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NOTES DEL CAPITOL FRIIYER

(1) En un informe de la Secció Permanent de Relació i Treball sobre el

terme dependència mercantil, adreçat a la Cambra de Comerç el 30 de

Juliol de 1912 i publicat a la "Revista Anyal" de 1914 -publicació

a càrrec de la Secció Permanent de propaganda-Autonomista riel CADCI-,

pagina 145, hom manifesta que dins del terme "depedència mercantil"

cal incloure "totes acuelles professions quals individus, mitjançant

una remuneració, presten son treball al comerciant individual o

col·lectiu, ajudant-lo amb diverses funcions i llocs a portar el tr_à

fee, Ja dintre de l'establiment, Ja fora d'ell (per comprendre els

viatjants), però sempre depenent les seves atribucions de les que —

vulgui conferir-li el comerciant, l'empresari de l'explotació, oue -

representa la unitat d'aquesta."

El butlletí "Acció" del Csntre de setembre de 1914 concreta mec

aquesta declaració. "En virtut d'aquesta definició -hom escriu- un

que sigui, per exemple, exclusivament tallador d'una sastreria o —

d'una camiseria nn és un dependent de comerç perquè no efectua una

operació mercantil. Es un art o un ofici, no un acte de comerç el que

realitza." I afegeix tot seguit, pel que fa a la dependència indus -

trial, "per dependent d'indústria s'entén també tot aquell que pres-

ta sos serveis a una empresa industrial, i no tinguin aquells mera—

ment el caràcter de manuals. Aauests són els obrers, els altres els

dependents." Amb tot, la realitat fou més ampla i dintre del centre no

hi mancaren els treballadors manuals com Carreras i Palet que no era

dependent de comerç, sinó pastisser, segons ens explica ell mateix en

unes memòries mecanografiades inèdites.

(2) "Anuario estadístico de la ciudad de Barcelona", 1902. Pag. 155. Se-

gons aquest anuari estadístic hi havia un total de 1908 establiments

comercials a Barcelona.

(3) "Nuestro Programa", portantveu de l'Associació de la Dependència Mer

cantil, "Acció" del Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de

la Industria.de Barcelona, "Revista Anyal" del CADCI, "Lluita" òrgan

de la Federació d'empleats i tècnics de Catalunya, "Actuació" del —
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Centre de dependents rie Sabadell, les Hernorles de les Assemblées de

Dependents impulsaries per la secció d' organització i Treball del Cer¿

tre, les notes de la premsa -"La. Veu de Catalunya", "El Poble Català",

"La Publicidad"- arnb ocasió de les campanyes pel descans dominical, —

les manifestacions dels dirigents o de dependents aue aquells òrgans

d'expressió contenen, ens ofereix un material interessant per a conèi-

xer la situació del grup social de la dependència mercantil i indus

trial.

(4) CARRERAS I PALET, Joan.- L'n troc de la historia de Catalunya. La vida

. i l'nbra del que fou el CADCI. Text mecanografiat inèdit. 42 pàgines.

Una part d'aquest text fou publicada a "Nous horitzons" de (Ylèxic.

(5) "Nuestro Programa", "Periódico quincenal. Órgano de la Dependencia —

rrercantil."

(6) Fundada el 1898, era una entitat sindical de caire societari, reivin-

dlcadora de la limitació d'hores, descans dominical, salari mínim i sjj

pressió del règim d'internat. Per l'octubre de 19G2 impulsaren la cons_

titució de la Federació Espanyola de dependents del comerç.

El 23, 24 i 25 d'-octubre de 1902, segons ens relata "Nuestro Programa"

tingué lloc al local social de l'entitat, l'assemblea constitutiva de

la Federació esmentada. Hi trobem les adhesions oficials de la "Socie-

dad de socorros mutuos de la dependencia mercantil" d'Alacant, "Soco -

rros Mutuos de la Dependencia mercantil" de Valencia, "Liga de depen -

dientes" de murcia, "Asociación de dependientes" del Ferrol, "Centro

de dependientes del comercio" de la(Coruña, "Centro de dependientes de

ultramarinos" de Valladolid, "Asociación de dependientes de comercia"

de Sevilla, "Unión Protectora mercantil" de palma de mallorca, l'Asso-

ciació de Dependents de Reus i l'Associació de la Dependència mercantil

de Barcelona, amb adhesions de Santander, Burgos, Valladolid i Lugo.

(Ylarirld no hi adreçà delegats per impossibilitat d 'acudir-hi i remeté

telegrama. Pel que fa a la constitució d 'aquesta federació els partici

pants s'oposaren al projecte d'estatuts presentat per la "Asociación

de la Dependència Mercantil de Madrid, perauè preveien una "associació

nacional" en lloc de la "federació" que l'entitat barcelonina impulsava,

criteri, aques.t darrer, que s'imposà definitivament.

(7) Llibre de deliberacions i acords de la primera assemblea de la__Fede_ra-



ció de dependents de Catalunya.- Reus, 1921.

(8) Id. anterior. Pàqlna 10. "Capacitat! Ventilació! -continua el text-.

Això és el que cal per a un hostatge! ¿I la humitat de parets ròne -

gues de casalius antics 1 molt moderns: en lloc on es trepitja, re —

galimant d'aigua a causa de cloaaues i clavegueres infectes, omple —
nant l'estança de microbis infectes? ¿I la coincidència de tuberies

de llocs pestilents entrellaçant-se amb les d'aigua per a beure? ¿I

els sostres, d'on es passen les hores de repòs? Baixos, sense am —

blent de ventilació, especialment en botigues enclavades en els car-

rers foscos i tristos de la ciutat catalana, una de les d'Europa on

subsisteix el nombre més fort de mortalitat, morbositat, deixadesa

de nostres homes oui governen."

(9) Per exemple el Cercle de Dependents del Comerç de Barcelona, centre

destinat a la formació educativa dels dependents. Cfr.: CIRCULO DE

LOS DEFENDIENTES DEL COYIERCIO DE BARCELONA.- Discurso leído en el —

acto de inaguraclón del...»celebrado el día 16 de febrero de 1062.-

Barcelnna, 1062. Vegi's també el seu Reglamento.- Barcelona, Est. —

Tip. de Narciso Ramirez, 1861.

(10) AYUNTAMIENTO DE BARCELONA.- Anuario estadístico de la ciudad de Bar

celona. 1303. Barcelona, 1904. Pagina 519. Les associacions eren:

"Asociación de la dependencia mercantil", "Saciedad de dependientes

de carbonería de esta ciudad La Fraternal", "Sociedad de dependían -

tes de taberna y similares de Barcelona y sus contornos", "Asocia —

clon de dependientes de billar y sus similares", "Sociedad de mozos

de comercio al por mayor de Barcelona", "Asociación de dependientes
de la subasta de pescado al por mayor de Barcelona".

(11) Vegl's el seu òrgan de premsa "Nuestro Programa".

(12) "Nuestro Programa" del 21 d'octubre de 1902 i següents. V.nota 6.

(13) Aixi "La Veu de Catalunya" del 18 d'abril de 1903 inserta la convo-

catòria de les societats Associació de la Dependència mercantil,

Unió Ultramarina l Dependents de farmacia a un míting a la Casa del

Dependent, carrer Rosich, 4 (local de l'Associació de la Dependència
Mercantil) a l'endemà, 19 d'abril, diumenge. "La Publicidad" dóna, -

per la seva banda, una gazetilla Informativa del míting. El 29 de no
vembre, per exemple, es fa un altre míting -segons "La Veu de Cata—
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lunya" del mateix dia- al mateix lloc 1, també, pel descans domi-

nical, convocat per l'Associació ce la Dependencia Mercantil,

L'espiga de Barcelona (fadrins forners), Unió Ultramarina i Asso-

ciació ri'Auxiliars de Farmàcia, míting oue coincideix amb d'al

tres mítings que vint-i-vult societats federaries realitzaven en -

d'altres tantes poblacions de l'Estat Espanyol.

(14) "La Veu de Catalunya", 30 d'agost de 1904.

(15) "La Veu de Catalunya", 29 d'agost de 1904: Diu el telegrama: "La

Junta directiva de esta Cámara reunida hoy ha acordado manifestar

qu3 ve con gusto la implantación del descanso dominical y felici-

tarle por el reglamento, considerando que puede aplicarse con li-

geras modificaciones para hacerlo práctico respecto de algunas in

dustrias, en las cuales es de evidente imposibilidad cumplirlo es_

trictamente."

(16) Entre d'altres accions, una comissió de dependents visità el fil—

nistre de la Governació per "a interessar-lo a favor de l'aplica-

ció del reglament del descans dominical". "La Veu de Catalunya",

30 d'agost de 1904.

(17) V. "La Veu de Catalunya" del 12 de setembre.

(18) "La Veu de Catalunya", 26 de setembre 1904: "Ahir al migdia un —

grup de dependents de comerç i de fadrins barbers, que en conjunt

no baixaria de 400 persones, va presentar-se a la Plaça de Sant -

Jaume, dedicant una xiulada a l'alcalde per haver consentit que -

permanesauessin oberts bon número d'establiments, malgrat venir -

inclosos en la llei del descans dominical. A la guardià municipal

no li va semblar bé aquella forma de protesta per lo que va donar

una càrrega a-la multitud, desembrassant la plaça i fent varies -

detencions. Entre els detinguts hi figurava el senyor Subirats, -

president de l'Associació de la Dependència Mercantil i el senyor

Sala, president dels dependents barbers. Refets una altra vegada

els manifestants i quan es posaven d'acord per a nomenar una ço—

missió que pugues veure a l'alcalde, creient que seria al seu des_

patx, va arribar el senyor Lluch en cotxe, reproduint-se els xiu-

lets 1 les manifestacions de protesta. La guardià municipal va es_

cometre novament a la multitud detenint a un minyó al qual, se



gons referencias de persones que ho varen veure van atropellar bar;

barament a la vista mateixa del senyor alcalde sense que anuest —

s'hi oposés.

Ahir vàrem rebre la vxsita d'una comissió de dependents barbers, -

pregant que fessin constar la seva protesta per la forma incorrec-

ta amb que els va rebre el tinent d'alcalde senyor Buxó, amb motiu

d 'haver anat a l'alcaldia per a nrotestar de què és permetés el —

funcionament de les barberies més enllà de les onze. Segons ens di_

queren els comissionats, el regidor republicà, fet una fúria els -

hi va dir que el que avui no volia treballar era un gandul i que -

si volíem fer plegar a n 'algú anessin a la catedral a fer suspèn—

dre l'ofici.

Els qui foren detinguts a conseqüència de l'escàndol foren els se-

güents: Enric Arnaldos, Eduard Fernández, Rossend ferré, Antoni ña

dia, Ramon Tubulieta, Artur lYlarraco, Teodosl Sublrachs, Joan 5au—

què, Tomàs Sala, Teodosi Escapé, Andreu Bielsa, Feliu Campos, Jo—

sep Sallent, Josep Palasi i Josep 'Andreu. Tots ells varen quedar -

detinguts a les oficines -de la comandància. A dos quarts de dues -

el ssnyor Lluch els cridà al seu despatx, i després d'haver escol-

tat sis seus descàrrecs i d'amonestar-los pels procediments em

pleats per a fer constar sa protesta, varen ser posats en lllber—

tat una hora més tard."

"La Veu de Catalunya" del 12 de desembre de 1904 ens refereix, tam

bé, l'aldarull de 500 dependents contra establiments oberts el diu

menge, aldarull que acabà igualment amb l'actuació de la força pú-

blica contra els grups de dependents i la detenció de diversos ma-

nifestants. Es velen alxi escomesos els qui maldaven tan sols per-

què es complís la llei mentre es deixava en pau els infractors, un

fet aquest no pas isolat en la història social del nostre pals i -

que cal posar entre les raons de moltes radicalitzacions de mili—

tants obrers.

Sobre el descans dominical, PONT LLODRA, Andreu.- El descans domi-

nical. Estudi fetich.- Palma, F. Soler Prats, 1904. ROYO VILLANOVA,

A.- Cuestiones obreras.- Valladolid, 1910.

(19) Per a aquest apartat, ALBERT!, S.- El republicanisme català i la
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Restauració monárquica (1875-1923).- Barcelona 1973. AfflETLLA, C.-

(Ylembrips politinues (1890-1917).- Barcelona, 1963. BENET, J.- fflara-

tiall i la Setmana Tràgica. Barcelona, 1963. CONNELLY ULLIY1AN, J.

La semana trágica, Barcelona, 1972. BORJA DE RIQUER.- Lliga Regio-

nalista; La burgesia catalana i el nacionalisme ('1890-1904). Barcie

lona, Edicions 62, 1977. GIRALT-BALCELLS-TERMES.- Els moviments so-

cials a Catalunya, Rais Valencià 1 les Illes. Cronologia (1800- —

1939).- Barcelona, 1967. FERRER, J.- Layret (1880-1920).- Barcelo-

na, 1971. HURTADO, A.- Quaranta anys d'advocat. V.l.- Barcelona, -

1969. JARDÍ, E.- El Doctor Robert i ni seu temas.- Barcelona, 1969.

LERROUX, A.- mis memorias.- Madrid, 1963. iïlOLAS, I.- La Lliga Ca-

talana. Barcelona, 1972. CLIVAR BERTRAND, R.» Prat de la Riba.- -

Barcelona, 1964. FABON, J.- Cambó, T. I (1876-1918).- Barcelona, -

1952. PLA, J.- Cambó. PHaterlals per a una història d'aquests 61

tims anys.- Barcelona, 1928. PLA, J.- Prat rie la Riba, dins d'Horng-

nots, primera sèrie.- Obres Completes, V. XI.- Barcelona, 1969.

PLA, J.- Joan Ventosa i Calvel·l. Dins Homenots. quarta sèrie. Obres

Completes, V. XXI.- Barcelona, 1970. ROfíERO IY1AURA, J.- La Rosa de

fuego. El obrerismo barcelonés de 1899 a 1909.- Barcelona, Grijal-

bo, 1975. ROVIRA I VIRGILI, A.- El nacionalismo catalán.- Barcel£

na, s.d. ROVIRA I VIRGILI, A.- Prat de la Riba.- Barcelona, 1968 -

(Reedició).

(20) Cfr. les obres esmentades a la nota anterior, especialment les de

Claudi Ametlla, Amadeu Huitado, Josep Pla (la que fa referència a

Joan Ventosa i Calvell), 1 Rovira i Virgili. Fel que fa a la prem-

sa, "La Veu de Catalunya", "El Poble Català" i "Joventut" d'aoues-

tes dates ens il·lustren sobre les dissensions a l'interior de La

Lliga Regionalista i l'escissió del grup de Carner i Suñol.

(21) Cambó, Pella, Rogent, Peris, Begunà i Nubiola, als qui s'afegiren

Pons, fílas i Serra, foren els regidors que s'adreçaren al rei, mit-

jançant el parlament de Cambó, per a fer-li sentir les aspiracions

catalanistes i les queixes de Barcelona davant del poder central,

segons "La Veu de Catalunya" del 8 d'abril de 1904.

(22) V. PABON, J.- Cambó, p. 241.

(23) El gest dels regidors encapçalats .per Cambó provocà la repulsa —
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dels seus companys de consistori catalanistes, Jaume Carner, Ilde—

fons Guñol, Joaauim Cirait i Joan Pijoan els auals adreçaren a La -

Lliga una declaració, publicada pel setmanari "Joventut", el 8 d'a-

bril mateix. El gest de Cambó era considerat inútil donats els re—

sultats d 'altres actes anteriors com el del íYlemorlal de Greuges da-

vant d'Alfons XII i de la Reina regent. Els regidors conclolen:

"Les festes no ens enlluernen. Passaran i no deixaran rastre. El -

problema social quedarà viu, agravant-se cada dia els dolors -de to-

tes les classes cue treballen. Tots els problemes fondos i gravis—

sirns que preocupen els homes pensadors de nostra terra, restaran in

tactes. No hem volgut demostrar una esperança que no sentíem, asso-

ciant-nos a un prec al que no atribuïm cap conseqüència."

Prat de la Riba contestà aquesta declaració amb un article publicat

a "La Veu de Catalunya el 10 d'abril i que duia el títol "Pensem en

Catalunya", en el que rebutjava les critiques al gest de Cambó i —

dels regidors que l'havien secundat insistint que el gest, a des

grat de saber-ne les poques conseqüències pràctiques, significava -

una manifestació i una afirmació de Catalunya davant del represen—•

tant màxim del poder estatal. Prat de la Riba considerava que les -

diferències entre uns 1 altres eren de matis 1 es dolía del to de -

"clari de guerra" del document el qual, venia a dir l-'rat, feia el -

Joc als enemics de Catalunya.que s'alegrarien d'aquesta dissensió.

El document era certament un clarl de guerra. Però els homes d'aques

ta ala esquerrana del catalanisme difícilment podien acceptar que -

sota capa de patriotisme haguessin de callar i permetre que el cata

lanisme quedés marcat definitivament pel conservadurisme social i -

l'esperit dretà, que era el veritable problema de fons en les dis—

sensions internes de La Lliga.

(24) Entre els col·laboradors que anunciava el primer número: Josep Ala-

dern, Francesc Alió, Gabriel Alomar, Victor! Bisbal, Jaume Carner,

Joaquim Casas Carbó, Pere Corominas, Pompeu Creuhet, Lluïs Domènech

i lïlontaner, Flix Escalas, Jeroni Estrany, Pompeu Fabra, Josep ÍY1. —

Folch 1 Torras, manuel Font i Torné, Joaquim Giralt i Verdaguer, Ja

clnt Grau 1^Delgado, Josep Güell 1 mercader, miquel Laporta, Lluis

Llagostera, Joaquim Lluhí 1 Rissech, Joan iïlaragall, Arnau Martínez

i Serifià, Oriol Martorell, Jaume massa i Torrents, Trinitat Donegal,
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Cebrià de Montoliu, Josep E. Ors, Euqenl d'Ors, Rafael Patxot, Jo—

sep Pin i Soler, Josep Pous i Pagos, Frederic de Puig Samper, Fran-

cesc Rodon, Josep Soler i Palet, Ildefons Suñol, Baldomer Tona, Joan

Ventosa i Calvell -el oue retornà aviat a La Lliga-, etc.

(25) De Joan Ventosa i Calvell són aquestes línies ("El Poble Català", -

12 de novembre de 1904): "(...) I això fa que el catalanisme poll—

tic, en lloc d'ésser, corn deuria, un moviment de tot el poble cata-

là, s'hagi convertit en aspiració quasi exclusiva de les classes —

acomodades, i molt sovint en arma de combat contra els oui han si—

gut considerats corn enemics de la propietat, de la religió o de —

l'ordre social constituït."

En un editorial del mateix número hom manifestava: "Tal volta és con

venient cjue una nart dels catalanistes, els qui més afinitat hi sen_

tin i més disposició hi tinguin, segueixin i tractin d'atreure's d_e

terminais grups socials no prou decidits per les aspiracions nos

tres (...) La nostra causa és la de tot un poble: sota l'ampla ban-

dera de la Pàtria hi cabem i hi han d'ésser lleialment admeses to—

tes les opinions honradament professades d'ordre moral i sobre for-

mes de govern., i amb equitat atesos els interessos de totes les

classes socials."

(26) Tanmateix, la Unió Catalanista fóra també ella acusada d"'acomodatl

eia" i de tèbia davant del desviacionisme dels "polítics" per part

del periòdic catalanista "La Devantera", que aquests anys es mani -

festava contrària a la participació electoral i cada cop més criti^

ca davant de la Unió Catalanista, fins el punt que "La Devantera" -

fou donada de baixa de les files de la "Unió", per decisió d'aques-

ta darrera. V. "La Devantera" del 15 de novembre de 1904. Aquesta

revista era l'orgue de l'Associació Popular Catalanista, 1 des de -

1903, diversos dels seus articles manifestaven ínteres per les qüe¿

tions socials; contrària igualment a la política de la Lliga Regio-

nalista, hi col·laboraven, entre altres, Francesc de P. Curet, R. -

Folch i Capdevila, J. lYlallofré, J. Delclós i Dols, J. Durany i Belle

ra, Bonaventura Riera, J. Sans i Olivera, A. Sayos, Joan B. Espad¿

1er, Joan Sqnxo Ferrerons, etc.

V. també, la conferència d'Antoni Roca i Codina, membre del CADCI,
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elegit el Juny de 1909 president de la Secció de Permanent de Socors

mutus d'acuesta entitat, feta el 22 d'octubre de 19G8 sobre el "cats

lanisme no polític", en la que es manifestaria d'acord amb el crite-

ri de la Unió Catalanista. "Acció" del CADCI l'anà publicant a par -

tir de gener de 1910. També, CUCURULL, F.- Panoràmica del nacionalis

me català. V. III. Del 1B75 al 1914.- Paris, Edicions Catalanes de

Paris, 1975.

(27) Sobre el terme "dependència del comerç i de la indústria", V.' nota 1.

(28) "La Veu de Catalunya", 14 de maig 19D3.

Aquest és el text complet: "Companys: el grandiós moviment d'emanci-

pació que commou les entranyes de la terra catalana, la corrent ir-

resistible envers els ideals de llibertat 1 autonomia, no podien

menys de trobar un ressò en el nostre estament compost en sa gran -

part ds Jovent generós i entusiasta. Fins avui tots els esforços —

han estat individuals, han romangut aïllats; la dependència mercan -

til i industrial no s'havia organitzat per a treballar al costat de

totes les altres associacions i corporacions de la nostra terra en -

defensa de la llibertat i dels drets de Catalunya. Per això el CADCI

ve a omplir un buit que es feia sentir a la nostra ciutat. La soli -

daritat nascuda de la comunitat de professió ens porta a ajuntar-

nos, perouè els nostres esforços, els quals aïllats romanien esté -

rils, adquireixin mitjançant-l'associació, la palanca social més po-

derosa de l'època nostra, la intensitat i importància que deuen te -

nir en bé del nostre estament i de Catalunya.

Aquest és el nostre objecte: crear una nova força que al costat de

les altres que en el nostre pals existeixen, lluiti amb fe i ardor -

per la santa causa de les reivindicacions catalanes.

Els mitjans de què ens hem de valer per a aconseguir-ho són la pro -

paganda de les doctrines autonomistes, exercitaria tan amplament com

les lleis i les nostres forces ens permetin, 1 la difusió de la ins-

trucció i cultura entre la dependència mercantil i industrial de la

nostra ciutat. La instrucció com a medi per a aconseguir el millora-

ment moral i material de què tan necessitada està la nostra classe,

serà un dels objectes que tindrem principalment a la vista»



Per anar realitzant aquest lema: instrucció i autonomia, establi-

rà el Centre, tan aviat com ho permetin els seus recursos, nombr£

- ses classes de les assignatures més necessàries i pràctiques pri-

mer, de les complementàries i d'adorn després, havent-se inaugu—

rat Ja una sèrie de conferències sobre temes politics, sociolò

gics i econòmics, a càrrec de distingides personalitats oue figu-

ren en primera fila en el moviment autonomista català.

¡Companys! cal que ajuntem les nostres energies, cal que anem cre

ant nuclis d 'opinió 1 de vida que vagin substituint l'acció opre_s

sora i tirànica de l'Estat, per l'acció lliure, féconda i redemp-

tora de la iniciativa individual; Ja que res podem esperar dels -

poders públics, ni en bé del nostre pals en general ni de la nos-

tra classe en particular, procurem enfortir-nos i millorar-nos —

nosaltres.

Treballem units amo els nostres companys de professió, per a acon_

seguir els millors avantatges 1 milloraments socials per a la no_s

tra classe. Treballem units emb tots els catalans, sense.distin—

ció d 'estats socials, idees ni tendències per la causa de la lli-

bertat i de l'autonomia de Catalunya.- Barcelona, maig de 1903. -

El Consell Directiu."

(29) Una mica d'historia.- "Acció"; abril 1932, p. 2.

(30) "La Veu de Catalunya", 7 de març de 1-903.

(30 bis) Joan Blanch, Francesc Vintró, Enric Barba completen els 14 siy

nants de l'acta de constitució. "Revista Anyal 1914", pàg. 172.

En establir-se pel seu compte, el president Carles Font, aquest -

dimití a primers d'agost. El Consell General Extraordinari del 2

d'agost elegia president a Alfred Bertran (V. "La Veu de Catalu—

nya", 5 d'agost de 1903).

En el Consell General Extraordinari, convocat per a la revisió —

dels estatuts, el primer de novembre de 1903, el Consell Directiu

quedà així: President: Alfred Bertran i Illa; Vicepreslrient, Mar-

tí Castañeda; Secretari, Baltasar FJ,ol; Vicesecretari, Ramon No—

gués; Tresorer, Ricart Prat i Parés; Comptador, Ramon Pérez; Bl—

bliotecari, Manuel de Bofarull; i vocals, Jaume Mestres, Amadeu -
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Punsoria, Antoni Teixidor, Adrià Presas i Josep Compte. "La Veu de

Catalunya", 7 de novembre, 1903.

(31) fflartl 1 Julià fou la primera personalitat que parlà al Centre; ho

feu sobre "L'esdevenir del problema social" el 29 d'abril de 1903;.

"Joventut" del 7 de maig en feu la recensió. El-18 de maig parlà

Joan Ventosa 1 Calvell sobre el tema "La democràcia industrial";

"La Veu de Catalunya" del 20 de maig en dóna la recensió. El 25 -

de novembre Rompeu Gener reivindicava la catalanitat de ffliquel —

Servet, en una xerrada titulada "Reivindicació de Miquel Servet"

i que recensiona "Joventut" el 3 de desembre. El 19 de desembre -

Joan Bardlna parlà de la "Necessitat d'escoles iïloriernes catalanes:

llur organització". Segnns la recensió que en donà "La Veu de Ca-

talunya" del 20 de desembre, Bardina manifestà aue el "fonament -

de la llibertat de Catalunya s'enclou en 1'educació dels catalans

(...). Senta, doncs, la necessitat de la implantació d'escoles mo

dernes catalanes per a l'educació dels catalans. Aquestes, diu, -

havien d'estar basades en l'educació física, que és el fonament -

de l'educació moral de l'individu; en l'educació econòmica, a fi

de què 1"individu s'acostumi a l'economia que és el principi de -

la societat; en l'educació de la sensibilitat o del cor, puix sen

se aquesta no es pot comprendre el bon ciutadà; en l'educació de

l'enteniment i en l'educació estètica. Totes aquestes educacions

Juntes, digué, formen el caràcter de l'individu 1 fuslonant-se —

els diferents caràcters, componen el del poble. Per això creu el

senyor Bardina que les escoles modernes catalanes han de tenir —

per fi el donar caràcter al noi per a formar així el de Catalunya.

A més, digué, les escoles catalanes han de tenir un fi nacional o

sigui el de l'educació de tota la societat catalana en general. I

acabà dient que des del moment que Catalunya frueixi de certes —

llibertats, ha d'usar per assolir les llibertats que li pertoquen

d'una educació integral de totes les facultats del noi, i de to—

tes les classes socials, a l'estil de les que funcionen als Es

tats Units, els fruits de les quals va demostrar amb gran clare—

dat el senyor Rarriina. Excità tots els oients perquè recolzin les

fundacions d'escoles catalanes, car elles -digué- són les que han

de portar-nos la Catalunya nova."
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El 5 d'abril de 1904 (YUanuel Bofarull, snci del Centre, parlava s_o

bre la "Guerra de la successió 1 sitis de Barcelona" (V. "La Veu

de Catalunya" de la mateixa data). El. 4 de maig Joan Cabré, soci

també, feia un "Assaig sobre la formació de la llengua catalana"

que recenslonava "La Veu de Catalunya" del 12 de maig 1904. El 14

de Juliol Rossend Serra parla sobre l'ensenyament comercial ("La

Veu de Catalunya", 13 Juliol 1904).

(32) Segons la "Revista Anyal" del CADCI, 1914, p. 172, aquesta .creació

fou extraoficial. Oficialment la secció es creà el 23 de maig de

1903. En formaven la Junta de govern: Antoni Teixidor i fflasjuan,

president; Josep Hayales i Duñó, vicepresident; 1 Josep Amat i Du

ran, secretari. El 1 de novembre, Antoni Teixidor, Josep Amat i -

Estanislau Trepat formarien nova Junta.

El cinc d 'abril hom feia la primera excursió a la muntanya de

'tonteada. Les sortides foren nombroses els diumenges: ffíollet, Caj.;

des de (Ytontbui, Sant Feliu de Codines, Sant. ffliquel de Fay, iïiontsj!

rrat, al riu Llobregat, Gant Cugat del Vallès, Vallvidrera, Cas—

telldefels, Costes del Garraf, Sant Feliu del Llobregat, Vilafrari

ca, Sant iïlarti de Sarroca i Torrelles de Foix, etc.

(33) Es creà el 19 de Juliol. La Junta, Amadeu Punsoda, president;

Josep Sala i fiicol, vicepresident; i lílanuel de Bofarull, secreta-

ri.
*

"Revista Anyal", 1914, pàg. 172.

(34) Formaven la Junta de la secció d'ensenyament: Jaume iïlestres i Gr.1

foll, president; Josep Sala i Ricol, secretari; i Josep ("layóles i

Duñó, vlcesecretari. "Revista Anyal", 1914, pàg. 172 i 193.
v

(35) Segons relata Josep Sala al diari "El Poble Català", 3 d'abril de

1910: "Al celebrar la sessió inaugural del curs 1903-1904 sorgí -

un incident amb la Junta de dita associació,que donà lloc a què -

haguéssim de buscar un altre hostatge, puix allà era impossible -

continuar-hi puix ni havíem de conformar-nos en quedar en estat -

embrionari, ni podíem estar en una casa on hi érem.rellogats, ha-

vent tingut diferències amb els amos."
•

L'Associació els havia rellogat, segons Josep Sala mateix, la sa-



la de dibuix per trenta pessetes al mes.

(35 bis) La insuficiència del local a més d'ésser descrita a là "Revis

ta Anyal" 1914, p. 193, fou remarcada per Puig i Esteve a la Fes-

ta de cultura celebrada el març de 1900 amb motiu del V aniversa-

ri de la Fundació del centre (parlament reproduït a "Acció" del 1

d'agost de 1900 i números següents): "començà la vida el centre -
de rellogat al carrer de la Boria, en un lloc impropi, sense cap

condició a propòsit." Joan ûardina, en un article titulat Els nos-

tres dependents, publicat a "La Veu de Catalunya" del 13 d'octu—

bre, escribía: "S'instalaren allà a la Bòria, en un semicorral —

que no tenia gaires centúries. Els trenca-colls del tres-pol —

-s'ha de fer Justicia- no eren molts... En aquell hostatge bohe—

mià celebraren els primers concilis i escamparen les llavors pri-

meres . "

(3G) Per a aconseguir cabals per a poder llogar un local propi, el Ceri

tre realitzà, segons manifesta Josep Sala, "una veritable campa—

nya a la que dedicàrem totes les nostres energies, se cercaren S£

cis protectors, s'emitIren accions de cinc pessetes i amb els ca-
bals procurats d 'aquesta manera tinguérem el necessari per a ins-

talar el Centre al carrer de la Palla, número 12."

"El Poble Català", 3 d'abril de 1910. Segons la "Revista Anyal",

1914, p. 173, s'emeteren 250 accions de cinc pessetes, cada una,

sense interès, amortitzables a raó d'un mínim de 2 cada mes, a —

partir del primer de Juliol de 1S04, i d'un mínim de 4 cada mes,
a partir del primer de gener de 1905.

Segons la mateixa "Revista Anyal", el-. Consell general extraordina

ri del 21 de gener de 1904, aprovava la proposta del Consell di—

rectiu de traslladar el centre a un local propi, llogant el pri—

mer pis de l'esmentada casa número 12 del carrer de la Palla. El

lloguer era de 05 pts. al mes, segons "El Poble Català" del 3 d'a,

bril de 1910, 1 de 90 segons la "Revista Anyal" de 1914 esmentada.

. El trasllat definitiu es feu el primer de febrer i hom instala al
local un modest cafè.

(37) Les classes prenien el nom d'Escoles mercantils Catalanes. "La -

Veu de Catalunya" del 9 de març, porta el seu pla d'ensenyament.
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Hom hi diu: "En la confecció del pla d'estudis ha posat particular

empenyo en què aquests responguin a sa pronta utilitat, fent que

siguin els primers en obrir-se els d'idiomes francès i anglès, el

càlcul, teneduría de llibres i taquigrafía (que és pública).

Aquests cursos corresponen a la primera part comercial de son pla

d'ensenyament; en la segona part, que comprendrà els estudis sup£

riors, s'estudiaran l'economia política, geografia comercial 1 ejï

tadlstica, a més de diverses ciències i arts d'aplicació directa

a determinats comerços i Indústries. No descurant, però, sa qualj.

tat d'autonomistes, obren simultàniament, amb la primera part de

son pla comercial, les classes públiques i gratuïtes de gramàtica

1 ortografia catalanes i una conferència setmanal de Drets i deu -

res del ciutadà. Aquestes tasques instructives es veuran complete^

des pel foment d'una bona biblioteca i continuant-se la sèrie de

conferències 1 sessions públiques, amb tan bon encert començades,

a càrrec de reconegudes personalitats, encaminades a difundir la

instrucció i la cultura, sobre temes d'actualitat 1 en afers comer_

cials, científica, socials, politics, etc."

Les classes anaven a càrrec d'Antoni Jové (francès), Cebrià de lYlori

toliu (anglès)-, Josep Sala (càlcul i teneduría de llibres, Joan

B. (Ylalpàs (taquigrafía), Fèlix Jové (gramàtica 1 escriptura català

na) I Joan Bardina (drets i deures del ciutadà).

El 5 de març, el Consell Directiu acordava de destinar fins a 1500
«

pts. l'any per al sosteniment de les classes i 120 l'any per al fo

ment de la biblioteca ("Revista Anyal" 1914, p. 173).

(38) Segons la "Revista Anyal" esmentada, p. 173, pel novembre de 1903,

els socis eren una cinquantena. El sis de setembre de 1904, segons

la mateixa "Revista Anyal", p. 174, els socis arribaven a 130. Se-

gons la gràfica que conté aquella publicació (p. 192), el Centre —

clouria l'any amb 446 socis (inclosos els protectors). En canvi,

"El Poble Català" del 3 d'abril de 1910 dóna la xifra de 85 socis.

Això fa difícil que precisem el nombre exacte de socis en aquests

primers anys d'història del CADCI. Les que més ens donen confiança

són les primeres que hem esmentat per al novembre de 1903 i setem-

bre de 1904.
*

Pel que fa al nombre d'alumnes, el gràfic de la "Revista Anyal"
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citada, p. 219, dóna la xifra de 489 alumnes per al curs 1904-1905

i "El Poble Català" esmentat, la de 451 alumnes. En aauest. cas la

diferència entre una font i l'altra és poca.

(39) La comissió nomenada el 25 de maig de 1904 estava formada per iïlar-

ti Castañeda, Amadeu Punsoda, Josep Bordas i de la Cuesta, Joan Ca

bré i Puig, Francesc Burcet i Malvasia, i Jnsep lYlagrlnà i Forçades.

(40) El lloguer era de 175 pts al mes, segons la "Revista Anyal", 1914,

p.174; i de 190 segons "El Poble Català" del 3 d'abril de 1910.

(41) Segons la "Revista Anyal" de 1914, p.261, després de la secció —

d'excursionisme, va organitzar-se una altre d'esports. En fusionar-

se ambdues, el 23 de setembre de 1905, quedà constituïda formal —

ment la Secció especial d'esports i excursionisme depenent de la

Permanent d'educació i instrucció.

(42) "Acció", agost de 1908. La "Revista Anyal" 1914, p.193 manifesta -

va: "P^alqrat haver sigut Barcelona la primera ciutat d'Europa que

establí les ensenyances comercials, Ja en l'any 1760 -segons afir-

macions documentades de renomenats tractadistes- el cert és també

que al perdre paulatinament ses facultats la celebèrrima Junta de

Comerç de la capital del Principat, i caure dins del poder del —

centralisme les concorregudes classes que aquella tenia organit -

zades, ss'n estroncà tota la prosneritat i popularitat, tot el —

prestigi de què gaudien, i, quan esdevingué la fundació del Cen -

tre Autonomista de dependents del comerç i de la indústria, la

Joventut mercantil catalana seguia una vida vegetativa, en el que

fa referències a sa cultura, aferrada al criteri clàssic de què

"per a ésser comerciant sols calia ésser llest". Els primers dl -

rectors del Centre, veient que les corporacions econòmiques 1 els

comerciants -arreu del món són els promotors de la cultura comer-

cial- no se'n ocupaven; convençuts de què sense escoles de comerç

no hi pot haver veritables comerciants, cregueren que una de les

primeres tasques de la novella entitat devia ésser aquest obJec -

tiu, i llançant-se amb fe cega a l'empresa, fundaren les "Escoles

mercantils Catalanes".

Joan Bas, soci del centre, manifestava: "No havent-hi a Barcelona

escoles comercials a propòsit per a què hi pogués concórrer el d_e
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pendent de comerç, concebirán l'atrevida idea de la creació de les

Escoles mercantils Catalanes". V. BAS, Joan.- .Organització- de cen -

très de dependents en Llibre del primer curs d'Estudis comerciáis

de Terrassa.- Terrassa, 1914; Pagina 92.

(43) V. nota 38.

(44) "La Veu de Catalunya", per exemple dedica un article a glossar les

Escoles Mercantils Catalanes, el 26 de setembre de 19G4, en el què,

de passada, remarca l'ensenyament rutinari, estancat i gens pràctic

^e lasescuelas de comercio. El 13 d'octubre Joan Bardina elogia

l'obra del centre en un article publicat, també, a "La Veu de Cata

lunya" el 13 d'octubre de 1904, titulat Els nostres dependents.

Recensions abundants hi trobem igualment a "La Veu de Catalunya",

"Joventut" i després a "El Poble Català", sobre els actes del CADCI.

(45) "La Veu de Catalunya" 1 de novembre 1903.

(46) Així el 2 d'agost de 1903, els socis elegien nou president a l'es-

tablir-se pel seu compte Carles Font.

(47) "Revista Anyal", 1014, p. 174. Per a la d'educació i instrucció,

Eladl Homs, Josep Fàbregas, Josep Oliu i ITlanuel Bofarull; per a la

de socors mutus, Josep Carulla, iïlartl Castañeda, Frederic ftontaner

i Josep M. tïlagriftà; per a la de propaganda autonomista, Josep Bor-

das, Pere Oliver, Joan Junoy, Pere Camps, Alfred Bertran i Amadeu

Punsoda.

(48) President, f.lartí Castañeda; Vice-president primer, (Ylanuel de Bofa-

rull; Vice-president segon, Josep Carulla; vice-president tercer,

Josep Bordas; secretari general Amadeu Punsoda; caixer, Josep Sala;

bibliotecari, Antoni Oliva; vocal primer Josep Fàbregas; vocal se-

gon, Josep Payró; vocal tercer, Josep Güell.- "La Veu de Catalunya",

21 de setembre 1904.

Pel que fa a la Junta de la Secció permanent d 'Educació i instruc-

ció, manuel de Bofarull i Artés, president; Francesc Oliu i Cubias,

vice-president; Francesc Vintró i Vergé, caixer; Eladi Homs i Oller

secretari; Josep Fàbregas i Romeu, vocal directiu; Josep Badia i

Serra, vocal caixer; Josep Oliu i Cubias, vocal secretari.

Pel que fa a la de Socors fl·lutus, elegida el 31 d'octubre, Josep Caí

rulla i Vidal, president; Ricard .Prat i Paris, vice-president; Jo-
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sep lYl. íílagriftà i Forcades, secretari; Francesc de F. Burcet 1 Mal-

vasia, vice-secretari; Joan Graupera 1 Costa, caixer; Joan. Cabré 1

Puig, súb-caixer; Frederic Montaner i Esteve, interventor; Josep

Payró i Parellada; vocal primer; Baldomer Prat i París, vocal se -

gon; Enric Fares i Garcia, vocal tercer. El 17 de novembre, la Juri

ta nomenà per al càrrec de vocal tercer a Joums Suriñach i Cani

vell en no acceptar Enric Parés el càrrec esmentat.

I pel que fa a la de Propaganda Autonomista, Josep Bordas i de la

Cuesta, president; Josep Puig i Esteve, vice-president; Pere Oli -

ver i Pascual, caixer; Josep Güell i Tarragona, vocal primer, Pere

Camps i Ragon, vocal segon; Joan Junoy i Arús, vocal tercer; Josep

Roig i Pasalaigua, vocal quart; Joan Gispert, vocal cinquè; 1 Ra -

fael Bertran i Illa, secretari.

V. "Revista Anyal", 1914, p.221 i 231.

(49) "Revista Anyal" 1914, p.174-175.

(49 bis) Fel que fa a les seccions especials, segons l'article 25 dels

Estatuts de setembre de 1904, les seves Juntes directives es com -

posarien dels membres que hom cregués oportú i llur president for-

maria part, en oualitat de vocal, de la Junta de govern de la sec-

ció permanent a què pertanyessin les seccions especials.

(50) CENTRE AIJTHNGTCISTA DE OEFEí.DENTS DEL COMERÇ I DE LA INDÚSTRIA.-

Estatuts del ... -Barcelona, s.d. Conté els estatuts del centre, -

el reglament interior de l'entitat, els reglaments de la Secció per

manent d'educació i instrucció i de la de Propaganda Autonomista,

i els estatuts de la de Socors flutus.

(51) Id anterior, p.5.

(52) "(...) el llevat de catalanisme feu que la llibertat que desitjà -

vern per a tots els pobles, la desitjésslm per a cada branca d 1 ac-

tuació del centre i tinguéssim .l'encert d'estructurar-lo en forma

autonòmica." BAS, J.- Puig i Esteve, a "Acció", Juny 1932, p. 5.

(53) Segons Carreras i Palet - V. nota 4 - molts dels socis actius, en

establlr-se pel set.1 compte, no es donaven de baixa com a tais i s_e

guien figurant a les llistes com a actius. Op. cit., p. 5. lïlés en-

davant comentem aquest parer. V. el capítol quart, p.iio.

(54) Aquesta darrera fórmula havia d'emprar-se forçosament si hi havia
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cinc socis que ho demanaven. La nominal havia de fer-se igualment

si ho demanaven deu socis. Fer a la renovació de càrrecs i vots de

confiança 1 censura, les votacions havien d'ésser igualment secre -

tes.
(55) Segons l'article primer del reglament de la Secció Permanent d'Edu-

cació i Instrucció, aouesta "té.per objecte procurar als seus as—

sociats una educació 1 instrucció, oue tant en la part Intel.lee -

tuai com en la física els faci individus posseïts dels coneixements

i cultura necessaris, per a què ses obres esdevinguin en bé propi,

de la família i de la societat."

(56) Segons l'article primer del Reglament de la Secció Permanent de Pro

paganria Autonomista, aauesta "té per objecte treballar per la cons_e

cució de l'autonomia integral de Catalunya. Amb aquest fi procura -

rà fomentar i expandir, per tots els mitjans legals, els ideals i

principis autonomistes, valent-se de les conferències, mítings,

vetllades, el llibre, el periòdic, les fulles impreses, les excur -

sions i visites, etc., etc. i fomentant, c creant, d'acord amb les

altres seccions, totes anuelles manifestacions de cultura o patrio-

tisme aue creyui convenients o necessàries al fi que es proposa."

(57) Segons l'article 50 dels Estatuts de la secció, en cas de defunció

la fartilla o hereus del soci difunt cobrarien, si ho demanaven per

escrit i abans de dos mesos:

lOO pts si el soci havia pertanyut a la secció de 1 a 5 anys

250 " " 5 a 10 anys
500 " " 10 a 15 anys
750 " 15 a 20 anys

LODO " « 20 anys en
endavant.

(58) L'estructuració en seccions permanents que podien augmentar-se

-com passarà quan es creï la Secció Permanent de Relació i Treball-,

1 en seccions especials -que podien convertir-se en pernanents com

s'esdevindrà amb la secció d'esports i excursionisme-, amb el bon

nombre de Juntes que exigia, facilitava una major participació de -

socis en les responsabilitats de direcció i animació del centre.
«

(59) "L'ensenyança professional i la mutualitat professional ens donen

ja per sí soles un tipus d'associació, fecundlssim. Res no s'oposa
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que aquesta'associació, pugui ésser obrera, a condició què l'ésser

eminentment ohrera, no vulgui ésser obrera exclusivista. Enteneu -

bé anuesta distinció. Eminentment obreres són les associacions que

Jo he anomenat en 'altre lloc •associacions obreres de pau, oue sen-

se declarar ni mentalment la guerra als patrons, sinó al contrari,

acceptant-ne la col·laboració i la protecció (socis protectors) es

proposen, 1 de fet realitzen amb fertilitat meravellosa en els es -

taments que tenen la sort de posseir-les una obra d'educació profejs

sional -que per ésser educació Ja Inclou la idea Jeràrquica, i la

d'elevació individual- i una obra mutualista amb tota l'opulència

de sos aspectes. Tant dintre de l'esperit cristià estan anuestes —

formes oaclfiques, oue un cristianisme implícit basta per a aguan -

tar-les indefinidament. Exemple viu i poderós d'aquesta associació

obrera de pau és i serà mentre l'espprit dels primers fundadors pejr

duri (2), el Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la -

Indústria de Barcelona, en la oual la paraula autonomista és la bari

dera espiritual aue recorda la necessitat d'una unitat de pensament,

unitat espiritual, pel damunt de l'interès professional, unitat aue,

com dic, no pot Je somniar-se que sigui total de l'ofici, però que

segueix assent força aglutinant, més poderosa i permanent que la s£

la comunitat d'interessos."

Diu la nota 2: "malauradament, l'esperit dels primers fundadors ten.

deix a desaparèixer d'aquell casal, cedint el pas a una literatura

de socialisme i sindicalisme desenfrenat. Al cristianisme implícit

que dèiem, substitueix un sectarisme implícit, al flam de les

idees revolucionàries que prenen peu en el centre, desnaturalitzant

la seva obra." RUCABADO, R.- El sindicat 1 el casino.- Barcelona,

1923, p. 13. Text de la conferència pronunciada el 25 de febrer de
1923.

(60) V. nota 20.

(61) El 19 de Juliol de 1903 es creà la secció de propaganda oue esdeve-

nia Secció Permanent de Propaganda Autonomista el 18 de setembre.

(62) Fins a la creació d'aquesta secció les conferències eren organitza-

des pel Consell Directiu del CADCI. V.nota 31. Les conferències que

organitza aquesta secció feren del centre, al llarg de la seva his-

tòria, una de les principals tribunes públiques de Barcelona.
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Després de constituiria la Secció Permanent de Propaganda Autonomis

ta, el 18 de setembre de 1904, la primera conferència que organit-

zà ana a carree de Hart! i Julià, el 3 de desembre d'aquest any, -

que parlà de "L 'es'tat actual 'de l'individualisme català", en la —

qual segons la recensió de "Joventut" del Q de desembre, dividí —

les societats en "individualistes" i "comunistes". "Tots els pobles

forts poden emprendre l'individualisme, digué, però els pobles fe -

bles forçosament han d'ésser comunistes. L'Individualisme signifi-

ca progrés, diferenciació d'uns organismes amb els altres; el comjj

nisme significa regressió, similitud de forma. Per això els primers

són liberals, perquè la naturalesa per si sola els ho imposa, i —

els altres són sectaris, tirans, perquè no la necessiten la lliber-

tat, perquè no essent forts no poden subsistir sense imposar als —

altres la seva manera d'ésser. Catalunya s'ha de classificar en el

grup individualista. Arribà a son major grau d'avenç i d'esplendor

en ple individualisme. A l'ajuntar-se amb un poble forçosament co-

munista va anar perdent sa fesomia fins arribar, degut a la cons -

tant influència d'un poble feble i regressiu com és Castella, a per_

dre quasi per complet sa personalitat. Analitzà, després, el renai-

xement actual de Catalunya, renaixement que, digué, és tan indivi-

duallssim, que podent ésser un gran bé per a nostra pàtria per sa

exageració arriba a esser-li perjudicial. Demostrà que és necessa-

ri que totes aquestes forces individualistes, admirables en si, —

s'ajuntin par a realitzar la nacionalització de totes les manifes-

tacions de Catalunya. Hem de perseguir la unió, no la unificació."

(63) Les vetllades literàries i musicals és un altre tipus de manifesta

ció cultural que sovintejarà al centre. Aixi, tenim per exemple,

una festa literària i musical, celebrada el 12 de novembre de 1904.

Hi participà el Cercle Musical Bohèmia que interpretà obres de Bi-

zet, Grieg, Weber, fflorera, Goberna, etc.; Grant que executà al pla

no algunes obres seves; i la. senyoreta Serrats. Bertran llegi el

poema de Russinyol "El Jardi abandonat" amb il·lustracions musicals

a càrrec de Vinyas. V. "Joventut", 24 de novembre 1904.

El 11 de desembre la Secció de Propaganda Autonomista organitzà —

una vetllada musical a càrrec de la cobla d'instruments de pua "LJL

ra Orfeó". V. "Revista Anyal" 1814, p. 232.
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(64) Les conferències es feren els dissabtes al vespre (a les 10) o diu-

menges -si sorgia alguna dificultat-. "La Veu de Catalunya" anà in-

formant del contingut de cada una de les xerrades del cicle sobre

"Teoria de les nacionalitats". Segons la recensió que feu "La Veu -

de Catalunya" del 8 de novembre de 1904 dB la primera conferència -

del dia 5, Joan Barriina manifesta que en les seves xerrades segui -

ria "El procediment científic positivista i analític, fugint de pa-

rauleries, i el procediment pedagògic de discussió entre ell i els

alumnes, ben a la moderna." Com a treball pràctic els alumnes ha —

vien de fer grans mapes de les nacionalitats antigues 1 modernes.

"La Veu de Catalunya" del 30 de novembre ens informa que els alum -

nés del cicle havien començant la confecció "dels bO grans mapes —

històrics nacionalistes", de metre quadrat cadascun, els quals un -

cop acabats serien facilitats a totes les associacions i escoles —

que vulguessin copiar-los.

Vegem el temari del cicle: "1. Preliminars. Assumpte a tractar. Pla

del curs. Les nacionalitats i la civilització. El nacionalisme a

l'estranger. A Catalunya. Necessitat de comprendre'l. Eficàcia ext_e

rlor o expansiva de l'ideal nacionalista. Eficàcia interior o ager-

manadora. Procediment científic. Procediment pedagògic, fílapes.

2. Preliminars geogràfics. Llur necessitat davant del mètode poslt^l

vista. La superfície de la terra. La divisió natural, iïlessetes, ser

res i valls nacionals, ffiars, rius i llacs nacionals. Zones 1 climes.

Lartes geogràfiques a la moderna. Cartes preliminars i cartes na —

clonáis.

3. Preliminars històrics i ètnics. La protohistòria. Les nacionali-

tats cabdals dels antics temps. Grècia, ¡lome. L'imperialisme nacio-

nal.Època d'or o Edat mitja. Itàlia. Alemanya. França. El Renaixe -

ment clàssic i els estats artificials. Castella. França. El segle

XIX. Anglaterra. Itàlia. Alemanya. Amèrica. La història actual.

4. Opinions estrangeres sobre el nacionalisme. A Espanya. A Cata -

lunya. Dintre l'escola catalanista. Diferències etimològiques entre

els mots nació i estat. Diferències lògiques entre les idees de na-

ció i estat. Diferència entre les coses anomenades nació 1 estat.
*

5. mètode analític a seguir. Sistemes apriorística falsos. Perjudi-
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els politics que torcen la veritable doctrina nacionalista. La na -

ció no pot resultar d'un sols factor. Idea del factor nacional. FBC

tors fonamentals. Factors signes. Factors efectes. Factors externs.

6. La raça, primer factor nacional. Distinció entre raça ètnica i -

raça històrica. Origen i estat actual de les races ètniques. Subra-

ces. Races mixtes. Gradació ètnica insensible. La raça sensiblement

única és factor de nacionalitat. Argument fonamentat en la constitu-

ció orgànica de la nació. La raça sola no fa la nacionalitat. El pa-

neslavisme.

7. El terrer, segon factor nacional: configuració, relleu, altitud

i situació del terrer nacional. Influència en la raça de cada una

d'aquestes circumstàncies. El terrer sensiblement únic és factor de

nacionalitat. Argument històric. El terrer sol no fa la nació.

B. Refutado del criteri de les fronteres naturals. Perjudicis polí-

tics que ha engendrat aquest criteri. La unitat Italiana. Els espa -

nyolistes. Les muntanyes són cor de nacionalitat. Els rius són cor

de les nacions. Els mars són cors de les nacions. Arguments histò

rics. No existeixen, doncs, fronteres físiques. Error d'en Pi l filar-

gall."

"La Veu de Catalunya", 12 de novembre i 31 de desembre de 1904.

Vegem, ara, algunes de les idees exposades en aquest cicle, d'acord

amb el que ens en diu la premsa: A la primera xerrada, entre d'al —

tres manifestacions, afirma "els qui no "creuen en l'expansió catala-

nista fora de Catalunya ni capeixen bé el.problema nacionalista del

qual és conseqüència necessària l'imperialisme nacional, ni coneixen,

tampoc, la història de les nacionalitats". "La Veu de Catalunya" del

8 de novembre de 1904.

"Refutà, -diu en una altra xerrada- la teoria federal del pacte vo -

luntarl que tira per terra tota la teoria de les nacionalitats natu-

rals, absolutament Independents del pacte. Les nacions naturals són

l'única base prou ferma per aixecar bones teories científiques i re_a

litzar bons sistemes de govern."

"La Veu de Catalunya" del 6 de desembre de 1904.

Finalment, v.egem aquesta expressió sobre la nació i la raça. "La na

clonalitat, conjunt orgànic, exigeix unitat d'acció; nacionalitat
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amb dualitat d'accions és un absurd. Conseqüència d'això és oue una

nacionalitat no poden integrar-la dues o més races, perquè aquestes

suposen pluralitat d'accions, caràcters, etc., incompatibles amb la

unitat orgànica nacional. Però si la raça única és factor essencial

de nacionalitat, ella sola no pot fer la n.acionalitat. Ja provarem

nue hi ha altres factors essencials; i a més no hi hauria manera de

saber quan les diferències ètniques són prou marcades per a formar

nacionalitat, perouè les diferències ètniques van accentuant-se —

d'una manera insensible, sense formar grups marcats." "La Veu de Ca

talunya", 19 desembre 1904.

En línies generals, Bardina segueix l'esouerna teòric de Prat de la

Riba, si bé, sobre la qüestió racial, Prat es manifesta amb menys --

contundencia: "Però la raça no és la nacionalitat, per més que en s±_

gui factor importantlssim. L'estatuària grega demostra firis a l'evi-

dència que en el poble grec hi havia gent de tota mena" (el subrat-.-

llat és nostre).- PRAT DE LA 1<IBA, E.- La nacionalitat catalana, Qar_

celona, 1934, p. 76. Tanmateix, els mnts darrers citats de Joan Ba_r

dina matisen també la contundencia de les primeres expressions.

(65) En narlar dels primers moments del centre, escriu Joan Qardlna, a —

l'article Els nostres dependents, a "La Veu de Catalunya" del 13 —

d'octubre de 1904, "El cercle dels apòstols s'engrandia -parla de —

quan el CAOCI encara romania en els rònecs i reduïts baixos del núme

ro 17 del carrer de la Bòria- poc a poqqet, i fins pogueren celebrar

i:n parell de conferències, escoltades Ja per una cinquantena'd'ini —

ciats primer, després per un centenar".

(66) "Joventut", 19 de novembre 1903; i "La Veu de Catalunya", 16 novem—

bre 1903. Als parlaments, Bofarull, del Centre, denuncià els obsta—

eles que posava el centralisme al desenvolupament del comerç i de la

indústria de Catalunya; Montllor advocà per la unió de tots els auto

nomistes contra el "comú enemic"; Tona reincidí en la necessitat de

la unió entre les societats catalanes que reivindicaven 1 'autonomia

de Catalunya i "enaltí la història comercial de Catalunya i protestà

de que els del centre titllin d'egoistes als catalans, als qui opri-

miren dintre un cercle de ferro obligant-los a estalviar-ho tot, ha-

vent conservat el nostre poble per son propi esforç el poc oue 11 -,

queda gràcies a son geni treballador", manifestà que en l'autonomis-
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me català hi cabia tothom i tots havien d'entrar-hi, per a poder, -

entre tots, conquerir l'autonomia que les altres regions podrien ohj

tenir "inspirant-se en nostre exemple" a fi de constituir la Federa

ció Ibèrica; exemple, d'altra banda, de democràcia car l'esperit ca

talà ho era. Atacà Salmerón Qualificant la. seva república unitària

de medieval "corn ell qualificà un dia de medieval el catalanisme" .-

"Sols l'autonomia pot resoldre els problemes socials plantejats a -

Catalunya, no el parlamentarisme que combaté Der perjudicial, ni la

república antidemocràtica i anti-liberal dels Salmerón i Lerroux."

Tflarti i Julià nue presidia l'acte, el clogué tot recomanant la tas-

ca educativa sense defalliments.

(G7) "Joventut", 25 de febrer 1904. Tfiartinez i Serina remarcà la necessJL

tat "d'instruir el poble" a fi que aquest "ens segueixi" (»••) "per

convicció". "Recomanà la unió de tots, conservadors i avançats, per

fer-nos forts davant dels grans esdeveniments que tal volta són més

aprop del oue ens pensem". "Sols les idees canvien radicalment els

pobles, car fins les revolucions armades són preparades per ele

ments intel·lectuals".

Trinitat rTonaqal elogià l'obra del CADCI, "ob.ca basada en l'autono-

mia individual i en l'ensenyament voluntari. Amb tal motiu combaté

l'ensenyament obligatori i remarcà que, havent sigut en totes les —

èpoques 1 'educació comercial i industrial base de benestar i civis-

me a Catalunya, el centre ni feia altra jcosa que continuar les pla-

nes brillants de la història catalana."

(68) "Joventut", 10 de novembre 1D04. Hi intervingué Heladi Homs, secre-

tari de la Secció Permanent d 'Educació i Instrucció oue elogià les

escoles establertes al Centre, "dient que mitjançant aital organit-

zació és com es regeneren els pobles mal governats". El Diputat Al-

bo atacà el centralisme espanyol, Frederic Rahola remarcà la impor-

tància dels estudis comercials. Giralt i Verdaguer manifestà que a£

tes com el que s'estava celebrant eren "indispensables per a 1'ass£

liment de l'autonomia a la oue tenim- dret i sense la que no ens fó-

ra possible avançar pel. camí del progrés" i subratllà la necessitat

d'establir escoles de primer ensenyament i fomentar l'estudi de —

llengües estrangeres "fins arribar a la creació d'universitats ço—

mercials catalanes".
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(69) "La Veu de Catalunya", 23 de novembre de 1903.

(70) "Revista Anyal", 1914, p. 232.

(71) Sobre Puig i Esteve i Bordas de la Cuesta ens hi tornarem a referir

als capítols venidors. Joan Cabré i Puig, soci de bona hora del

CADCI i que aviat passa a ésser soci protector, de manera que el -

31 d'octubre de 1904 era elegit per a sub caixer de Socors ííutus —

-un dels càrrecs que havia de recaure, com hem assenyalat, en un S£

ei protector-, era membre de la Lliga Regionalista. Antoni Caballer

i Avino, un dels primers socis del CADCI també (tenia el número 43),

era de la Unió Catalanista, si rnés no entre 1910 i 1914, com ho as-

senyalarem més endavant.

(72) "La Veu de Catalunya", 2 de novembre 19C4.

(73) V. nota £4.'

(74) "Acció", agost 19CB i números següents.

(75) ALBÚ Y ÍÏARTÏ, R.- Barcelona caritativa, benéfica y social. Barcelo-

na, 1314, V. II, p. 234.

(7b) "Joventut", 7 de maig 19C3. Sobre el socialisme: "Estudià-el socia-

lisme condemnant-lo en sa primera manifestació o sia el socialisme

de l'estat que fa de la societat un quartel immens on tot es fa au-

tomàticament 1 a plans fixos, mstant-se les particulars Iniciatives

que són l'única font de progrés, üel socialisme col.lectiu digué —

que, si bé era més lògic, no deixava d'ésser censurable perquè en -

lloc de fer progressar tendeix a organitzar lo inferior i atempta a
la llibertat incivlcual."

Pel que fa a l'anarquisme: "Digué que l'anarquisme sols per evolució

podria imposar-se; mai per revolució, perquè un cop implantat no es

mantindria a menys que els homes fossin àngels i, per tant, perfecta

la societat, lo qual no és humà 1, en son hermòs idealisme, ens ne-

ga aquesta gran veritat; "viure és progressar".

(77) »La Veu de Catalunya", 20 de maig 1903.

(78) Segons el gràfic estadístic de la "Revista Anyal", 1914, p. 192.

(79) "La Veu de Catalunya", 13 octubre 1904.
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NCTÜ5 DEL CA^tTCL SE^CN

(1) No ha estat publicat encara un estudi serlos, exaustiu i objectiu -

sobre Solidaritat Catalana. El treball de CA.TFb I ARGOIX, J.- es —

útil, perb representa un compendi de treballs coneguts i no va més

enllà d'una historia política. Les obres esmentades a la nota 19 —

del primer capítol -a IF.S quals podem afegir, JARDÍ, J.¡T.- AINADO,

J.rr.- Prat de la Riba; home de çgvern.- [Barcelona, 1973.- ens han -

ajudat a configurar una síntesi del période històric d'aquesta èpo-

ca. Carn a pas previ cap a l'elaboració d'aquella síntesi científica

que reivindiquem, BüRJA LE RIw'JER.- Les eleccions de la Solidaritat

Catalana a Barcelona. "Recerques", 2 1972. P. 93-141. Creiem que -

aquella síntesi hauria de comportar una investigació de la campanya

electoral, dels actes d'aquesta, de la composició social dels assi_s_

tents als mateixos, dels locals i centres on parlaren, del ressò —

dels mítings i una lectura de tota la premsa catalana. Així l'inve_s

tlgació en "¿l Fohle Català" és important per a capir les actituds

socials dels solidaris. Això, a més a més, de l'estudi sociològic -

dels resultats electorals a tot Catalunya. Personalment, la lectura

de "El Pobl-ï Català" i "La Veu de Catalunya" ha estat un element fo

ñamen t, al per a la redacció d'aquesta brevíssima síntesi interpreta-
tiva.

(2) CC.MNELLY ULLffAN, J.- La semana trágica, op. cit., sintetitza prou -

clara-ient aquest agreujament de la situació econòmica, social i po-

lítica entre 1690 i la setmjna tracica.
•j

(3) En una conferència donada al CACCI el 17 de novembre de 19C6 -i a -

la qual farem referència després-, Cambó manifestava: "HI hagué un

moment que em van fer pensar que Catalunya podia tenir-la aqueixa -

aptitud -la de governar-se autònomament-. Aquest moment fou la fes-

ta grandiosa de l'homenatge cel 2ü ce maig. N'hi hagué prou amb uns

petits cartells indicadors perquè tothom obeís; però això succeí —

perquè els qui varen posar-los saberen interpretar el sentiment del

poble." Recensió a "La Veu de Catalunya", 18 de novembre 19CG.

(4) Les obres esmentades de Claudi Ametlla, Amadeu Hurtado 1 Camps i Ar

boix, sntre d'altres, insisteixen en l'exemplaritat cívica del moví,

ment solidari pel clima de convivència i concòrdia que creé entre -

.les diverses fraccions polítiques catalanes i l'esperit de toleran-
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eia nue, en general, estimulà.

(5) V. ¿EMET, J.- ÍVpraqall i la setmana tràgica., op. cit. ÍYIARAGALL,

j.- Ah! Barcelona... "La Veu de Catalunya", 1 d'octubre 1909.

(6) ALOHAR, C-.- Negacions 1 afirmacions del catalanisrnp.- Conferència

rioneda al Teatro Circo barcelonés el dia 4 de desembre de 1910 l

organitzada pel setmanari politic "La Campana de Gràcia".- Barce-

lona, 1910. V. nota 40.

(7) Acuesta alternança entre etapes "catalanistes" i "obreristas" seri

se que ambdues sàpiguin coincidir i lligar serà una constant de -

la nostra història. Aquest fpt serà clarissim en l'alternança —

"campanya autonomista" de finals de 1918 i començaments de 1919 -

agitació anarcosindicalista a partir de la vaga de la Canadenca.

(8) iïlARACALL, J.- L 'alçament.- "La Veu de Catalunya", 13 d'abril de -

19D7. Citat a CAiïi-S T AR30IX, J.- op. cit., p. 80.

(9) L'acudit nu era un cas únic de critica o mofa antimilitar, sinó -

que acuesta era un fet sovintejat -a la revista "Cu-Cut".

(ID) "El Poble Català", 28 d'octubre 1906.

(11) V. L'article esmentat de Borja de Riquer a "Recerques" 2. La can-

didatura solidóla guanyà, a Ics eleccions parlamentàries, a tots

els districtes de Barcelona, tret del primer on perdé per una es-

treta diferència de 190 vots -cal dir que el districte primer exa

ül de percentatge més alt d'immigració-. Segons Borja, la particJL

pació electoral als districtes proletaris oscil·là entre el 55 i

el 58 per cent i el porcentatge de vots solidaris en aquests ma—

teixos barris oscil.là entre el 40% i el 73% -en conjunt, el 61%-.

lYlés endavant esmentarem textos que assenyalen una base popular —

del catalanisme -com ho és la realitat del CADCI-, però l'enun

ciat de les xifres electorals que aporta Borja de Riquer és prou
definitiu.

En un miting pels obrers vaguistes de Bilbao, el 2 de setembre de

19C16, un dels treballadors que hi intervenia, manifestava: "Aquí

hem de parlar sols de solidaritat obrera, Ja que els obrers com a

tais no deuen ésser solidaris ni antisoliriaris. Respecte a aquest

assumpte vos diré que si Jo fO5 polític, que no en soc, formaria
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part de la solidaritat catalana". "El Poble Català", 2 de setem—

bre de 1906. (El subratllat és nostre).

(12) L'esnuerra solidària havia de sentir-se evidentment incòmoda da—

vant l'activisme de La Lliga i els seus esforços hegemònics dins

del movinent solidari. Cal pensar que el lerrouxisme combaté

aquest darrer, a la campanya electoral, denunciant-lo com a ene—

mic del proletariat i als republicans solidaris d'unir-se amb els

explotadors d'aquests. Vegi's en aquest sentit els mítings dels -

republicans catalanistes en aqunsta etapa, recensionats per "El -

Poble Català". Els solidaris d'esquerra replicarien als lerrouxis

tes tot manifestant que "es diuen redemptors dels obrers i no han

volgut posar un sol treballador en la seva candidatura, al contra^

ri del que ha fet la Solidaritat" -es tracta del candidat obrer -

d'Unió Republicana, a Ics eleccions provincials, Nogués-. Parla-

ment d'Alvarez al "Lunch per l'amnistia".-"El Poble Català", 20 -

febrer 1907.

L'esmentat Nogués manifestaria en aquest acte mateix: "De la ma—

teixa manera que els obrers s 'han constituït en solidaritat amb -

els socialistes i anarquistes quan els hi ha convingut, també —

tots els partits polítics catalans han format la solidaritat catai

lana per a dnfensar la dignitat de Catalunya."

Amadeu Hurtado, en un míting al Teatre (Modern de Gràcia, a pri -—

mers de març de 1907, es defensaria de les acusacions lerrouxis—

tes:

"Diuen que ens hem entregat a la burgesia per o conquistar algú—

nes actes 1 Jo els hi dic a aquests que això diuen: que per una -

part confonen el problema obrer amb una simple qüestió electoral

i per l'altra nue no coneixen els nostres obrers més que per la -

brusa, no el pensament ni la vitalitat de la nostra classe obrera.

(...) Podrà ésser aquest predomini que diuen que hi ha de la bur-

- gesia a la Solidaritat Catalana, però quina obra és millor 1 més

Important per a la classe obrera: aauella dels qui volen fer un -

poble viu i fort o la d'aquells que .tot el seu amor als obrers el

fan dependre d'una lluita electoral?". "El Poble Català", 7 de —

març de 1907.
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Salvatella, manifestarla en un altre míting al teatre "Las Delici-

as": "Els qui a tothora tenen la revolució als llavis sense tenir-

la al cor, us diran que la solidaritat catalana és enemiga de l'o-

brer però Jo us asseguro que la solidaritat catalana us portarà —

pas a pas cap a la vostra redempció, sens cometre la infàmia de vo

ler-vos llançar sota les potes dels cavalls dels civils fent-vos -

vessar vostra sang generosa." "El Poble Català", 8 de març de 19D7.

(13) "El Poble Català", 22 de desembre de 1907.

Rovira i Virgili, és un dels impulsors d'aquesta redif Inicio i fco?

mulacló d'una esquerra solidària: "Hem de constituir l'esquerra cja

talana. Si no la constituïm els radicals de la Solidaritat, uns â L

tres, fora de la Solidaritat, la constituiran. Hem de constituir —

la (...) per la propaganda de l'acció (...). Ens falten els homes

de voluntat, d'acció. Lo que té la dreta, precisament..." ROVIRA I

A.- Lesnuerra catalana. La nécessitai rie l'acció. "El Po

ble Català", 2Ü üe desembre de 1907.

(14) A les planes de "El Poble Català", els- Joves republicans catalans

fan la crida, el primer de desembre de 19D7. Francesc Layret, Sal-

vador Vallverdú i Joan A. Gutiérrez per la Unió Republicana; Euge-

ni Xanmar, Carles Zanni i ¡Manuel Pagès pels republicans adherits a

la Unió Catalanista; Fèlix Griera, Ramon Noguer 1 Arnau filartlnez -

Serinà pels nacionalistes republicans; Josep Sanguinetti, Lluïs —

narrase i ÍYlanuel Vinagre pels federals, eren els signants de la —

crida destinada a aconseguir superar l 'anarquia i la disgregació -

existent al camp de l 'esquerra.

Pel que fa al Congrés de la Joventut Republicana, les ponències —

ens il·lustren sobre els seus centres d'interès:

"Relacions Església-Estat" , a càrrec d 'Antoni Marsà.

"Aspectes socials del problema religiós", a càrrec de Gabriel Alo-

mar.

"L'ensenyament i educació social", a càrrec de Lluïs de Zulueta,

"Organització de l'Estat", a càrrec de Joaquim Salvatella.

"Acció dels partits polítics", a càrrec d'Amadeu Hurtado.

"El problema català", a càrrec d'Arnau Martínez Serinà.
« *

"El feminisme i la societat", a càrrec de Diego Ruiz.
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"La aOestió agrària", a càrrec de Fèlix Griera.

"ñilitarisme i antimilitarisme", a càrrec de Laurea Miro.

"Acció de la joventut dintre de 1 'actual moviment i en especial de

"la liberal i republicana", a càrrec d'Eduard Marquina.

"Legislació del Treball", a càrrec de Jesús Calvo.

"Organització social del treball", a càrrec de Baldomer Tona i XI-

berta.

"Estudi crític del moviment obrer contemporani", a càrrec d'Antoni

Rovira i Virgili.

"El sufragi universal", a càrrec de la Joventut Republicana de —

Lleida i, en representació d'ella', Manuel Soldevila.

"Cooperativisme", a càrrec de Plinuel Renté.

"Evolució 1 revolució", a càrrec de Carles Garcia Annó.

"El Foble Català", 29 de febrer de 1900. Aquest diari, durant el -

mes d'abril, ens il·lustra sobre el desenvolupament del Congrés.

(15) El text complet del pressupost de Cultura així com una recensió de

la campanya a "El Poble Català". El text també és inclòs a l'apèn-

dix de l'obra de SALADRIGAS, R.- L'Escola de mar i la renovació pe

daqòqica a Catalunya.- Barcelona, 1973. V. també: VENTALLÓ, J.- -

Les escoles populars ahir i avui.- Barcelona, I960. Fàg. 50 1 se—

güents. - FERRER, J.- Layret (10BO-1920).- Barcelona, 197i. Pag. 66

i sgs. CAFfPS I ARBOIX, J.- El Pressupost de cultura 1900. f-'roh'le-

ma d'actualitat. Barcelona, 1974.

En els diversos actes i manifests organitzats a favor del Pressu—

post de Cultura de l'any 1900, hi veiem, a més de les entitats i -

centres nacionalistes d'esquerra i republicans, 1'adhesió de l'A—

grupació Socialista de Barcelona i de diversos 'sindicats obrers. -

V. "El Poble Català", del 14 de maig de 1908, els textos d'un mani.

fest signat conjuntament i el d'un signat exclusivament per enti—

tats obreres. Igualment, els treballadors prenen la paraula al —

"ffllting de la Tolerància"; en nom de les societats obreres parlarà

Calzada. Comaposada ho farà en nom dels socialistes. Vegi's la re-

censió del "ffllting de la Tolerància" a "El Poble Català", IB de —

maig de 1908.
•

L'afer del Pressupost de Cultura és d'una gran importància a l'ho-
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ra d'assenyalar les posicions socials del catalanisme esquerrà i -

per a l'història social contemporània de Catalunya i, evidentment,

no pot restar resumit en una nota a peu de pagina com fa Connally

Ullman al seu llibre sobre la setmana tràgica (p. 176, nota 77). -

De la mateixa manera que és excessiu d'afirmar oue la condemna oue

feu el Cardenal Casañas contra "Cl Foble Català" era signe de 1'o-

rientació anticlerical "tan extrema" dels seus inspiradors (p. 297,

nota 103 del llibre esmentat). La condemna del Cardenal fou publi-

cada el 31 de Juliol de 1900, és a dir que coincidia amb les for—

tes reaccions conservadores.i religioses que provocà el Pressupost

de Cultura. La voluntat d'atansar-se a la classe treballadora ana-

va més enllà del simple anticlericalisme. Claudi Ametlla, a les s_e

ves memòries Ja citades, concreta que la causa de la condemna fou

la publicació "d'un conte d'Alfons ÍYÍaseras aue trobà lllcenciós" -

(p. 212) i abans subratllava: "envers la qual (L'Església), sempre

havíem estat respectuosos, tant per sinceritat com per respecte —

als sentiments de molts catòlics que ens eren amics" (p. 212).

(IB) "Els debats sobre el Pressupost -escriu encertadament Albertl- re-

sulten alliçonadors. Els republicans solidaris -unionistes, fede—

rals, representants del CNR- en són defensors entusiastes. Els ra-

dicals de Lerroux tendeixen a oposar-s'hi per allò de 1'ensenya

ment en català. Els regionalistes -amb dos companys a la ponència

del Projecte- es divideixen per motius religiosos. Els sectors ca-

tòlics de la ciutat reaccionen amb una intolerància apassionada, -

patrocinats pel Cardenal Casañas, que governa la diòcesi." ALBERT!,

5.- op. cit., p. 254.

Aquesta divisió dels regionalistes per motius religiosos és la que

explica la presència d'elements de primera fila de La Lliga Regio-

nalista en els actes contra el Pressupost, com Puig i Cadafalch. -

V., per exemple, la recensió del miting contra el pressupost al —

Frontó Comtal a "El Poble Català" 20 d'abril 1D08.

(17) V. les obres esmentades de Claudi Amatlla, Connally Ullman i Josep
Benet.

(18) HURTADO, A.- op. cit., V.l., p. 143. CAÍYPS I ARBOIX, J.- op. cit.,

p« Io9 i sgs. Com a la campanya pel pressupost de cultura, les so_

cietats obreres també intervenen en el combat contra La Llei de Ju
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risdiccions durant el mes rie Juny de 1908.

(19) ÍYO-AS, I.- La Lliqn catalana, V.l., Barcelona, 1972. p. 79, escriu

comentant rl fracàs del "copo" solidari a les eleccions parlanentà

ries parcials de 1908: "Tot i el major nombre de vots recollits —

pels solidaris poden Lpreciar un augment'del 7% dels vots radicals,

respecte de les eleccions anteriors, i un descens d'un 11% dels —

vots de la coalició. Això podia ésser resultat, potser, de la tas-

ca política efectuada pels radicals en aquella època, aconseguint

1 mobilitzant una nova clientela, i d'una pèrdua de força dels so-

lidaris, conjugada amb un traspàs de vots dels republicans que ha-

vien votat solidari el 1907, galvanitzats, potser, per la figura -

de Salmerón, però que a la vista de la direcció proconservadora 1

hegemònica de La Lliga s'havien abstingut o s'havien decantat pel

republicanisme centralista, però no pactista, del lerrouxisme."

(20) Lluhi i Rissech serà l'impulsor de la cohesió de les esquerres i -

Rovira i Virgili, per la seva banda, manifestarà a "El Poble Cata-

là" que la Solidaritat és solament un compromís parlamentari, però

no compromet a les diverses forces' en conteses electorals secundà-

ries al si de Catalunya. V. ALBERTI,,5.- op. cit., p. 267 i sgs. -

V. les obres citades de Camps i Arbolx, Hurtado i Ametlla.

(21) V. les obres citades de Camps 1 Arboix. ROVIRA I VIRGILI, A.- Prat

de la Riba.- op. cit.

(22) Aquest plantejament el faran especialment al Congrés de les Joven-

tuts Republicanes de 1900. V. el tema de les ponències a la nota -

14. Entre les conclusions, vegem les de la ponència de Rovira 1 —

Virgili:

1. El Congrés Català de la Joventut Republicana proclama l'alta —

conveniència de l'adveniment de la democràcia obrera organitzada -

al camp de les lluites polítiques i socials de Catalunya.

2. Les forces polítiques de l'esquerra catalana han d'adoptar un -

contingut de reformes socials sòlides ± viables que iniciïn valent

ment la transformació del present' règim capitalista, encarrilant -

per les vies legals les lluites obreres, les quals amenacen provo-

car en tot^el món fortlssimes sostregades revolucionàries.

3. El Congrés recorda la necessitat de donar a aquest moviment -el
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moviment autonomista de Catalunya- una resultant francament expan-

siva i democràtica per a vèncer així l'hostilitat que de lo contra

ri trobaria entre els obrers de la nostra terra, hostilitat que im

"possibilitaria definitivament el triomf de l'ideal autonomista.

4« El Congrés Català de la Joventut Republicana crida amicalment -

als obrers catalans per a una col·laboració lleial i fecunda amb -

les forces d 'esquerra en la comuna tasca de reformes polítiques i

socials que han de realitzar-se des dels municipis de Catalunya."

"EÍ Poble Català", 19 d'abril de 1908.

Francesc Layret, per la seva banda, en obrir-se les sessions, man_i

festaria: "Ha nascut ara la força del proletariat organitzat en d_e

mocràcia, pnr a anar a la lluita, i sols aquells partits que han -

incorporat al seu programa trossos dels del partit obrer han pogut

tenir força." "El Poble Català", 19 d'abril 1908.

(23) AMETLLA, C.- op. cit., p. 263.

(24) Aquesta inhibició resta ben definida i clara-a les obres esmentades

de Josep Benet i Connelly oilman. Cft. també els capitals -dedicats

a la setmana tràgica a les memòries de Claudi Ametlla i Amadeu Hur

tado.

L'oposició que Baldomer Tona farà d'una esmena, presentada per —

Layret, Rovira, (Yliró, Calvo, ÍYlarsà i Companys que plantejava la —

"Socialització dels mitjans de producció", ens il·lustra sobre les

dificultats nue els republicans tradicionals presentaven a les —

veus que volien radicalitzar la via republicana catalana. V. "El -

Poble Català", 20 d'abril 1908.

(25) NEGRE, José.- Recuerdos de un viejo militante, p. 7. Sense lloc i

dada de publicació. Exemplar a l'Arxiu Històric municipal de Barce;
lona.

Pel que fa a Solidaritat Obrera, Connally Ullman, op. cit., en fa

una bona síntesi. La lectura de "El Poble Català" i de "La Public!,

dad" de Juny-agost de 1907 permet de refer els primers passos ex—

terns de l'entitat. L'entitat impulsora fou l'Associació de la De-

pendència mercantil, al local de la qual es feren les primeres rejj

nions. 18 qntltats reunides a aquest local a mitjans de Juny de —

1907, acordaren de dur a terme aquesta organització solidària. Se-

dó, tipògraf; Segui, pintor; Bruguera, confiter; Savi, metal.lúr—
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gic; i A. Badia Matemala, depenent de comerç i principal impulsor

d'aquesta organització foren encarregats de formar una comissió que

dugués a terme els treballadors d'organització fins que Solidaritat

Obrera tingués vida real. Ells serien els primers membres del Comi-

tè solidari. V. "El Poble Català", 20 juny 1907.

(26) El dos rie setembre de 1905 tingué lloc al Teatre Comtal un míting -

de solidaritat amb els obrers vaguistes de Bilbao i amb la intenció

. de crear un ambient de solidaritat entre els obrers i de reorganit-

zar les societats obreres ("El Poble Català" del 28 d'agost de 1907

recorda aauest míting i aquestes darreres intencions). El míting el

convocava la Unió local de societats obreres. El presidí Pau Vilase_

ca i actuà de secretari fPiranda. Hi figuraren les adhesions de la -

Unió Platal.lúrgica, Junta municipal d'Unió Republicana, Fusters de

Sants, Federació del ram de fusters, Tres Classes de Vapor de Barœ

lona, Societat de Litògrafs "La Solioaria", Paletes de Sants i

Obrers c!e llits tornejats. El míting fou paral·lel a d'altres que -

es feren a Terrassa, Sabadell, Vilanova i la Geltrú, Sant Feliu de

Guíxols, Vilafranca del Penedès, Montesquiu, Torelló i Sant Quirze

de Besora. El miti'-g, a part les denúncies contra els fets de Bil—

bao, es caracteritzà pels atacs que diversos oradors feren contra la

política i els polítics, especialment Lerroux, fet que originà rii—

versos aldarulls, produïts per elements lerrouxistes. "El lloc dels

obrers és en les societats de resistència i no en la política", ma-

nifestaria Alfred Berguedano. Per la seva banda, Herreros "va dol—

dre's de la general indiferència 1 de què el segle XX, que devia é¿

ser el del triomf dels obrers, nu ho resulti per la política, que -

ha cridat als obrers a llocs perniciosos, com són les FraternidadES.

(«..) Parlant de la revolució, digué que els obrers deuen confiar -

en l'acte i no en el nom, acusant a certs amigos del obrem com ele

ments que proporcionen policies per a detenir anarquistes." Aquests

mots foren els que provocaren un dels aldarulls esmentats.

"Aquí hem de parlar sols de solidaritat obrera -manifestà 1'orador

següent-, Olivé, Ja que els obrers com a tais no deuen ésser solida^

ris ni antisolidaris. Respecte a aquest assumpte us diré que si Jo

fos polític^, que no en soc, formaria part de la solidaritat catala-

na (...). Un company metal.lúrglc, en Hasip, ara fa poc digué en —

una Fraternidad: Las instituciones armadas son la salvaguardia del
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derechoT la Justicia y la libertad. Podem admetre-ho així després -

dels fets de Hilbao? Podem creure a un mal pastor que un dia ens pre

dica que la pàtria és Espanya i 1'altre ens diu que la pàtria és I'L

nivers?" Aquests mots provocaren un nou i sorollós aldarull p°r part

dels elements lerrouxlstes: "Que no n'hem.de parlar d'en Rusinol?" -

interrocà un d'ells. "En Rusinol com tots els burgesos no cap en la

solidaritat obrera", replico 1'interpel·lat. L'aldarull continuà i -

augmentà segons ens refereix la crònica de "El Poble Català" fins al

punt que el delegat governatiu hagué de suspendre l'acte. V. "cl Po-

ble Català", 3 setembre 1SC&. "El Progreso" replicà als organitza —

dors del míting amb un article titulat "Farsantes", al qual conteste

el treballacor Josep iTi. Carreras, des de les planes de "El Pcble Ca-

talà", el 7 i el 14 de setembre de 19C€. A la primera lletra subrat-

llava el caràcter de solidaritat i propaganca fonamentalment obrera

del míting "malgrat aqueixos obreres que pretenen el contrari, i

l'individu que amb sa nefasta acció i amb l'aparença de treballar en

pro de la classe obrera ha desmoralitzat la majoria de societats de

resistència existents a 3arcelona per engreixar, junt amb esquirols

les FraternJLdadés . "

Per a aquestes actituds antilerrouxistes d'ambients obreristas, ve —

gi's HERREROS, Tomás.- Lerroux tal cual es.- Barcelona, 19C7.

(27) L'article El alrr.g en loi, labios fou publicat a "La Publicidad" el 3

de desembre de 13ü5. Camps i Arboix el reprodueix a la seva obra es-

mentada, p. 43.

Josep rr. Carreras a la seva lletra de resposta a "El Progreso", el -

14 de setembre de 19C6 manifestava: "51 cornbatim a en Lerroux ho fem

amb proves, ho fem perquè en tant que propaga l'associació obrera —

per a aconseguir l'emancipació del proletariat, en el periòdic canta

alabantes amb 1 ! jalma en los labios. Qui és més enemic de l'obrer? El

burgès que tiranitza francament la classe treballadora, o aquell que

baix pretext de millorar sa situació econòmica se serveix d'ella —

sols per a la satisfacció de sos apetits personals?".

(28) "El Poble Català", 14 de setembre de 19G6.

(29) En el seu manifest, les entitats que integraven Solidaritat Obrera,

manifestaven:

"Démonos cuenta de nuestro verdadero estado y observemos que mien
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tras nosotros abandonando la asociación obrera, nos dividirnos en bain

dos políticos, disputándonos por la forma que hemos de ser goberna—

dos el capital, unido en sus fines esenciales, destruye todos aque-

llas conquistas que un dia supimos alcanzar la clase obrera de Harce

lona (...)« La asociación es el único medio, el más práctico y más -

posible de aefensa que tenemos (...)• Frente a las arrogancias del -

capital levantemos la solidarioad obrera."

El manifest recordava l'empitjorament i agreujament de les condici—

ons de treball, la necessitat de fugir de tota via no obrera COT, era

la política: "(...) la burguesía aprovecha siempre para inducirnos a

ese laberinto de la política reformista, que ha venido a reemplazar

las promesas celestiales de otro tiempo." Rebutjava tota possible a£

monia entre el capital i el treball i la necessitat, per tant, d'a—

grupar-se "an defensa propia hasta llegar a la posesión de las fuer-

zas que destruya las injusticias sociales que sufrirnos." '£1 manifest

tarr.bé condemnava les formules de protecció social paternalista o be-

néfica. Feia una crida a la cooperació dels "obreros llamados de pro

fesiones intelectuales que como nosotros también son explotados por

el capital." Plantejava la necessitat de la instrucció i la cultura

per ais•treballadors i d'aconseguir un gran local comú a totes les -

societats obreres, "un veraacero centro de expansión, de relación, -

de enseñanza y de cultura".

La táctica de lluita fóra la que les circumstàncies aconsellessin; -

Sollcaritat ubrera no seguirla 1'orientació'de cap partit polític si

bé respectava l'opció concreta de cada societat. "Como clase obrera

-manifestaven- solo podemos tener un fin común: la defensa de nues—

tros intereses y solo un ideal puede unirnos, nuestra emancipación -

económica, que transforma el régimen capitalista actual, basado en -

la explotación del hombre por el hombre, por un régimen social fund_a

do sobre la base racional del trabajo por la solidaridad humana." —

Els estatuts de Solidaritat Cbrera a "El Progreso" del 2 d'agost de
1907.

(3D) V. nota 25.

(31) "La Publicidad", 3C de Juliol de 1907.

(32) A la "Campanya de llibertat 1 Justícia". V. "El Poble Català", 30 —
d'agost de 1907.
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(32 Bis) V. nota 126.

(33) "El Pable Catalb" del 19 d'agost de 19U7, en una editorial, ,Als

obrers barcelonins, criticava la col·laboració "d'una part dpls àcra

tes barcelonins" amb Lerroux, precisament aquells que abans havien -

atacat Lerroux acusant-lo ce contribuir a la dissolució de les soci_e

tats obreres "portant els obrers a les fraternitats, distraient-los

de la lluita del millorament de llur vida amb la promesa de redimir-

los totalment p~r la sola virtut de la seva acció política". L'arti-

cle recordava als qui creien poder instrumentalitzar el lerrouxisme,

que feia anys, en venir Lerroux a Barcelona, també es pensaven el rra

teix i la cosa els hi va sortir a 1'inravés.."En Lerroux, vingut arb

caràcter anarquista, dient a tothora que el dia que demanés un acta

de diputat li escupissin a la cara, tingué l'ajuda de les societats

obreres per a les seves campanees; mes així que va veure's una mica

fort (...) s'encugué la massa obrera cap a una acció purament polítJL

ca, desorganitzant i matant l'acció econòmica." L'article, t on, bé at£

cava el "pensar-se crear una forta organització obrera sobre la base

de l'agitació permanent i del cesorcre", tàctica que duia a l'ester!

litat segons l'ecitorial.

Joan d'Avinyó, en un altre article, Per als obrers, sortit a "El Po-

ble Català", 23 d'agost tie 19Q7, recordava la contradicció de l'actl

tud d'aquests mo7,pnts amb la que els r.ateixos obrers manifestaren al

íïlíting del Teatre Comtal de l'any anterior (v. nota 26).

V. l'editorial Replica a un "obrero". a "El Poble Català", 26 d'a

gast de 1SC7; L'acció cels obrers catalans al mateix diari del 3C —

d'agost, signat pt:r Joan Avinyó, i del mateix autor, Entenem-nos, a

"El Poble Català", 6 de setembre de 19G7, el qual reprodueix un frac

ment de replica aparegut a "un setmanari que editen, si no estic mal

informat, elements del Centre d'Estudis Socials":

5ap "El Poble" que els anarquistes que apoien la campanya organitz_a

da pels antisolidaris referent al policia angles, són els mateixos -

que col·laboren en unió de distintes entitats i periòdics solidaris

per la llibertat dels presos polítics i socials. Ara bé, si de la —

unió passatgera d'àcrates i lerrouxistes pocen sortir-ne desordres i

bullangues; si els primers tracten de fer un Instrument del lerroux-

isme, ¿quina* finalitat persegueixen a l'apoiar a els republicans, ca

talanistes i demés elements que treballen per la llibertat dels pre-
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sos?
Podria dir-me £1 Poble quines són les intencions dels anarquistes ajjj

dant alhora a els pertorbadors ce l'orcre i als amics tie la pau de —

Rarcclona?

(34) Les recensions uels mítings electorals a "El Poble Català" en locals

obrers i republicans, remarquen aquesta presencia popular.

(35) V. DIEGG RUIZ, E.- Cbrerisrna i catalani£n".-"E.l Poble Català", 19 de

setembre rie 1GC&:

"En totes les vostres discussions sobre la Solidaritat, Jo he cercat

inútilment un punt ce vista yeneral.- bolicaritat Catalana és una

part de la qüestió social: aquesta idea, ineludible, és completament

desconeguda de vostres enemics. Però vosaltres per que no hi insis—

tiu constantment?...- Els termes del problema són clars, i n'hi ha -

prou amb una inteligencia d'infant per a apreciar aquests termes: c_a

talanisT.e és justícia, obrerisme és justícia. Per direccions dife

rents arribem a les mateixes conseqüències. Però qui farà la síntesi

de les dues idees de Justícia? Hi ha una justícia més important que

l'altra? Això és el que precipitadament esteu dient cada dia, o pen-

seu, o sentiu. Això és el que diuen, pensen, senten confusament els

vostres enemics. I així és com els no-catalanlstes són obreristes.

El moment és solemne. L'h'ome piovicencial que fes la síntesi d'a

quets termes de l'antinòmia, parlaria segurament a homes Ja prepa

rats. Ell seria el Verb de la gran Solidaritat digna dels nostres es_
forçós.

I potser no sera un heme. La idea serà expressada per molts de vosa_l

tres, amb més claiecat que fins ara, amb més activitat podríem dir -
(...). Hauríeu de parlar més clar als obrers: -clar i català als

obrers de la terra-, guants dies perduts! Uuines ocasions heu deixat
perdre! Ah com se paguen aquestes distraccions! (...) Es precís,
doncs, no limitar res (...)

Això és tasca de Joves; els vells moriran en pura pèrdua, bo i crei-
ent que el sou-fam és compatible amb el catalanisme, as a dir amb —
una forma de Justícia."

(36) Vegi's en aquest sentit els articles'esmentats a les notes anteriors.

La mateixa atenció de "El Poble Català" a les qüestions obreres.
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Vegi's també l'interviu que "El Poble Català" feu a Salvador Seguí el

14 d'agost de 1907 després dels incidents del míting del Comtal -no -

confondre arrb el de .solidaritat amb els vaguistes de Bilbao-.

(37) V. notes 22 i 24.

(33) V. UIEGC HIÜIZ.- Carta als obrers de Catalunya.- "El Poble Català", 13

de rieserr.bre de Ï3C7. Crt. t acribé la resposta d'un treballador, Els —

obrers catalans, publicada el 17 ce desembre. •

Cel mateix Uiego Ruiz, Entorn a un Congrés obrer català.- "El Poble -

Català", 23 ce febrer ce 19C8.-

(39) Darrera la tàctica d'"apropar sense confondre" de Dadla o Cas Reien—

guer hi havia la necessitat de refer el temps perdut cel Partit Sòcia

lista a Barcelona. La lluita per la influència a Solidaritat Cbrera -

• és particularment clara en I1 actuada de Fabra Ribas. V. CCNi\£l_LY —

LJLU'AN, J.- op. cit., p. 2CB i sgs.

(4Q) Diu Gabriel Alomar a Afirmacions i negacions del catalanisme, op. cit.,

tot comentant l'actitud dels republicans catalans davant la Setmana -

Tràgica: "El fet revolució va deso±ientar les esquerres catalanes, i

va obligar-les, com un reactiu, o descobrir el burgesisme intern de -

totes elles. ¡Era tan còmode això de dir--se republicà, sense veure's

forçat mai a demostrar-ho! (...) En aquella hora 1'esquerra catalana

va ésser la primera culpable; perquè ella, sols ella, podia presentar

les mans netes, sense necessitat de fer oblidar certes baixeses dels

altres, que tots sabeu; i l'esquerra va rebutjar el panò d'universal^

tat que se li oferia (...). El fracàs de la nostra esquerra catalana

és haver obrat sempre com a partit de centre, sense preocupar-se d'a-

questa feina que havia d'haver estat la primera de totes: atreure'ns

a una política catalana i afirmativa la massa obrera, adoptant amb —

sinceritat els seus ideals, que són els de tota veritable esquerra."
(p. 7 i B)

Gabriel Alomar havia exposat Ja amb anterioritat opinions de signe —

obrerista. V. en aquest sentit les seves Declaracions a "El Poble Ca-

talà" el 22 de desembre de 19Q7. En un homenatge que hom li va retre

el 13 d'octubre de 19G3, al Centre Nacionalista Republicà, Alomar mani

festaria; "Jo-recordo que, fa uns anys, en una conferencia meva a 1'A

teneu, us deia: per que no té d'haver-hi un catalanisme liberal i —

un catalanisme socialista o si yoleu un socialisme catalanista,
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i fins un catalanisme àcrata?". V.."El Poble Català", 15 d'octubre de

1903.
(41) Amadeu Hurtado, a les seves memòries, reprodueix un Judici que Prat -

de la Riba li exposa sobre els republicans catalanistes: "Em deia que

tenien el defecte de no ésser homes d'esquerra com ells creien, per-

què si ho fossin, haurien comprès que la seva feina era atreure amb

un cert radicalisme social, entès i practicat a la catalana, les nos-

tres multituds populars, en lloc de pensar i voler actuar amb matisos

d'homes de govern." (p. 179)

(42) V. nota 11. s

(43) Al marge de la bibliografia sobre la CNT, esmentada al proper capítol,

un vell militant cenetista, Camil Piñón, present al Congrés fundacio-

nal de Belles Arts, va ratificar-nos personalment el poc nombre de mi_

litants permanents de la CNT. Aquesta, fins 1917-1913, especialment a

partir del Congrés de Sants de 1918, no prendria una forta embranzide.

(44) CENTRE AUTüNCfflSTA CE DEPENDENTS DEL CCRERC I DE LA INDUSTRIA.-

"Revista Anyal", 1914. Publicació de la Secció Permanent de Propagan-

da Autonomista. Barcelona, 1914. Plana 174. La xifra de 13C és, el —

més segur, la que s'acosta millor a la realitat.

(45) "Revista Anyal", 1914, p. 175. Ignorem la causa d'aquestes diferèn—

cies entre les dades que aporta "El Poble Català", del 3 d'abril de

191C que dedica diverses planes al CADCI, i les de la "Revista Anyal"

. de 1914. La prudència i el realisme ens inclina per les apartades per

"El Poble Català". El que sí és real pel que fa a 1906, és que des—

prés del canvi de local al carrer Comtal, el Centre experimentà un ex^

traordinari. creixement 1 acabà l'any amb 1.100 o 1472 socis, si arime

tem les dades de la "Revista Anyal". Alexandre Galí confirma que, de_s

prés del canvi de local, en un mes i mig s'aprovaren 500 propostes de

nous socis. V. CALI, A.- Institucions de cultura i moviment científic

artístic i literari de Catalunya del 1900 al 1936.- Llibre setè.Capi-

tà IV., Acció privada.- Text inèdit mecanografiat, p. 274.

Cal assenyalar també que les xifres de la gràfica de la "Revista

Anyal" de 1914 inclouen els socis protectors, si bé aquests el 1914

no passaven de 155("Revista Anyal"' cit., p. 82).

(45 Bis) L'estadística a "Revista Anyal", 1914, p. 219, i "Acció", abril

1932. Aquesta darrera aporta les dades del nombre d'assignatures
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tret del curs 19Q5-19C&, que hem extret de la "Revista Anyal" esmenta

da p. 194. Segons aquesta publicació, al curs 1906-1907, s'haurien -

cursat 21 mataries.i no 2r com assenyala l'estadística d'"Acció" d'a-

bril de 1332 que reproduïm al text; al curs 1907-1908, 23 i no 22; i

al de 1309-1910, 28 i no' 26.

(46) O 1530 si considerem l'altra columna.

(47) V. nota 45.

(48) GALÍ, A.- op. cit., a la nota 45.

(49) V. més endavant, p."K-W- V. "Acció", setembre-de 13C8.

(50) "Acció" del Centre Autonomista de Dependents del Comerg i de la Tndús^

tria. Abril 1932, p. 6. :

Cursos matrícules Assignatures

1914-15 921 29

1915-16 12C2 32

1916-17 145B . . 34

(51) V. nota anterior.

(52) Josep 5ala i Ricol a "El Poble Català" del 3 d'abril de 1910 explica

l'evolució de les xifres pressupostàries cel Centre. Vegem-ho en —

aquest quadre:

Cursos Pressupost calculat Ingressos Sortides
en principi

19C4-C5 lü.BCO ll.C34'99 10.583-63

1905-06 12.000 ' 13.353-65 11.954'1C

1906-07 23.000 24.953'B3 24.405'C6

1907-00 27.936'55 27.147'00

1900-09 • 28.172'62 27.789-66

Segons la "Revista Anyal" de 1914, els pressupostos calculats en —

principi per al curs 1907-00, -fou de 22.430; per al de 19CB-C9, fou

de 25.CGO;. i de 1909 a 1910,.fou de 28.000 pts. (p. 177, 178 i 179).

El canvi de local incidí també en l'augment de pressupostos. Obser-

vi's el salt en els cursos 1905-1906 i 1906-1907. Aquest canvi de lo

cal amb les despeses corresponents d-' instal. lacló obligà a una emis-

sió de 227 accions. L'emissió d'accions i l'augment tan considerable
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de socis que acompanyà el canvi de local, permeteren aquella alça —

pressupostaria. L'Ajuntament, d'altra banda, que havia payât una sub

vencia de 3CJ pts. durant el curs 19C5-CÇ, en pagava ara una de 40C

pts., i la Diputació subvencionava també el Centre amb 1CCC pts.

L'auament de les xifres permeté, per un altre costat, l'augment de -

personal, pel que fa a la distribució cel pressupost, el 70% ds les

quotes dels socis protectors anava destinat a la Secció Permanent —

d'Educació i Instrucció, el 15% ce la recaudado de les quotes dels

socis protectors i actius, a la de Propaganda Autonomista, i el 1570

de les quotes dels socis a la Secció Permanent de Socors [T.utus. La -

resta de les quotes, el produït pel-cafe i .les subvencions, anava —

dirigit al pagament del lloguer, despeses generals, mobiliari, bi

blioteca, amortització de les accions (a raó de quatre cada mes, en

començar el curs 19C4-U5), etc.

Durant el curs l?Lt-C7, born tíastina 4CC pts al mes a la Secció perma

nent d'Educació i Instrucció, 75 pts mensuals a la de Propaganda Au-

tonomista 1 el 15% reglamentari a la ds Socors' [Tutus. Per al curs —

19C7-C3, hom gastà 012 pts. en mobiliari, 7.249*35 en les seccions,

2G7 en biblioteca, 15.9CC en despeses generals i 155 en amortització

d'accions. El Juny de 19i_j9, hom pogué destinar 10CO pts. a fons de -

reserva, ingressant aquella quantitat a la Caixa d'Estalvi i Pensi—

uns per a la vellesa. Per al curs 19C9-1C, hom Cestinà IC.ÜCC pts -

per al lloguer (ampliat aquest curs amb el d'un pis veí), 7.000 pts.

per a professors, 25CU per a subvencions a Socors Mutus, 1500 pts —

per a la Secció ce Propaganda Autonomista, i 6.5CO pts per a perso—

nal, biblioteca i despeses generals.

Pel que fa a la biblioteca, durant el curs 1904-1905, rebé una sub-

venció del Centre de 150 pts.; el 1905-06, 200 pts.; el 190E-07, 240

Pts.; 1907-08, 300 pts.; 1908-09, 30Ü pts.; i 1909-10, 500 pts.

Vegi's l'article Nombres, redactat pel caixer del CACCI Josep Sala i

Ricol, publicat a "El Poble Català" del 3 d'abril de 1910, per a

aquestes xifres; així com la "Revista Anyal" esmentada de 1914, p. -
174 i sgs.

(53) El 19 de juliol de 1909, el Consell Directiu prenyué l'acord de llo-

gar aquest local veí, per l'import de 115 pts. mensuals. "Revista -
Anyal" 1914, p. 180.
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(54) "Revista Anyal" 1914, p. 179.

(55) Així, la renovació del Consell Directiu del Centre fou feta pels Cori

sells Generals ordinaris del 18 de Juny de 19G5, 17 de Juny 19C6, 23

de Juny de 19C7, 21 ce Juny 19G3 i 27 de Juny 1909. Igualment, la re_

novació de la resta de Juntes de secció* es feien al mes de Juny de C_T:

da any. Vegi's Historial del Centre dins de la "Revista Anyal" 1914,

p. 171 i sgs. Aquest Historial consisteix en una relació d'efemèrides

que l'esmentada publicació refereix dels 10 primers anys de vida de

l'entitat.

(56) V. nota 157.

(57) "Revista Anyal" 1514, p. 19C. V. P apartat d'aquest capítol, Les sec-

cions entre 19Ç5 i 19Ç9, p. 67 i sgs.

(50) "Revista Anyal", 1914, p. 201.

(59) V. infra, Les seccions entre 1905 i 19G9. V. el butlletí "Acció", 1

setembre 19C9.

(6G) El primer d'agost de 1906, el Consell Directiu del Centre l'acordava

de crear i se'n feia càrrec directament. El 2 d'octubre de 19G7 pass^

va a dependre de la Secció Permanent de Socors rf,utus. V. "Revista —

Anyal", 1914, p. 176 i 223.

(6Q Bis) Entre algunes de les accions del Centre, i que no esmentem al —

text d'aquest capítol, citem l'acord del Consell Directiu del 6 .de

Juny de 19C6 d'obrir un concurs entre les filles o germanes dels so-

cis per a sufragar les despeses d'una estudiant de mestra a la normal

privada anomenada "Escola de fíïestres" "en vista del gran pla, d'herrr^

sa trascendencia per a Catalunya, que es proposa desenrotllar l'Esc£

la de rí.estresses". V. "Revista Anyal" 1914, p. 175-176; i "El Poble

Català" del 30 de Juny de 19G6. més tard, el 27'd'octubre de 19C7, _el

centre organitzarà un festival per a recaptar diners per als damnify

cats de les inundacions darreres del riu Llobregat i Cardoner; Partit

de pilota, quinieles per a pelotaris, l'actuació de l'Orfeó Barcelo-

nès i sardanes són els punts del programa a desenvolupar al Frontó -

Comtal". V. "El Poble Català" del 21 1 24 d'octubre de 1907.

El 11 de desembre de 19Q7, també, el centre anuncia l'organització

d'un seguit^ de representacions al Teatre Principal, a preus econòmics

en les quals hom posarà en escena "les millors obres del teatre cata
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IV els diumenges a la nit, a cementar el dia 15 vinent, se-gons "El

Poble Català" del 11 de desembre de 1907. Amb tot desconeixem si —

aquest projecte fou dut a la practica car hom no n'assenyjla cap ve-

rificació posterior._

Citem, finalment, la festa que organitza el Centre amb motiu ce la -

visita que fan al seu local els alutrnes de les Escoles del- Districte

VI, Juntament amb l'orfeó Infantil de les mateixes. Els alumnes lle-

giren diversos treballs, presenta els alumnes Ramon Tfonegal i Nogués,

actua l'orfeó Infantil i clogué l'acte el president Bordas. V. "El -

Poble Català", del 23 de febrer de 19üB.

Pel que fa al ressò cel centre a la premsa, a part dels extensos re-

sums dels actes importants com els començaments de curs, v. l'atén—

ció als actes en sí de l'entitat a "El Poble Català", especialment,

i a "La Veu de Catalunya"; esmentem l'article de Jordi Pontdeferro -

del 2 d'abril ce 19GG, Tani festacions de cultura aue esmentem més —

avall (v. plana 17) i el de Ramon Cumellas a "El Poble Català" del 3

de desembre de 19C6, Taquiyrafia catalana el qual assenyala: (...) -

"és senyal indubtable d'aquest corrent•renovador que es mou, la fe—

bre d'ensenyament i d'il. lustrado que s'és apoderada de quasi tots

nosaltres (...) Una decidida ansia de millorament intel·lectual, em-

peny la nostra Joventut treballadora vers el salvador camí. T n'és -

una clara prova, la diversitat ce societats i cnntres, no importa de

quin color, que sostenen diferents càtedres on s'hi ensenyen, se

guint els mètodes més moderns, varietat d'assignatures pràctiques, -

cursos sencers, verament profitosos per tots els qui, finit son tre-

ball, concorren a llurs classes (...) I d'aqueixa febre i d'aquest -

estudi, n'ha nascut un art nou, la taquigrafía catalana (...)."

(61) "Revista Anyal" 1914, p. 175. El vicepresident primer era el presi-

dent de la secció permanent d'Educació i Instrucció, el vicepresi

dent segon ho era de la Secció Permanent de Socors ¡Tutus, i el vice-

president tercer ho era de la de Propaganda Autonomista. Els vocals

primer, segon i tercer eren vocals primers igualment d'aquelles sec-

cions pel mateix ordre.

(62) Els noms de les Juntes al butlletí "Acció" de cada mes de Juliol.

(63) Ríes tard la-Secció canviaria el nom pel d'Organització i Treball.

(64) NOGUER I COTET, R.- Al llarg de la meva vida, p. 153. Text mecanogra
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fiat 1 inèdit. Noguer i Comet fou, segons ens explica ell mateix, cap

de secretaria o director de les oficines del CACCI a partir de Juliol

de 1312 fins el 31 de desembre de 1916.

(65) GALÍ, A.- op. cit., p. 346. Alexandre Galí fou soci dt=l centre en els

anys en que aquest s'allotjava al c. Montjuïc de Sant Pere. Probable-

ment conegué millor el Hordas d'aquesta etapa que no pas Noguer i Co-

met. Aquesta fóra una de les causes possibles de la diferencia de Ju-

dici dels seus testimonis sobre aquesta fleura- curiosa i interessant

de Hordas.

(66) NCGUER I CQTET, R.- op. cit., .p. 153.

(67) NCG'JER I CCrfET, R.- op. cit., p. 153. CARNER I RTPALTA, J.- De Fala-

guer a Nova York, passant per PToscou i Prats de [Y'olló.- Paris, 1972.

(6B) El 5 de Juny de 19CB "El Poble Català" anuncia una lectura pública de

les impressions escrites per Elaai Homs sobre "La vida universitària

a Norca-nèrica". L'escrit fou llegit per Ramon Rucabado. I en l'anunci

esmentat de la lectura feta el dia 6, hom assabenta de la situada de

becari als Estats Units d'Eladi Homs.

(69) ALG£RTI, S.- Diccionari biogràfic. V. II, Barcelona, 1968, p. 309-39Q.

En tornar, Eladi" Homs continua col·laborant al centre. El 28 ce Juli-

ol de 1911 el veiem designat per a la Junta de la Secció d'Educació i

Instrucció i formar part del professorat l'octubre del mateix any, tot

encarregant-se de l'assignatura "Escriptura nordamericana"„ V. "Revis_

ta Anyal" 191*, p. 2C8. El 15 de Juny de 1912 fou elegit vicepresi

dent, càrrec que mantingué el curs 1913-1914.- "Revista Anyal" 1914,

p. 211 i 215.

(70) La primera commemoració de l'aniversari de la fundació del Centre es

feu el 25 de març de 19C5. Segons "El Poble Català" del 31 de març de

19C6, pel matí hom repartí "bonos de pa i arròs per als pobres", a la

tarda es ballaren sardanes i a la nit tingué lloc una vetllada litejtè

ria a càrrec de l'"Esbart de Rapsodes de l'Associació de Lectura Cata

lana". La sessió f au organitzada per la Secció Permanent de Propagari

da Autonomista.- "£1 Poble Català", 31 de març de 1906.

El 7 d'abril de 19G7 se celebrà, per segona vegada, la commemoració -

amb un programa en el que figuraven igualment el repartiment de "bo-

nos" de pa i Srròs als pobres. "El Poble Català" 3 d'abril 19U7.
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(71) Per a commemorar aquest cinquè aniversari, hom repetí el tradicional

repartiment ce "bonàs" tie pa i arròs, a 2/4 d'li es feu la gran fes-

ta de Cultura al Teatre Novetats, a la tarda concert a càrrec del —

Cor Infantil íï.ossen Cinto, ballets populars a càrrec oe l'Agrupació

La Dansa, i sardanes. V. "El Poble català" del 20 i 3C ce març de —

19CB.

(72) PCNTCEFERRG, Jordi.- lïariifestacions de Cultura.- "El Poble catalj",2

d'abril de 19üB.

(73) Els socis protectors, manifesta Puig i Esteve en aquest acte, "no

abunden per dissort; sols han sigut algunes benemèrites cases i pre_s

tigioses personalitats les que s'han fet càrrec Oc lo molt que, com

se veu, sorn mereixedors de la protecció d'uns i altres." "Acció", 1

d'abril de 19C9, p. 7.

174) Els butlletins "Acció" entre el primer d'agost de 19 D B i el primer -

d'abril 1?C9 (inclosos ambdós), transcriuen el text íntegre de la [Te•

moria de Puig i Esteve.

(75) "El Poble català", 3C de març de 190E.

:7£) "El Poble català" 3C de març 1308.

(77) "El Poble català", 3C de març 19QO.

(7B) V. id anterior. "Centre tinguem vertaders professionals del comerç, -

afirmà Calvet, serà difícil que obtinguem una autonomia que ens manca

tant com la política: l'econòmica."

(79) El 23 de març de 19C9 tingueren lloc les festes de l'aniversari. A —

part da l'oblirat repartiment de "bonos", els alumnes de gimnàs, es—

grima, bastó i boxa executaren diversos exercicis d'educació física -

al pati d'esbarjo del Centre.- "Revista Arnal" 19Í4, p. 179; "Acció"

1 d'abril 19C9. p. 1. De la festa hom en va treure una pel·lícula. V.

"Acció", 1 d'agost 19C9, p. 6.

(BO) Pel que fa al Petit Concurs, "Acció", de febrer de 19C9 parla, per —

primer cop, de la seva organització, i el número'següent de març en -

publica les bases; Hom atorgava un premi de cinquanta pessetes al tre

ball que millor desenvolupés el.tema Deures del comerciant i industri

al català dins cel moviment nacional oe Catalunya; un segon prf=mi de

cinquanta pessetes al que exposés millor el tema Actuació del nostre



50
centre' 1 dels seus associats dins del moviment nacional català; i dos '

accèssits de vint-i-cinc pessetes. Els treballs havien d'ésser ine —

dits í ori-.,inals de socis de l'entitat i .sense -signar. El 15 de març

finia el plac d'admissió. El jurat: [ïiaximí Puncernau, president del

CAOCI- r.',anusl Falguera i Duran, industrial i expresicent de la Unió -

Catalanista; Ildefons buñol, ex diputat a Corts; Fuig i Esteve, Josep

Galceran i l'orrías de la Cuesta, presidents respectivament de les sec-

cions d 'Educació, Socors ¡T.utus i Propaganda Autonomista; i Carles Ca-

nals, vocal de la Junta de la secció de Propaganda que actuava com a

secretari. La convocatòria duia data del primer de febrer. "Acció" —

del 1 d'abril de 19C9, p. 5 i sgs. , duia una. recensió de l'acte de -

lliurament de premis i del resultat del petit Concurs. Ramon Rucabado

guanya cl primer premi amb un treball que duia el lema ^ere [Ta

comerciant i navegant català i ciutaca de Harcelona, surqereix al se-

nyor Rei j3¿n»R T la conquesta ce rallorca. Frecuric parceló guanya —

l'accèssit amb el treball Lògica i raó , com a lema del mateix. £1 —

guanyador oel segon prs.nl, amb un treball encapçalat pel lema Ex abun

datia cordis, no volgué donar a conèixer el seu nom i feu lliurament

de les cinquanta pessetes a la biblioteca.

Hom feu mencid especial també dels; treballs Llibertat i cultura i Es-

sent nacionalista l'acció cel nostre poble tenen el dret de cooperar-

hi tots els homes que aspiraven al premi primer, i Sembrem sempre -i

Uul no treballa quan es Jove no" descansa quan es vell, al segon.

Els treballs guanyadors dels cos premis foren publicats sencers al —

butlletí "Acció", a partir del mes de r.aig de 1QC9 fins l'octubre in-

clusiu, i el mes de novembre fragments de l'accessit de ^rederic Barce

Ió. Tés endavant fem referència a aquest texts.

(81) "El Poble Català", IQ d'octubre 19C6. Josep Termes ha assenyalat Ja -

la presència cel tema del 11 de setembre en el moviment federalista -

cátala de 1EC8-1873 a El federalisme català en el període revoluciona-

ri de 15C8-TH73.- "Recerques" 2 p. 33-70.- Barcelona, 1972.

E2) "El Poble Català" cel 8 de Juliol de 19C5 , porta la convocatòria d'una

reunió organitzada per la Secció Permanent de Propaganda Autonomista -

e entre, per al dia IQ cel mateix mes¡ La crònica de "El Poble Cata_
e JüllDl del mateix any, refereix aquesta reunió. Hom pro-

PQS e commemorar la Gata amb la celebració de quatre mítings simul -
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tanis a diferents llocs de la ciutat, ce caire nacionalista, els -

quals es clourien a la' mateixa hora a fi de permetre als assistents

de confluir en un determinat indret des d'on dirigir-se, tots ple —

gats, a dur una corona al peu de l'estàtua de Rafael Casanova. La -

coincidència esmentada de la data amb la de celebració d'eleccions,

modificà, ccir, ciem aquest projecte. V. "El Poble Català" del 2 de -

setembre de 13C5.

(83) A la reunió del 1C de Juliol d'aquest any, la Secció Permanent es—

mentada del Centre proposà de formar una comissió organitzadora so-

bre la base del CADCI, Unió Catalanista, Lliga Regionalista, Catalu

nya Federal, i una altra que representés aquells centres no adherits

a aquests agrupaments. Els assistents 1'ampliaren fins a "deixar-la

constituïda tal com va ésser-ho la de la Festa Nacional Catalana, -

amb la sola diferencia de substituir l'Associació de Lectura Català

na organitzadora d'aquella, pel Centre Autonomista de Dependents -

del Comerç i ce la Indústria." V. "El ^oble Català", 15 de Juliol -

de 19C5. Segons la "Revista Anyal" 1914, p. 233, la comissió execu-

tiva del 11 de setembre la formaren un delegat de les següents entjL

tats: Unió Catalanista, Lliga Regionalista, Catalunya Federal, Ate-

neu Cbrer del districte IT, Cercle Artístic de Sant Lluc, Jocs flo-

rals, Centre excursionista de Catalunya, Col·legi Sant Jordi, Orfeó

Català, Centre escolar catalanista i CADCI. L'any següent aquesta -

comissió executiva apareix limitada a la Unió Catalanista, Lliga Re;

gionalista, Catalunya Federal, Ateneu Obrer del Districte II i CADCI.

V. "El Poble Català", 4 setembre 1906. Quan deixà d'existir "Catalu_

nya federal", el Centre Nacionalista Republicà la substituí el 1907.

V. "Revista Anyal" 1914, p. 23E. "El Poble Català" 31 d'agost de -
1907.

(84) "El Poble Català", 2 setembre 19C5. Pel que fa a l'ofrena de flors

i corones a 1'-statua, "El Poble Català" del 16 de setembre enumera

les entitats que hi participaren: Sang Nova, Unió Catalanista, La -

. Rexa, Ateneu Obrer oe Poblet, Centre català de Sabadell, Nacionali¿

tes de Tàrrega, Nacionalistes de Sarri-à, Foment Autonomista Català,

Escola de ffossen Cinto, Lliga Regionalista de la Darceloneta, Cen-

tre Popular Catalanista de Sant Andreu, Aplec Catalanista, Cent No-
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Dr. Robert, CADCI, Catalunya Federal, "La Tralla", Associació de la

lectura catalana", Centre Autonomista Fivaller, Agrupació catalanis.

ta de [tollet del Vallés, Escola de Santa Eulàlia per a noies, "iCu-

cut!", "Joventut", Felipa separatista, Lliga Regionalista, Lliga Re

gionalista de Gracia, Centre democràtic nacionalista Germinal de —

Sarria, "Nova República", Centre Autonomista Català de Sant Cerva—

si, "El Poble Català" i "moltes altres", segons ens refereix l'es—

mentat número d'aquest darrer diari.

(85) V. Nostra protesta.- "El Poble Català" del 16 de setembre de 19C5.

(35) "El noble Català" 23 setembre de 19C5. V. l'article editorial al ma

teix exemplar d'aquest diari; La bandera catalana sediciosa o cl_ go-

vern ce rraririd separatista.

(37) "El Poble Català" 3ü setembre 19C5.

(88) CACCI, L'nio Catalanista, Lliga Regionalista, Ateneu Obrer del dis-

tricte segon i Centre Nacionalista Republicà que substituía l'any -

19C7 a la dissolta ''Catalunya Federal". A la reunid preparatòria de

la celebració del 11 ce setembre de 1907, feta el 3Q d'agost d'a

quest any, hem decidí d'incloure-hi un delegat del Consell Regional

Federalista ce Catalunya, per a que totes les branques del catalanis

me hi fossin aplegades. "El Poble Català" 31 d'agost 1907.

(89) "Revista Anyal", p. 236. A la reunió esmentada a la nota anterior,-

Alfred Bertran, president de la Secció Permanent de Propaganda Auto

nomista, manifestà que el centre "renunciava al lloc que ocupava a -

la comissió per creure que existien altres entitats, el caràcter i

els fins de les quals s'avenien més amb l'execució dels treballs —

d'aquella patriòtica festa, a més de que el Centre no podia encarr_e

gar-se, corn altres anys, de totes les tasques que imposava la cele-

bració de la mateixa". Els assistents a l'acte acceptaren aquests —

raonaments però acordaren que "el centre de dependents no es desen-

tengués del tot dels treballs d'organització de la festa".- "El Po-

ble Català", 31 d'agost de 19C7.

(90) El 4 de setembre de 1GCC, "El Poble-Català" publicava una crida ti-
tulada A les dones catalanes, signada per Eulàlia Forment de Vinyals,
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fi'iaria Turull de Barceló, [Taria C. de Rosich i Antònia Rovir.3, la —

qual informava de l'organització d'una missa en sufragi de Rafael Ca

sanova a l'Església de Sant Just i Pastor i de 1'elaboració 'd'una C£

roña de bronze. "Se'ns ha dit repetides vegades -deien- que el fona-

ment de la pbtria és la família, i el de la família la dona, i que -

tots els moviments patriòtics i tots els esclats de sentiments ens -

han de tenir com a auxiliars i cooperadors per s ésser profitosos. -

S'ha proclamat que la dona catalana s'ha barrejat en l'integral des-

vetllament de la nostra terra i que la causa de Catalunya quedava

salvada des d'aquella hora.

I entenent-ho així, les dones' catalanes no hem deixat, sempre que

l'ocasió ha estat propícia, de demostrar el nostre entusiasme i el -

nostre patriòtic ordiment, encoratjant, confortant, i ajudant amb —

nostra adhesió incondicional, als sostenidors de les lluites patriò-

tiques, Ja que la nostra missió en lo societat no és la d'entaular—

les ni la de dirigir-les (...)." La nota acabava anunciant la missa

a celebrar a les vuit del matí i l'anada, a les onze també del matí,

a l'estàtua "fent en ella homenatge a tots els immortals defensors -

d'uns 'drets i unes llibertats avui perdudes."

(91) "El Poble Català" 12 de setembre 1906. Vet ací les entitats que figu

ren en aquest núrr.ero COT. a autores d'ofrenes: Sang Nova, Crfeó de

Sants i Hostafrancs, Ateneu Autonomista del Districte setè, La Reixa,

Germinal, Centre Nacionalista Radical (en formació), Grup d'autono-

mistes concurrents al cafè Comtal, CADCI, Centre Català de Sabadell,

Associació Cbrera Nacionalista ce Gràcia, Aplec Catalanista Republi-

cà de Barcelona, Associació Catalanista samboiana, Gent Nova de Gadjj

lona, Joventut autonomista de Barcelona, "El Poble Català", Foment -

Autonomista Català, Escola flössen Cinto, Republicans de mallorca, un

grup de borsistes, Centre popular catalanista de Sant Andreu, Unió -

Catalanista, "La Tralla", Centre català republicà federalista de la

Plaça de Santa Açna, Agrupació Escolar Robert, Centre Autonomista Ca_

talà de Sant Cervasi, "Cu-Cut!", Catalunya Federal, Ateneu Obrer del

districte.segon, "La nació catalana", comissió de catalanistes de Vi.

lassar de Dalt, Associació de Lectura Catalana, Lliga Regionalista,

l'Eura, Lliga Catalanista d'Urgell 1 la Segarra de Tàrrega, Consell

Regional Federalista de Catalunya, Cor Infantil del Poble Sec, Aplec

Autonomista de Roses, i d'altres; sense faltar-hi la participació de
particulars. .
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(92) "El Poble Català" 12 de setembre de 19G6.

(93) A la crònica de "El Poble Català" del 12 de setembre de 1907, figu-

ren mis de seixanta entitats -a part dels particulars- presents a -

les ofrenes de rams i corones a l'estàtua ce Rafael Casanova a la -

data corresponent de 1937. Assenyalem, entre aquelles, Grup Radical

de L'Ateneu Obrer del districte segon, Associació obrera nacionalis

ta de Gràcia, "ffetralla" , Lliga Nacionalista Catalana, Centre Nacl£

nalista radical del Clot, CADCI, Associació catalanista rie ffanresa,

Associació democràtica radical del Poble Nou, Centre Nacionalista -

Republicà, "La destral", Centre popular catalanista de Sant Andreu,

Ateneu obrer català de Sant Tf.artí, Republicans de Tíiallorca, Valen—

eia Nova tie València, Ateneu Cbrer del Poblet, Ateneu obrer del Cis_

tríete tercer, Avens nacionalista republicà de Sant Andreu, una Co-

lla d'obrers dels tallers del Clot, etc.

(94) Si l'any 19L7, horn havia col·locat £2 ofrenes al peu de l'estàtua -

de Rafael Casanova, l'onze de setembre de 19CO el nombre minvà a 54

segons "El Poble Català" cel 12 de setembre d'aquest any. Entre les

entitats i grups, al costat de les més conegudes com la Lliga Regió

nalista, el Centre Nacionalista Republicà, "La Veu de Catalunya", -

"El Poble Català", el CACCI, etc., hi figuren l'Ateneu Cbrer del —

Districte II, l'Associació Obrera Nacionalista ce Gràcia, Depèn

dents c'tscriptori "Llavor", Associació Obrera Catalanista, Els Sor

sistes de Barcelona, Associació Nacionalista Radical del Clot, Ate-

neu Democràtic Regionalista del Poble Nou, Ateneu Obrer Català de

S. iïi., Sang Nova d'Hostafrancs, Ateneu Cbrer ce Poblet, etc.

(95) "El noble Català" del 4 1 del 10 de setembre n'anuncia la convócalo

ria. Els beneficis de l'acte al Teatre Gran Via foren destinats a -

socórrer els "presos i exilats catalanistes", de la manera següent:

-A la comissió benèfica de la Unió Catalanista, 70 pts.

-A l'Associació Catalana de Senificencia, 70 pts.

-A la subscripció oberta per "metralla", 38«65 pts.

"Ensems el Consell Directiu manifest-a que és amb greu sentiment que

ha fet tal repartiment, puix creu que fóra molt més satisfactori —

que sols hi haguas una caixa per a atendre les necessitats de la be

neficència."- «£l Pable Català", 20 de setembre 1903.

(95) £1 28 d'octubre de 1905 tingué lloc la sessió d'inauguració del —
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curs de les Escoles Mercantils Catalanes del Centre. (Tar t í i Julià

presidí l'acte, en el qual hi participaren, a més a más, Pasqual -

de l'Ateneu Cbrer de Sabadell, Fuster del Patronat de Catalunya —

per a la lluita centra la tuberculosi, Eremon de Catalunya Federal,

Albert ñusiftol de la Lliga Regionalista, a más del president del -

Centre i secretari de la Gecció d'Educació. D'entre els parlaments,

Bremon de Catalunya Federal assenyalà que "el progrés dels pobles

depenia de l'equilibri entre els seus homes directors que ersn la

inteligencia i els productors que eren la voluntat, que el Centre

de Dependents del Comerç devia situar-se en la segona d'aquestes -

classificacions." "El Poble Català", 4 novembre 1SQ5.

El 27 d'octubre de 19üE s'inaugurà alhora el nou curs 19CE-C7 i el

nou hostatge del carrer Comtal. Qberta la sessió pel President 3o£

das, Puig i Alfonso, regidor municipal, presidí l'acte en represe_n

tacid de l'alcalde, i en el seu parlament manifestà l'esperança de

poder assistir aviat "a la inauguració de la Universitat .Ylercantil

Catalana, majestuós projecte dels nostres dependents, Rossend Serra

i Pagès de l'Econòmica d'amics del País" després de fer algunes —

consideracions sobre l'economia moderna i de la importància que -

dintre d'ella tenen els dependents, acabà dient que han d'eixam

piar els esquifits horitzons que tenen aquells, fent-los no depen-

dents, sinó possibles comerciants", paraules aquestes que foren —

acollides amb grans aplaudiments segons la crònica de "El Poble Ca_

talà". Antoni Feliu del Foment del Treball Nacional i Ildefons Su-

riol en representació de l'Ateneu Barceloní seguiren successivament

en l'us de la paraula. Suñol fou acollit, segons la crònica, "amb

una llarga i entusiàstica ovació"; combaté l'individualisme cata —

là,"per això jo crec -digué- que totes les entitats que comprenen

la vida social, com la vostra, són indispensables per al desenrot-

llament i triomf de Catalunya", (Yiartf i Julià, acollit igualment -

amb grans aplaudiments, "començà fent atinades consideracions so—

bre la representació del triomf obtingut en el seu moviment coope-

ratiu pels dependents del comerç, dient; La vostra voluntat us ha

fet triomfar. Mes aquest triomf ha estat ajudat per l'ambient, per

l'acció general de Catalunya. [Tentre els catalans no eren més que

homes, mentre no sentien la síntesi catalana, el triomf de tota vo

luntat catalana era impossible." Albert RusiAol reivindicà la ne —
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CBSsitat "d'un aranzel ferm i estable que no estigui a.mercè-de mi-

nistres lliurecanvistes" i Bordas de la Cuesta, president del CALCI

clogué l'acte fent dedicar un aplaudiment "al soci pres, en Lluis -

ít.anau Avellanet".- "'¿I Poble Català", 20 d'octubre 19CC.

£1 5 d'octubre de 1327 es feia l'obertura de les classes del curs -

1*307-08. Gordas del Centre, Hahola en nom de l'alcalde, Vilar secre

tari de la Secció c'Educació' del Centre, Ffontaner del Centre de De-

pendents de Sabadell, Sixte Quintana en representació tie la Cambra

de Comerç., Calvet del Foment del Treball Nacional, Francesc Albó de

la Lliga Regionalista, ÍT.artí i Julià de la Unió Catalanista, Puig i

Cadafalch i Cruells en nom del President de la üiputació intervin—

gueren a l'acte. D'entre els oradors, Sixte Quintana de la Cambra -

de Comerç, manifesta: "Vosaltres que sou els comerciants de demà i

nosaltres que som els d'ahir, ens hem d'ajuntar per a arribar a as-

solir el que es proposa Catalunya". Calvet del Foment del Treball -

Nacional, per la seva banca, afirma: "Aquestes classes per vocal

tres establertes són necessàries per o posar-vos en condicions CE -

lluitar, en condicions de poder competir arrib l'estranger. Catalunya

no té una independencia económica i mentre no la tingui no tindrà -

l'autonomia política, puix és sabut que aquella és la mare d'aques-

ta. Amb vostres classes podeu fer Inútil la protecció de l'Estat, -

que si avui as necessària no deixa d'ésser, per això, un doçal que

priva el nostre desenrotllament; puix amb elles aixecareu el vostre

nivell intel·lectual, armant-vos per a les lluites econòmiques. Els

qui legislaren per s accidents de treball, cregueren que els obrers

eren solament els qui duien brusa i no pensaren en vosaltres, la S£

ferta classe de dependents del comerç i de la indústria que tant —

mancada està de protecció. Per això crec que és necessari que vln—

gui la federació de vosaltres. Amb ella despertareu els ensopits 1

podríeu dur representants al Parlament que vetllessin per vostres -

interessos. J és així com aconseguirem la independència econòmica,

la qual portarà a Catalunya al costat de les demés nacions civilit-
zades i cultes."

Francesc Albó comparà les Escoles del Centre amb les de la Univers^

tat de Barcelona i de l'Estat en general, marcades aquestes darre-

res per llur caire burocràtic i la seva qualitat deficient. "I avui

encara -assenyalarà al mateix acte Puig i Cadafalch-, és el nostre

l'únic poble viu, l'única esperança que hi ha a Espanya. Nosaltres
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amb teles i teixits portem a l'Iberia la redempció, el-nostre es

forç per a ajudar a salvar aquells senyors del casino (referència -

al Congrés de Diputats), que pobra gent ens titlla de separatistes".

"El Poble Català", C c'octubre 19C7.

La inauguració del curs 1903-09 es feu el 17 d'octubre de 19CG i en

ella hi prengueren part Ffaximí Puncernau, president del CACCI, Nar-

cís Rüster en representació de l'alcalde, íïlartí i Julià, r>uig i Ca-

dafalch, Torras i Campal del Centre Nacionalista Republicà, Antoni

Surïol de l'Ateneu barceloní, ficiT.sn Donegal en nom dels socis prote£

tors del Centre i ce les escoles Cels Districtes II i VI, Guifré Ço

roleu en nom del professorat de les escoles, Puig 1 Esteve presi

dent ce la Secció a'Educació, i Pf.assot, secretari de la mateixa; —

honn llegí també una lletra d'adhesió del Centre de Dependents de S_a

badell.- "El Poble Català", 18 d'octubre 13C3. "Acció", 1 novembre

19CO.

(97) A les seves Memories polítiques, Claudi Ametlla remarca diverses ve

garies el caire nacionalista radical dels Dependents. V. planes 120,

1̂ 6, 176, 199, 213, 241 d'aquestes [Tlgnòries. Per exemple, els lec—

tors d'una publicació racical com "La Tralla", solien ésser segons

Ametlla dependents del comerç i de la indústria. Una de les signatu

res que apareixia periòdicament en aquesta publicació ere la de —

"VIC i ÍTZC" (Visca Catalunya i mori Espanya). V. A.TETLLA, C.- op.

cit., p. 176. La conferencia' d'Antoni Roca i Codina sobre El cata-

lanisme no polític, publicada al número d'"Acció" de gener 1910, —

testimonia aquella importància de la Unió Catalanista, assenyalada

Ja en d'altres planes, entre els dependents del Centre. La presen—

eia d'un sector d- la Unió Catalanista a la secció de Propaganda —

Autonomista l'assenyala Joan Carreras i Palet al seu escrit inèdit

on tro- de la història de Catalunya. La vida i l'obra del que feu -

el CADCI. p. 7. Al capítol proper ens hi tornarem a referir.

(9ü) El 16 de desembre de 1909 es feu aquesta inauguració que coincidí -

aquest cop amb l'ampliació del local. V. "Acció", i de gener de 1910,
P. 1 i 2.

(99) "El Poble Català", 2Q de desembre de 1909. A l'acte prengueren la -

paraula Folyuera i Curan en representació de la Diputació, ¡Tartí i

Julià, Ferran Agulló ce La Lliga Regionalista, Pere Corominas, Ros-
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send Serra de l'Ateneu Barcelonés, Puig i Esteve i Pons secretari

de la Secció d"Educació i Instrucció. Hom llegí també una comunica

ció del Centre de Dependents de Sabadell.

Als parlaments es torna a remarcar la diferència de les Escoles -

(íercantils Catalanes del CACCI "plenes de vida" al costat de les -

que "ostenten el títol d'oficials, les quals foren presentades en

llastimós estat", [Far t í i Julià'"Digué que fent cultura era el mi-

llor medi per a afirmar Catalunya i acabà recomanant la major unió

entre els catalans, abominant dels qui al seu entendre han causat

greus perjudicis a la Pàtria amb son comportament". Falguera i Du-

ran, desitjà, per la seva banda, "que no fos llunyà el dia en que

ell mateix pogués assistir a un acte semblant, no com a represen—

tant de la Diputació provincial sinó com a diputat de la Diputació

General de Catalunya." -"Acció", 1 ce gener de lOlü, p. 1 i 2. SÍQ

nificativament Folguera i Duran fóra un aels signants d'una de les

proposicions presentades el 1C de maiy de 191C, plantejant la ne —

cessitat d'aconseguir la constitució d'una Diputació única de Cat_a

lunya.

Ferran Agulló, de l.a Lligo Regionalista manifestà que "Actualment

tots els catalans, encara que per camins diferents, van cap a la -

consecució de l'autonomia. Aquesta -afegí- sols la tenen els po

bles que la mereixen. Fem-nos els catalans dignes d'ella i l'obtln

drem. Pobres de nosaltres que conqueríssim l'autonomia i no en fó_s

sim mereixedors!". Paraules, les quals, per cert, foren matisades

per Folguera i Duran; "Per comptes d'haver de dir: pobres de nos —

altres si obtinguéssim l'autonomia sense estar preparats, hem de -

poder dir: Ja estem preparats; volem l'autonomia." Assenyalem enc_a

ra els mots de Pere Corominas: "Aquí dintre hem d'estar units pel

comú arnar a aquesta ensenya. Les vostres diferències deixeu-les per

a fora d'aquesta casa." "El Poble Català", 2G de desembre 1909.

Segons la "Revista Anyal" 1914, p. 176. Com assenyalem al text, la

col·laboració del Centre és anterior a aquesta data. No sempre la

relació d'efemèrides d'aquesta "Revista Anyal" és exacta, com hem

pogut veure en el cas de les xifres de socis. Sempre que trobem a_l

gun matís de diferència entre la premsa diària i el de la "Revista

Anyal" de 1914 seguim les indicacions de la premsa. Tanmateix

aquestes diferències són de detall.
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(101) El primer de gêner de 1905 es fêla la sisena conferència de Joan -

[jardina sobre Teoria de les Nacionalitats (V. p.:z-¿5, nota 64 del'

primer capítol), el 15 de yener la setena i el 4 de març la carre-

ra.- "El Poble Cátala", 4 de març de 19ü5.

El 11 de febrer d'aquest mateix any, el Patronat de Catalunya per

a la lluita contra la tuberculosi, celebrava al Centre una sessió

de "propaganda científico-social" a càrrec d'Emili Vidal Ribas, ffia

nuel ffer i Güell, Àlvar Presta i Narcís Fuster. "El Poble Català",

11 febrer 1505.

El 25 de febrer de 19U5, Raimon d'Abadal parlava al centre sobre -

el tema El treball de l'home per la plenitud de la seva vida equi-

val al treball de les societats per la seva autonomia. "L'orador,

segons la crònica de la premsa, acabà dirigint-se als dependents -

de comerç recordant-los-hi que aquests foren qui feren una de les

revolucions de França del segle XIX, i que de la mateixa manera pc>

drien els nostres capgirar l'actual sistema i ésser els pilars d'Lj

na nova Catalunya rica, feliç 1 capdavantera de la civilització".-

"El Poble Català", 4 de març de 1905.

Raimon d'Abadal inicia, amb aquesta darrera, una sèrie de conferbn

eles, organitzades per la Secció Permanent de Propaganda Autonomi£

ta; el seguiren Joaquim Lluhí 1 Rlssec, el 18 de març, amb una corn

ferància titulada L'evolució del poder segons les experiències so-

ciològiques, que inicià exposant la fórmula de l'economista fran—

ces Ive Guyot: "el progrés està en raó inversa ce l'acció coerciti.

va sobre l'horne 1 en raó directa de l'acció de l'home sobre les co_

ses" ("El Poble Català", 25 de març 1900); fHiquel Laporta amb una

dissertació titulada Consideracions sobre l'educació, el 8 d'abril,

en la qual manifestà que "el nacionalisme federatiu és el que pot

realitzar, especialment a Catalunya, la idea de Justícia i progrés

per la qual tots treballem els autonomistes" ("El Poble Català", -

15 d'abril 1905); l'advocat Coma, el 6 de maig, sobre La moral i -

Aa utilitat, en la qual expressà el "necessari predomini de la mo-

ral sobre la utilitat en la producció, circulació, distribució i -

consum de les riqueses i de la germanor i mútua ajuda entre el ca-

Pltal i el treball" ("El poble Català", 13 de maig de 1905); i, al

marge d'aquest cicle, una exposició de pintures i dibuixos de Jo—

sep Subirina el 12 tie maig, i un concert de l'Orfeó Barcelonès el



13 de maig ("Revista Anyal" 1914, p. 233). .

(1C2) "El Poble Català", 3 de juny 19G5.

(103) "El Poble Català", 3 de juny 1905.

(1C4)"E1 Pable Cátala" del 11 de novembre de 1905 anuncio un concurs per

a premiar un projecte de bandera per al centre. El 15 de desembre -

havia de finir el plac, el 30 fóra publicat el resultat del Jurat i,

entre el 20 de desembre i el 4 de gener, exposats els projectes. En

esdevenir-se els fets del "Cu-Cut!" es prorroga el plac d'admissió

fins el 15 de gener ("El Poble Català", 16-desembre-1905). 1C origi_

nais RS presentaren segons "El Poble Català" del 21 de gener de —

1X6. El 9 de febrer es nomenava el Jurat qualificador: J. Pujol i

Brull, arquitecte, presicent, A. Audet, arquitecte, J. Campeny, es-

cultor, S. Junyent, pintor, i Frederic Garceló, secretari, el qual

emetia el seu veredicte el 23 de febrer; hom premiava la composició

que duia per lema "íïlsrcuri" i s'atorgava menció honorífica a la que

duia el de "Forasters que li feu guerra, etc.", projectes ambdós —

del soci del Centre Antoni Yance i Aguilera. "Revista Anyal" 1914,

p. 234-235. El 25 de maig de 1907, -finalment, la Secció Permanent -

de Propaganda Autonomista .lliurà la bandera nova al Consell, coste-

Jada per subscripció dels socis, en una sessió musical a càrrec dels

concertistes Ramon Vilaclara i Joan iïiolinari. "El Fable Català", 25

de maig de 1907.- "Revista Anyal", 1914, p. 236.

(105) "El Poble Català", 10 de maig 19C6; el del 13 de maig "convida tots

els ciclistes catalans que vulguin concórrer a l'acte d 1 hcrnenatge -

de la festa "Solidaritat Catalana" (...)". V. "El Poble Català" del

16 i 21 de maig.

(1C6) El IB de maig 19C6. "Revista Anyal" 1914, p. 235. "El Poble Català"

19 de maig 1906.

(1C7) Aquests tractats amb Estats Units, Sufssa, Alemanya 1 França, eren

contraris als interessos proteccionistes i motivà que una comissió

del Foment del Treball Nacional, encapçalada per Eduard Calvet es -

"irigís a Bilbao i Oviedo per a obtenir el suport dels interessos -

Industrials d'aquelles zones. La reunió informativa d'aquestes ges-

tions, fsta'el 23 d'octubre de 19Q6, donava lloc a que l'acte es —

convertís en una afirmació més d'oposició al centralisme 1 en un re

"fermament catalanista.- "El Poble Català", 24 d'octubre 19C6.
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(108) La premsa del mes d'octubre ens il.lustra sobre aquesta oposició -

dels òrgans econòmics barcelonins contra els tractats de comerç —

fets pel govern. Quan una comissió, presidida per diversos dipu

tats, es dirigeix a n.adrid, el CAGCI adreça al president del Foment

del Treball Nacional el telegrama següent: "Aquest Centre gens es—

tranyat, però sí fondament impressionat pel resultat de vostra visi_

ta als procuradors de l'Estat Espanyol, us encoratja a seguir per -

vies dretureres la campanya d'oposició als seus funestos propòsits

i us ofereix el seu humil, però ferm i entusiasta concurs." "El no-

ble Català", 8 d'octubre 19G6.

(1C9) La premsa catalanista tíe finals de juny i de la primera quinzena de

juliol de 13C7 es fa ressò d'aquesta oposició. Il·lustració d'aquejs

ta és l'article de Joan ïïaragall a "El Poble Català" del 2G de Juny,

titulat A Presiri! "Jo no sé -ccmença- curn a hores d'ara ja no esta

tot Catalunya abrandat d'ira d'aquest tort que volen fer-nos, de —

llensar la taca d'un presiri damunt de nostra más bella encontrada

(...) £s dir que Catalunya ha d'ésser la terra cels presiris ri'Esp_a

nya, i aquest serè a l'últim el nostre signe en la germanor ibèri—

ca? Ja os dic jo que si ho sofrim serà ben bé que ens ho mereixem; i

també os dic que si no ho volem, no serà." Aquest article fou reprp_

dult en una gran tirada de fulles per la Secció Permanent de Propa-

ganda Autonomista del CACCT l'endemà, 27 de Juny. V. "Revista Anyal"

1914, p. 235.

(110) V. "La Veu de Catalunya". 5 de Juliol de 19CG. El míting fou obert

pel president Bordas. Vegem algunes mostres dels parlaments:

"A ff.adrid no tenen cura -digué Gambús-, Ahir com avui sempre empe—

nyats en l'absorció i sempre ofenent la dignitat cels pobles no cas_

tellans que constitueixen l'Estat Espanyol. Se'ls demana pau i en —

vlen agitadors que encenen els odis entre germans; se'ls demana trje

ball i ahir ens tancaren el comerç amb Amèrica, com avui ens lli

gusn la indústria amb aranzels lliurecanvistes; se'ls hi demana ori.

entació europea 1 ens envien els presidis de l'Àfrica com a mirador

de les vistes cap a Europa."

El seguí en l'ús de la paraula Roig 1 Pruna de la Unió Catalanista

i Dremon de/'Catalunya Federal". "Espanya, digué aquest, era el —

país dels viceverses. Quan ía desfeta colonial, sorgí el mot de la

regeneración•que no es movia dels llavis i de les plomes. Vibrà a -
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Catalunya un moviment de'regeneració veritable i aleshores .els de la

regeneración s'hi abordaren com a gossos rabiosos cridant fins a es-

gargamellar-se i egoísmo! j separatismo! Alguna rectificació s'ha fet

en moltes consciències ae bona fe; però la frase ha quedat i la fic-

ció continua entre els inconscients. Estem cansats de sentir a dir -

als castellans mateixos que Catalunya és l'honra d'Espanya; però —

això dura el que l'escuma del xampany en aquests casos d'entusiasme

circumstancial, hipòcrita o fictici per a la nostra terra. A la hon-

ra de España li posen la coraza dels presidis africans".

Intervingué Jordà per la Federació Escolar Catalana i pel Centre Ca-

talà de Figueres, i clogué l'acte Abacial el qual incidí també en el

tema d'Espanya corn el país de les "viciverses" : "A Espanya va tot al

revés; els governs són els qui perden tot mirament als còdigs i les

multituds són les qui els hi han de fer recordar que aquests existei_

xen per a ésser obeïts". El cadig penal, havia recordat Jordà, pres-

crivia que determinades condemnes s'havien d'extingir als presidis -

d'Africà, Canàries i Ultramar. Per tant llur trasllat era una trans-

gressió a la llei, segons ell.

(111) "El Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria, -

reunits en important míting en el qual han pres part representants -

de totes les branques cel nacionalisme català 1 al que han enviat re

presentació més rie 4LJ entitats de tot¿ els indrets de Catalunya, .prç}

testa amb totes ses forces del trasllat dels presidis d'ÂFrica a Fi-

gueres, puig si al Nord d'Africà són una deshonra i priven el desen-

volupament comercial d'aquelles terres, més deshonraran i més desto£

barbn el progrés i la cultura de l'Empordà i de la Catalunya^tota."

"La Veu de Catalunya" 5 Juliol 19C6. A aquest telegrama del CACCI, -

contestà el president del Consell de ministres que "Como no entiendo

el catalán, preciso me expongan en castellano, lengua oficial, las -

aspiraciones del Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la

Indústria (...)". El centre li adreçà, al seu torn, una lletra en la

qual hom li manifestava: "Sintiendo que el Excelentísimo sr. Presi—

dente del .Consejo de ífínistros del Estado Español y sus subordinados

no entienden el idioma catalán, oficial para los hijos de Cataluña,

a la que tanto dice V.E. estima y agradeciendo la franqueza con que

lo declara, 3 fin de que nos pueda contestar su opinión sobre el tras

lado de los presidios de África a Figueras, le acompañarnos copia tra

ducida al castellano de nuestra anterior carta." "La Veu de Catalu—



nya", 17 Juliol 19C6.

En un mamant la campanya semblava reeixir. Així "El Poble Català" --

del 19 de juliol manifestava que l'alcalde de Figueres havia rebut -

un telegrama del ilarqués ce Camps en el qual aquest li manifestava -

que havia rebut una trucada de manuel de Dofarull, el qual, al seu -

torn, havia rebut la informació cel mateix ministre de Gracia i Jus-

tícia. Tanmateix, els mots de Ramon Albó en un míting per les elec—

cions provincials de 19C7, a l'Ateneu Cbrer del Districte Tercer, el

5 de març, confirmem aquell trasllat: "Parlà del trasllat dels presi^

diaris d'Africà a Figueres, qualificant-lo irònicament de "regal que

ens ha fet l'Estat, i feu remarcar que dels 2.449 presidiaris que s_e

ran traslladats solament n'hi han 43 fills cíe Catalunya." "El Poble

Català", G ce març de 1907.

(112) V. "El Poble Catjla", 1 i 2 d'octubre 19C6. Entre les entitats; Unió

Catalanista, Consell Regional Federalista de Catalunya, Lliga Regio-

nalista, Catalunya Feceral, "La Publicidad", "Ciario del Comercia",

"Aurora", Centre Català Republicà Federalista, Ateneu Cbrer del Dis-

tricte Segon, Federació de repatriats, Foment Catalanista, pàtria i

Llibertat ce Gacalona, Aplec Nacionalista Republicà de Badalona, As-

sociació Catalanista d'Agramunt i de la Comarca, Ateneu Cbrer del —

Districte tercer "L'Eura", Societat Federalista La Internacional,

"El Federal" de Valencià, "La Campana de Gràcia", "L'Esquella de lo

torratxa", "La Picossa" de Tfora de l'Ebre, Ateneu Cbrer de Poblet, -

Grup Nacionalista Cbrer "Germinal" de Gràcia, "Vida Nueva" de Torto-

sa, Lliga Regionalista de Lleida, Ateneu democràtic del Poble Nou, -

Associació Jovent Autonomista Català de Balaguer, Associació catala-

nista "Lo Segrià" d'Almenar, Centre Excursionista de Catalunya, Ass£

ciacló Cbrera de ííanresa, CADCI, 1 una munió más d'entitats, conegu-

des unes, desconegudes les altres, i del caire ideològic més divers.

(113) La projectada assemblea catalana, en la que s'aprovaria la conclusió

unànim "Catalunya vol l'autonomia", no va passar a la realització, -

però l'assoliment de la victòria solidària a tot el Principat a les

eleccions a diputats i senadors de l'any següent, fóra un resultat i

un triomf molt més estimable que el projecte de "La Tralla".

(114) "El Poble Català", 20 d'octubre 19G6. El CADCI aplaçà, amb aquest rrra

tiu, la Inauguració del curs al 27 de març així com tota mena d'ac—

tes que les sessions poguessin fer el 21 d'octubre com l'excursió a

Sant Cugat que la Secció d'Esports havia programat per a aquest dia.
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Segons la "levista Anyal" 1314,p. 17£, fou el 13 d'octubre, vigília

del míting de la ^xotesta, quan el Consell Directiu s'adherí ofici-

alment al moviment de Solidaritat Catalana. V. p. 5t> d'aquest- capítol.

(115) El primer de dese-nbre ce 19CC, l'advocat Joan ¡ïontllor i Rodó parlà

al Centre sobre Errors Jurídics de J.a Llei de Jurisdiccions.- "El -

Poble Català", 4 desembre 19CC.

(116) "Aquí a Catalunya, digué entre d'altres coses Cambó, no estem prou -

preparats per a una autonomia integral. Ens han privat de tots els -

organismes locals que poguessin despertar aptitucs de govern en els

catalans. De les Diputacions i Ajuntaments en sentim rr.ps el pes que

els beneficis; ens trobem sempre en actitud de protesta contra les -

oficines i ministeris; mai hem fet obra positiva; sempre hem lluitat

en actitud negativa contra el sentit col·lectiu de govern, incapaci-

tant-nos per a l'ús ce la llibertat.

[Ycs hi hagué un rron ent que em va fer pensar que Catalunya podia te—

nir-la aqueixa aptitud. Aquest moment fou la festa granciosa de l'Ho

menatge ael 2ü ce maig. N'hi hagué prou arnb uns petits cartells indJL

cadors perquè tothom obeís ; però això succeí perquè els qui varen p_o

sar-los saberen interpretar el sentiment del poble. u,uan es governi

té a Catalunya els catalans sabran obeir. Ens convé, doncs, la crea-

ció d'organismes regionals, amb qualsevol mena de facultats, que pu-

guin fonamentar-se en el sentiment ael pable cátala, per a què aquest

s'hi pugui ioentificar amb el sistema d'obeir, manant, per ésser

aquest el veritable sentit de la democràcia."

"La Veu de Catalunya", 18 de novembre 19CC.

Ü17) V. nota 104.

(U8) "Revista Anyal", 1914, p. 176.

(113) V. "El Poble Català", 21 de gener 1907. L'arribada de Mella a Barce-

lona i els diversos actes organitzats amb aquesta ocasió pels tradi-

cionalistes, motivaren diversos incidents violents per part de provo

cadors, que la premso catalanista qualificà de lerrouxístes, inci

dents que se sumaren a l'esclat sovintejat de bombes. La Comissió de

Solidaritat, fent-se ressò de diverses preposicions que li feren

grups de ciutadans barcelonins (V. "El Poble Català" del 22 de gsner

1907, per exemple), feu una crida a totes les entitats per a la "de-

fensa de Barcelona" ("El Poble Català" del 23 de yener). Els republi
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cans solidaris s'expressaven igualment contraris a aquelles provoca-

cions "lerrouxistes" pel que tenien de manifestació intolerant. La

reunió convocaca per la comissió solidària es feu al Saló de Cent de

l'Ajuntament. El CACCI hi figuro com a entitat adherida. V. la recen

sic de l'acte, a "El Poble Català" del 29 de gener de 19C7. V. 13T.be

HURTADO, A.- op. cit., V.l., p. 117-118. '

(12C) La reunió fou convocada per a protestar dels incidents del 2C ds ge-

ner, pels atemptats i l'esclat de bombes, i la "indefensió" amb que

les autoritats centrals deixaven a Barcelona.

(121) El 13 de febrer de 19Q7 al local del Centre Republicà Autonomista -

(Teatre n.ocern).- "El Poble Català", 20 de febrer 19G7.

(122) V. nota 56

(123) "El Poble Català", 12 d'abril 1907 convoca els socis que tenen vot a

les slsccions legislatives d'abril i especialment els qui són propo-

sats psr a interventors, a una reunió informativa.

(124) "Acció", 1 desembre 1903, p. 5 : "Atenent a la forta cooperació que

molts elements d'aquest centre realitzen en les pròximes eleccions -

parcials ce diputats a corts, han si-gut suspesos els actes i festes

projectades pel dissabte i diumenge, dies 12 i 13 del corrent. Aques

ta Junt^i de Govern (es refereix a la de la Secció de Propaganda Auto

nomista) creu oportú reccmanar als socis prenguin en les vinents —

eleccions la part més activa possible ja sigui actuant d'interven

tois o encarregant-se d'altres afers, encaminats a la bona marxa de

1'elecció i legalitat del vot."

(125) L'entitat impulsora de la commemoració del Corpus de Sang fou l'Ass_p_

ciació de la Lectura Catalana (V. nota 83). V., per exemple la receri

sió d'aquesta festa a "El Poble Català", 31 de rnaig 1907. La Festa -

consistia en una concentració popular, amb presencia de les banderes

dels centres autonomistes, al parc, aquests primers anys de la seva

celebració, i cants corals i audició de sardanes.

(12£) v. "El Poble Català" durant el mes de Juny per a aquesta adhesió

d'entitats i grups obrers a la campanya contra la Llei de Jurisdic—

cions. Pel que fa al CADCT, aquest adreçà un telegrama d'adhesió al

diputat Salvatella, en el qual l'encoratjava a "lluitar fins a ven—

cer, aconseguint derogació Llei de Jurisdiccions".- "El Poble Català"

13 de Juny 1908.
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(127) El 2C de maig de 19C8. "Revista Anyal", 1314, p. 178.

(128) Per a la iniciativa d'Eduard Segarra V. "El Poble Cátala" entre el -

11 de juliol de 19QB i darrers d'aquest mes mateix. La comissió exe-

cutiva fou formdaa per Eduard Segarra i un representant de cada una

d'aquestes entitats: CNH, Lliga Regionalista, Centre d'Unió Republi-

cana del Clstricte VII, Associació nacionalista Catalana i CALCI. —

L'Hostatge de la Comissió Executiva se situava al del CADCI. La sub_s

cripció popular no podia passar de 1C cèntims per quota. "El Poble -

Català", 27 de juliol 19C8. V. també "El Poble Català" del E d'agost

19C8. La premsa posterior informa periòdicament de la situació de la

subscripció i dsls projectes existents.

(129) "Revista Anyal" 1915, p. 226. V. més endavant, el capítol quart, p.¿3

(13C) "Revist 3 Anyal", 1114, p. 170. Per a l'organització d'aquest concurs

hem nomena una comissió formada per Josep Bordas i Alfred t'ertran, -

president i vicepr^siüent respectivament de la Secció dp Propaganda

Autonomista, Guifré Coroleu i Joan Feu, professors de les Escoles —

fl·lercantils, Amadeu Tous i Joan 3as, socis del Centre, i Hafael Pons,

soci iniciador de la idea. El concurs havia CP premiar diversos tre-

balls consistents en col·leccions ce mots, modismes, etc. o vocabuljjj

ris referents a les professions del comerç, arts, oficis o indústri-

es a Catòlica. Amb aquesta finalitat, durant l'any 19C9 i meitat —

del següent, hom cercà col·laboració en entitats, cases comerciáis i

particulars per a què col·laboressin a dotar materialment el màxim -

possible de premis. "Acció" del primer de juny de 191C publicà el -

cartell de premis (10 en total).

(131) "Revista Anyal", 1914, p. 179. Hom li lliurà, a més, un pergamí fet

per Sala i Ricol.

v 131 bis) Assenyalem, 'també, el telegrama, adreçat pel Centre, a la famí—

lia de Salmerón quan la mort "del gran patrici i ferm defensor de la

causa catalana" i el gest d'hissar a mig pal la bandera.- "Acció", 1

d'octubre 19C3, p. 1.

Igualment, el Centre ofereix el local a la comissió "pro exilats i -

presos" per a les seves reunions, el març de 1909. V. "Acció", 1 d'_a

hril 19C9, p-. 2.

J<O Remarquem repetidament el nacionalisme radical del Centre, un fet, -
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d'altra banda, que hom li reconeixia de fora estant. A la inauguració

del curs de les Escoles a primers d'octubre de 1907, Francesc Albó,'-

representant ds La Lliga, manifestava: "La Lliga us felicita per 1 ' R_X

emple que doneu, í esteu-ne segurs que, així com en les lluites polí-

tiques vosaltres heu psi.at al costat ce Ins entitats catalanistes que

han anat a la vancuàrcia ce les mateixes, aquestes en'titats seran al

costat vostre en les lluites de cultura." (el subratllat és nostre).-

"El Poble Català", L d'octubre 1907.

(133) V. "Acció", 1 gener 1910, p. C, 7 i tí; "Acció" 1 d'abril 1910, p. 7 i

B; "Acció" 1 d'agost 1910, p. 7 i 8; "Acció" 1 de setembre 1910, p. -

12; "Acció" 1 gener 1911, p. 7 i 8; i "Acció", 1 de Febrer 1911, p. 0.

La conferencia d'Antoni Codina fou donada el 22 d'octubre de 1908. El

21 do novembre ho feu Amaceu Tous i l'i.arsans sobre Cpnceptn _c!n nació —

nalisme, i Joaquim Roscríguez i ÍT'ollar, secretari de la Secció Perma-

nent de Propáganos Autonomista sobre Principis de nacionalismo, el 19

de desembre d'aquest any mateix. V. les recensions d'aquestes dues -

darreres a "Acció", 1 de desembre 190B, p. 5; i "Acció", 1 de gener -

1909, p. 4.

(134) "(...) i, per fi, per que no dir-ho, la que s'està fent d'Administra-

ció Local (la Llei), que tal volta podrà satisfer els regionalistes -

que han pres part en la seva confecció, per allò que diuen que no hi

ha cap pare que vulgui veure els defectes dels seus fills, però mai -

acontentarà als catalanistes sincers i convençuts, car (...) l'objec-

ta d'aquella llei no és altre (si és que s'aprova) que restar'forces

al catalanisme." "Acció", 1 de gener 1910, p. 8.-

(135) "Acció", 1 de gener 1910, p. 8.

(136) "Acció", 1 de gener 1910, p. 7.

v 137) La premsa ens informa de manifestacions de dependents i d'enrenous i

intents de fer tancar les botigues en Ics festes dominicals. El 24 de

Juny de 1906, per exemple, segons ens informa'"El Poble Català1*, acori

seguiren llurs propòsits de fer tancar pràcticament totes les boti

gues. La crònica ens parla de grups' de dependents en nombre de 400 rna_

nifestant-se per les Rambles. "La Veu de Catalunya" del 18 de Juliol

de 19CG informa que els grups de dependents més actius presentaren al
*

Qovernador Sr. Sostres una llista de més de cent botigues que no ha—

vien tancat el darrer diumenge. En contrapartida, la policia no havia
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donat part de cap infracció, fet que provocava el comentari condemna

tiu de "La Veu".

(136) "El Poble Catalb", 13 d'ogosi 19CS.

(139) "El Poble Català", 2C de novembre 1906. "Un petit grup de dependents,

escriuen, que han sapigut mantenir la constància deguda per a impo —

sar el compliment d'una llei tan beneficiosa per a tots els depèn

dents, com és la del descans en diumenge, fan amb el dolor d'un ven-

çut, les següents declaracions:

1. En vista de la poca constància de molts i la gran indiferència de

tots els dependents que s'ha pogut observar en tots els actes que -

han tingut lloc des de que es promulgà la Llei del descans dominical,

aquest grup, considerant-se poc fort sense l'ajuda i cooperació dels

demés companys (que deure tenien d1ajudar-los) renuncia a fer cap més

gestió en lo legal con tampoc en el que no ho és, respecte al compli_

ment de dita Llei.

I 2. Des de aquest molent autoritzem a nostres respectius burgesos -

per a què comaleixin i facin complir l'abans dita llei en la forma -

que millor els hi sembli; així és que el petit grup que lluitava per

oposar-se a la seva voluntat s'ha dissolt, deixant als principals en

llibertat per a concecir el descans que vulguin a llurs dependents,

1, per a acabar, a continuació van nostres firmes per a que el dia -

que torneu R! diuTence a treballar us recordeu d'aquells vostres COTÍ

panys que un dia, creient en vostra ajuda 1 solidaritat, us vingué—

ren a treure de carrera els taulells ppr a que el diumenge us servís

de descans, i degut a vostre mal companyerisme, de segur tornareu a

treballar els diumenges, quan d'haver estat altra vostra conducta, -

sempre més disfrutaríern dels avantatges de l'esmentaca Llei." Segue_i_

xsn vint-i-tres signatures.

(14C) "El Poble Català", 27 de novembre 19C6.

"Revista Anyal" 1914, p. 17G. El 2 d'octubre de 13G7 passà a depèn—

dre de la Secció Permanent de Socors ff.utus ("Revista Anyal" 1914, p.

223. El registre de col·locacions pre.ndrà nova força mitjançant l'es_

tabliment de corresponsalies-delegacions a les societats importants

de les principals ciutats de la Península 1 de fora; així, per exem-

ple, es feren gestions amb Agustí Campanya, antic soci de la Secció

de Socors ffutus, reslcent a Ginebra per a establir una delegació en

aquella ciutat suïssa. V. "Acció", 1 d'octubre 1903, p. 3.



(142) "El Poble Català", 15 de febrer 1907. '

(143) "Revista Anyal" 1914, p. 176.

(144) "Revista Anyal" 1914, p. 17E-177.

(145) "Revista Anyal" 1914, p. 177.

(14C) Abans, tanmateix, a finals de 1909, el CACCI, tan bon punt coneixe-

rà un projecte de contribució extraordinària de quintes que afecta-

va "una gran part de nostres consocis", dirigirà un telegrama d'ad=

hesió a la protesta que havia manifestat al Congrés de Diputats,

Bertran i Serra, un de sol·licitud a Eduard Calvst i Frederic Habió-

la per a què s'oposessin fermament al projecte i un altre dirigit -

al f.'inistre d'Hisenda en aquests termes: .

"Aquest centre format ICGu socis, majoria afectats per son projecte

Llei Redempció quintes, alarmat per perjuoicis nombrosos que li —

causaria, protesta rotundament del mateix i demana siga retirat." -

"Acció", 1 de novembre 19G9, p. 1.

I pel que fa al descans dominical, el Centre, cavant les contínues

infraccions d'aquest per part dels botiguers, s'adreçarà el mes de

novembre de 1909 al Ministre de la Governació reclamant el compli—

ment de la llei; aquest el's respondrà la necessitat d'adreçar-se al

governador civil de Barcelona, cosa que per dues vegades intentaren

de fer una comissió dsl Centre, t^nse èxit pnr no trobar aquella -

autoritat al C-overn Civil. El Centre dirigeix també un telegrama al

President de la Junta Local de Reformes Socials i una comissió vis_i

la el president de la Junta Local de Reformes Socials "demanant-li

l'absolut compliment de la Llei, i, a algunes indicacions que dit -

senyor feu en sentit reformista i tendint a 1'armonització d'inte—

ressos, contestaren els comissionats que protestarien de tota refo_r

ma en sentit de reduir els seus efectes humanitaris".

"Acció", 1 de desembre oe 19C9, p. 1 i 2. Aquesta nota d'"Acció" in

forma Ce la tasca que fa la "Unión Gremial" per a aconseguir deter-

minades reformes de la Llei de Descans Dominical "que no foren, en

cas de portar-se a terme, gens d1aventatjoses per a la dependència".

A fi de contrarrestar aquest intent, el CADCI adreçà un telegrama -
al ministre de la Governació "protestant de tota reforma de la Llei

de descans".- "No cal dir, acaba aquesta nota, que estarem a la mira

d'aquests o d'altres intents que tendeixin a restringir els efectes
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ce la predita llei". Es un llenguatge nou aquest. Per primer cop tro

bem en lletra impresa uns mots enèrgics ds reivindicació del repòs. -

dominical; però som a finals del mes de novembre de 1909, després de

la Setmana Tràgica, i en els preludis d'una nova etapa que començarà

immediatament, l'any 191C, amb la creació de la Secció Permanent de

Relació i Treball.-després d'Organització i Treball-,

(147) El 24 d'abril de 1909, dins d'una sèrie, organitzada amb col·labora-

ció amb la Sacietat d'Estudis Econòmics (V. nota 193), sobre !_a qdns

tió social. V. "Acció", 1 de maig 19Cj9, p. 3. Juli Eassols, soci del

CAüCI,en parlar sobre la "gravíssima qdestió del capital i els sala-

ris", informa la recensió d'aquest butlletí oe la conferencia, "estu_

dia les diferents fórmules de solució que s'han proposat en forma —

d'organització, com la participació dels obrers als beneficis de

l'empresa, les cooperatives de producció, etc." Després c'exposar

"l'estat actual dels grans moviments obrers r,e les grans organitza

cions de treballadors peculiars cels països industrials, ccm la Con-

federació General del Treball a França, les Traces Unions a Ançlate£

ra, els Work Kuighs als Estats Units, les Cambres de Treball a Ita-

lià, les Unions Industrials a Alemanya, descrigué ICG dues grans

branques del socialisme: la Social democràcia alemanya, i el movi

ment que, enfront d'ella, s'aixeca; la democràcia cristiana, genul'na

d'Ttàlici. Acabà exécrant la lluita de classes i invocant l'harmonia

del capital i del treball." (El subratllat és nostre). Abans, també,

havia parlat del "dret a l'existència i del dret al treball" tot "de:

mostrant la competència de les autoritats populars per a la garantia

d'aquestos, en els quals s'involucren les necessitats neixents de la

higiene, solubritat, segurs ce malaltia i accidents, pensions a la -

vellesa, segur contra la manca de treball o l'insuficiència del sal_a

ri, etc.".

vl4B) v. aquest treball premiat, Els deures del comerciant i de l'industri

jl dins del moviment nacional de Catalunya, a "Acció", de 1909, dels

mesos 1 de maig, p. B; 1 ae Juny, p. 8; 1 de juliol, p. 5-9; 1 d'a —

gost, p. 8; 1 de setembre, p. 8. En aquest treball Rucabado proposa-

va com a deures;

"envers la pàtria; reconeixement de la pàtria catalana, manteniment

ds la llengu^ catalana, propaganda dels ideals catalans i acció pol_í

tica.

EjTvers l'estat; intervenció política i econòmica, compliment de la -
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Llei foment de la riquesa col·lectiva i afirmació de la independen

eia econòmica de Catalunya.

Deures individuals; Treball, estudi, probitat.

usures saciáis; Entre d'altres, envers els dependents, envers els -

obrers, envers la ciutat."

Rucabado es manifestà partidari d'una "intervenció, constant i interí

sa dels estaments comercials i industrials en les esferes polítl

ques, és a dir directores i administratives de.l'estat català i de

l'estat del qual Catalunya formi part." Aquesta intervenció ha d'e£

caminar-se vers "solucions practiques, immediates i evolutives que

tendeixin més aviat al manteniment i desenrotllament de la vida ec£

nòmica que a la substentació ríe principis abstractes, car la prosp_e

ritat material és la base de totes les reivindicacions i solucions -

polítiques £ socials." "púassa sovint s'ha sentit a Catalunya, afe-

geix més tard, certa instintiva desviació de la política, i encara

quan s'ha acceptat aquesta ha sigut més aviat per l'esperit de pro-

testa, creadora de moments de gran tensió predecessors d'un aplana-

ment nociu. L'actitud de protesta, Justa i legítima, no l'hem de —

considerar més que com a incidental. La vertadera missió de- l'home

és l'acció, no la rebel·lió. Cenyir nostres esforços en una protes-

ta sistemàtica i constant valdria tant com resignar-nos a una infe-

rioritat de fet". En aquest sentit, Rucabado considerarà el canvi -

ce l'actituG üel comerciant i industrial, neijativa vers l'estat

fins aleshores, per una actitud positiva: "l'essencial de l'estat -

ha de variar (...) i ha de variar també l'actitud nostra". Després

Rucabado es manifestarà partidari de l'expansió econòmica de Catalu

nya més enllà dels confins de l'estat; "La protecció és un medi, es_

criu, no un fi".

Però, aquí, el que més ens interessa assenyalar és la positura ide-

ològica de caire social de Rucabado en aquest escrit 1 que romandrà

sempre la mateixa al llarg dels seus articles i treballs posteriors

prou coneguts pel seu conservadurisme i paternalisme social;

"Considero la més elemental i primordial obligació del comerciant i
e l'industrial tot el que mira a les atencions que deu als seus su

ordinats, per ésser aquestos no solament els seus auxiliars, sinó

cooperadors .a son treball i co-productors de riquesa (...) En pri—

lloc hem d'assenyalar Ja la Justesa en la retribució, i cal in
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treball té dret a recompensa, per acabar amb la injustícia social -

que representa el fet abusiu (...) de que molts (...) donin treball

(...) sense sou o amb un d'irrisori (...). El comerciant patró té -

el deure d'estimular les activitats morals, intel·lectuals i físi—

ques dels seus dependents (...). Han de cansiderax-los no com a és-

sers que la casualitat ha pesat sota les seves ordres, sinó com a -

vers fills als quals deu atendre i formar per a la vida i per a la

prosperitat de la Pàtria, infonent-los hàbits d'estudi, d'activitat,

de disciplina, de mètode i de serietat (...) Cal que esvaeixi la rriú

tua desconfiança entre patró i obrer. Per part d'aquell s'ha de pr£

curar la major facilitat i comoditat en el treball, per medi de la

higiene, la protecció centra accicents, etc., introduint totes les

reformes que la modernitat exigeix en nom de la justícia, i deu co_n

siderar-se obligat a vetllar per la vida i l'educació de l'obrer i

sa família, amb tan imperiós mans7¡ent ce la consciència que l'impul.

si a portar a la practica de seguida les institucions de previsió,

socors, cultura i atenció que facin de l'obrer el treballador sa, -

fort, digne, conscient i animat no per instints de venjances i odis

0 entregat a 1'embrutiment dels vicis, sinó ple i vivificat per la

satisfacció del que sab que el treballador aconsegueix quelcom més

que guanyar el seu pa, de moment; sap que assegura la vida i el tr_e

ball, l'ecucació cels seus fills i la bona vellesa cels seus pares

1 la seva pròpia, la seva pròpia elevació 1 dignificació, i el que

és més encara, pot arribar a aspirar als frutrrents de la propietat

del seu propi domicili i segons això introduir les modernes tendèn-

cies a la socialització del treball, la noció ce que el capital no

ha d'ésser l'acaparador del benefici, sinó l'iniciador i l'impul

sor."

Ramon Rucabado, la bibliografia sobre qüestions socials del qual —

pot seguir-ss a GIRALT-BALCELLS-CUCC-TERiTES.- Bibliografia dels mo-

viments socials a Catalunya, País Valencia i les Illes. Barcelona,

1972, i que col·labora a "La Veu de Catalunya", "La Revista", "La -

paraula cristiana" i a "Catalunya social" de la que fou director, -

és un dels més caracteritzats representants de la tendència conser-

vadora i moralista del CADCI. La seva posició en contra de la prac-

tica del Joc de cartes al centre, compartida amb d'altres elements

'tradicionalistes" -segons els anomena Noguer i Comet a les seves -
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memòries citaces-, provocà un seriós conflicte que dividí el centre

i la mateixa Junta directiva, i al qual farem referència al- capítol

següent, n'as tard, als seus articles, Rucabado denunciaria les ten-

dències radicals i-sinoicalistes que s'anaven obrint pas al centre.

(15Q) Actuació del nostre centre i els seus associats dins del moviment. -

nacional de Catalunya. "Acció" , 1 d'octubre 1*309, p. 7 i 8. L'autor

era Josep Puig i Esteve. V. p.^5 del capítol següent.

(151) Al capítol següent ens hi referim novarrent. V. p. \'-í ¿ Z 1.

(152) Frederic narceló fou president de la secció permanent d'educació i

instrucció els cursos ICüC-lSü? i 19G7-CE. •

(153) El treball de Frederic Barceló, extractat, Deures del comerciant i

l'industrial català dins del moviment nacional ce Catalunya, a "Ac-

ció", 1 oe novembre ce 10L9, p. 5-8. Barceló es manifesta afecte a

l'escola històrica alemanya. Les nacionalitats per a ells estan

"fundades en raons geogràfiques, biològiques i filològiques"; el

"dret forja principalment la intrencable lliasó nacional i la llen-

gua és l'anima immortal" (...); "la nacionalitat completa és raça,

territori, llengua, dret i art". Després assenyala la diferència ra_"

dical "de les races d'enllà i d'ençà de l'Ebre", la importància del

comerç en la història de Catalunya abans de la unió amb Castella:

"el nervi de les conquestes militars colonials no era en nosaltres

fill de fantasiosos motius de religió, ambició buida, fruit d'aven-

tures o conveniència reial, sinó que obeía a la necessitat ineludi-

ble de noves expansions comercials (...). La unió arnb un estat tan

diferent de Catalunya comportà la minva de la força comercial 1 in-

dustrial catalana a mesura que creixia l'hegemonia castellana al si

de la nova corona unificada -segons Barceló-. L'individualisme no -

ha estat més que un fruit oe l'allunyament de les nostres classes -

productores ce la cosa pública." Els industrials i comerciants "han,

de trobar-se de ple dintre l'ideal únic, suprem, Jo vull dir Diví:

Nacionalisme".

L'industrial català, el comerciant de Catalunya -escriu més tard-,

tenen el deure imperiosísslm d'estudiar breument la situació obrera

catalana i anar a la solució harmònica pels interessos d'ambdues -

forces, en benefici de la felicitat de tots 1 de la prosperitat de

la pàtria. No és tan temible, no, la qüestió social, com suposen es_
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teses a baix i oblit d'altruisme a dalt; nostres avis en fundar -

els gremis tingueren molt en compte les lluites futures i posaren

la primera peCra per a arribar suaument a aixecar en pau i amor -

l'edifici de l'harmonia social catalana;- fou precís la desfeta na-

cional per a que, enderrocats també tots els organismes, romanes—

sin llargs anys entre les runes que l'absolutisme i la tirania de

les dominacions extrangeres feren, oblidant les lliçons de la prò-

pia història i acabant per copiar servilment i equivocadament les

aixarraïdes constitucions socials franceses que mai podrem assimi-

lar-nos i que tan mal han fet a la nostra pàtria. Es hora de recti_

ficar els equivocats criteris i és hora que els nostres menestrals

nacionalistes es recordin cels nostres obrers; que tots som fills

de Catalunya i la nostra pàtria no serà pas Jomai deslliurada si -

no li trenquen les cadenes, tots, absolutament tots els estaments

socials, des cels més poderosos fins els més humils; que davant de

l'altar de la pàtria nostra, no hi ha de mancar ni un sol català.

En conseqüència: 1'associació professional o gremial ha de procu—

rar-se sia ben catalanesca i segui'dora de les belles orientacions

sanitoses de les associacions d'altres èpoques passades, modifi

cant la seva actuacid amb arreglo i lògica relació" cels nostres —

temps i costums (...) El nostre menestral acabalat, ha de procurar

i voler educar l'obrer professionalment i socialment. L'obrer ine-

ducat o desviat, més que adversari és enemic t.emible; l'obrer edu-

cat i conscient és auxiliar poderós i decissiu per a tota lluita.

Si, per un instant, portats de malentès, humaníssim, les dues for-

ces fossin front a front, el capital tindria un adversari noble i,

vençut o vencedor, la resultant fóra beneficiosa a la pàtria; en -

el cas contrari, que és l'actual, tota lluita produeix pèrdua a la

nació, afebliment de riquesa 1 perjudici nacional que es tradueix

en augment de misèria i dificultat de vida."

"L'actuació catalanesca -escriu després- al si ce les associacions

professionals, l'estudi sincer i noble de l'anomenada qClestió so —

.gialT la cordialitat de relacions amb els elements obrers, conse—

fluencia de l'element estudi, el funcionament d'escoles de caràcter

particularista, la protecció a les institucions de cultura popular

í. a tota manifestació d'avanç i de progrés, la bona corresponden —
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eia amb els elements purament Intel, lectuals" i, especialrrent, l'us

constant de l'idiania català, són per a Harceló deures a complir

pels comerciants i incustrials nacionalistes, sense deixar-hi d'afo

gir la seva.intervenció al si de les corporacions oficials i admi —

nistratives com ajuntaments i diputacions' i de caire legisla Liu corri

diputacions a cort i senat.

(154) Per exemple, al Centre Excursionista de Catalunya. BENET, J.- rfara-

qall i la Setmana Tracica, p. 13C.

(155) El butlletí "Acció" del dia 1 de maig de 1909 comunicava que s'ha-

via rebut una lletra de la Union Fraternelle dss Employés de ccrrer-

ce et d'industrie ce Lyon, en la qual comunicaven la seva intenció

de visitar Barcelona el mes d'agost i demanaven al CADCT els acre —

ces "noticies i referències d'interès" a'aqupst darrer. La Union

Fraternelle era, segons Noguer i Comet, -que fa referència a una np_

va visita d'aquesta al Centre l'any 1913- "una de les rrés frrtes o_r

ganitzacions professionals ce la República (francesa); corrptava amb

més ue sis mil socis en aquells ternps i les seves finalitats erc-n -

principalment mutualistes i instructives." La presidia August Seose.

NOGUER I Cui£T.- op. cit., p. 1C2. "Revista Anyal", 1914, p. ICI.

El diumenge 22 d'agost, arribaven els membres de la Union a Barceló

na i una notable representació del Centre acudia a rebré'ls: "Teu —

nits que fórem a l'estació ens trobarem que degut a les circumstan-

cies anormals pprquè atravessa nostra ciutat, no es permeté que jn

nombre tan gran d'individus s'acoplessin per a acompanyar als seus

respectius allotjaments els forasters" (el subratllat és nostre), -

escriu el butlletí "Acció" del 1 de setembre de 19Q9. L'endemà, a -

la nit, visitaven el CADCI i aquest oferia una recepció als BO mem-

bres de l'expedició francesa: "Arribats que foren a la sala d'actes

(...) els saludàrem als acords de l'himne de França, el qual no po-

gué ésser seguit de l'himne nacional català per raons fàcils de corn

grendre. Així ho férem saber als nostres hostes" (el subratllat és

nostre). Puig i Esteve els hi adreçà un parlament, "en català i amb

paraula forta i segura", tot informant de la finalitat i activitats

del Centre 1 "en vehements i brillants parrafades els posà al cor-

rent de les. nostres ànsies febroses de civilitat, de les nostres

lluites i desitjós vers la plena possessió de llibertat que com a -

homes, com a catalans i com a ciutadans tenim el dret d'obtenir". -
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Contestà August Gesse i passaren, tot seguit, els expadlcionaris al

pati d'esbarjo on tingué lloc una projecció de diapositives cinema-

togràfiques dels "punts més importants de Catalunya i d'actes cele-

brats pel nostre centre". Finalment s'oferiren flors a les dames i

vi d'honor a tots els lioneses. Diversos socis del Centre acompany_a

ren constantment els lionesos als llocs que visitaven de Barcelona.

i un bon nombre acudí el 24 a l'estació a acomiadar-los. La mateixa

nit que l'expedició esmentada marxava, Puig i"Esteve adreçava a la

Union un telegrama de salutació. El butlletí "Acció", finalment,

feia notar la remarcable impressió que havien tret els lionesos del

Centre Autonomista. V. "Acció", 1 de setembre 19C9, p. 1 i 2.

(156) Corn un ressò de la mobilització de les reserves per a la guerra del

iTarroc trobem aquest acord del Consell Directiu: "En virtut d'una -

proposició presentada per Josep Clot, aquest Consell Directiu ha -

pres el segment acord: no donar de baixa peí manca de pago als so—

cis que, a conseqüència de la guerra que es porta a cap en territo-

ri africà, safreixin els efectes de la incorporació, conservant-los_

hi els drets i ceures que els estatuts els concedia, i que un cop -

acabades aquestes circumstàncies, en retornar a la llar els siguin

condonades les quotes als qui, a Judici del C.D., no puguin pagar—

les, obrint un compte corrent a aquells que es consideri que puguin

saldar les quotes no pagades." "Acció", 1 de setembre 19C9, p. 2.

El Centre també es manifestarà contra el projecte d'una contribució

extraordinari-? de quintes l'octubre de 19C9, com hem vist a la nota

146.

(157) El 23 de setembre de 19ü5, la Secció Permanent d'Educació i Instruc

ció organitzava "una vetllaca dedicada a propagar l'educació física"

i, tot seguit, es procedia a unificar les seccions d'Excursions i -

d'Esports en una secció especial de la Permanent d'Educació i Ins—

trúcelo que s'anomenaria Secció Especial d'Esports 1 Excursions. La

Junta de la novella secció restava formada així:

lr. President d'Esports, Enric Creus i Pont; Ir. President d'Excur-

sions, Artur Valeri 1 Cucurull; 2n. President d'Esports, Eugeni

Prat i Colomé; 2n. President d'Excursions, Narcís Cuyas i Parera; -

Vicepresident d'Esports, Lloreng Pérez i Arumí; Vlcepresident d'Ex-

cursions, Víctor Castelló; caixer d'Esports, Antoni Cliva i Boada;

caixer d'Excursions, Antoni Teixidor i ffiasjuan; vocal d'Esports, Jo_
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sep Canony; vocal d'Excursions, Agustí Campanya I Mas;, secretari

d'Esports, Antoni Carbonell i Soldevila; secretari d'Excursions, j£

sep Arnat i Duran; vice-secretari d'Esports, Alexandre Roque; Vices_p

cretari d'Excursions, Enric Alegret i Bastida.

El 5 d'octubre de 19C5 es constituïa la Secció Especial citada i el

23 de novembre de 19C5 es fusionaven en una de sola les dues Juntes

d'Esparts i d'Excursions, guanyant així en simplificació i eficàcia.

N'era presicent Enric Creus i Pont, Vicepresicent \arcis Cuyas i P£

rera, Secretari Antoni Carbonell i Soldevila, Vicesecretari Josep -

Amat i Curan, Caixer Antoni Cliva i Coaoa, i vocals Llorenç Pérez -

Arumí, Josep Canony, Eugeni Prat i- Ço lomé} Agustí Campanya i ffas, -

Alexandre Boque, i Enric Alegret i Eastida. V. "Revista Anyal",

1914, p. 2C.1-252.

"Aleshores va ésser -diu la "Revista Anyal", després de la unifica-

ció de les cues seccions- quan. per l'esforç personal i metalic de

dos o tres socis entusiastes del Centre, es posaren els sòlids fona

ments de l'obra actual, instal·lant els aparells necessaris per a -

la classe de gimnàs, esgrima, etc., i els resultats foren tan es

plendorosos que, al cap de pocs anys, la Secció havia adquirit in —

crement prou .important per a passar a la categoria de Permanent que

avui té." "Revista Anyal" 1914, p. 261.

El 2c de setembre de 13C6, finalment, la Junta de la Secció aprova-

va el seu reglament interior. V. "Revista Anyal" citada p. 2G3.

vl~B) [_es excursions són nombroses, malgrat que no sempre hi acudeixin un

nombre notable ce socis; Castell d'Aramprunyà, Gualba -Gualba, Salt

de Gualba i Gorg negre-, Vallvidrera -Santa Creu d'Clarde i Papiol-,

Sant Segimond, Sant Cugat del Vallés, Sant Jeroni de la Murtra, Ta-

gamanent, 3ant Miquel del Fay, Serra de-Sant Mateu, Cervelló, San-

tuari del Corredor, Sant Llorenç de Munt -excursió aquesta organit-

zada conjuntament amb el Centre de Dependents del Comerç i de la In

dústria de Sabadell ei 2C d'octubre de 1907-, Montnegre, Puig d'Agu

des, Santa Fe del Montseny, Sellées, el Xalet i Pica del Canigó -el

15 de març rie 19DO, de la qual "se'n ocupà molt folaguerament el -

Butlletí del Club Alpí francès" segons.la "Revista Anyal" 1914, p.

265-, Cim dp. la Morella, Sardanyola, els Sots Feréstecs, Ull de -

Ter -Puig del Gegant i Gorges del Freser-, Monjos -antic convent de

Sant Ramon de Penyafort, ermita de Sant Llorenç, Plana (Torta, Sant
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,ïiquel d'Olèrdola, Clot ce les Avellanes, La Vall, Coves prehistòri

ques de nio J b i Vilafranca del Penedès-, Sant Andreu ce la Barca, La

Garriga -Riells de Fay, Gory de les Donzelles, Cova del niar o, Berti,

rfonrnany i Figaró-, Castell de filontsollu, Argentona -i Castell ce GJJ

rriach-, Cànoves -Vallfornés, "Coll del Parany, Pla de la Calma, Ta-

gamanent, Fiyard-, són tants altres indrets visitats, alguns dels -

quals, com Vallvirirera, ffantnegre, Gualba, el Gorg Negre'-al ffont —

seny-, Pforella, Papiol, Sant Jeroni de la ¡Yurtra, Tagamanent o Fig_a

ró ho seran més d'un cop.

Els assistents no són sempre nombrosos. Així, seguint les informa —

cions riel butlletí "Acció" i-de la "Revista Anyal" esmentada ens as>

sabentem que 4 socis ocuoeixen al í'f.ontsec el 4 i 5 d'octubre de

19CB, d'un total de cinc; a l'excursió a Tforella riel 13 d'octubre -

rie llCEjhi acudeixen vuit socis; a la de Tonjos-Vilafranca del Penje

oes del 22 rie novembre de 11)08, 8 socis d'un total de 1C excursió —

nistes; vuit socis acudeixen ta;i,bé a Papiol el 24 ce gener de 19C3

-Papiol, ¿ant Andreu de la Barca, Castell de Sant Jaume, Pallejà i

ffiolins de Rei-; cinc socis al [Yiontnegre el IG de maig de 19G9; 15 -

socis acudeixen un altre cop a ílfantnegre' el 31 d'octubre í 1 de no-

vembre rie 19G9; 14 a Cardedeu -Cànoves, Vallfornés, etc.- el 1? de

desembre de 15ü9. Tres socis del Centre -Joan Rigol,Romà Pujol i

Jaume niera- fan una llarga excursió, el 3, 4, 5, C, 7 i B de setem

bre ce 1303, pels Pirineus: Cadí-Eourg .Y.acame, Puigcerdà, Peira Fo£

ca, Andorra, la Seu d'Urgell, són, entre d'altres, indrets visitats.

D'altra banda, l'excursió, abans citada, al Canigó vs fa conjunta —

ment amb el Centre Excursionista de Catalunya. També veiem un repre_

sentant de la Secció d'Esports i Excursions -Jaume Riera i Colom

acompanyat pels socis Amat, Pujol, Ribera i Rigol- a l'acte inaugu-

ral del xalet refugi fet construir a LJ11 de Ter pel Centre Excursi_o

nista de Catalunya, el 24 de juliol de 19C9. V. les ressenyes al —

butlletí "Acció" a partir d'agost de 19CB i a la "Revista Anyal" cjL

tada, P- 262-270.

La "Revista Anyal" citada i-el butlletí "Acció", a partir d'agost -

de 19GS, ens .informem igualment de les excursions ciclistes organl_t

zades per aquesta secció; excursions a íïiataró, Sabadell -Terrassa i

Olesa-, Cald.es -i Sabadell-, Montcada -Sardanyola, Sabadell, Terras;
Sa, Martorell, Sant Andreu de la Barca, Pallejà, Qlolins de Rei, —
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Sant Feliu del Llobregat, Esplugues I Pedralbes-, Sabadell -Caste—

llar del Vallés, Sant Llorenç de Savalls, Calders, ffoyà, Estany Ca£

telltersol, Sant Feliu de Codines, Bigas, l'Ametlla, La Garriga,

tot plegat en dos dies-, CJlot i Sant Joan de les Abadesses -tot ar-

rencant de Sils, passant per Santa Coloma de Farnés, Brunyola, An —

glés, Amer, Les Planes, Sant Feliu de Pallarais, Ripoll i Vic-, Ti-

bidabo -Sant Cugat del Vallés, Rubí, flTolins de Rei, Sant Feliu del

Llobregat, Esplugues i Pedralbes-, la Rabassadà -Sant Cugat, Rubí,

Terrassa, Viladecaballs, Clesa, Esparraguera, Fí'artorcll, Sant-An

dreu de la Qarca, Pallejà, iï'olins de Rei, Sant Feliu i Pedralbes-.

Com passa amb les excursions a peu, el ciclisme no reuneix sc.nr.pre -

un nombre elevat de socis. Així, el butlletí "Acció" del dia 1 d'a-

bril ce 1909 informa que quatre socis -Queralt, Parés, Prat i Rigol-

feren 1'excursió ciclista cel 2ü ce febrer d'aquest mateix any a —

ITontcada -Sardanyola, Sabadell, Terrassa, lY.artorell, etc.-; tres so_

els -puerait, Rigol i Vendrell- participen en una altra sartica de •

dos dies -11 i 12 d'abril de 1909- que comença a Sabadell i conti-

nua, entre d'altres, per Castellar del Vallés, Calders, Castellter-

Sûl, l'Ametlla i acaba a 3arcelona. També els tres socis Queralt, -

Prat i Rigol protagonitzen la sorties del 3j i 31 de maig rie 1909 a

Clot i Sant Joan de les Abadesses; quatre participaren a la del Ti-

bidabo del 17 d'octubre ce 1909; G a la del 21 de novembre del ma-

teix any a la Rabassadà.

(1ÊC) La nova secció especial d'Esports i Excursions unificada, comença -

aviat a muntar instal·lacions ce cara a afavorir la pràctica de —

l'esport entre els socis dependents. El cinc d'octubre de 19C5 s'a-

cordava de fer la instal·lació de "tir-a la rodella", que començava

a funcionar al cap de pocs dies. El 4 d'octubre de 190E s'acordava

de procedir al muntatge d'un gimnàs per-a ús exclusiu dels socis, -

els quals podrien assistir-hi mitjançant la quota de dues pessetes

al mes; el 3 de novembre del mateix any s'inaugurava i en quedava -

encarregat el professor Joaquim ff.onràs. V. "Revista Anyal" 1914, p.

2G2-263. Josep Figueres el substituiria el curs 1908-1909 i cursos

següents. V. "Acció", 1 de setembre de 1909. Les classes de gimnàs

seguien la pauta del curs escolar; se'n donaven dues; una de 9 a 10

del vespre i l'altra de 10 a 11 de la nit. La quota era l'esmentada

abans de 2 pts. al mes. Aquestes classes s'acompanyaven d'excursi—
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ons gimnàstiques: a la Conreria, el 2 de juny de 19G7 com a "resum

de fi de curs", a Sant Jeroni de la Tfurtra el 15 de desembre del rna

teix any, a Santa Creu d'Clordre el 2 de febrer de 1908, a Sant Tfe-

dí si 0 de març, a Vallvidrera el 7 de Juny de 19CB, a 1'Anguilero

el 23 de novembre de 19C9 -indret del Llobregat on fan una serie —

d'exercicis ce salts, carreres, corca, etc.-, a la Conreria si 12 -

de desembre ce 19C9 on, igualment, hi fan exercicis d'entrenament.

V. "Revista Anyal" 1914, p.- 262-27C. Hom fa d'altres activitats com

un concurs de salts el 16 de maig de 19Q7. El gimnàs, finalment, mi

Horària l«s seves instal.lacions amb el muntatge d'una barra fixa

a usar en el curs 19ü9-lu.- "Acció", 1 ce setembre 19C9, p. 7.

(161) El 13 d'octubre de 19ü6 s'acordava d'establir un Joc de bitlles i -

da pilota amb pala al pati d'esbarjo del Centre amb una tarifa de -

deu cèntims per hora i individu per a qualsevol dels dos Jocs.

(162) El £ de febrer de 1927, s'aprovava d'instal.lar una sala d'esgrima,

en La qual s'hi donarien lliçons ce sabre, floret, bastó i rudiments

de boxa, a cura del professor Josep flf.ontaner amb una quota mensual

de cinc pessetes. Les classes es feien a les mateixes hores que les

del gimnàs i igual que aquest, s'extenien al llarg del curs escolar.

(163) Del 24 al 2S de desembre de 19GB, un grup de socis assisteix a les

practiques d'esports d'hivern al n,ergadà, organitzades pel Centre -

Excursionista ce Catalunva; el 21 ce febrer de 19C9 a la vall de -

Santa Fe del ¡ïlontseny per als principiants en els esports de neu; -

el 2C i 21 de març de 19C9 "un important grup de socis assisteix al

ccncurs ce "luges" organitzat pel Centre Excursionista ce Catalunya

al Cim del .T.agatalls". V. "Revista Anyal" 1914, p. 266 i 267.

Ub4) El cinc de desembre de 1908, s'inaugura una classe de "Jiu-jitsu" a

càrrec del soci lYlarius Ruf at i Ferrer, la qual, temporalment, subs-

tituiria, els dissabtes, les classes de gimnàs de 1C a 11 de la nit.

Hi podien concórrer els alumnes matriculats a les classes d'esgrima

i gimnàs, de manera gratuita i previa autorització dels professors.

.V. "Acció", 1 de desembre de 19CB, p.. 3. A partir del mes de febrer
de 19C9 es feren els dimarts, dijous i dissabtes. "Acció", 1 de —
març de 19og> p. 3.

„
commemoracions generals del Centre o el final de les classes

bona ocasió per a aquestes festes. El 16 de maig de 1900 es fa



81
una festa de presentació d'exercicis gimnàstics pels deixebles del

gimnàs; el 7 de febrer de 1909 una altra a la Font pudcnta de Pfont

cada; hi prenen part els alumnes de les classes de gimnàs, esgrima

i "Jiu-jitsú". El 20 de març de 1909, els ceixebles de les classes

de gimnàs, esgrima, bastó i boxa participen al sisè aniversari de

la fundació del CADCT amb una actuació que fou filmada i.projecta-

da posteriorment en diferents sales de Qarcelona. El 6 de juny de

1909 els alumnes de les classes esportives fan una festa esportiva

de finals de curs als voltants de l'estany de Vallvidrera. V. "Re-

vista Anyal", 1914, p. 2G5-26B.

(166) Vetllariss-ressenya d'excursions com la llegida el 31 de març de —

1906 sobre una excursió al Canigó; la llegida el 22 de març de —

1907 per Joan Rigol sobre una sortida al Montseny; la llegida per

Narcís Cuyàs -presicent de la Secció el curs 1906-07-, el 27 d'a—

bril de 13C7,' soore una excursió a Tarragona; l'exposada pel soci

L lu i s pasqual el 4 de maig de 1907 sobre una excursió a (Tallorca;

la llegioa el 7 de març de ISC'Q, per Rovira i Ribera, i Colom so—

bre dues excursions a Núria i a Puig .d'Agulles amb projecció de di_

apositives ; la del 23 de maig de 19Q8 sobre una excursió a Sui'ssa,

per Josep (Y!. Vilaseca; la del 22 d'agost de 19CB, a cura també de

Narcís Cuyàs, amb projeccions de diapositives, sobre una sortida -

pel Rergaaà i Cardoner. V. "Revista Anyal" 1914, p. 262 i sgs.

(167) Així una conferència del Dr. ff.artí 1 Julià l'onze de maig de 1907

sobre "Educació física"; de César A. Torres, president del Centre

Excursionista de Catalunya sobre la utilitat del xalet-refugi

d'Ull de Ter, que era construït, aleshores, per aquest centre, —

acompanyada per més de cent projeccions de les valls altes del Ter,

feta el 24 d'octubre de 1900. V. "Revista Anyal" cit., p. 262 i sgs.

També, les conferencies de Josep fi!. Ço de Trióla del "Club (T'unta

nyenc" amb el títol "Sota Terra", el 30 de Juliol de 1900 sobre ex_

ploracions fetes a Catalunya i a fora. V. "El Poble Català" del 30

de Juliol de 19CO. La projecció de diapositives sobre diversos pai_

satges feta el 17 de Juliol de 19C9. "Revista Anyal" cit., p. 268.

°) Afegim-hi, encara, l'anada d'un bon nombre de socis a Sitges el 23

de maig de 1909, amb motiu de la cursa de cotxes, o excursions de

caire fotogràfic com la feta el 26 i 27 de desembre de 1900 pels -

socis Narcís Cuyàs i Joan [ïlartí per Blanes, Lloret i Tossa. De fet,
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la fotografia era practicada a totes les excursions. Durant el -

tracte d'aquestes, altres vegades, es recollien exemplars fos

sils i petrogràfics per o enriquir la col·lecció geològica del -

Centre. V.. "Revista Anyal", 1914, p. 2CG i sgs. De cara també -

als afeccionats als estudis geològics s'organitzà l'excursió al

Puig a'Agulles el 19 de gener de 19üB. V. "El Poble Català", 1C

gener 19üB. La col·lecció geològica, a més, anirà enriquint-se -

amb aportacions diverses de socis. V. "Acció", 1 de setembre

19C8, p. 3 i "Acció", 1 d'octubre 19CB.

Els socis Rufat i Vallejo, encara, col·laborarien amb pràctiques

de "Jiu-Jitsú" a la festa que el Centre Excursionista de Catalu-

nya organitzaria al frontó Comtal per a aconseguir recursos per

a l'acabament del refugi esmentat més amunt d'Ull de Ter, segons

el butlletí "Acció" cel 1 de maig de 1X9, p. 4.

(16B bis) "Acció", 1 de setembre 19C3, p. 7.

(1G3) "Revista Anyal" 1914, p. 196. S'elegí president del grup a Joan

Bernariell i secretari a Enric Parés.

(17C) "(...) ces d'aquesta data, -6 ce setembre de 19C3 llegim a la

"Revista Anyal" citada a la nota anterior-, que no s'interrompe-

ren les tasques del grup per a crear un sistema de taquigrafía -

catalana. Després d'algunes infructuositats per a l'aoopció del

cat^ilà als diversos sistemes de taquigrafía aleshores existents,

el primer d'octubre de 19C3 acordaren d'arrencar de bases.comply

tament noves, essent la primera la d'escriure sobre pauta d'una

sola ratlla, i posats en aquest bon camí, el 31 d'agost de 19C5

poderen donar per acabat sortosament el seu comès, podent-se dir

que veritablement havien inventat un perfecte sistema de taqui—

grafia catalana, essent-ne la primera divulgació una conferència

particular que el senyor Caballer dona als individus del Consell

Directiu del Centre i de la Junta de Govern de la Secció d'Educa

ció i Instrucció que acceptà de seguida el projecte de crear la

nova secció especial de taquigrafía."

"Revista Anyal" 1914, p. 196 i 197. La Junta, elegida el mateix

3ü de novembre de 19C5, quedava formada per Antoni Caballer i —

Avino, president; Enric Parés i Garcia, vlcepresident; Joan 3er-

nadell i (Talpàs, director de pràctiques; Joaquim [Ylascaró i Soler,
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secretari; I Francesc Farnes i Librador, vicesecretari.

(171 bis) Hom dóna un curs de taquigrafía castellana durant els mesos

de l'estiu de 19C5 ("El Feble Católa", 1 juliol 19C5). A finals

de novembre de IDü-C s'iniciaran les practiques de taquigrafía -

castellana, diàriament, de 9 o 1C del vespre. V. "El Foble Cat_a

la" del 28 de novembre 19C£>. Pel que fa als cursos normals, hom

havia ensenyat taquigrafía (castellana) des de la fundació de -

les Escoles.

(172) "Revista Anyal" 1914, p. 197. R. Cumellas dedicarà un article a

glossar la taquigrafía catalana i l'obra educativa del Centre a

"El Poble Català" del 9 de desembre 19CC,. La Secció de Taquigra_

fia a "Acció" del 1 de Juliol de 19C9, p. 4, convidarà tots els

socis del Centre "que sàpiguin poc o molta taquigrafía" a ins —

criure el seu nom en un cens a formar que cañés "tota la impor-

tància que correspon a aquesta secció".

(173) "Revistü Anyal" 1914, p. 197. N'eren membres els socis Carles -

lï'olins de Sentmenat, Joan f; ariné i Juli Pubill i Alsina. Aques-

ta promoció es feia "com a meal 'indispensable per al foment del

comerç català amb gran part del continent asiàtic i africà". V.

"El Poble Català", 31 de març de 19C6.

(174) "RnvlEta Anyal" 1914, p. 2Cl. Eren aquests: Joan Casajoar.a i -

Gasset, Josep 3ubé i Bas, Agustí Pons 1 Corrons, i Francesc Pa-

lau i Fuxà. Aquests, Juntament amb el president de la Secció -

Permanent d'Educació i Instrucció quedaren encarregats de reda£

tar el nou reglament de la novella secció especial. Constituïda

aquesta, fou elegida una Junta de govern formada per Josep Tf. -

Virgili i Junoy, president; í^anuel ÍTassoni Fontfreda, vicepres_i

dent; Leancre Cerdà i Cras, bibliotecari; Tanuel Casanovas i -

Freixes, vocal; i Josep Codina i Dañas, secretari. Alhora s'a —

probaven els seus estatuts a l'esmentada reunió. V. "Revista

Anyal" cit., p. 2ü2. "Acció", 1 de gener 1909, p. 3.

"Acció", 1 de febrer 19G9, p. 3." "Revista Anyal" 1914, p. 2C2.

"Acció", 1 d'agost 1909, p. 7.

La inscripció és feta el 23 de Juliol de 1909. El Congrés tin-

dria lloc entre el 5 i el 11 de setembre d'aquest any mateix. -

V. "Revista Anyal" 1914, p. 2C3. "Acció", 1 d'octubre 19C9, p.
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4. El Consell Directiu, d'altra banda, havia acordat, el 17 de -
novembre CE 19CC, de dotar un premi os 5G pts. a la millor compb

sició en prosa que glossés el lema del Centre "Educació, mútua —

lisme i nacionalisme" en els Jocs Florals Internacionals Esperari

tistes a celebrar amb motiu d'aquest congrés esperantista.

(178) Els dos cursos d'alemany anaren a càrrec del professar C. Eisseri

garlten. El de Càlcul Fí'ercantil a cura de Joan Ferran i el de Ci_

buix Industrial a càrrec de Jaume Galobart.- "Revista Anyal" cit.,

p. 195.

(179) El l£" de L-3ner, concretament, a càrrec del professor Domènech B£

net de la societat "Espero Kataluna". Frederic Pujóla i Vallés,

com a preparació, dona una conferencia el 13 de gener sobre la -

importància de l'esperanto. V. "El Poble Català" del 13 de gensr

19CC-. "Revista Anyal" cit., p. 197.

(1GC) "El Poble Català" del 1C de febrer de ITCc.. La primera fou feta

per Albert Berthier, en francès, que llegí l'obra d'Andrew Car —-

negyi, L'Empire des affaires, el lu de febrer de 19G6. D'altres

lectures foren la de l'obra ae Frederic Rahola, Sangre nueva (Im

presiones ce un via.le a- la América del Sur), el 3 de març de —

190C ; la ce Cebrià de fï.ontoliu, Institucions de cultura social,

el 24 de març de 19CG.

(131) Segons l'acord del Consell Directiu del Centre. V. "El Poble Ca-

talà" del 11 de maig 19C'£. El curs de taquigrnfia catalana havia

d'ésser públic. ¿1 de taquigrafía castellana era anunciat com a

gratuït al moment d'obrir-se la matrícula ("El Poble Català" del

14 de Juliol 19DC).

(102) "[_a Veu de Catalunya" del 14 d'agost de 19GG.

(182 bis) V. "El Poble Català" del 6 de maig de 19C6. La Junta, que —

d'ençà del 9 de Juny de 1905 regia la secció, i formada per Ela-

tíi Homs, president; Josep Badia, vicepresident; Francesc Vintró,

caixer; Antoni Brufau, secretari;- Josep Guartmoner, vocal direc-

tiu; Ramon Rucabado, vocal caixer, i Pere Vilar, vocal secretari

-aquest darrer passà a ésser secretari el 18 de setembre de 19C5

per la Dimissió d'Antoni Brufau i alhora fou substituït en el -
•

SEU càrrec per Eugeni Xam-mar-, fou substituida el B oe Juny de

I9u6 per la següent; Frederic Barceló, president; Carles HTalins,
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Vizepresident ; ffaximí Puncernau, caixer; Pere Vilar, secretari;

Juli Pubill, vocal Directiu; Joan Asencio, vocal caixer; -Antoni

Rubial, vocal secretari, i Narcís Cuyas, vocal d'esports i excur

sions.

¿S'arranja el desacord entre el 6 de maig i el 8 ce Juny de

19C6? El fet és que la nova junta, elegida en la data tradició —

nal d'elecció de juntes, era totalment nova -fora de Pere Vilar-,

enlloc d'haver estat renovada per meitat com era preceptiu. Cels

nomenats tie nou el G ce juny de 19C6, dos, Carles [Tolins i Juli -

Jubili eren membres ce la comissió promotora dels estudis aràbigs

formada el 2 d'abril de 19C6.

(1S3) Conoces respectivament per iï.ontserrat Arnaud, Joan Feu i Joan Vi-

za.- "Revista Anyal" 1914, p. 197-8. Pel que fa a les classes or-

ganitzades a l'estiu i que es conaven, aleshores, per primera ve-

gada, anaren a cura, durant el curs 19CC-C7, de Joan Gernariell —

(taquigrafía catalana -donada a l'estiu per Antoni Caballer-), —

Amat David (Àrab) i Ribera Rovira (Portuguès). La resta de les a£

signatures donaces a l'estiu s'impartien el curs anterior, si bé

en el nou curs hi hauria algun canvi de professor. "Revista

Anyal" 1914," p. 197-8.

(104) Per exemple, el 31 d'octubre de l?Cü s'obre un segon curs de Frari

ces davant la gran sol·licitud de matrícula, els dimarts, dijous

i dissabtes de 8 a 9 del vespre.- "El Poble Català" del 31 d'octu

bre de 1906. Alguna de les noves matèries començaren amb un cert

retare; així "El Poble Català" del 31 d'octubre anuncià que s'o —

bria un primer curs d'Italià que començaria a rutllar el 5 ce no-

vembre. Pel que fa a la Taquigrafía Castellana, el 28 de novembre

comentaven les pràctiques de la mateixa que es desenrotllarien di_

àriament de 9 a 11 del vespre.

1185) El 15 ¿e juny la Secció Permanent d'Educació i Instrucció obria -

un curs gratui't de Taquigrafía Castellana a començar a primers de

Juliol .1 el qual era obert als no socis també. El 20 de Juny s'o-

bria, igualment, un curs de Taquigrafía Catalana en les mateixes

condicions. V. "El Poble Català" del 15 i 20 de Juny de 1907.

Donades respectivament per Josep Fiter i Inglés i Guifré Coroleu.

"Revista Anyal" 1914, p. 199.
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(107) Segons anuncia "El Pable Català" del 27 de mar; de 1907.

(1B8) "El Pable Català", 17 de rnaiy de 19C7.

(1G9) "El Poble Català", 17 de novembre de 19Q7. Aquesta és l'única con

ferencia d'aquest cicle anunciat per "El Poble Català" citat. Ig-

norem si en seguiren d'altres car els números successius de "El -

Poble Català" no en diuen res.

(189 bis) V. nota 68. V. la recensió de "El Poble Català" del B de Juny

de 19C3.

(190) Eren aquestes, Càlcul Mercantil, Tencduria de Llibres, Geografia

comercial, Química industrial, Economia política i Corresponden —

eia rrercantil.- "Acció", 1 d'agost 19GB, p. 2.

(191) "Revista Anyal" 1014, p. 2CC. Formaven el curs, les assignatures

Gramàtica catalana o castellana fins l'anàlisi lògica, Reforma de

lletra, Geografia, Història, Lectura i Escriptura al Dictat. "Ac-

ció", 1 d'agost de 19CC, p. 2.

(192) A càrrec respectivament dels piofessors V. Sancho i Josep Fiter i

Inglés. "Revista Anyal" 1914, p. 2C1.

(193) El 7 de novembre do 13G8, Ramon nucabado obrí el cicle amb una —

primera xerraaa introductòria sobre "El món econòmic" que compreri

gué tres temes; el fonament ce l'economia, el medi on es desenvo-

lupa la seva activitat -geografia econòmica- i els mòvils de la -

seva acció -psicologia econòmica-. V. "El Poble Català" cel C de

novembre ce 13CO. "Acció", 1 de desembre 1306, p. 3. El butlletí

"Acció" comet l'error de fer figurar la xerrada el dia 5 enlloc -

o'el 7 com assenyala "El Poble Català" del dia abans. Els dos pri-

mers temes foren exposats l'esmentat dia 7 de novembre i el ter—

cer -psicologia econòmica- ho fou el 3C de gener. "Acció", 1 de -

mar5 de 19G9, p. 2.

£1 5 de desembre de 19CB, Manuel Raventós dissertava sobre "L'Em-

presa", segons l'esquema: Concepte de l'empresa, transformacions

històriques, problemes socials relacionats amb l'empresa, formes

Jurídiques actuals.- "El Poble Català", 4 de desembre de 19CS. —

"Acció", 1 de desembre de 19GB.
*

El C de febrer de 1909, Antoni dtonfort i Costa parlava sobre "Cir

ó mo.netària i fiduciaria", en una conferencia que havia es-
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tat prèviament anunciada per al C de gener.- "Acció" l de yener

de 19G9, p. 2 i "Acció", l de març 19G9, p. 2.

Josep SitJas i Furriol parlà sabre "Qüestions comercials", el 2D

de febrer.-de 19C9 segons "Acció", 1 de febrer de 1GC9, p. 2; el

mateix butlletí del l de març, p. 2, anuncia que el 2C ce febrer

passat s'havia donat la conferencia d'Àlvar Vinyals 'Tforiemes o£

ganitzacions industrials". Com que les dues conferencies estaven

programades, és possible que la de Josep SitJas es donas el 2C -

de gener, que és quan li corresponia -car estava programada des-

prás de la de Antoni Tfontfort aplacada del £ de gener al G • de fe

brer-.

El 13 de març ho feia Antoni Soldevila i Formigó sobre "El pro —

blema agrícol".- "Acció", 1 ce març i 1 d'abril 1QC9, p. 2.

El 20 de març, -Aureli Ras parlava sobre "Orientacions modernes•-

de l'economia nacional". "Acció" 1 de març i 1 d'abril rie 19Q9,

p. 2.

El 24 d'abril, Vidal i Guardiola dissertava sobre "D'administra-

ció: missió de l'empleat en la reconstitució ce l'estat" segons

anuncia "Acció" del 1 d''abril de 19C9. Tanmateix, el butlletí —

del mes següent, manifesta que el dia 24 d'abril qui parla fou -

Juli Passols sobre la qüestió social i, tot seguit -p. 3-, fa un

extracte d'aquesta darrera xerrada, cosa que no havia fet amb

les conferencies anteriors.

La "Revista Anyal" 1914, p. 2C1-202, dóna per fetes totes les —

conferencies esmentades aquí, entre elles la de Vidal i Guardio-

la i la xerrada sobre la qüestió social. A la "Revista Anyal" no

hi figuren les dates, però en l'ordre de prelació, la de la

"qüestió social" va abans que les de'Vidal i Guardiola i la de -

ÍYlanuel Pugés. L'únic matís és que la "Revista Anyal" posa com a

autor de la conferencia sobre "La qüestió .obrera" a Josep fï!. Ta-

llada i "Acció" del de maig -p. 3- a Juli Bassols amb el títol -

"La qüestió social" (Els subratllats són nostres). Donat que el

butlletí "Acció" en dóna un extracte, suposem que la conferencia

anà a càrrec de Juli Bassols. Sobre el seu contingut vegi's nota

147. -

£1 O de maig, PCanuBl Pugés donà la darrera conferencia sobre el
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tema "Estatisme i individualisme" -"Acció", 1 de mai-g de 19C9,p.

3-, anunciada anteriorment per al primer de rnaig amb el títol —

"Història dp les escoles econòmiques" -"Acció", 1 d'abril de —

19C9, p. 3- i primitivament amb el títol "Economia natural, mené

tària i crediticia" -així figura també a la "Revista Anyal" 1914,

p. 2C2- a "El Poble Català" del 5 ce.novembre de 19C3.

La conferència ce r.'anuel Pugés fou la darrera segons "Acció" del

primer ce maig ce 19G9 i no consta que es fes l'anunciat resum a

càrrec de Guifré Coroleu, professar de la classe d'Economia poLÍ

tica.- "El Poble Català", 5 ce novembre 19CO. La "Revista Anyal"

citada dóna per feta aquesta sessió resum. No obstant, "Acció" -

del 1 de maig dóna clos el cicle amb la xerraca de [ï.anuel Pugés.

I cap butlletí posterior parla de la xerraca de Coroleu.

El butlletí "Acció" del 1 de març de 19C9, p. 2., es dolia que -

aquestes conferències "d'extensió econòmica", "de positiu valor

educatiu, no es vegin més concorregudes per major nombre de so —

cis".

(194) Aquest pla d'estudis en quatre cursos s'estructurava amb les ma-

tèries següents:

Primer any: Aritmètica, Caligrafía, Mecanografia i Francés (Pri-

mer curs).

Segon any: Càlcul mercantil, Correspondència mercantil, i Francés

(Segon curs).

Tercer any: Redacció de documents mercantils, Teneduría (Primer

curs), Geografia comercial i Anglès (Primer curs).

Quart any: Teneduría (segon curs), Economia política i Anglès (s£

gon curs). "Acció", 1 ce setembre de 19C9, p. 3, i sgs.

Igualment, les Escoles ¡Ylercantlls Catalanes anunciaven la genera-

lització de l'examen d'admissió a la majoria d'assignatures.- "A£

do", 1 de setembre de 19G9, p. 3. "Revista Anyal" 1914, p. 2C3.

(195) "Revista Anyal", 1914, p. 204. "Acció", 1 d'octubre 19C9, p. 2. -

Encara que la "Revista Anyal" dóna per muntades aquestes "pràcti-

ques mercantils", el butlletí "Acció" citat del primer d'octubre

ho presenta com un projecte en estudi que es concretà definitiva-
•

el curs següent (1910-1911). V. "Acció", 1 de setembre de —

p. 3. El recopilador de les efemèrides de la "Revista Anyal"
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de l'any 1914, es refià segurament del projecte anunciat per "A_c

ció" del 1 d'octubre ae 1909 i presentà les pràctiques com un

fet.

Josep Fiter i Inglés s'encarregaria ce la nova assignatura "Re —

dacció de documents mercantils" i Josep Sala cel segon curs de -

"Teneduría de llibres". V. "Acció", 1 ce setembre de 1909, p. 4.

(19Ê) V. nota IBü.

(197) Així el farmacèutic Josep Rosselló regalava un alambic destinat

a la destil.lacio de l'aigua "per al laboratori químic que orga-

nitza" ("El Poble Català" del 30 d'acjost '19C7) ; Pere Grau ~naris-

tany, president de la Cambra del Correrg, després de visitar les

escoles del CACCI, hi lliurava unes balances de 1/10 miligrams -

de precisió per n la classe de Química i que permetia d'acquirir

una "caixa de reactius". V. "Revista Anyal" 1Q14, p. 2C2. El pro

fessor de Teoria cels teixits, per la seva banda, en començar el

curs 190Ô-19C9, demana als socis que facilitin mostres ce tot ti_

pus de teixits per a la pràctica de la seva assignatura. V. "Ac-

ció", 1 d'agost 19U3, p. 2.

(190) "El Poble Català", 3 d'abril ae 1910. L'na vegada, tanmateix, ha

d'inserir la secció una demanda de professar per a la classe de

Càlcul mercantil a "La Veu de Catalunya" del IS d'agost 19Ct.

(199) Els parlaments d'inauguració dels cursos de les escoles contenen

bones mostres d'aquest sentiment. V. notes 9C i 99. Vegi's també

les [Memòries dels cursos 1904-05, 19CG-C7.1 1907-08, citades a -

les nates 207, 200 i 209. En un d'aquests textos, el correspo

nent al Curs 19C6-C7 -V. referència a la nota 209-, p. XIT, lle-

gim: "voldríem esdevinguessin (les Escoles), dintre la institu-

ció, una veritable Universitat Comercial que honorés, ensems que

el nostre sofert estament social, a la nostra pàtria." I a la iïle

moria corresponent al Curs 19C7-QS -V. nota 208-, p. VIII: "Pos_a

rem els fonaments a la primera universitat comercial catalana i

anirem bastint els seus ferms murs (...) esdevenint netament —

creadora, orgullosament mare dels intel·lectuals del demà pro —

per".
•

(2GD) y. "Revista Anyal" 1914, p. 195-204.
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(2C1) La decisió fou presa el 5 de Juliol de 1907 segons la "Revista -

Anyal" citada,, p. 195.

(2C2) "Acció", 1 ce setembre 1908, p. £. Segons aquest nun,era del but-

lletí, la reserva de 13 places per al curs 1909-1910, es feia —

"corn tots els anys".

(203) GALÍ, A.- op. cit., p. 311-312. Segons Galí la classe de Guifré

Coroleu d'Economia política era especialment poc amena.

(2C4) V. la nota 52 d'aquest capítol.

(2G5) "Revista Anyal" 1914, p. 195-204.

(2c£) V. Educació i instrucció. Iscoles iïercantils catalanes a "Cl Po-

ble Català" cel 3 d'abril 1910. V. "Acció", 1 de setembre 19C3,

p. 2. En aquest darrer butlletí hi figuren obres per a l'aprenen

tatge de l'esperanto. En números successius el butlletí informa

de l'adquisició d'altres obres per a l'aprenentatge i lectura —

d'idicmes.

(207) jTemoria referent a les escoles llegida cel secretari de la Sec-

ció Permanent d'Educació i Instrucció en la Junta general ordi-

nària celebrada el Cia 9 de Juny de 1905 dins l'opuscle CENTRE

AUTONOMISTA DE DEPENDENTS DEL CC", ERÇ I DE LA INDÚSTRIA.

Escoles rrercantils Catalanes. Curs 1QC'4-19C5, p. 20-23. L'Asso-

ciació Protectora de l'Ensenyança Catalana figura en aquesta fFe

moria com a soci protector de les Escoles.

La iTemòria fou llegida -i el més segur recactaoa- per Eladi —

Homs, aleshores secretari de la Secció Permanent d'Educació 1 -

Instrucció. V. "El Poble Català" del 24 de Juny de 19üO.

(203) CENTRE AUTuNc,,VISTA DE DEPENDENTS DEL CLTfERÇ I DE LA INDUSTRIA.-

Secció Permanent d'Educació i Instrucció. Curs 1907-1900, p. VI.

(2D9) CENTRE AUTLNÜÏI^TA DE DEPENDENTS DEL CüH'ERÇ I DE LA INDÚSTRIA.-

jBeccló Permanent d'Educació i Instrucció. Curs 19CG-19C7. p. —

VII-VI.II.

(2lQ) "un a]_tre criteri d'aquesta (Secció) Permanent ha estat girar -

els ulls al món i preguntar als pobles mes cultes, a Anglaterra,

a França-, a Sui'ssa, a Alemanya, als Estats Units, detalls preci-

sos de com funcionen les Escoles de Comerç com les nostres (...)".
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V.Curs 1907-1903, p. XII. V. en el mateix sentit Educació i ins-

trucció. Les Escoles iï.ercantils Catalanes a "El Poble Català, 3

d'abril 191C. .

(211) V. Curs igçE-igç? citat. Tindrem ocasió de tornar-hi en d'altres

planes.

(212) A la memòria del Curs 19Ç7-19CG, llegim: "Si amb les actuals cir;

cumstàncies han tingut nostres classes aital èxit ¿què no haurien

sigut si les hores ce treball fossin corregides i reformades en

el sentit intensiu aaoptat pels més comercials països estrangers?

El criteri, en aquesta qüestió, reformista que abriga aquesta —

Junta el tenen fa temps adoptat els professors tots que en nostre

Centre s'esforcen en trametre la pròpia cultura a alumnes que ve-

nen obligats a lluitar amb dues resistències; la física que per

cansament natural s'oposa a teta atenció massa sostinguda per —

l'estudi, i la cel treball pel qual es guanya la subsistència, —

que, organitzat en l'actual forma, li fa quasi impossible l'as—

soliment de major cultura; aconseguida fins ara a costa de la se

va salut pròpia. La conseqüència d'aquest estat de coses és fa—

tal per a la cultura. Primerament, bastants alumnes, o menys re-

sistents o amb menys amor.a les coses üe 1'intel.lecte, es veuen

obligats a abanconar les classes per manca material de temps per

a estudiar. Segonament, les hores de treball són superiors a les

hores del descans i de l'ensenyament sumades, el que naturalment

engendra un estroncament perjudicial i contrari a la lluita per

la vida (...). La Junta d'aquesta secció, s'atreveix a fer pre—

sent la necessitat existent de modificar les hores de treball de

la nostra capital en profit de l'higiene, de la vigor de la raça

i de la cultura, a la fi de que restin hores pròpies per al des-

cans complet, per a la societat, per a la família, per a l'esba£

gimerit, per a la cultura de cadascú; no solament per a la classe

social que representem sinó, a més, per a la classe patronal que

està subjecta a les mateixes incomoditats i privacions que nos—

altres." ( P. IX i X ).

"Revista Anyal", 1914, p. 22Q.
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(214) Becjons l'article 34 dels Estatuts del CADCI del 19C4.

(215) Així s'inverteix, per primer cop, part de.-l diner efectiu en cai-

xa, en la compra de valors segons acord del 12 de juliol de 19C5

("Revista Anyal" citada, p.221). Posteriorment, el 3 d'agost de

19C6 s'acorc'ava d'obrir una llibreta -amb un ingrés inicial de

1CCC pts.- a la Caixa de Pensions ("Revista Anyal" 1814, p. 222).

(216) La conveniència de modificar els estatuts .s'havia ja plantejat a

la convocatòria de la Junta General extraordinària de la Secció

a celebrar el 14 de juliol de 19C8, segons "El Poble Català" del

13 del mateix mes i any. Les modificacions foren aprovades en —

sessions de la Junta general extraordinària de la secció el 12,

15 i 17 de juny de 1209. V. "Revista Anyal" cit., p.223. V. "Ac-

ció", l'agost 1909, p. 7.

(217) Com a entitat fec.eraca, ar¡ib el número 13, rebia consideració

d'entitat fundadora de "La Alianza". Hom havia de pagar 1C cèn-

tims al mes per soci i una quota d'entraca de cinc rals per soci,

destinats a comprar l'equip mobiliari- d'una habitació atr.b dos —

llits ce la que podia gaudir-ne qualsevol associat així com els

seus pares, -fills i muller, en cas de malaltia, mitjançant el p£

gament de tres pessetes diàries amb dret a ésser atès en tots —

els serveis necessaris per a la respectiva curació. Jaume Curan

i Jorba era Désignât per a entrar a formar part de la Junta Con-

sultiva de la Quinta de Salut "La Alianza" el 2B de febrer de IfXC,

i el 12 • de desembre d'aquest any mateix ho passava a ésser Joan

Cabré i Puig. El 9 de maig d'aquest any, també, "atenent al cres-

cut nombre de socis" la Junta de la Secció acordava d'instal.lar

una nova plaça a "La Alianza". V. "Revista Anyal" 1914, p. 221-222.

V. "Acció", abril 1932, p.16. Llegim, finalment, una nota de la

Secció de Socors fíiutus a "El Poble Català" tot convidant els so—

cis a visitar aquestes el dia 24 de març de 1907. V. "El Poble Ca

talà" del 22.

Segons'la [Temòria de la secció del curs 1906-07, llegida a la Jun

ta general ordinària del 15 de Juny de 1907, l'import del mobilia

ri instal.lat a la "Quinta" pujava 671'20 pts. V. CENTRE AUTONO-

MISTA DE OEPENCENTS DEL CCIYERÇ I DE LA INDÚSTRIA.- Secció Perma—

de Socors [Tutus. 19n£-19n7t p. 8



(210) V. nata 141. . 93

(219) "Revista Anyal", cit., p. 2?2.

(22C) Secció Permanent de Socors fi u t us. 19CC-1907, p. 4.

(221) Secció Permanent de Socors Hf.utus. 19Ç6-19C7, p. 7.

(222) "Revista Anyal", 1914, p. 231.

(223) "Revista Anyal" cit., p. 231.

(̂224) Així, la vetllada musical del dissabte, 24 de febrer de 1SC6, fe

ta'a les 9 del vespre i en la que els concertistes Raquel Tartí,

a l'arpa, Emili rreriz, violinista, Dionís Tfarch violoncel, lista,

i Ferran Via, pianista, executen diverses "peces clàssiques"

("El Poble Català" del 24 de febrer 19C6); el concert d'Cnia Far

go el lü ce novembre de 19bG ("El Poble Català" del C ce novem-

bre); el d'Ampar Vidal (piano i cant) i Lluis Gruny Ponaparte —

(piano) que interpreten Snurnan, EJchût, Beethoven, Covizetti,

Donnosky i Chopin, el 2G de gener de 19ü7 ("El Poble Català" del

mateix dia); "El Poble Català" del 1C d'octubre ce 19C7 anuncia

una vetllaria a cura de "Lira Orfeó" i "l'Esbart de Rapsodes de -

l'Associació de Lectura Catalana" amb ballada de sardanes, per -

al proper diumenge, i amb motiu de la visita que havia de fer al

CACCI el Centre de Dependents de Sabadell i del lliurament que

hom li havia do fer d'una llagada per a la seva bandera. Fran-

cesc Buxó i Tomàs Costa tenen cura d'una altra vetllada musical

el IB de gener de 1506 ("Revista Anyal" 1914, p. 23£). El 2G de

desembre de 1909, la Secció de Propaganda Autonomista, que en —

els concerts llogava el plano, decideix de comprar-ne un pel —

preu de tres mil pessetes pagaderes a pianos ("Revista Anyal" -

cit., p. 24C).

Assenyalem, també, l'anunci que fa el butlletí "Acció" del pri-

mer de maig ce 19C9 (p. C) d'un concert a' cura de la pianista

Magdalena Bassedas i Batanees amb un programa d'interpretacions

de Beethoven, Chopin, Shumann,-Leschetizky, Paganini i Liszt.

V. nota 101.

El 17 de. març de 1906 sobre "Efectes físico-morals de la lectura.-

"El Poble Català" del 17 de març 1906.
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(227) V. nota IÇL.

(228) El 23 de febrer de 19Q7 sobre "La revolució del medi".- "El Poble

Català", cel 22 dt: febrer ITC?.

(229) V. text, p.feC-ui nates corresponent. V.,nota 133.

(23C) El 23 de ebener de 1X9 sobre temes folclòrics. V. "Revista Anyal"

cit., p. 233.

(231) El 6 de març de 19̂ 9 sobre "Prehistòria i civilitzscid humana —

abans ce la historia". V. "Revista An\,al" cit., p. 23G.

(232) Eugeni d'ürs, el 21 ce desembre de 19C9, obre un cicle de confe-

rencies d"Eríucació civil" que es cesenvoluparan al llarg de l'any

següent i al que ens referirem al capítol proper. V. "Revista

Anyal" 1314, p. 24J.

(233) Afpgim-hi encara que "El ^oble Català" del 21 d'abril de 19CC ens

informa c'una conferencia üe Conrat Falguera, el mateix 21 d'a —

bril, "sobre dos aparells que acaba d'inventar, aplicable l'un

que titula D in d-rih i1om e t re, a saber de manera matemàtica l'elasti-

citat, resistència i número de fils de les fibres tèxtils, 1 l'al

tre a analitzar mecànicament la composició ce tota classe de mos-

tres teixides".

¿B Jjliol de VZ'Jl , l'advocat Ignasi Hibera i ,-iovira disser-

tava scbre "Algunes nocions sobre història i economia política ce

Portugal" segons l'anunci de "El Fohle Català" del 2G de Juliol.

També, ppr la mateixa font -l'j de Juny de 13CO- ens assabentem de

la conferencia d'Àlvar Vinyals de la Societat d'Estudis Econòmics,

sobre "El primer congrés català d'economia", el dia abans citat.

"Acció" del 1 de febrer de 1909, p. 4, ens anuncia, també, una -

conferencia de Joaquim Horta, per al 27 del mateix mes, sobre —

"El catalanisme i la qüestió social" sense recensió posterior.

(234) v. supra, Les activitats periòdiques, p.SO i sgs. I La presencia

gn les campanyes i conflictes catalanistes, p.Sí i sgs.

(235) «EI sistema d'aquestes conferències, diu "El Poble Català" del -

27 de gener de 19üE, serà idèntic a les acootumaoes per l'"Artis_

tic Reading Association" de Londres" a càrrec de diversos escrip_
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tors i de l'Esbart de Rapsodes de 1'Associació de Lectura Catal¿

na. El primer de febrer Frederic Barceló parlava d'Apel·les ÍYles-

tres, el 22 de febrer Faust Casals i Bové -sempre amb la col·la-

boració del grup esmentat de rapsodes- ho feia d'Àngel Guirrerà, -

el 29 de febrer ho feia iïlanuel Folch i-Torres sobre Verdaguer, —

el 25 d'abril V. Calcés sobre Joan ffaragall, el 2 de maig Fran —

cese Gambos sobre Ignasi Iglesias, i el O ce maig ITanuel de [Ton—

toliu sobre Costa i Llobera. V. "El Poble Català" cel 29 de gener,

del IS de febrer, cel 25 d'abril, del 20 d'abril i 11 de maig, —

rie -19CB.

(23C) El 17 de juliol de 19C9, en la qual hi llegiren treballs els so-

cis Rafael Bertran i Illa, Frederic Darceló i Aguilera, Antoni -

Biosca i Juvé, Antoni Roca i Codina, Amadeu "'"ous i PParsans, i -

Carles Canals i Vallés. V. "Revista Anyal" 1914, p. 239. El but-

lletí "Acció" c-^1 1 d'agost de 19L9, p. 5, assenyala que la vot-

llacia "es vegé'fortament conccrreguCa, encara que molts socis fe

ren el buit a la festa en que s'honorava el més preciar poeta de

Catalunya, cas que aquesta junta deplora fondament."

(237) El dia ] d'agost ce 19̂ 9 s'obria la subsciipció. "Revista Anyal"

cit., p. 239.

(238) Assenyalem encara d'altres actes i accions: el 13 de gener de —

19G5 s'obre una subscripció per a contribuir a la iniciada per -

la "Unió Catalanista" a fi "d'adquirir el renomenat "Pi de les -

tres branques". "Revista Anyal" cit., p. 232.

Cuan el 1C d'octubre es cremaca la corona de bronze col·locada -

al monument ce Rafael Casanova el darrer 11 de setembre, alguns

socis del centre, assabentats del fet, acudeixen tot seguit "a -

salvar algunes restes de la corona". "El Poble Català" del 21 -

d'octubre 1906.

El 4 d'agost de 1907 la 5ecció Permanent de Propaganda Autonomies

ta visita el Centre de Depenoents del Comerç i de la Indústria -

de Sabadell segons l'anunci de ."El Poble Català" del 2 d'agost.

El 30 d'abril de 1908, tot aprofitant la vinguda d'una comissió

de l'Ajuntament de l'Alguer a Barcelona, Ramon Clavallet, dóna -

el dia 3G una conferencia sobre La Certíenya catalana, segons l'_a

nunci de "El Poble Català" del 22 d'abril.
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Afegim-hi concerts D audicions com la de l'Crfeá barcelonés, la

segona quinzena ce maig oe 1905, en que el public, en acabar, —-

conta "Els segadors", de l'Orfeó "Geli ¡Vontseny" el B d'agost de

1908 amb el cant final també de "Els Segadors" ("El Poble Català

del 1C d'agost), de l'Orfeó Atlantida e-1 14 de novembre de 19CB

("Revista Anyal" cit., p. 237); de sardanes el 6 de gener de —

1907 ("El Poble Català" del 5 de gener), el C de setembre de —

1907 (ballada) segons "El Poble Català" del 4 de setembre, el 13

de juny de 19CB a cura de "La Principal" de Peralada ("El Poble

Català" del 12 de Juny), el 2£ ae setembre de 19C9 la mateixa ço

bla ("Revista Anyal" cit., p. 239), el 19 de desembre de 1909 -

per a festejar 1'engrandiment del local a càrrec de la coble "La

Principal barcelonina" ("Revista An.val" cit,, p. 240).

Assenyalem, finalrrent, l'exposició de dibuixos i pintures del so_

ei Ftafael 2ertran entre el 23 d'octubre i 20 ce novembre de 19C9,

la inauguració de la qual donarà lloc a un parlament de Frederic

Barceló i a la interpretació de diverses composicions rr,usic?jls i

cançons, algunes originals de Bertran mateix, i la cloenda dona-

rà lloc també a un concert executat per un quintet de violins, -

viola i violoncel.lo i piano a base de composicions üe '.Vagner, -

Haydn, Listz, 3izet, Lucena i ¡Torera. V. "Revista Anyal" 1914, -

p. 239-240. "Acció", 1 de mvsrbre (p. 4 i 5) i 1 de desembre -

(p. B) de 1909.

(23?) "Acció", 1 d'agost 19CB, p. 3.

(240) CALI, A.- op. cit., p. 2B1.

(241) Escriu Alexandre Galí a la seva obra ja citada, p. 1£9: "el radi.

calisme lerrouxista anticatalà obligava els catalans a estrènyer

renyies enfront de l'enemic, però amb més virulència i més a —

fons que el radicalisme de Lerroux, els dependents sentien la

pressió de l'obrerisme anarquitzant i cercaven una defensa con-

tra unes tendències que els repugnaven com a catalans i patrio —

tes malgrat sentir la necessitat "de milloraments i reivindicaci-

ons de treball. El fet de 1'acorruament de les classes mercan

tils cap al centre acabat de crear que cercava en les reivindic_a

cions nacionals la única Justícia i equitat que aleshores senti-

en aquelles classes "
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(242) "(...) el dependent anava vestit de senyor i en voli-a ésser. El

dia en què això es va acabar i el dependent es va veure condem-

nat a viure i morir essent dependent, aleshores el problema va

canviar d'aspect.c i la girada del dependent mercantil i indus —

trial cap a les masses proletàries va ésser inevitable. El cen-

tre va agafar un moment en què la preparació tècnica podia ser-

vir per a estimular l'ambició cap a l'accés als remjles burgesos

i l'ideal catalanista amb el seu bagatge ideal i de cultura po-

dia acabar d'omplir tot el cap de les aspiracions del dependent

barceloní." CALI, A.- op. cit., p. 292-293.

(243) Socors r.utus. Curs 19ÇC-19G7, p." 4.

(244) Lema que figura a 1'encapçalament del butlletí "Acció".

(245) Corn l'Associació c,e la Dependència fíercantil, a la que Calí rieno

minava "Centro de la Cepencencia í'ercantil" : "Aquella associació

i els seus caps van perdre el temps. Escrivien i discursejaven -

en castellà i la seva ideologia no entroncava en l'esperit dels

dependents per més que llurs necessitats ce millorament fossin -

moltes. ¡Tentre el dependent polaritzés les seves ambicions a és-

ser amo, no era gaire fàcil que les tenoències revolucionaries -

de la lluita de classes arrosseguessin la massa de la dependència

mercantil de Barcelona.... Enfí el dependent anava vestit de ce-

nyor i en volia ésser." Segueix el text citat a la nota 242.

(246) V. supra, p. ̂243 i nota 2C9.
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