
 

 

El jutge de 
primera 
instància,  
Diego 
González, va 
formar sumari 
a instàncies  
del regidor 
Jayme Lluch,  
per ordre  
de l’alcalde 
Agustín 
Albors.  

“La utopía en el banquillo  

de los acusados”,  
Disjuntiva, 1-1, 66-86 

“El levantamiento obrero  

más importante del s. XIX”,  
Actas XIV Congreso AHC, 67-80 

“La infàmia d’Alcoi  

de 1873”,  
Eines, 29, 62-75 

PER A SABER-NE MÉS... 

Jornades d'Investigació de la 
Facultat de Filosofia i Lletres XII 

La tesi doctoral en 

un fil de twitter,  
@DLMalatesta 

UN RESUM A LES XARXES 

El 8 de juliol de 1873, a Alcoi, 
els treballadors i les treballadores 
declararen una vaga general. El 
mateix dia, a primer hora, l’alcal-
de, Agustín Albors, va exhortar el 
jutge de primera instància de la 
ciutat per a que investigués si s’es-
taven cometent abusos.  

La protesta va esdevenir una in-
surrecció i fins i tot el batlle va 
perdre la vida a l’enfrontament ar-
mat. Començava així, segons la 
premsa de l’època, el procés judi-
cial més voluminós del segle XIX 
espanyol. Catorze anys després, el 
darrer magistrat va absoldre lliure-
ment els últims acusats perquè no 
hi havia cap prova contra ells.  

Vora 2.000 testimonis, 717 pro-
cessats, 289 empresonats, 10 ad-
vocats defensors, 17 jutges i 6 fis-
cals van participar de la farsa. Es 
tracta de la primera gran causa 
contra el moviment obrer a Espa-
nya. S’inicia, d’aquesta manera, un 
enconat enfrontament entre l’Es-
tat i els seguidors de la Idea.  

Una disputa farcida de judicis 
de gran repercussió, des de la 
Mano Negra fins a la condemna 
de Ferrer i Guàrdia i més enllà.  
Però per entendre l’evolució de 
l’anarquisme i de les seues diver-
gents estratègies cal seguir-lo des 
del seu naixement, durant els anys 
del Sexenni.  

La dificultat radica en l’estudi 
de la causa, 30.000 fulls que ama-
guen una història de conspiraci-
ons, venjances, delacions, pors i 
patiments. Amb aquestes fons 
primàries intentaré donar-li for-
ma a un relat que ens ha d’oferir 
algunes claus sobre l’organització 
de l’AIT, sobre la seua supervi-
vència en la clandestinitat i sobre 
l’evolució ideològica de l’anarco-
col·lectivisme al comunisme lli-
bertari. El resultat hauria de ser 
un article acadèmic que em per-
metés avançar en la meua investi-
gació doctoral i per a d’això és 
imprescindible començar per la 
cronologia. 

Diego L. Fernández Vilaplana 
Doctorand a la UA 

Obra d’Helios Gómez: 
“Ley de fugas”. 

El jutge  
especial Pedro 
Lavín i Olea  
va acabar la 
instrucció del 
procés,  
quan constava  
de 24 volums i  
17.946 folis,  
i va enviar la 
causa al jutge  
de primera 
instància  
d’Alcoi.  

El jutge  
Fojaco i 
Álbarez va 
suspendre el 
litigi 
per als 78 
encausats 
declarats  
en rebel·lia  
“fins que 
foren trobats”.  

94 presos al 
Castell de 
Santa Bàrbara 
(16 d’ells 
menors),  
7 a l’hospital  
de Sant Joan  
de Déu,  
104 a les 
presons 
d’Alcoi  
i 45 en 
llibertat sota 
fiança.  

Després de 
deambular  
el sumari i els 
jutges per 
Madrid, 
València, 
Alacant, Elx,  
Ibi i 
Cocentaina 
per fi es van 
instal·lar  
a Alcoi el jutge 
especial i el 
fiscal.  

El fiscal 
Hermelando 
Ripoll 
proposa la 
gràcia del 
sobreseïment 
per a un total 
de 157 
processats.  

El jutge va 
autoritzar el 
sobreseïment de 
57 (dos morts). 
La xifra total 
d’amnistiats fins 
aquell moment 
era de 166, 17 
havien mort 
abans que els 
arribés la gràcia. 
En queden 123 
segons els 
nostres comptes.  

L’executiu 
central va 
permetre 
l’amnistia 
dels 85 reus 
restants, dels 
proposats un 
any abans. 
Però el jutjat 
va sobreseure 
en favor 
únicament  
de 25.  

Finalment, 
dels 157 
proposats,  
el govern va 
acceptar el 
sobreseïment  
de 72 
encausats 
(tres ja 
havien mort).  

El jutge 
Cremades 
Martínez va 
sobreseure 
lliurement els 
morts i, de 
manera 
provisional, els 
desconeguts  
i va elevar a 
plenari la 
causa.  

Van ser 
premiats amb 
l’indult 90 
encausats i hi 
va haver 5 
noves 
defuncions, 
queden 28 
acusats. 

Per fi, tots els 
processats van 
ser informats de 
la sentència i 
l’Audiència de 
València remet 
el darrer volum 
al jutge d’Alcoi.  

El jutge, José 
García 
Romero, dicta 
sentència 
absolutòria.  

L’advocat 
defensor,  
Agustí Sardà i 
Llaberia 
presenta les 
conclusions.  

El fiscal, 
Miguel 
Gironés, 
presenta 
l’acusació 
definitiva 
contra els 
darrers 20 
processats. 6 
més han mort 
des del 1881 i 2 
han escapat.  

E n total va ser processades 717 persones,  
un mínim de 289 van passar per la presó,  

239 van obtenir l’indult reial entre els anys 1877 i 
1881, 28 van morir abans, 2 van aconseguir fugir  
i 20 van ser absolts 14 anys després.  


