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1. eLs primers anys (1885-1918)

1.1. Les arrels

Joaquim llorens Abelló va néixer al lloar (Priorat) el 10 d’abril del 1885. 
Els seus pares foren Joan llorens Bartolomé, Quintano de renom, i Francesca 
Abelló llorens. Tant el poble com la família presenten característiques que 
probablement el van marcar de ben petit; característiques que, d’altra banda, 
no tenien gaire de peculiar a la comarca. 

Pel que fa al poble, el lloar, era un d’aquells indrets on regnava una forta 
polarització entre els seus habitants, que encara mantenien vius a la memòria 
els fets de la darrera guerra carlina.1 Una de les formes en què es manifestava 
aquesta polarització girava al voltant del tema religiós.

la família de llorens era pagesa. D’acord amb les dades que figuren en la 
contribució per riquesa rústica i pecuària, el seu pare era un petit propietari 
agrícola, ja que, el 1920, apareix pagant per una parcel·la de terra valorada 
en 53 pessetes.2 la mitjana del poble era de 63,84 pessetes, però cal tenir en 
compte la distribució de la terra vigent al poble (i en general a tot el Priorat) 
per situar tant la dada individual com la mitjana. Efectivament, al lloar, un 
9% del total de 249 propietaris que figuren en la llista cobradora posseïen el 

1 De fet, segons l’estudiós de les guerres carlines a Tarragona, Robert Vallverdú, el lloar fou l’escenari 
“[d’]un dels fets més salvatges de la guerra”, tot referint-se a la tercera guerra carlina. Vegeu Robert 
Vallverdú i Martí, El tercer carlisme a les comarques meridionals de Catalunya (Barcelona: Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, 1997), p. 137.

2 AHT, Fons Delegació Provincial d’Hisenda, sèrie contribucions, expedient 3215.
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36,7% del total de la terra. I el lloar no era dels pobles on la propietat estava 
més concentrada. En definitiva, el seu pare era un més dels petits propietaris de 
la localitat que havien d’arrodonir els ingressos procedents de les seves terres 
treballant com a jornalers.

El 1891, 62 lloarencs i lloarenques, entre els quals hi havia el seu pare, 
signaren davant Osvald Bussedas Caylà, notari resident a la vila de Garcia, un 
document en què demanaven ser enterrats civilment.3 n’hi hagué que, amb el 
temps, se’n desdigueren, però no així en Joan llorens, que, el juliol del 1911, 
fou enterrat civilment.4 segons el corresponsal de La Voz del Pueblo, òrgan del 
Partit Republicà Radical, “era el finado hombre de arraigo y revolucionario 
convencido, como así lo demostró repetidas veces defendiendo la libertad con 
las armas en la mano”. A l’acte de l’enterrament hi acudiren representacions de 
diversos comitès locals del partit de diferents pobles de la comarca (Gratallops, 
Bellmunt, el Masroig…). Joan llorens havia desenvolupat una certa activitat 
política: havia estat membre del comitè local i, si més no en una legislatura, 
havia estat membre de l’Ajuntament com a regidor.5 

Tot plegat ens indica que l’ambient familiar que visqué Joaquim llorens des 
de petit estava influenciat per idees laiques i pel republicanisme; un ambient 

3 Jaume sabaté i Alentorn: Recull històric del Lloar i el seu entorn (Tarragona: Institut d’Estudis Tarra-
conenses Ramon Berenguer IV, 1994), p. 118-119.

4 La Voz del Pueblo, núm. 32 (23-VII-1911), p. 2.
5 J. sabaté: op. cit., p. 115.

El grup 
de joves 
que crearen 
la Societat 
Lloarense el 
1904. Joaquim 
Llorens és el 
quart 
per la dreta 
de la segona 
fila. 

Foto cedida 
per teresina 
Gibert 
(el Lloar).
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en què la política, premisses com la necessitat de lluitar per millorar les coses 
i el compromís social i polític devien ser-hi presents.

1.2. Entre el Lloar i l’Argentina

segons el que declarà una vegada, Joaquim treballà la terra fins als 16 anys, és 
a dir, fins al 1901,6 fet que hem pogut confirmar en algunes entrevistes. segons 
aquestes fonts, treballà de pastor i va ser autodidacte: aprenia del dia a dia, la 
vida era la seva escola.7 Probablement, doncs, degué anar-hi poc, al col·legi, 
com, d’altra banda, era habitual a l’època a la comarca del Priorat, ja que els 
fills havien d’ajudar en el manteniment de la família, atesos els magres jornals 
que es cobraven, que en molts casos eren de pura subsistència.8 El cert és que, 
a la fi, llorens va obtenir una certa formació com apunten alguns testimonis 
que el van conèixer. 

Deixant altres fonts per a més endavant, comentarem el testimoni d’Albert 
Pérez Baró, que el va conèixer durant la seva estada a la presó de Falset. Pérez 
Baró el descriu com un “home culte [que] posà a la meva disposició i a la dels 
meus companys tots els llibres d’aquella entitat [la cooperativa de consum a la 
qual pertanyia llorens] i els seus particulars”. Menciona llibres de literatura, 
ciències, “però, principalmente, filosofia i sociologia”.9

Joaquim llorens va viure la seva primera experiència societària al lloar: el 
1904 participà en la creació de la societat lloarenca juntament amb una tren-
tena de joves més. segons l’historiador Jaume sabaté, que en aquest punt es 
basa exclusivament en testimonis orals, els membres “representaven un extens 
ventall de les forces vives, en un temps que l’ambient estava menys enverinat i 
semblava que fóra possible la reconciliació, aixecant un poble nou de les runes 
de la fil·loxera”.10

6 Priorat, 3a època, núm. 179 (7-VI-1936), p. 3.
7 Entrevista amb Joan saco llorens, nebot de Brígida Gibert, esposa del nostre biografiat (Móra la 

nova, 7-V-2007).
8 Vegem-ne alguns testimonis més o menys coetanis corresponents a la comarca. El maig del 1908 

es denunciava des de Bellmunt que a les mines “se ve á niños de tierna edad, hacer la misma faena casi 
igual á la de los hombres” (El Consecuente, núm. 14 [9-V-1908], p. 2). Pel que fa a Falset, Josep Banqué, 
de jove, anarquista, i posteriorment, comunista, recorda en les seves memòries com començà a treballar 
amb 9 anys i com ell i els seus germans “amb prou feines vam poder anar a escola” (Josep Banqué i 
Martí: Comunistes i catalans [Reus: Associació d’Estudis Reusencs, 2004], p. 42). Joan Ossó, de Poboleda, 
començà a fer de sagal quan tenia 11 anys (Joan Asens: Guia del Priorat [Tarragona: Edicions de la lli-
breria de la Rambla, 1981], p. 218). En la sessió del 17 de setembre del 1920, és a dir, en plena collita 
d’ametlles i avellanes i potser també ja es veremava, en el ple de l’Ajuntament falsetà es comentà que 
els mestres es queixaven que hi havia nens que no anaven a escola. (ACPR, Fons Ajuntament de Falset, 
llibres d’actes dels plens municipals, 17-IX-1920).

9 Albert Pérez Baró: Els “feliços” anys vint (Palma de Mallorca: Editoral Moll, 1974), p. 131.
10 J. sabaté: op. cit., p. 124.
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Joaquim Llorens a Junín, localitat situada al nord de Buenos Aires (Argentina). 
Foto cedida per Mercedes salvador (torreforta).
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En un moment indeterminat abans del 1911, Joaquim llorens va deixar el 
poble i emigrà, com tants altres espanyols d’aquells anys, a l’Argentina. segons 
el corresponsal que donà notícia de l’enterrament del seu pare, ho hagué de 
fer “para no ser víctima del odio caciquista-clerical, que siempre le acosó en su 
pueblo natal”.11 si donem per bona aquesta afirmació, la situació política local 
i les ganes de millorar la posició econòmica estarien darrere de la seva marxa 
del poble. Cal tenir en compte que, entre el 1887 i el 1930, el Priorat conegué 
una forta emigració que afectà, en el conjunt del període, un 33%, aproxi-
madament, de la població. les causes caldria buscar-les, en un principi, en la 
manca de treball produïda per la crisi que generà l’aparició de la fil·loxera, la 
desaparició momentània de la vinya i la competència dels vins francesos, que 
es recuperaven de l’impacte anterior de la plaga.

sigui com sigui, sabem que el 1911, any de la mort del seu pare, era a l’Ar-
gentina, país on actuà com a “infatigable propagandista y redactor del Libertador 

Brígida Gibert (tercera per la dreta al fons de la imatge). Es casà pel civil amb Joaquim Llorens el 1913.

Foto cedida per teresina Gibert (el Lloar).

11 La Voz del Pueblo, núm. 32 (23-VII-1911), p. 2.
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de Buenos Aires”12, i participà en el moviment cooperatiu, com veurem més 
endavant. Al voltant del final del 1912, devia haver tornat, ja que el trobem, el 
gener del 1913, escrivint articles des del lloar per a La Voz del Pueblo. El 16 de 
març d’aquell any es va casar amb Brígida Gibert Grau,13 nascuda el 1891 i filla 
de Josep M. Gibert sabaté, pastisser, un dels lloarencs que van signar l’esmentat 
document del 1891. Va ser un matrimoni civil que es va celebrar a l’Ajuntament 
del poble. significativament, en un dels articles publicats a l’esmentat setmanari, 
Joaquim llorens va fer una dura crítica del matrimoni eclesiàstic i una entusi-
asta defensa del matrimoni civil, al·legat que va tornar a pronunciar durant el 
refresc que s’oferí després de la cerimònia a casa del seu sogre:

Don Joaquín llorens, con acertadas palabras y con la soltura y galantería de 
que es poseedor, dio las gracias a los concurrentes, encargando fuese por todos 
imitado aquel acto por ser uno de los que contribuyen más al desarrollo del 
progreso.14

Era evident que llorens veia en la religió un element d’endarreriment i, en el 
laïcisme, una eina de progrés.

Després de la cerimònia i del refresc, van marxar cap a Barcelona, on es van 
embarcar rumb a Buenos Aires. Aquest retorn a l’Argentina ens permet suposar 
que havia aconseguit una feina prou interessant per retornar-hi. Mesos després, 
naixeria el seu primer fill. 

sobre el motiu del seu retorn de l’Argentina a Catalunya només podem 
especular. no en tenim cap dada precisa. Podríem relacionar el retorn amb la 
crisi econòmica que visqué l’Argentina a partir del 1914, crisi que, segons Jordi 
nadal, frenà l’onada migratòria cap a aquell país.15 De fet, aquell mateix any, el 
1914, emigrats procedents de l’Argentina tornaren cap al Priorat.16 També hi 
va poder influir la millora de les perspectives econòmiques al nostre país arran 
de la Gran Guerra. Com és lògic, no es pot descartar un cert enyorament de la 
terra per part de la dona o de tots dos.

1.3. Les primeres passes a la comarca

si bé desconeixem la data de retorn, és completament segur que el 1917 ja 
era a Catalunya, atès que el seu nom apareix citat per soriano Jiménez. segons 

12 Ibid., p. 2.
13 Dades extretes de www.familysearch.org. La Voz del Pueblo, núm. 127 (10-V-1913), p. 3. El diari no 

recollí abans la notícia perquè es va perdre la carta amb la crònica, tal com la publicació recull en una 
nota a peu de pàgina de l’article esmentat.

14 La Voz del Pueblo, núm. 127 (10-V-1913), p. 3.
15 Jordi nadal: La población española (siglos XVI a XX) (Barcelona: Ariel, 1984 [4a ed.]), p. 177-178.
16 “Aquestos dies es esperat a casa seva de retorn de Buenos Aires, lo germà del senyor Arcalde 

d’este poble. Que vingue amb salut i gracia de Deu li desitjém de tot cor”. Lo Baix Priorat, núm. 2 
(10-V-1914), p. 3.
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aquest autor, el 1917: “En la provincia [de Tarragona], la implantación de socie-
dades cenetistas es nula, apenas existen unas cuantas personas familiarizadas con 
su ideología y en contacto con su prensa.” En el cas de la comarca del Priorat, 
a més de citar el metge Bonaventura Font de Cornudella i el paleta Joaquim 
Blanch Margalef del Masroig (autor d’un llibre de poemes titulat Rayos y True-
nos17) menciona “llorens, de lloá”.18 Que el 1917 ja figuri entre els anarquistes 
destacats de la comarca fa pensar que llorens ja era a Catalunya de feia un cert 
temps, encara que, de fet, ja era conegut en alguns medis polítics, segons es 
desprèn de l’article que informa del seu casament, en el qual el corresponsal 
assegura (de manera un pèl exagerada, possiblement) que “el consorte es co-
nocido y venerado de los [vecinos] de la comarca”.19

El fet és que el 1918 el trobem novament al seu poble formant part d’una 
nova iniciativa societària. En aquest cas, es tractava de la creació d’una coope-
rativa de consum anomenada la Redentora, creada el 2 de juliol del 1918 al 
lloar, els estatuts de la qual pràcticament eren calcats als d’altres cooperatives 
de consum (la dels Guiamets o la del Masroig) que s’havien creat al Priorat, 
cosa, d’altra banda, habitual a l’època.20 Com a cooperativa de consum, en 
primer lloc, es plantejava subministrar als seus socis aliments i productes de 
primera necessitat, en les millors condicions possibles de qualitat, pes i preu, 
condicions que responien, totes tres, als principals problemes de l’època pel 
que fa als aliments. Com es desprèn de la consulta d’actes municipals i premsa 
de l’època, els aliments, sovint, eren cars i de mala qualitat, i els botiguers feien 
el viu a l’hora de pesar i mesurar. Comprant a l’engròs, venent al detall i fent-
ho sense ànim de lucre, les cooperatives podien oferir als seus socis preus més 
barats, una qüestió bàsica per a les economies obreres en uns moments en què 
la inflació estava deixant molt enrere els sous. 

En segon lloc, la Redentora es plantejava crear caixes de previsió per afavorir 
la protecció mútua en cas de malaltia i de jubilació, atès que no existia cap mena 
de sistema de seguretat social. Per aconseguir-ho, es pagava una quota mensual 
i, en cas de malaltia i de jubilació, els afectats rebien un subsidi diari. 

En tercer lloc, els impulsors de la cooperativa pretenien crear escoles pro-
fessionals mixtes i laiques. 

17 sobre aquest personatge, vegeu Pere Audí Ferrer: “Joaquim Blanch (I)”, Canya i Gram. Butlletí del 
Masroig (El Masroig: societat Cultural i Recreativa Flor de Maig), núm. 57 (agost del 2006), p. 24-26.

18 Ignacio Clemente soriano Jiménez: Hermoso Plaja Saló y Carmen Paredes Sans. El anarquismo silencioso, 
1889-1982. Tesi doctoral presentada a la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de salamanca, 
2002, p. 259. Es pot consultar a http://dialnet.UNIRIOJA.es/servlet/tesis?codigo=389. 

19 La Voz del Pueblo, núm. 127 (10-V-1913), p. 3.
20 Vegeu altres exemples comarcals a Pere Audí Ferrer: “la Casa del Pueblo, una part de la història 

de la serra d’Almos”, Cooperació Catalana (Barcelona: Fundació Roca i Galès), núm. 292 (octubre del 
2006), p. 18-21.
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Finalment, la Redentora es plantejava esdevenir, en el futur, com a salt 
endavant, com un pas natural, una cooperativa de producció. En definitiva, 
es tractava d’un projecte cooperatiu molt ambiciós que, anys més tard i signi-
ficativament, llorens impulsarà novament a Falset, amb èxit en bona mesura. 
segons testimonis orals, però, la del lloar va ser una cooperativa que sempre 
va ser molt pobra i que, difícilment, va assolir els objectius proposats.21

Entre els membres fundadors de la Redentora, com ja hem dit, figura 
Joaquim llorens, ocupant, a més, un càrrec important com era el de compta-
dor. En el decurs de l’acte fundacional va prendre la paraula i va fer un breu 
discurs que es recull en l’acta. 

luego hace uso de la palabra el compañero Joaquín llorens enalteciendo la 
obra que se acaba de realizar y se extiende en varias consideraciones sobre los 
beneficios prácticos que están dando las Cooperativas en diferentes países, citando 
ejemplos concretos de algunas en las que él ha actuado y acaba recomendando 
perseverancia y buena voluntad como base de un futuro y progresivo desarrollo 
de la obra magna que acabamos de realizar.22 

El contingut d’aquest discurs és força interessant, ja que ens el situa actuant com 
a cooperativista a l’Argentina, com ja hem apuntat més amunt, dada que també 
hem recollit de testimonis orals.23 Dissortadament, les investigacions que hem 
realitzat sobre on, com i quan va participar en el moviment cooperatiu argentí 
—que va ser força important durant aquells anys— han estat infructuoses. les 
pistes seguides no ens han dut enlloc. 

Al lloar, aquells devien ser mesos de gran activitat per a Joaquim llorens. 
El setembre del 1918 apareix com a secretari d’un grup anarquista denominat 
Regeneración, el qual va contribuir a fundar. Aquesta notícia i la que dóna 
soriano el relacionen de forma fefaent amb l’anarquisme. El grup llibertari 
lloarenc agrupava homes i dones, un aspecte del tot interessant, ja que, molt 
probablement, era la primera vegada que se li presentava, a la dona lloarenca, 
la possibilitat d’intervenir directament en un moviment societari. l’aparició 
d’aquest grup connecta la localitat amb la dinàmica general que es donava a 
la comarca: igual que ho feia per Catalunya,24 des del 1915 l’ideari anarquista 
s’estava escampant per tot el Priorat. Tot plegat ho demostra l’aparició en la 
premsa anarquista de noms de subscriptors residents al Priorat, la menció de 
quantitats enviades des dels seus pobles per a diverses causes i les notícies de la 
creació de grups, com el que ens ocupa del lloar. A partir del 1919 comencen 

21 Entrevista amb Joan saco (Móra la nova, 7-V-2007).
22 AHT, Fons Govern Civil, sèrie associacions, 758.
23 Entrevista amb Joan saco (Móra la nova, 7-V-2007).
24 Entre el 1915 i el 1919, la Confederació nacional del Treball (CnT) va multiplicar per 28 el 

nombre d’afiliats. Josep Termes: Història de Catalunya. De la revolució de setembre a la fi de la Guerra Civil 
(Barcelona: Edicions 62, 1987), vol. 6, p. 294-295.
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a aparèixer persones de diversos pobles que actuen com a corresponsals i 
envien informació sobre la situació del poble en concret o de la comarca en 
general.25 En el Congrés Provincial celebrat a Tarragona l’abril del 1920 hi 
havia representants de catorze pobles de la comarca, és a dir, més de la meitat 
del total de pobles.26

El propòsit del grup lloarenc era similar al d’altres que anaven sorgint: “di-
vulgar y dar a conocer por todos los medios a su alcance las ideas libertarias y 
la enseñanza racionalista, base de la capacidad y cultura obrera”.27 De la lectura 
d’aquesta notícia i d’altres de semblants es desprèn que aquests grups mante-
nien contactes epistolars entre tots, i sovint hi figura l’adreça on calia enviar la 
correspondència. En el cas del grup lloarenc s’especificava que “la correspon-
dencia puede dirigirse en esperanto y en español a nombre de su secretario 
Joaquín llorens”, fet que ens permet suposar que parlava l’esperanto o, si més 
no, l’entenia de forma prou fluida. 

A la comarca, els esperantistes tenien un cert pes, segons es desprèn del fet 
que el primer congrés de la lliga Esperantista de la província de Tarragona se 
celebrés a Falset el setembre del 1914.28 A més, Josep M. Dalmau, rector de la 
parròquia falsetana, n’era el vicepresident. no creiem que fos aquí, però, on 
llorens va aprendre aquesta llengua, ja que la lliga Esperantista es trobava vin-
culada a sectors socials (Església i grups benestants) que no eren de la corda de 
llorens. Més aviat ens inclinaríem per la possibilitat que l’aprengués durant la 
seva estada al país sud-americà, on la presència d’anarquistes —entre els quals 
l’esperanto calà fort— permet pensar que hi degué haver nuclis d’estudi.

25 Per a una aproximació provisional al naixement de l’anarquisme al Priorat, vegeu Pere Audí Fer-
rer: “les primeres passes de la CnT al Priorat”, Lo Violí. Revista Cultural del Priorat (Torroja del Priorat: 
Centre d’Estudis del Priorat), núm. 2 (2n semestre del 2006), p. 4-6.

26 Fructidor (Tarragona), núm. 12 (17-IV-1920), p. 2.
27 Acracia, núm. 10 (30-IX-1918), p. 4. la notícia recull també el naixement del seu fill Germinal 

el 20 de setembre.
28 La Veu del Camp, núm. 89 (13-IX-1914), p. 3.
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