 

DdT, 21.I.1883, p.2; DdT, 
9.V.1883, p.216 

Falset home 
assassinat 

¿ arma de foc: cuyo 
disparo traspasóle el 
corazón” 

La O, 21.VII.1883, p.2. 

Pradell? dos homes: 
homicidi 
frustrat 

¿ arma de foc DdT, 12.VIII.1883, p.2. 

la Torre de 
Fontaubella 

home 
assassinat 

¿ arma de foc, arma 
blanca: “disparándole 
un tiro de pistola y 
como vieses qu aun no 
era muerto, sacó el 
puñal y le dio dos ó tres 
cuchilladas” 

La O, 3.XI.1883, p.2. 

Capçanes home 
assassinat 

venjança 
personal? 

arma de foc: 
“presentando el cuerpo 
acribillado de balazos” 

DdT, 3.IV.1884, p.2. 

Falset? home ferit baralla arma blanca DdT, 23.VII.1884, p.2. 
Porrera home ferit ¿ arma de foc DdT, 16.XII.1884, p.2. 
Falset home ferit: 

homicidi 
frustrat 

enfrontament 
entre 
famílies 

arma blanca: “siete 
puñaladas” 

DdT, 4.VI.1885, p.2. 

Falset home 
assassinat 

¿ arma blanca: “además 
de aparecer 
estrangulado, tenía el 
cadáver nueve 
puñaladas en la 
cabeza” 

DdT, 2.IX.1885, p.2. 

L’Hostal de 
la Coixa (a 
la vora de 
l‘actual 
carretera 

home 
assassinat 

¿ arma de foc: 
“destrozada la cabeza” 

La O, 22.IX.1885, p.2. 

                                                 
14 He utilitzat l’interrogant per indicar que a la noticía del fet la informació indicada no queda del tot clara o 

no hi consta. 
15 Abreujatures emprades: DdT: Diario de Tarragona; La O: La Opinión. 
16 He relacionat els dos fets per bé que no queda clar que estiguin relacionats. Podria tractar-se de dos fets 

diferents. 



420) 
Margalef home 

assassinat 
qüestions 
familiars 

¿ La O, 14.II.1886, p.2. 

Falset home 
greument 
ferit  

¿ ¿ La O, 14.II.1886, p.2. 

Albarca home 
assassinat 

¿ ¿ DdT, 14.X.1886, p.2. 

Falset home ferit qüestions 
familiars? 

arma de foc: “disparó 
cuatro tiros de rewolver” 

La O, 20.X.1886, p.2. 

Porrera home ferit qüestions 
familiars? 

arma blanca: “una 
tremenda cuchillada en 
la cabeza” 

DdT, 21.III.1888, p.2. 

Poboleda home ferit durant una 
baralla 

arma blanca DdT, 24.III.1889, p.2. 

la Villella 
Alta 

home ferit durant una 
baralla? 

arma blanca DdT, 21.V.1889, p.2. 

Marçà home 
assassinat 

durant una 
baralla 

arma blanca: “una 
tremeda cuchillada que 
le partió el corazón, 
introduciendo el arma 
hasta la empuñadura” 

DdT, 25.X.1889, p.2. 

 
 

 


