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Descripció
La imatge correspon a un cartell, imprès l’any 1921, en motiu de la celebració d’un
acte commemoratiu en honor al sometent de Catalunya a Montserrat, concretament,
una cerimònia de benedicció i entrega de banderes al sometent de Barcelona.
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Interès del document
El cartell, amb un fort contingut simbòlic, ens il·lustra molts aspectes relatius a la
naturalesa i ideologia del Sometent de la Catalunya d’aquella època.
A partir de la seva anàlisi es pot aprofundir en la descripció del Sometent i de les
funcions que realitzava, així com també en la seva història.
Així mateix, conté pistes per mitjà de les quals es poden identificar les raons que
expliquen l’intent de la dictadura de Primo de Rivera per expandir l’ús d’aquesta
institució armada a la resta del territori espanyol i, per tant, facilita la comprensió
d’aquest període històric.
Context
El Sometent era una milícia popular d’origen medieval que actuava dins l’àmbit rural
català. Tenia per missió vetllar pel manteniment de l’ordre i ajudar a les autoritats a
perseguir bandolers i persones considerades criminals i/o buscades per la justícia. Al
llarg dels segles, el Sometent va anar subsistint, si bé tot abolint-se i restaurant-se en
funció de la situació política del moment.
Després que la Primera República Espanyola l’abolís (1873-1874), durant la Restauració
borbònica el Sometent va ser reimplantat després que els grans propietaris rurals del
camp català pressionessin perquè es constituís de nou amb la finalitat de garantir
l’ordre i protegir la propietat en un context marcat pel desenvolupament de la Tercera
Guerra Carlina (1872-1876), de la qual la Catalunya rural en va ser un dels seus
principals escenaris. Acabada la guerra i derrotats els carlins, tanmateix, el Sometent
no va ser abolit i va ser aprofitat pels grans propietaris agraris catalans per tal de
defensar els seus propis interessos, sovint per combatre mitjançant la coacció les
reivindicacions del camperols més humils que s’organitzaven sindicalment i lluitaven
per tal de millorar les seves condicions de vida i treball. D’aquesta manera, el
Sometent es va convertir en una institució molt conservadora que no gaudia de
simpaties entre la majoria de les classes populars, les quals l’identificaven com un
simple braç armat al servei dels poderosos.
El mes de setembre de 1923, el general Miguel Primo de Rivera va donar un cop
d’Estat i, amb el suport del rei Alfons XIII, va instaurar una dictadura militar. Una de les
raons principals per les quals es va produir el cop d’Estat va ser el clima de convulsió i
violència social en què estava immers el país arran de la crisi econòmica i el desgast del
sistema polític de la Restauració. Així doncs, poc després de donar el cop d’Estat, una
de les primeres decisions que va prendre Primo de Rivera va ser la implantació del
Sometent arreu del territori espanyol. Per mitjà d’aquesta mesura, el dictador pretenia
crear un cos popular de suport a les autoritats amb la finalitat de garantir el
manteniment de l’ordre i crear un instrument per enaltir la fidelitat al règim i els
valors que exaltava (religió, patriotisme i lleialtat a la monarquia) a través del foment
de la militància popular activa al Sometent.
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Aquesta iniciativa presa per Primo de Rivera, va resultar ser un fracàs. El Sometent va
acabar convertint-se en una institució en la qual van acabar militant solament
persones vinculades als sectors socials que donaven suport el règim: grans propietaris
rurals, grans empresaris, cacics locals, etc. D’altra banda, el règim va anar atorgant
progressivament múltiples competències i privilegis al Sometent, fet que sovint va
provocar abusos d’autoritat per part dels seus membres. Tot plegat va provocar que,
independentment dels intents del règim per promocionar-lo i popularitzar-lo entre la
ciutadania, el Sometent gaudís de molt poc suport popular. D’aquesta manera s’explica
que una vegada va caure la dictadura fos abolit de nou, també a Catalunya.
Qüestions:
-

Observeu el lema que apareix a la dreta de l’imprès. Poseu-lo en relació
amb la ideologia i naturalesa del Sometent instaurat durant el darrer terç
del s. XIX.

-

Observeu els escuts que apareixen als laterals. Identifiqueu-los.

-

Observeu la part central de l’imprès. Identifiqueu els dos elements
principals. Digueu què són i què representen i poseu-los en relació amb la
decisió de Primo de Rivera d’implantar el sometent arreu del país.
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