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9

Albert Pérez Baró (1902-1989) va ser una de les figures més rellevants del 
cooperativisme català del segle xx. Per a molts va ser la més destacada. sens 
dubte ho va ser almenys durant les dècades dels cinquanta, seixanta i setanta. 
Durant aquests trenta anys tots els camins del cooperativisme a casa nostra con-
duïen vers aquesta figura. Va ser, molt probablement, qui va treballar més —o 
potser millor podríem utilitzar l’expressió «combatre més», per emprar les seves 
pròpies paraules— per mantenir amb vida, o amb la màxima salut possible, el 
ric cooperativisme que es va trobar quan s’hi va començar a relacionar a partir 
dels anys trenta. També va ser qui va teoritzar més sobre el tema. Fou el català 
que va estudiar més el moviment i el que més escrits i discursos en públic en va 
fer. Va arribar a dictar centenars de conferències i a publicar més d’un miler 
d’articles en diaris, revistes i butlletins, a banda de vint-i-tres llibres o opuscles 
sobre cooperativisme. Es convertí en un reconegut expert en aquesta matèria 
en l’àmbit internacional. Abans que es constituís la Fundació Roca i Galès el 
1976, tenia la biblioteca cooperativista més important de Catalunya.

Tal com va dir en una ocasió el conseller de Treball de la Generalitat provi sio-
nal, Joan Codina Torres, «sols la seguretat de les seves creences i l’idealisme de 
la seva conducta feren possible que Pérez Baró passés a la història d’aquest país 
com un veritable Homenot».1 Certament, va ser un home especial. Es pot dir, 
sense exagerar, que va arribar a entregar la seva vida a l’ideal de la cooperació 

1 Ajuntament de Barcelona (1992), El cooperativisme com a tercera via. Homenatge a Albert Pérez Baró 
en el 90è aniversari del seu naixement, Ajuntament de Barcelona, Barcelona, p. 27.

IntroduccIó
un gran cooperatIvIsta català
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i als seus nobles valors. sempre va creure i defensar que si s’arribaven a aplicar 
aquests valors en el conjunt de la societat, farien canviar-la de manera tan radi-
calment positiva que el triomf de l’autèntica revolució seria una realitat. Aquesta 
va ser sempre la seva esperança. I per més utòpica que fos, l’animà i l’il·lusionà 
prou per treballar incansablement per aconseguir un dia veure brillar la nova 
societat. s’hi va entregar especialment a partir del 1950, ja amb 48 anys, havent 
aconseguit una mínima estabilitat laboral, familiar i econòmica després del 
traumàtic exili del 1939 i d’una postguerra molt penosa i complicada. I es pot 
dir que va acabar els seus dies el 1989 amb la gran satisfacció d’haver intentat 
fer tot el possible per aconseguir fer realitat el seu somni. no li van faltar mai 
forces per treballar per als seus propòsits, malgrat que no va gaudir mai d’un 
estat de salut òptim i que les circumstàncies socials i polítiques que visqué foren 
molt complicades. Va haver de sacrificar moltes hores, i fins diners, de la seva 
vida personal i familiar per dedicar-se amb total entrega a l’ideal que s’havia 
marcat. Hom pot dir que va cultivar com pocs la qualitat del sacrifici, del sacrifici 
d’un mateix. I aquesta és una de les qualitats més nobles. Per això, un periodista 
de La Vanguardia el descrigué en una ocasió —era encara el 1971 i era molta 
la feina que encara li faltava per fer— com una persona que «entregó toda su 
vida al cooperativismo, sirviéndolo como un sacerdocio».2

D’alguna manera, va mostrar amb la seva vida quins eren els valors de la 
cooperació. És a dir, que, com els grans profetes, va procurar predicar amb 
l’exemple. I per això va ser tan reconegut i estimat, fins i tot pels que no com-
bregaven exactament amb les seves idees, però que treballaren o col·laboraren 
amb ell i les seves activitats. Precisament, una de les virtuts que més brillantment 
va practicar va ser la d’acceptar i admetre treballar i cooperar amb tothom, 
independentment de la seva ideologia i de les seves creences. Ho veurem a 
bastament al llarg d’aquest estudi. Però avancem que s’entengué i col·laborà 
amb persones i institucions de totes les ideologies, sense amagar o renunciar 
mai a la seva. Ja de ben jove assumí un ideari clarament obrerista i esquerrà 
que no abandonà mai, i això no li impedí relacionar-se i col·laborar amb gent 
de dretes, catòlics, nacionalistes, així com de l’àmplia gamma de sectors dins la 
mateixa esquerra —des de republicans fins a anarquistes. Fins i tot ho va fer amb 
franquistes, quan no va tenir més remei que fer-ho. L’any 1968, en el primer 
homenatge que se li va retre per l’obra social que ja duia feta, es descrigué a ell 
mateix com una persona «sense partit des de fa quaranta anys, però amb amics 
en tots els sectors polítics i socials».3 Va tenir realment una gran capacitat de 
relacionar-se amb tothom. Tenia la convicció que les divisions i les competències 
entre uns i altres sols entrebancaven l’assoliment dels ideals. Per això, sempre 

2 La Vanguardia, 24.06.1971, p. 43.
3 Albert pérez Baró (1974), Historia de la cooperación catalana, nova Terra, Barcelona, p. 12.
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que va poder, defensà públicament la unitat d’acció. I no només política i sin-
dical, sinó també altres tipus d’unitats, com la generacional i fins la geogràfica. 
no fou casual que un dels seus primers articles a la premsa —en concret, al diari 
España Nueva—, a principis dels anys vint, fos per defensar la fusió orgànica 
dels dos principals sindicats del moment, l’anarquista Confederació nacional 
del Treball (CnT) i el socialista Unió General de Treballadors (UGT).4 I la 
mateixa unificació va demanar en un nou context, ara en plena Guerra Civil, 
en un fascicle titulat Col·lectivitzacions i control obrer, publicat el febrer del 1937.5 
En aquell moment, ell treballava amb certes responsabilitats polítiques al cos-
tat de representants de tots els partits polítics i sindicats del bàndol republicà 
dins el Consell d’Economia de la Generalitat i demostrà una gran aptitud per 
cooperar amb tothom, independentment de la seva ideologia. Encara més 
endavant, els anys cinquanta, quan l’Aliança Cooperativa Internacional (ACI) 
estigué a punt de viure una escissió entre països capitalistes i comunistes, s’es-
forçà com pogué per mantenir la integritat de l’associació. Envià una carta a la 
direcció d’aquesta entitat en què deixà molt clar que sempre calia anteposar 

4 Albert pérez Baró (1974), Els «feliços» anys vint, Editorial Moll, Palma, p. 65 i 163.
5 Albert pérez Baró (1970), Trenta mesos de col·lectivisme a Catalunya, Ariel, Barcelona, p. 197.

Josep Castaño, gerent de la Fundació Roca
i Galès, Mr. Ollmann (relacions públiques
de l’Aliança Cooperativa Internacional) i

Albert Pérez Baró a Barcelona el 16 de febrer
de 1980. (Cedida per Fundació Roca i Galès)
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els interessos dels cooperadors a la política dels estats i passar per damunt les 
diferències polítiques entre països. sembla que la carta, que anava firmada per 
ell, així com per altres representants del Centre d’Estudis Cooperatius, pogué 
influir en la decisió final de no trencar aquesta aliança.6

Precisament crec que va ser a través d’aquest centre d’estudis, fundat el 
1952 i l’ànima principal del qual fou indubtablement ell mateix, que demostrà 
de manera més clara i alhora profitosa que mai aquest valor de la unitat. En 
aquest cas, sobretot de la unitat entre dues generacions de cooperativistes: la 
dels que havien estat protagonistes del moviment cooperatiu abans de la guer-
ra i la dels joves que no havien intervingut en aquesta contesa i començaven 
a tenir responsabilitats en el món cooperativista dels anys cinquanta. Potser 
només ell podia fer un necessari paper de pont entre gent de dues èpoques. 
Tenia prou edat per haver viscut i conegut prou bé ja d’adult l’època gloriosa 
del cooperativisme català del primer terç de segle —incloent-hi els seus líders 
principals (Ventosa i Roig, Eladi Gardó, Joan Peiró…)— i, alhora, era prou 
jove per tenir esperances —i treballar per a elles— de recuperar, junt amb les 
noves generacions, la situació política de llibertat que s’havia gaudit durant la 
República i que pogués afavorir la recuperació dels nivells de desenvolupament 
que havia tingut el cooperativisme en aquells anys. Va ser així com dins l’es-
mentat Centre d’Estudis Cooperatius, Pérez exercí —crec que de manera molt 
profitosa— aquest paper de pont. Va poder gaudir encara de la col·laboració 
dels elements més preuats del cooperativisme d’abans de la guerra que encara 
vivien i no eren a l’exili o ja n’havien tornat —com Eladi Gardó, Fabra i Ribas, 
Josep Coll Creixell, Ricard Caballeria, Juli Blanquer, Celestí Ventura Raballí, 
Evarist sala, Josep Farré o Ramon Batlle. I, d’altra banda, tingué la col·laboració 
d’elements joves ben vàlids, com Palmiro sánchez, Josep Codony o Josep Ba-
guñà Golovart, entre d’altres. Eren, segons el mateix Pérez, les «velles i noves 
glòries de la cooperació» reunides al Centre d’Estudis Cooperatius i fent ell de 
nexe d’ambdues generacions, mentre que la mateixa entitat exercia un paper 
clau en les funcions d’aquesta unificació generacional.7 Precisament, un dels 
objectius principals d’aquest centre d’estudis era posar en relleu les diferències 
entre les dues èpoques —la del primer terç del segle xx i la de després de la 
guerra— tot explicant als joves que el passat assenyalava el camí cap al futur. 
De fet, les mateixes funcions intentà exercir aquest gran cooperativista entrada 
ja la democràcia al si de la Fundació Roca i Galès, però ja pràcticament sense 
cap més testimoni viu del passat que ell mateix. En aquest cas, li tocà fer ja 

6 Albert pérez Baró (1989), Història de les cooperatives a Catalunya, Crítica, Barcelona, p. 158; Albert 
pérez Baró (1982), D’aquell temps, d’aquest país, Editorial Moll, Palma, p. 122-123.

7 Ibíd., p. 117.
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no només de pont que unia dos pilars, sinó també d’un dels dos pilars. I no 
sempre fou del tot comprès.

Les seves virtuts «pontifícies» van atènyer també altres àmbits. Per exemple, 
el geogràfic. Exercí també de nexe entre Catalunya i, de fet, el conjunt d’Espa-
nya, d’una banda, i la resta de països, de l’altra, quant a les relacions del món 
cooperatiu. Feu d’alguna manera d’ambaixador català i espanyol de l’ACI en 
un moment, durant tot el franquisme, en què l’oficialista Obra sindical de Coo-
peración, que agrupava obligatòriament tot el moviment cooperatiu d’Espanya, 
no va aconseguir ser admesa dins aquella aliança. Va haver de relacionar-se amb 
dirigents cooperativistes de tot el món a través d’aquesta federació mundial. 
Pérez mantingué, doncs, la dimensió internacional del cooperativisme català 
durant les dècades centrals del segle xx. Una dimensió que havia iniciat salas 
Anton a principis del segle xx i que mantingué Ventosa i Roig als anys trenta. 
I alhora, també exercí de llaç entre Barcelona i Madrid, sobretot durant els 
anys seixanta, quan es convertí en la principal figura catalana de l’Asociación 
de Estudios Cooperativos (AECOOP), fundada a la capital espanyola el 1959. 
Tot i que la seva implicació amb aquesta entitat no fou ni de bon tros la que 
tingué amb el Centre d’Estudis Cooperatius, que fundà el 1952, no es pot me-
nystenir el paper que hi exercí i la feina a favor del cooperativisme català que 
hi desenvolupà.

no hauria pogut exercir tots aquests papers si no hagués posat en pràctica 
una sèrie de virtuts importants lligades a la seva capacitat de sacrifici, de què 
parlàvem més amunt. Foren unes virtuts lloades per tots els que el van conèixer 
i han escrit sobre ell: la valentia —sobretot per tirar endavant projectes que no 
eren gaire ben vistos per les autoritats i la societat del moment—, la capacitat 
de treball, la constància, l’abnegació, la vitalitat, la il·lusió… Totes li foren in-
dispensables i les podem descobrir fàcilment llegint els diferents episodis de la 
seva biografia lligats a la seva lluita dins el món de la cooperació. Però també 
cal destacar-ne d’altres —com l’honestedat i la fidelitat— que només van poder 
ser clarament apreciades pels que el van conèixer i tractar de ben a prop, com 
Josep Castaño i Joan Reventós. El primer digué d’ell que «del que estàvem més 
impressionats els seus amics era de la seva honestedat, que practicava d’una 
manera espartana».8 I el segon, que ben probablement va ser el seu deixeble 
principal i més fidel, ens deixà escrites aquestes paraules: «Pérez Baró fou un 
home de grans fidelitats basades en profundes conviccions. Fidelitat al país, a 
la família, al moviment obrer, a la democràcia, al socialisme i a la cooperació. 
El seu exemple i el seu mestratge no serà oblidat per les futures generacions 
de cooperadors de Catalunya.»9

8 Cooperació Catalana, octubre del 1989, p. 5.
9 Cooperació Catalana, octubre del 1989, p. 8.
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Aquesta biografia no pot ser ni té la pretensió de ser la definitiva. Tot just 
dies després d’acceptar el compromís d’escriure aquest llibre, em vaig adonar 
que l’obligació que havia adquirit no era gens fàcil de complir. Vaig veure que 
jo, com a molt, només podria fer una síntesi de la vida d’aquest gran coope-
rativista català del segle xx. no podia ser de cap manera un treball fàcil. Per 
l’envergadura del personatge, per la quantitat de fonts escrites sobre ell i per la 
copiosa bibliografia sobre cooperativisme que ell mateix redactà. Vaig buscar en 
va, d’altra banda, una biografia manuscrita que el seu fill Albert va anunciar 
en diverses ocasions que redactaria o estava redactant. segons aquest mateix, 
havia de ser una biografia ben completa, «definitiva».10 En tot cas, si existeix, no 
l’he sabuda trobar. Vaig intentar localitzar nets o netes per si em podien oferir 
pistes sobre aquest treball i tampoc no me’n vaig sortir.

Però el personatge era inspirador i es mereixia un treball a fons. Endinsar-me 
en la seva vida no ha fet més que corroborar la seva gran talla, i l’atracció que 
sentia per ell va anar augmentant a mesura que anava descobrint els seus valors, 
els grans valors universals que conreà durant tota la seva vida. 

no puc sentir, doncs, més que agraïment a Antoni Gavaldà —responsable 
d’aquesta preciosa col·lecció de biografies sobre cooperativistes— i als directius 
de la Fundació Roca i Galès, els quals van confiar en mi per tal que elaborés 
aquest estudi. Així mateix, aprofito per regraciar l’amable atenció que en 
especial van tenir per mi, durant la meva investigació, Elisenda Dunyó —com 
a encarregada de la biblioteca d’aquesta fundació— i Josep Isern, el qual va 
conèixer i tractar personalment Pérez Baró. Tanmateix, han estat moltes més 
les persones que m’han ajudat, d’una manera o altra, en aquest treball. A totes, 
moltíssimes gràcies. Per realitzar aquest treball he tingut també la col·laboració 
del projecte de recerca titulat «España y nación en Cataluña. Construcción 
nacional e identidades sociales y políticas en conflicto» (HAR2015-67173-P; del 
Ministerio de Economía y Competitividad) en el qual estic integrat.

10 El cooperativisme com a tercera…, p. 11.
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1. l’aprenentatge I la recerca (1902-1951)

1.1 Compromès amb les lluites socials (1918-1934)

Albert Pérez Baró va néixer el 10 de febrer de 1902 a Barcelona; en con-
cret, al carrer de sant Domènec, al barri de Gràcia, al si d’una família humil, 
treballadora. Gràcia seria el barri principal de la seva vida, el barri que acolliria 
una de les cooperatives de consum més importants de la història de Catalunya, 
Teixidors a Mà, a la qual el nostre protagonista estigué molt vinculat durant 
força anys. Visqué en aquest districte, amb certes intermitències i en diferents 
carrers, durant més de quaranta anys.11 Hi passà bona part de la infància, fins 
als 12 anys, el 1914.12 Però, malauradament per ell, no van ser uns anys de bons 
records: «Vaig tenir una infantesa trista […]. A casa meva es respirava una 
atmosfera enrarida: un pare sorrut, gairebé despòtic […]; una mare histèrica, 
amb els nervis sempre de punta, males cares a dojo, crits sovint.»13 A això hem 
de sumar problemes importants de salut des del seu mateix naixement, que 
van fer d’ell un nen malaltís:

Vaig néixer raquític i vaig haver d’estar contínuament en mans de metges. 
Als cinc anys, el meu escrofulisme es traduí en mal de pot i vaig restar postrat al 
llit un any i mig. En vaig quedar lleugerament estrafet i vaig pujar malaltís […]. 

11 Com veurem, hi va viure també des que es casà el 1931 fins que s’acabà la guerra el 1939, i des de 
poc després de tornar de l’exili el 1941 fins a mitjan anys seixanta.

12 A partir d’aquest any el seu nou domicili va ser al carrer d’Aribau, 73, 2n.
13 A aquesta descripció hi afegiria més endavant: «A casa no trobava caliu, sempre males cares, i en 

fugia tant com podia. Però no tenia amics amb qui confiar-me.» (Els «feliços»…, p. 62 i 67).
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Vaig freqüentar poc l’escola i no vaig tenir amics. Els jocs de la mainada m’eren 
vedats […]. Tot plegat feu de mi un noi envellit, gens expansiu.14

Va ser només un tast d’una vida que, com veurem, no havia de ser fàcil. Tan-
mateix, sembla com si tot el que va viure fins als 48 anys —moment en què es 
comprometé de ple amb la cooperació— no fou per atzar, sinó que li fou ofert 
per tal que experimentés i aprengués el necessari per tenir les «eines» personals 
òptimes per liderar el cooperativisme català en el moment d’aquell compromís. 
Talment, vist amb perspectiva, sembla com si hagués nascut predestinat a arribar 
a ser el que va ser i a arribar a fer el que va fer. Entre les seves «eines» personals 
cal comptar un gran nombre de virtuts que hem esmentat a la introducció. 
D’alguna manera, es veié obligat a començar a exercitar la major part d’aquestes 
virtuts a partir de la seva infància, i amb més claredat a partir de la seva joventut. 
També podem observar com la infantesa i joventut li permeteren entrar de ple 
en el món de les lectures i, per tant, dels coneixements i la cultura en general. 
Precisament, el seu estat malaltís de ben petit i l’ambient familiar més aviat 
advers el van fer tancar en si mateix i li feren buscar en la lectura una sortida 
gairebé vital: «Tancat dins mi mateix, la meva fantasia volava, ajudada per lec-
tures copioses.»15 Aquestes lectures, que ja no deixaria mai, farien d’ell un gran 
autodidacte, el típic de família humil i obrera d’aquella època. només pogué 
cursar estudis primaris. I poc abans de fer els 14 anys ja entrà a treballar, com 
a meritori, en el sector del comerç, en una empresa d’importació i exportació, 
la Palau i Llúria.16 Treballava deu hores cada dia: «Com la majoria dels obrers, 
jo no havia pogut fruir d’uns estudis metòdics ni de mestres especialitzats que 
m’ensinistressin en les diferents branques del saber humà, i la meva set de saber 
havia hagut d’apaivagar-se en les fonts escadusseres trobades al llarg del camí 
de la vida.»17 només pogué completar la seva formació, ja d’adolescent, amb 
cursos nocturns a l’Escola del Treball —un parell d’anys— i, més endavant, a 
partir de finals dels anys deu, al seu molt estimat Ateneu Enciclopèdic Popular.18 
Aquest, com veurem, serà també clau en el seu camí vital.

Però, en canvi, va tenir un gran mestre en el vessant politicoideològic: un dels 
seus tres germans més grans, en Tomàs. Aquest, de ben jovenet, ja formava part 
de la Joventut socialista del barri de Gràcia.19 Aquest germà li marcà en bona 
manera l’ideari doctrinal que seguiria al llarg de la seva vida. Des dels 13 anys, 

14 Ibíd., p. 62.
15 Ibíd., p. 62.
16 Ibíd., p. 63; Albert pérez Baró (1990), Cooperativisme, modalitat de socialisme, Fundació Rafael 

Campalans, Barcelona, p. 49.
17 Els «feliços»…, p. 131.
18 Cooperativisme, modalitat…, p. 49.
19 «En Tomàs m’encarrilà pel camí que ja havia de seguir sempre…» (Els «feliços»…, p. 62). La futura 

dona del seu germà seria presidenta de l’Agrupació socialista Femenina (ibíd., p. 20).
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el jovenet Albert començà a acompanyar el seu germà Tomàs al centre socialista 
que hi havia al carrer del Torrent de l’Olla de Gràcia a sentir conferències.20 
En aquest centre començà a prendre una clara consciència política i social. 
I sembla que aquesta omplí el buit que no li oferia ni l’ambient familiar ni el 
recurs dels amics: «fins i tot del meu germà m’havia distanciat, puix que anà al 
servei militar i deixà definitivament el partit… Anava sempre sol.»21 Amb només 
15 anys, el 1917, ja va sentir un impuls interior que el portà a interessar-se per 
la qüestió social. Fou quan començà a escriure algun articlet modest en publi-
cacions locals del Partit socialista d’arreu d’Espanya, com ara El Obrero Balear. 
Un dels primers temes que tractà fou el de la I Guerra Mundial. Lògicament, 
com tota la gent que es considerava d’esquerres, prengué partit pels aliats. Es 
prengué tan seriosament la qüestió que fins s’afilià a una lliga antigermanòfila. 
D’aquesta manera, celebrà entusiàsticament la victòria aliada el 1918 i diposi-
tà moltes il·lusions en la nova societat de nacions quan es creà el 1919.22 En 
aquests anys, el seu compromís polític ja era molt ferm. Amb només 15 anys 
(!) va ser nomenat secretari del Centre socialista de Gràcia. I, com a tal, ja va 
responsabilitzar-se d’activitats i, segons ell mateix, es va «guanyar les simpaties de 
tothom».23 El 1918, per exemple, va intervenir en l’organització d’unes lectures 
comentades d’El manifest comunista i en uns cursos nocturns d’ensenyament 
elemental per a adults que tingueren molt d’èxit. Va ser en aquests cursos que, 
obligat sovint a suplir absències de professors, va haver d’exercir per primer 
cop de conferenciant.24

Quan arribà el 1919, un any en què s’agreujà l’agitació política, sindical i 
social i les convulsions obreristes assoliren cotes molt altes —fou l’any en què la 
major part dels obrers catalans s’afiliaren als famosos sindicats únics—, començà 
a sentir-se incòmode dins el Partit socialista, que considerava dominat per la 
petita burgesia. En aquells moments llegia Nuestra Palabra, òrgan a Madrid de 
la facció del PsOE partidària de l’adscripció a la III Internacional, i començà a 
simpatitzar amb els sectors més obreristes, revolucionaris i partidaris de les tesis 
comunistes del partit. Aquestes posicions procedien fonamentalment de les 
joventuts i foren precisament aquestes les que a l’inici del 1920 promogueren 
agrupacions locals comunistes i acabaren constituint el mes d’abril d’aquell any 
el Partit Comunista Espanyol. Les joventuts socialistes de Barcelona, en les quals 
Pérez en aquell moment tenia responsabilitats de junta com a comptador, s’hi 
van adherir i passaren a formar la primera Agrupació Comunista de Barcelona, 

20 Ibíd., p. 63.
21 Ibíd., p. 67.
22 Ibíd., p. 17-18.
23 Ibíd., p. 64.
24 Albert pérez Baró (1981), Cooperativisme, modalitat de socialisme: xerrada, Barcelona, p. 1; Els 

«feliços»…, p. 19-20.
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nucli molt reduït, sense força sindical, però en el qual el nostre protagonista tin-
gué un cert paper. Procurà no faltar mai a les assídues reunions que celebraven, 
rebia propaganda per repartir-la, redactava manifestos…25 I assistia a les tertúlies 
més pròximes a l’òrbita comunista, com la que dirigia el futur dirigent polític 
Joaquim Maurín en un cafè de la ronda de sant Antoni de Barcelona.26 Estigué 
sempre en contacte directe a través de correspondència —fins i tot des de la 
presó, quan hi ingressà per primer cop a finals del 1920— amb els principals 
dirigents del partit a Madrid.27 Quan legalitzaren l’Agrupació Comunista de 
Barcelona el 1923, Pérez constava com a secretari. L’any anterior, la direcció del 
partit a Madrid l’havia nomenat delegat principal a Catalunya i assumí tasques 
de difusió doctrinàries importants arreu del Principat.28 Quan es fundà el 1924 
la Federació Comunista Catalanobalear, la qual esdevingué la tardor d’aquell 
any la secció catalanobalear del Partit Comunista d’Espanya, n’assumí el càrrec 
de secretari adjunt. Joaquim Maurín intentà —sense èxit— atraure Pérez al si de 
l’important grup de La Batalla —des del 1924, integrat al Partit Comunista—, 
que publicava el setmanari del mateix nom (1922-1937). Fins li oferiren, a través 
del dirigent Hilari Arlandis, fer-se càrrec de la direcció d’aquest periòdic durant 
el temps en què aquest activista i altres com Maurín havien de ser de viatge a 
Rússia —l’estiu del 1924. Tot i que Pérez hi col·laborà amb alguns articles, no 
acceptà la proposta del càrrec de director. Trobà que era una responsabilitat 
massa important.29 En aquell moment ja començava a estar desencantat d’aquell 
partit i de les seves divisions internes. De fet, no s’acabà d’entendre mai del tot 
bé amb el grup liderat per Maurín. I, en canvi, havia acceptat —«la disciplina 
era la disciplina», digué més tard— organitzar una candidatura pròpia en les 
eleccions generals d’abril del 1923. Ell es presentaria, sense cap esperança d’èxit, 
per Palma.30 Els resultats, com tothom esperava, foren un fracàs. Però encara 
el 1924, en ple procés d’enduriment de la repressió de la dictadura de Primo 
de Rivera contra activitats polítiques d’oposició, s’encarregaria de condicionar 
un local clandestí al carrer de Casanova, a Barcelona, al qual anava cada tarda 
a treballar.31 I quan a partir de finals d’aquell any tornà a ingressar a la presó 
Model de Barcelona, juntament amb tota la directiva del Partit Comunista, va 
reprendre les activitats polítiques des de la mateixa presó. Redactaven manifes-

25 Ibíd., p. 161.
26 Ibíd., p. 162. També assistia a la tertúlia del cafè Tostadero, de la plaça de la Universitat, a la qual 

assistia salvador seguí.
27 Ibíd., p. 128 i 161.
28 Ibíd., p. 162.
29 Ibíd., p. 166-167.
30 Ibíd., p. 164.
31 Ibíd., p. 178-179.
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tos i cartes i ell aprofitava les hores de la nit per fer-ne còpies a la llum d’una 
espelma a la seva cel·la.32

Precisament fou a causa de la seva important vinculació amb el petit nucli 
comunista català que passà en conjunt més de tres anys a la presó durant aque-
lla dècada dels vint. En concret, de desembre del 1920 a febrer del 1922, unes 
setmanes entre setembre i octubre del 1923, unes setmanes més el desembre 
del mateix any i, finalment, de desembre del 1924 a juny del 1926. La primera 
estada fou la més dura. Aquesta s’emmarcà justament en el període de més forta 
repressió que s’havia dirigit mai a casa nostra contra l’obrerisme organitzat. 
L’ordenà des del Govern Civil de Barcelona el militar cruel, tristament recordat, 
severiano Martínez Anido. Pérez passà durant aquesta etapa de quinze mesos 
per tretze presons —entre les províncies de Barcelona, Lleida i Tarragona—, 
fent els desplaçaments entre presó i presó a peu en unes condicions extremes, 
inhumanes, lligat, passant gana, fred —i a voltes sota la pluja sense res que l’aixo-
plugués—, dolor, cansament extrem, sense que cap jutge li prengués declaració 
ni li formés cap procés. Fou realment un pres polític i social que les autoritats, 
com milers d’altres presos, es van proposar reprimir, castigar, aplacar amb forta 
duresa. no havia comès cap delicte, a banda de militar i ser un dels activistes 
més importants d’un partit que postulava obertament la revolució obrera. I patí 
molt. Onze dels quinze mesos de reclusió els passà al castell de Falset. 

Més endavant, amb motiu del cop d’estat de Primo de Rivera el setembre del 
1923, el tornaren a detenir i tornà a fer cap a la presó Model de Barcelona. s’hi 
passà unes setmanes fins que fou obligat a allunyar-se d’aquesta ciutat. Decidí 
anar a viure a casa d’unes ties seves a València. Però al cap d’uns dos mesos, el 
mes de desembre, va rebre una citació per assistir a un judici a Madrid per un 
pretès «desacato a la autoridad» arran d’un article que havia publicat feia dos 
anys —quan era a la presó de Falset— per denunciar el tracte de favor —que 
ell mateix havia vist— que tenien dirigents del sindicat Lliure a la presó de 
Reus. Després de la vista del cas a l’Audiència, i a l’espera de la sentència, fou 
detingut i portat a la presó Model de la capital espanyola. Al cap de tres set-
manes li arribà la sentència, que fou absolutòria, i decidí tornar a València.33 
Però en aquesta ciutat tampoc no pogué viure gaire tranquil. Des de la seva 
tornada a la ciutat del Túria, fou buscat per la policia. Cansat de viure amagat, 
decidí tornar a Barcelona.34 Era a principis del 1924. Malauradament, a primers 
de desembre d’aquell any, que —com hem descrit anteriorment— va ser per 
a ell un període de forta activitat política clandestina, fou detingut una altra 
vegada com a pres governatiu. La detenció tingué a veure amb els càrrecs que 

32 Ibíd., p. 186.
33 Ibíd., p. 174-175.
34 Ibíd., p. 175-176.
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ostentava dins el moviment comunista català en aquell moment, així com pel 
pretès intent —en el qual ell, amb tota seguretat, no participà— d’assaltar el 
quarter de les Drassanes de Barcelona durant algunes matinades del mes de 
novembre del mateix any 1924.35 Precisament, en aquest moment Pérez constava 
en alguna documentació; d’una banda, com a delegat regional a Catalunya del 
Partit Comunista, i de l’altra, com a secretari adjunt del comitè regional de la 
federació catalanobalear del mateix partit, la qual estava dirigida per Joaquim 
Maurín.36 Tant aquest com Pérez, així com aproximadament una dotzena més 
de dirigents comunistes catalans, foren processats en una causa per «excita-
ción a la rebelión» i «delito contra la forma de gobierno», que s’obrí el 1925 i 
que fou jutjada per un consell de guerra a partir del novembre del 1926.37 El 
procés no finalitzà fins a finals de gener del 1928. Foren absolts després que la 
causa fos remesa al Consejo supremo de Guerra y Marina per tal que resolgués 
definitivament.38

Per sort, el juny del 1926, mentre la causa encara seguia el seu curs, pogué 
sortir de la presó amb llibertat provisional.39 De totes maneres, s’havia de pre-
sentar setmanalment al jutjat militar, en un vell casalot de la rambla de santa 
Mònica.40 Amb aquest alliberament s’acabà una etapa de set anys, des del 1919, 
marcada per la seva adscripció ideològica i militància activa al comunisme i 
pel sofriment de la duríssima repressió que aquest fet li comportà. Tanmateix, 
les seves vivències com a reclús no foren del tot inútils. Cal destacar-ne alguns 
aspectes relativament positius. En primer lloc, la instrucció cultural que rebé 

35 segons Pérez, ell no participà mai en cap dels complots relacionats amb aquell procés judicial. 
La seva inclusió va ser conseqüència de tenir una fitxa policial «ben farcida d’ençà de la meva primera 
detenció», que la van anar «inflant» (ibíd., p. 202).

36 Aquest n’era el secretari general (Archivo Histórico nacional, rotlle núm. 272/1925 del sumari 
353/1925 instruido por el Juzgado de Instrucción del Distrito del Hospital de Madrid contra Juan Andrade Rodríguez. 
signatura: FC-AUDIEnCIA_T_MADRID_CRIMInAL,42, exp. 17). En concret, el 13 d’octubre de 1924 
Pérez firmà com a delegat regional una circular d’aquest partit que deia, entre altres coses: «Habiéndose 
visto la Agrupación Comunista de Barcelona reforzada y aumentada con valiosos elementos procedentes 
del campo sindicalista-comunista, y teniendo en cuenta las circunstancias expuestas más arriba, se ha 
procedido a nombrar en Asamblea de la misma, un comité regional con carácter provisional, que actuará 
hasta que se celebre el 1.er congreso comunista catalano-balear, habiendo merecido la aprobación del 
comité central del P. Comunista de España» (Archivo Histórico nacional. 3, exp. 4, carpeta núm. 8, 
full 227. CIRCULAR IV).

37 Entre ells, Juan Andrade Rodríguez, també molt conegut de Pérez (La Vanguardia, 26.11.1926, p. 
6). segons aquest mateix, «els meus quatre o cinc processos pel fur militar foren fusionats amb el que 
hom seguia a la direcció o comitè nacional del Partit Comunista» (Els «feliços»…, p. 197).

38 El capità general de Barcelona dissentí de la primera sentència absolutòria que es dictà el desembre 
del 1926 i demanà que la causa es remetés a l’esmentat Consejo supremo de Guerra y Marina per tal 
que resolgués definitivament (La Vanguardia, 25.12.1926, p. 8).

39 Aquest període de presó no fou tan dur com els primers mesos del període 1920-22, però passà 
també per moments molt angoixants. Probablement, els pitjors foren els dies en què li imposaren un 
règim d’incomunicació —sense passeig, ni visites, ni correu exterior: res.

40 Els «feliços»…, p. 198-199.
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