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El CADCI i la lluita de classes

L'esclat de la Gran Guerra tingué una remarcable incidència social
1 política, cum Ja vàrem subratllar ai capítol anterior. A l'lgual
que havia passat amb la guerra, la postguerra planà sobre Catalu—-
nya i els "feliços vint" esdevingueren aaul els "dramàtics anys -

vint", un període caracteritzat, com hem pogut veure també al pri-
mer apartat, per un enfondiment de la lluita de classes. Aquesta -

etapa fura la més critica des de la perspectiva social, que el pa-
ls havia travessat durant la Monarquia de la Restauració. En aque¿

ta aguditzaciò de la lluita de classes, el Centre anava a viure -

també la conjuntura més difícil de la seva història, pròleg, tanma
teix, d 'altres de més dures encara.

En els primers apartats, ens hem referit a aquest context de l'èpo-
ca així com als trets generals de l'evolució del CADCI. Examinem -
ara el capteniment de Barcelona en el terreny social,en concret,
Ramon Ràfols i Camí, un dels animadors de la Secció d'Organització
i Treball, el 1932, definiria així la projecció de la crisi de la
postguerra sobre el grup social dels dependents i sobre el CADCI:
"(ïlentrestant s'ha acabat la gran guerra« iïlilions d'homes han estat
morts als camps de batalla i altres milions han quedat mutilats per
tota la resta de llur vida. Riqueses enormes, incommesurables, han

estat destruïdes. Institucions mil·lenàries, polítiques i socials,
trontollen o són enderrocades. Imperis seculars han desaparegut...

Legions innombrables de proletaris s'aixequen per tot el món 1 de-
manen més llibertat, més benestar, més Justícia... Rússia, Alemanya,

Àustria, Hongria, Turquia, Irlanda,... Les condicions econòmiques
de tots els països queden capgirades i els sistemes monetaris de —
molts d*ells cedeixen i es fan a miques... Canvis substantius... Res
formes radicals... Tota aquesta commoció, totes aquestes vibracions
arriben també a Catalunya i repercuteixen en el nostre estament."
(4S5)

Com un signe del moment, la lliçó inaugural del curs 1918-1919 de



les Escoles mercantils Catalanes, pronunciada el 7 de desembre de -
1918, a cura de (ïliquel Vidal 1 Guardiola, director de l'Escola ->*--
d'Alts istudis Comercials, havia estat titulada, com Ja hem mostrat
en un altre lloc, "Deures socials de la nova generació autonomista"
(4£6). L'ideal autonomista, segons Vidal i Guardiola", havia de sujï
tentar-se en dos principis: "el primer, ètic, exigeix el reconeixe-
ment de la personalitat col·lectiva; el segon, econòmic, demana la
divisió del treball 1 la Justa repartició de la riquesa1* (497). De
fet, fóra en la campanya autonomista de finals de 1918 i comença-
ments de 1919 que l'autonomlsme i la reivindicació social havien fi-
ri'aparellar-se estretament en l'actuació del CADCI. En un altre -
lloc vern citar Ja la posició del CADCI contraria a què fos exclosa
la legislació social de les atribucions del futur parlament de Ca-
talunya com s'esdevenia en el primar projecte estatuar!. El CADCI,
en aquest sentit, s'havia situat a la capçalera de la campanya per
un estatut que no s'inhibís davant la problemàtica social, tot —
coincidint amb els nacionalistes republicans i els socialistes (49&).
Recordem així, el míting d'afirmació "catalanista-obrera" del 31 de
desembre da 1918 en ei que hi participaren A. Fabra i Ribas, Anàreu
Nin, Rl. Serra i (floret, i Francesc Layret (499).

Al costat d'aquesta participació a la campanya per l'autonomia, das
de la perspectiva de les classes populars, el CADCI reaccionava en-
front de la persistència de la inflació dels preus. Ja a l'etapa an_
terior subratllàrem les dues campanyes per l'augment dels salaris -
que havia empràs l'entitat nacionalista de dependents (500). Ara -
també insistiria novament en aquest sentit. En primer lloc, l'agost
de 1918 la Junta de govern de la Secció Permanent d'Organització i
Treball, com escrivírem ai capítol anterior, havia pres l'acord de
fer una campanya per tal d'aconseguir una llei que establís ei sala
ri mínim psr als dependents de comerç (501)» Amb aquest objectiu, -
la Secció s'adreçava per escrit a tots. els centres de dependents de
Catalunya, tot convidant-los a una reunió (502). Les entitats resp£
nien positivament quasi totes (503), si bé la trobada s'ajornaria -
a conseqüència, primer, de l'epidèmia de grip, i després de les "cJLr
cumstancies polítiques ben desfavorables" (504). El 15 de desembre
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de 1918, se celebrava finalment la reunió de delegats de dotze nu-

clis de dependents de Catalunya, a part de comptar amb l'adhesió -

d'uns altres dos (505). Joan Torrens i Dagés, president de la Secció
d'Organització i Treball, hi exposaria "la importància del projecte

de llei de salari mínim per als dependents de comerç que ha consti-
tuït sempre una aspiració de la classe", i posarla a la considera-

ció dels reunits un projecte d'escala de sous (506) que fóra accep-
tat en principi i deixat a l'aprovació dels respectius associats
(507).

Paral·lelament, es descabdellava també una nova batalla que en cer-
ta manera, a nivell de ressò popular i de conflictivitat, prenia el

relleu a les llarguesllluites pels descans dominical (508): es tra£
tava de 1'actuació per fer cumplir àà llei de la Jornada mercantil

del 4 de Juliol de 1918 (509) i que replantejava novament aquella -
aspiració dels dependents per tancar a les vuit del vespre, palesa-
da a la campanys de 1913 (510). La Llei de la Jornada ffiàxima que en_
trava en vigor el 6 d'octubre de 1918, establir un període màxim de

treball fixat en deu hores i incloïa dues hores entre mig per a di-

nar. En aquest sentit, la Junta local de Reformes Socials demanava
a les associacions interessades, patronals i obreres, que manifestes

sin llur parer sobre les hores d'obrir 1 tancar els establiments —
l'organització de les dues hores concretes per a la menjada del mi£
dia, a part d'altres cOestions relacionades amb l'aplicació del nou
text legal (511). La Secció d'Organització 1 Treball, d'acord amb el
Gremi de Detall de la mateixa, informava a aquella Junta "en ei seri

tit que l'expressada Jornada de deu hores sigui de vuit a vuit, & -
que durant les dues hores de dinar, que es proposa siguin d 'una a -

tres hores de la tarda, els establiments estiguin tancats". Hom tarn
bé exposava "el desig que es deixi sense efecte la disposició de la
llei qus autoritza a retardar el tancament de les botigues mitja hio
ra cada dissabte, car si es posés en pràctica aquesta facultat, —
s'empitjoraria la situació d'aquells dependents dissortadament no

gaires, que treballen en botigues on les .quals es tanoa Ja a les—
vuit del vespre" (512). La Junta Local de Reformes Socials recollia,

a les disposicions complementàries sorgides de la informació oberta,



"en virtuiJ de les atribucions que la pròpia llei li conferia",- el -
primer aspecte assenyalat de l'informe del CADCI, si bé no passava
el mateix en la qüestió de les dues hores per a dinar, en decretar

dos torns per al mateix (513). "Ja el primer dia d'entrar en vigor
la nova llei, poguérem comprovar que les cases que tenien el mal —
costum de no donar als seus empleats dues hores per a dinar, llevat
d'algunes excepcions, persistien en la mateixa conducta, prescindint
a= ço legislat i emparant-se en la porta que els havia obert, no <—

sabem si conscientment, la Junta Local amb la malaurada disposició
4". Aquesta fou la primera contrarietat -no inesperada per això- -

que experimentàrem el dia 7 d'octubre passat, 1 en veure aquella iri
¿Formalitat poguérem deduir fàcilment ço que esdevindria al vespre,

en el moment de plegar." (514)

El tancament a les vuit del vespre anava a donar lloc a conflictes

pels carrers de Barcelona, el dia 6 d'octubre 1 successius, com Ja
havia passat a la campanya de 1913, si bé ara els dependents tenien
la llei de la seva part. " L'espectació anà en augment -prossegueix

el butlletí "Acció" de novembre de 1918, tot comentant la Jornada
del 6 d'octubre- fins a adqjirlr son grau màxim a les vuit, l'hora

que hauríeu dit escollida par a dibuixar siluetes amb les que més -
endavant poguer ampliar amb un quadre més una coneguda obra teatral.
L'observador imparcial deuria dlsfrutar-hi; mes els dependents enro
glen de vergonya i d'indignació, mentre el patró amb posat de bonhp_
mia anava fent sortidetes al peu de la porta de la seva botlgueta,
per a veure si el seu vel es decidia a tancar. I aquest vel feia lo
propi amb el de més avall... i així una bona part de comerciants —

vuitcentistes. Les autoritats, entretant, feien el distret, passe--
Jant-se indiferents i mandroses com sempre pels carrers. Ni el tra£
tar-se d *un debut era prou per a fer-los venir ganes de lluir-se
quan menys una vegada. Però heus aquí que de sobre apareixen unes -
colles de dependents -moltes d'ïelles guiades i integrades per com-

panys nostres del Gremi de Detallistes- 1, suplantant les autori-
tats, obliguen als amos a tancar precipitadanrent les botigues» —

Molts d'aquests atengueren tot seguit nostres precs; més en oposar-

hi algú d'ells celrüa resistència, qualque element impulsiu dels que



mai manquen en les col·lectivitats, apel·là a medis pue, si bé som
els-primers en conceptuar reprobables, no deixen d'ésser ben contun

dents. Aquells grups engruixiren mes i més i s'estengueren per la
ciutat duent la bona nova arreu on passaven, i a dos quarts de nou

pot dir-se que no hi havia un sol establiment en pugna amb la nova
llei. La feta d'aquell vespre degué tenir-se en compte, car en els

barris visitats Ja no fou precis insistir 1'endemà ni en els dies
successius. A les vuit en punt les portes baixaven estrepitosament
com llançant un clam de llibertat, i els dependents sortien adele—

rats a socórrer als qui encara sofríen l'esclavatge. Fou en veure -
que s'organitzaven veritables manifestacions populars, que les aut£

ritats es desentumiren i començaren a preocupar-se de l'assumpte.
(Ties en lloc de fer desaparèixer les causes d'aquelles -alguna que

altra porta oberta- cregueren més lògic arremetre furiosament con—
tra els grups vetlladors del compliment de la llei. En incidents -
que això originà foen detinguts alguns companys -uns socis i altres
no- que el Centre a uns i altres procurà llibertar a les poques ho-
res desofrir injust captiver!. De totes maneres cal consignar que -

l'esforç dut a terme per la dependència en general 1 fins el sacri-
fici d'algun company, no han sigut estèrils. Per lo que atany al -

tancament al vespre, la llei ha pres carta de naturalesa en nostra
ciutat, penetrant tant en el públic, que abans de les vuit els co-
merços es veuen Ja deserts de compradors. (...) En canvi, on no ha
triomfat l'esperit de la Llei de la Jornada Màxima, ha sigut en les
dues hores de dinar, lïlentre la disposició 4' de la Junta Local de

R. S. no sigui derogada, suscitarà un sens fi de raons aquest ex-
trem. Portem formulades un bon nombre de denúncies i molt agrairem

a nostre consocis ens avisin {totes les nits de 10 a 11 a Secreta-
ria? qualsevulga cas d'infracció, que posarem de seguida en coneixe
ment de les autoritats i si així no en sortim, Ja mirarem UB trobar
el mitjà, lícit o no." (515)

Tanmateix, passats els primers dies, l'aplicació de la nova llei —
començava relaxar-se pel que les entitats de dependents havien de

cridar novament els dependents a l'acció i a dur a terme les corres

ponents denúncies, com ho feia en aquest darrer sentit, el Gremi de



Detallistes de la Secció Permanent d'Organització i Treball del CAO

CI (§16)

El 11 de novembre de 1918, finia la primera guerra mundial. Començj»
va llavors una nova agitació nacionalista com hem vist, alhora que
el final de la guerra anava acompanyat també de l'agudització d'una
conjuntura social revolucionaria, encetada amb la revolució russa

de 1917. Ja vàrem veure el carrer capítol, com la Secció d'Organit-
zació 1 Treball havia enfortit la seva sensibilitat i actuació al -

nivell de les necessitats laborals dels dependents. Els esforços -
dels dependents del Centre per engegar uncí campanya a favor d'una -
llei de salari .mínim i per aconseguir el compliment de la Jornada -

mercantil, encetaven aquests esforços. La campanya per la Inclusió
de la legislació social entre les facultats autonòmiques, es produí

a igualment paral·lelament com hem assenyalat més amunt. Les il·lu-
sions del final de la guerra, a les que ens hem referit en un apar-

tat anterior, haurien de restar decebudes aviat, tant nacionalment
com socialment. En aquest darrer aspecte, el final de la guerra no
duia a l'acabament de la inflació. Els dependents, com els altres -
treballadors sentien la necessitat d'una actualització salarial per
a acarar-s'hi. D'acuesta manera, a finals de gener de 1919, la Sec-

ció d'Organització i Treball organitzava una nova campanya per l'aujg
ment de sous. "Lo guerra fa Ja dos mesos que s'ha acabat, 1 els —

preus de les subsistències, i els de tots els altres articles indis_
pensables a la viua, puguen, tanmateix, cada dia més", escrivia hom
per a Justificar la nova Iniciativa al butlletí "Acció", al cap —
d'uns anys (517). El CADCI responia així "a les repetides preguntes
que aquests dies ens fan referents a la nostra actuació en ço que -

pertoca a l'actual moment social" (518). El 27 de gener de 1919, —
d'aquesta manera, el Consell Directiu del Centre, a petició de la -

Junta de govern d'Organització i Treball, adreçava un escrit als -
presidents de la Cambra Industrial, Cambra de Comerç i Navegació,

Foment del Treball Nacional, Lliga de Defensa Comercial i Indústria,

i Unió Gremial, tot subratllant ei caràcter de "genuïna representa«
ció de la dependència comercial barcelonina" per part del CADCI, —

Ien franca actuació societaria", per a exposar "la sort malastruga
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que pateix el nostra estament, amo motiu del trasbals econòmic oricji

nat per la guerra" i demanar en conseqüència que fossin dutes a com
pliment unes bases de millorament de les condicions salarials 1 la-

borals en general dels dependents (519). Lo lletra remarcava com -
els "obrers de condició més intel·lectual, o sien els nostres asso-
ciats" havien quedat "absolutament postergats en el camí de millora

ment econòmic que imposa l'interminable seguit de pugues en els —
preus ja prou elevats dels articles alimenticis i d'altres indlsperi

sables a la vida, que posen nostra classe en una situació inaguantà
ble" (520). "A part certes anomalisaa i desconsideracions de que -
els dependents de comerç han sigut sempre objecte, malgrat ésser -

llur treball d'un ordre superior al manual i constituir un factor -
positiu per a la riquesa privada", les seves retribucions eren "ml-

gades" i "mantes vegades" "irrisòries" (521). Tanmateix, "avui que
tot el món treballador actua decididament per ocupar el lloc que de

dret li correspon dins la societat, desplegant les seves banderes 1
fent exposició ds sos programes, la dependència de comerç no pot -
quedar al marge d'aquesta situació; no pot veure ni consentir amb -

Indiferència el que altres elements treballadors creixin, millorin
1 es reivindiquin, quedant-se ella en un desconsiderat nivell de —

postergado. Hem de fixar la nostra mira en la forma moderna d'orga
nització obrera 1 hem de saber veure i convenir tots, patrons i de-
pendents, que si Junts no emprenem decididament l'actuació que per
igual ens interessa, ens trobarem fatalment embolcallats en altres
actuacions gens falagueres, perquè com no reparen bé en la signify
cáelo de les funcions nostres, produirien indefictiblement un tran¿
torn paorós dins el treball encomanat a la dependència." (522). Les

bases proposades suposaven unes millores salarials per a diverses -
branques d'aquest grup social d'acord amb porcentatges que anaven -

del 50% al 20% d'augment, en proporció inversa a la major quantia -
dels sous (523); incloïen a més a més la demanda "d*un tant per cent
sobre el muntant de les vendes" que fessin els dependents, "fer com
pllr rigurosament tot quant està legislat en matèria de descans do-
minical i Jornada màxima", i finalment, "constituir amb urgència pe?

remptòria una comissió o tribunal mixte de 'patrons i dependents"
Que entengués en'els dubtes o discrepàncies que es presentessin —



entre patrons 1 dependents amb obligatorietat d'acatar uns i al-tres

llurs veredictes, i estudiés i dictaminés respecte els "diferents -

punts socials que afecten les condicions del treball, com són els -
salaria, sindicació, contractes, horaris, segurs de vellesa, etc. -
començant Immediatament per und tarifa de salari m.lnim i per regu—
lar l'admissió i condicions dels aprenents i meritoris" (524). El

CADCI s'adreçava igualment al president de la Mancomunitat "apelan-
do a la primera autoridad del Gobierno Catalan para que resuelva el

problema planteado entre los dependientes de comercio y sus patro-

nos" (525)

Les entitats econòmiques esmentades, la primera desena de març cornu
nlcaven públicament llur acceptació de les bases proposades pel CAE)
CI (526), mentre l'Associació de la Dependencia (ïlercantll mostrava
la seva oposició a que l'augment s'establís sobre la base dels sous
que guanyaven els dependents el Juny de 1917, "pues resultaria que

una gran parte de dependientes no obtendrían beneficio alguno sobre
los sueldos que ganan actualmente" i demanava de les entitats patr£

nais i de tots els caps d'establiments en general, "que dichos aumen
tos se establezcan sobre los sueldos que gana la dependencia mercari
til desde el primero de enero da 1919, pues, asi, la mejora será -
real y positiva" (527).

El 28 de gener de 1919, per una altra banda, i com Ja hem vist en -
planes anteriors, el local del EADCI era clausurat, el que dula a -
què aquelles bases no poguessin ésser distribuïdes entre els patrons

"com ja estava preparat", si bé eren fetes públiques a través de la
premsa com hem vist, i les entitats patronals les repartien, mitjan

Cants circularesadreçades als seus associats (528). Durant la clau-
sura es desenrotllava el moviment vagulstic de "La Canadiense" amb

totes les conseqüències sobre la vida social 1 política de Catalunya,
alies que ens hem referit al primer apartat. Durant la vaga general,
com ho hem indicat també en un altre lloc, Joan Torrens, president

d'Organització 1 Treball, fóra detingut el 3 d'abril de 1919 (529).
La mateixa vaga, per una altra banda, produïa una forta impressió -

sobre molts dependents del CADCI, alguns dels quals com Josep Tarra
délias, havien d'assistir al famós míting de les Arenesdel 19 de —
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març da 1919 (530). El 14 de Juliol de 1919, tornava a obrir-se par_
cialment el local del Centre. Així, la Junta general del Cremi de -

Viatjants i Corredors del CADCI del 31 d*agost de 1919, havia de ce_
lebrar-se amb la presència d'un delegat governatiu, "amb el manament
de què no es parlés res de caràcter social, i si sols administratiu1*

(531).

El 22 de setembre de 1919, el CADCI assolia la plena normalitat de

funcionament. Era el moment en què s'encetava un assaig conciliador
per part del govern enfront de la crisi social, després dels quatre

mesos que seguiren al final de la vaga general -entre el 7 d'abril
i el 13 d'agost de 1919 (532). Dues decisions s'havien produït, el

decret de Romanones del 3 d'abril de 1919, sobre la Jornada màxima
de treball que era fixada en vuit hores i la creació d'una Comissió
lïlixta per a dirimí els conflictes entre els treballadors i els pa—

trons, oue es concretaria mitjançant R. D. de 1' 11 d'octubre de -
1919. Pel oue feia a la darrera, aauesta fórmula havia estat Ja pro

posada pel Centre a les seves bases i acceptada per les corporacions
econòmiques. Ara, es constituiria una Comissió íïlixta de Conciliació

de patrons 1 dependents de coraerc sabre la base de sis sub-comis—
sions corresponents a tants altres rams d'aquest estament; represe^

tantsúde la Unió Professional d'Empleats d'Escriptori, de 1'Associa
Ció de la Dependència mercantil j Associació de Viatjants i Represen,
tants i del CADCI formarien part per la dependència d'aquest organls
me, presidit per Josep Manegai i Nogués i en el que hi actuaria de
secretari Joan Torrens 1 Dages, president d'Organització 1 Treball

del CADCI. Domiciliada al Foment del Treball Nacional, la Comissió
dictaria veredictes obligatoris per a les dues parts, si ambdues —

havien sotmès a lauds les seves diferències, però si aquestes eren
portades a laComissió per una sola de les parts interessades, lla—
vors la seva decisió tenia solament l'abast d'un "dictamen-consell"

fet qus en limitava fortament l'eficàcia (533)»

Pel que fa al decret del 3 d'abril que establia les vuit hores de -

treball a partir del primer d'octubre de 1919, havia de tenir igual,
roent intíidència sobre la dependència mercantil. Els patrons dels BJS

tabliments comercials no havien deixat de manifestar d'una manera o
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altra resistències a 1'aplicació de la Llei de la Jornada Mercantil
(534), Tanmateix, en exigir els dependents que els hi fos aplicat -
també el Real Decret a dalt esmentat, els patrons esdevenien llavors
els més aferrissats partidaris del compliment de la Llei de la Jor-
nada mercantil (535), Efectivament, els dependents, a la vista del
decret de Romanones i d'un nou Real Decret del 21 d'agost de 1919,

aclaratori del primer, oue feien "sorgir dubtes" sobre llur inclu-
sió en els "beneficis del R. D.", maldarien perquè el lïlinisteri de

la Governació es definís exactament sobre aquest particular (536),
El CADCI, per la seva banda, adreçava també un telegrama al ministre
tot interpel·lant-lo sobre el tema (537) i, Juntament amb l'Associai
ció de la Dependència (Tîercantil, Unió Professional de Dependents i
Empleats de Comerç i Unió Ferratera, constituía una comissió a fl de

dur a terme una "activa campaña" per la inclusió dels treballadors
mercantils en els efectes de la nova reglamentació (538). El minis-

tre de la governació, presslonat pels dependents catalans i de tot
Espanya (539), el 23 de setembre de 1919, dictava una Real Ordre la
qual assenyalava que, d'acord amb la consulta feta a l'Institut de
Reformes Saciáis, la dependència mercantil quedava inclosa dins el
règim de la Jornada legal'de vuit hores, sense perjudici del "dere-
cho de propuesta de excepción" que corresponia resoldre a les Jun—
tes locals de l'Institut de Reformes Socisls (540), La nova Jornada
que Ja havia trobat l'oposició, en general, de molts patrons indus_
trials i de diverses entitats que representaven o responien als —-
seus Interesses (541), trobaria una aferrissada resistència per part
de l'estament comercial i d'entitats com la Cambra (ílercantil, "aca-
bada de fundar" 1 la Unió Gremial, els ouals lluitarien perquè la

J,unta Local de Reformes Socials decretés la continuació de la llei
de la Jornada mercantil que establia el màxim de 10 hores de tre-

ball (542).

Per tot Espanya, els treballadors mercantils havien d*agltar-se per

a no delxar-se escapar la millora que suposava la nova mesura legai
(543)« A Barcelona, el CADCI presentava en aquest sentit un extens
informe B la Junta Local de Reformes Socials (544), la quäl ,"grà-

cies al vot de desempat del seu president -l'alcalde Antoni Martí-



54*

nez 1 Domingo-" decretava a finals de setembre de 1919, l'establi-
ment de la Jornada de vuit hores per a la dependència " a partir del

dia primer d'octubre de 1919, amb excepció del comerç del ram de -
l'alimentació, els dependents del qual venen obligats a treballar -
deu hores diàries" (545).

El 3 d'octubre de 1919, el CADCI 1 les entitats que formaven aquella
Comissió esmentada per a l'aplicació de les vuit hores, organitzaven
una assemblea de dependents, que havia d'ésser presidida, en princjL
pi, per Francesc Layret, i, que ho fora per Bofill 1 lYlatas, "ante

la imposibilidad en que se encontraba el señor Layret1*. Casas Brlz
del CADCI, Rovira i Roig Dalmet per l'Associació de la Dependència

Mercantil 1 l'Associació Ferretera 1 Bofill i lYlatas hi parlarien.
L'assemblea felicitaria també l'alcalde pel seu vot favorable a la
inclusió de la dependència en els beneficis del decret del 3 d'abril

i convidaria tots els dependents a manifestar-se l'endemà, dia 4 -
d'octubre, dissabte, a les vuit del vespre, a la Plaça de Sent Jau-
me, " a cuyac-hora el Comité espresará al señor lïlartlnez Domingo el
agradecimiento de los dependientes" (545). Les resistències patio—

nais no havien, tanmateix, de mancar ni, com a resposta, l'agitació
al carrer de la dependència (547).

L'octubre de 1919, no obstant, el CADCI anava a sofrir una crisi —
interior que havia de comportar un aturament important per a les —
tendències més sindicalistes del CADCI. De fet, el nucli mes radi--
cal des del punt de vista societari del Centra, a finals de 1918 -
«nostrava prou les seves crítiques envers la Junta d'Organització i

Treball com perquè el butlletí "Acció" de gener de 1919, manifestés
que la "Junta d'aquesta Secció", amb "fonda recança" havia de "lamen

tar"-se de "la lleugera conducta d'alguns socis, quins en llocs tan
concorreguts d'aquesta casa, com el cafe, es dediquen a l'innoble
esport de criticar en forma massa lleugera la gestió de les Juntes

que integren aquesta Secció. Sigui qualsevulga la tasca que aquesteo
realitzen, aquells senyors socis es creuen en el deure de flscallt-
zar-les incorrectament" (548)t La vaga de La Canadiense desvetllava
ben segur en diversos socis del CADCI el desig de radicalitzar les

*

posicions reivindicatives a nivell laboral. En un altre ordre es ~



produïen iniciatives com l'assenyalada en un altre lloc de dur Sal-

vador Seguí a parlar al CADCI l'octubre de 1919 (549), a fi de sup£
rar malentesos .1 perjudicis entre nacionalistes i anarcosindicalisû

tes. "En les reunions que fèiem al CADCI -manifestaajosep Tarradellas-

m'enfrontava sovint amb companys que de tan catalanistes rebutjaven
tot sindicalisme obrer. Jo sempre defenia que per a nosaltres, cata
lanistes, era una imprudència política oposar-nos al moviment s±nd¿
callsta. Intentava aplanar les divergències entre dos moviments ben

diferents 1 rivals en carta manera." (550)

Tanmateix, el veritable conflicte sorgiria davant la impotència per

a obtenir resultats substancials amb les tàctiques moderades oue em
prava el Centre. El CADCI anava a topar amb l'agreujament i el de-

teriorament de les condicions de vida dels treballadors mercantils. :

"Ens trobem ara en un dels moments més aguts de la crisi de postgue_
rra -escriuria hom al butlletí del CADCI l'abril de 1932-. El nos—

tre problema capital és el de la insuficiència dels sous, els quals
en general no s'ajusten ni de bon tros a l'encariment del cost de la

vida. Hi ha smos que continuen pagant els mateixos sous que abans de
la guarra. Altres, els més, han. fet augments del 20, del 25 o 30 per
cent, i comptats els que han passat d'acuestrs porcentatges. íïlentres_
tant el cost de la vida ha augmentat en més d'un 100 per cent. El
desequilibri que es produeix en els pressupostos de molts dependents
és realment tràgic, (ïlolts d'ells, especialment aquells que són ca-
sats i tenen fills petits, han de viure manllevant diners o esgotant
les minses reserves pròpies. El nivell de vida de la nostra gent bai
xa a límits inconcebibles. Totes les campanyes pro augment dels sous
que la Secció ha portat a cap han consistit únicament a fer pressió

moral sobre els patrons. Les entitats econòmiques, fent-se càrrec
de la Justícia de les nostres peticions, han recomanat a llurs ass£

ciats que s'hi avinguin. Però els patrons, o gairebé la totalitat -
dels patrons, després de llegir les lletres dels seus presidents,
han fet el que han volgut. S'ha creat una Comissió fïlixta de Conci-—
liació, però els seus falls no tenen altre abast que el d'un dlcta-
men-consell, i no són precisament consells el que es mereixen la mà

Jor part dels nostres patrons.. Per altra banda, aouells mateixos -



patrons que fan sempre el sord a les nostres peticions -formulades
sempre en termes correctes i desproveïdes .del més petit grau d'exa-

geració- s6n els mateixos que accedeixen gairebé sense pensar-s'hi

a les demanaes dels altres estaments obrers, els sindicats dels —
quals usen armes que no són precisament respectuoses circulars ni - .
comissions mixtes de conciliació la finalitat de les quals sigui d£
nar consells..." (551). Per a resoldre aouest cul de sac tan ben d£

finit per Ramon Ràfols i Camí, autor anònim d'aouestes ratlles, di-
versos socis del Centre plantejarien l'opció de sindicalltzar a fons

l'actuació del CADCI. Ja el gener de 1919, havia corregut el rumor
que el CADCI fóra una de les entitats que integraria el Sindicat —
mercantil en procés de constitució (552). La necessitat de la slndi^

calitzacló de tot el moviment de la dependència davant el moment -
que es travessava, era subratllada uns quants mesos desprès, el maig

del920 per Niaria Vendrell, en una Junta general d'aquesta Secció, en
referir-se a acuella conjuntura; "Mentrestant teníem nosaltres els

ulls fixos-en l'estudi ± obtenció del salari mínim pels dependents,
convençuts com estàvem per l'experiència pròpia i les réclamerions,
consultes i advertències que reblem constantment dels nostres cons£

cis, respecte la situació precària en què els tenien els patrons —
que amb tot i l'encariment de la vida els hi donaven uns sous irri-

soris molt semblants als d'abans de la guerra. L'estudi d'aquesta -
qüestió l'anàvem fent molt penosament no per lo difícil oue és en

si mateixa sinó perquS no vèiem manera factible de que el salari —
mínim fos establert amb eficàcia si no comptàvem amb tota la depen-
dència associada i a aouesta disposta a obtenir-lo per la pressió de
la seva força." (553)

Davant d'aquesta realitat, es plantejà dins del Centre la posslbili

tat de "constituir nosaltres una Organització Social deDDependents",
proposta que fou presentada pel mateix Consell Directiu del CADCI a

una assemblea .general extraordinària de socis, el 18 d'octubre de -
1919, després que el "reglament i bases " d'aquell organisme hagués

estat "objecte d'una curosa redacció i estudi" (554). Al Consell Ge
neral "després d'explicar la Presidència ço que constituïa l'ordre
del dia, el Consell va retirar la proposició que es feia" de posar
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en marxa aquella organització sindical. "Com a resultat d'aqueixes

manifestacions i vistes les consideracions fetes per els assemble—
istes, el Centre recomand als seus associats se sindiquin lo abans

que els sigui possible, tenint en compte oue el Centre com a entitat
no pot ésser sindicada« La Secció d'Organització i Treball a la que
directament afecta aquest acord, no per xò deixarà d'actuar pràcti-
cament per quant la concessió de la tasca exterior social al Sindi-
cat no la inhibirà de desenrotllar una actuació de cultura social
per als dependents complementada amb la bossa de treball i Consult£
ri Jurídic." (555). Finalment, com Ja hem assenyalat també en un â l

tre apartat, l'assemblea decidia d'admetre les dependentes cum a s2ï

cies del CADCI (556). Aquesta posició trobaria la contestació del -

grup de dependents més radicalitzats comjaume Cardús, el qual, tot
referint-se a aquests fets, escriuria a "El Diluvio", uns mesos més
endavant, que era " a l'oposició" "en aquells Boieranes moments en -

que el Centre s'inhibia (!) de la lluita social, per trobar-nos de
fet, per les nostres pròpies culpes, sense bel.ligerancià dins l'or

ganització, en estat embrionari encara, sindical de la dependència"
(557).

La iniciativa, doncs, era deixada en mans del Sindicat fílercantll de
la CNT (558). L'acord paralitzava, en conseoQència, l'actuació rejL
vindicativa de la Secció.d'Organització i Treball i, en concret,
dels Gremis (559), llevat del de Viatjants i Corredors si bé també
la seva actuació social restava resttingida (560). El 21 d'octubre
de 1919, filaria Vendrell era elegit nou president d'Organització i
Treball (561), i el 9 de novembre del mateix any^ Joan Torrens i Da

ges, anterior president d'Organització 1 Treball, ara elegit presi-
dent del CADCI, en substitució de Rafael Pons i Farreres, exponent
encara aquest darrer de la generació de Puig i Esteve. Joan Torrens

estava més sensibilitzat per la temàtica social, si bé de moment el
Centre prosseguiria la mateixa línia aprovada al Consell general del

21 d'octubre de 1919, i més davant l'agreujament de la situació so-
cial els priraers msaps del mandat de la nova Junta (562).

El novembre de 1919, efectivament, s'acabava el període de treva ert

patrons i obrers, amb el corresponent fracàs de la Comissió IYllx_
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ta I l'enduriment de les oposicions de classe. Les posicions intrari
sigents havien guanyat al Congrés de la Confederació Patronal Espa-
nyola, celebrat a Barcelona el 20 d'octubre de 1919. D'aquesta man£
ra, la patronal,desprès de negociacions difícils amb els sindicalis_

tes de la CNT, interrompudes diversos cops per vagues i "lock-outs"
(563), el 25 de novembre de 1919, iniciaria un nou "lock-out", tot
anunciant que "no hi posaria terme fins que s'haguessin acabat totes
les vagues", i que fóra Mel de mes duració i de més gravetat de tots
els declarats a Barcelona en el curs d'aquests anys", tot perllon-
gant-se fins el 26 de gener de 1920 (564). La repressió i la clausu
ra dels sindicats, completava aquest procés mentre els atemptats ~

augmentaven 1 la creació dels sindicats lliures el desembre de 1919
introduïa un nou element de confllctivitat en aquest crític procés.

La conjuntura lògicament tenia la sava projecció sobre els depèn—
dents v<565). Pel que feia al CADCI, el butlletí de desembre de 1919

a març de 1920, assenyalava que la "duració de l'estat anormal ens

priva d'actuar i, per tant, de donar-vos compte dels nostres propò-
sits/ en compliment de l'acord pres en la Junta general última, per

tant, hem de limitar la nostra actuació a l'estudi" . Amb aquesta -
finalitat, la Junta de govern d'Organització i Treball, el gener de

1920, prenia la resolució de transmetre"un qüestionari a tots els -
socis de la Secció demanant-los dades sobre llurs condicions de tr£
ball" (566). "La cultura social-lndicava també el butlletí a dalt
citat- de la dependència, és avui una de les nostres principals —
tasaues, i a complir-la ens preparem. El president de la Secció tr£

balla intensament en la confecció d'una sèrie de conferències sobre
la qQestió social, i la primera s'hauria Ja donat si se'ns hagué's

permès. Quan això oigui possible, s'anunciarà en deguda fornia per a
què arribi a coneixement de tots"« (567)

La mateixa radicalització social, amb la repressió i la clausura -

dels sindicats, havia de portar, tanmateix, el CADCI a bsllugar-se
novament 1 a abandonar la seva inhibició. "ÍTlen tres tant -assenyala-
ria el butlletí "Acció" d'abril de 1932- els sindicats porten a cap
una actuació cada dia més violenta i no tarda gaire a »inir el que

tothom preveia. Els sindicats són clausurats i els dependents es —
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troben sense cap gran associació professional que els ampari. ———'

Aquells que havien de treballar per al millorament social de la de-
pendència es veuen privats de fer res, i el problema resta plantejat

gairebé en els mateixos termes, (ïloltes botigues tanquen més tard de
les set del vespre i molts socis nostres reclamen constantment a la
Secció que els proporcioni millores." (568)

Així, el Consell Directiu del Centre, el 16 do desembre de 1919,
acordava df"iniciar una demanda entre els consocls de les dades ress
pecte a l'augment de lloguers per tal de veure si és possible encau_
sar una campanya per a posar fi a aquests abusos", iniciativa, tanr

mateix, oue es frustraria en obtenir escàs ressò entre el socis í~
(569). El mateix 16 de desembre, el Consell Directiu decidia també

d'adreçar un escrit a l'Ajuntament, Diputació i lïlanccmunitat de Ca-
talunya per tal que intervinguessin "quant abans millor en la reso-
lució dels conflictes que anorreen Barcelona, vist l'abandó del Go-

vern i protestant del inhibiment d'aquest. Que intervinguessin con-

juntament dites tres corporacions i que recabessin del poder públic
la facultat de tenir absoluta Jurisdicció en aquests problemes."
(570)« En un altre ordre, el Centre feia sentir el seu parer davant

la decisió de la Federació de Fabricants de Filats i Teixits de Ca-
talunya, d'augmentar el sou dels dependents d'aquest ram, a partir
del primer de gener de 1920, tot prenent per base les mensualitats
pagades el 1914 (571) Per un altre costat, el CADCI, Juntament amb
l'Associació de la Dependència (mercantil, estudiava unes bases per

al millorament de les condicions de treball dels dependents del de-
tall del ram de teixits i novetats per a negociar amb llurs patrons

l'abril de 1920 (572).

Aquest mateix mes, finalment, el Consell Directiu encarregava al —

President d'Organització i Treball que fes "gestions per a l'alllbjs

rament dels dependents de comerç presos per qüestions socials"
(573). '

Però, sobre tot, la Secció d'Organització i Treball decidiria d*?en

caminar els seus esforços vers la creació d'un organisme de caràc^-
ter oficial" que establís "un escalat de sous mínims" i que tingués
"atribucions per a obligar tots els patrons a atendre-s*hi. Aquest



543

organisme també tindria al seu càrrec el fer complir les lleis de ca
ràcter social relacionades amb el comerç. L*estructura de l'organijs

me seria a baseJde Consells paritaris, la missió dels quals consis-
tiria a resoldre els casos individuals o els petits conflictes que
es presentessin dins d'un gremi. Per danunt dels Consells paritaris

hi hauria una Comissió fïlixta encarregada de prendre acords sobre —
les qüestions d'ordre general, com salaris, horari, etc." (574). En
aouest sentit, el març, de 1920, el president d'Organització i Tre-

ball s'entrevistava amb els presidents de les entitats de dependents
de Barcelona i entitats patrunals que acceptaven aouest projecte,
(575), i l'abril de 1920, uns i altres, Juntament amb marià Vendrell
president d'aouella Secció del Centre, es traslladaven a Madrid, on

aconseguien que el ministre de la Governació dictés un Reai Decret,
el qual amb data del 24 d'abril de 1920 creava la Comissió fïlixta 4-

del Treball en el Comerç de Barcelona (576). Marià Vendrell era no-
menat pel Centre perquè formés part de la "Junta d'establiment de
dita Comissió" (577)

Es important de remarcar aquí.aquesta iniciativa del CADCI, perquè

a la pràctica, representava una rectificació de la inhibició adop-

tada en aquella assemblea d'octubre de 1919, i l'inici d'un viratge
que es consumaria en una nova crisi 1'octubre i novembre de 1920,

com veurem més endavant. Però, també cal subratllar-la perquè sig-
nificava que el Centre encapçalava una estratègia sindical clarament
diferenciada de la cenetista, diferenciació que no havia d"*ésser —
acceptada, com veurem, cambé, pels socis del grup del "Soviet", com
Jaume Cardús.

És interessant d'esmentar aquí, el parlament de (Daria Vendrell a la

"Vetllada íntima" del 10 d'abril de 1920, dins de les festes de —
l'aniversari del CADCI, que fou llegit per altri, precisament per~
què Vendrell era a ÍTIadrid per l'afer de la Comissió fïlixta, i que -•

resum les posicions de la direcció d'Organització i Treball pel que
feia a la situació del moment, i constitueix una Justificació del -

camí emprès, en especial de la iniciativa de la Comissió iïlixta:

"En aouasts moments en què la transformació mundial és tan intensa,
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sembla mentida a primera vista que la classe patronal catalana con-

tinu! tancada en la torre de marfil del seu egoisme. No serà pas -
perquè en aquests últims temps l'hagin deixada tranquila, tots som

testimonis de les fortes sotragades que ha tingut d'experimentar, i
de les seves claudicacions sense altra finalitat que la d'anar ti-̂
rant. Quan una classe està capacitada per a ocupar dignament el seu
lloc no s'entreten en posar pedaços a les situacions que es presen-
ten sinó que s'anticipa als acontelxements i quan aquests arriben
la troben preparada per a fer-hi front i resoldre les coses en Jus-
tícia. Els nostres patrons atrafegats en apoderar-se dels milions

que la guerra feia caure en les seves mans no s'han adonat efa la cori
vulsló social que fa trontollar al món, fins que han tingut la pe--

dregada a sdbre. Esmaperduts per la seva falta de preparació han —
sortejat els perills com han pogut, negant coses Justes 1 donant-ne
d'innecessàries, contradlnt-se 1 creant-se ells mateixos conflictes

a cada pas per la seva inconseqüència. De moment no sabien per quins
mars navegaven però poc a poc i senvint-se del seu egoisme com a tjl

m6, han trobst la manera de salvar els esculls i fins d'aprofitar-
se del desgavell social en benefici propi. No negant res als obrers
tenien de moment la pau a casa; produïen més car però res hi feia,
si donaven un a l'obrer ells augmentaven els seus productes per dos:
els compradors ho pagaven tot durant la guerra 1 fins després; com

que quasi bé tothom guanyava més no hi feia res que tinguessin .que
pagar car lo que necessitaven. Però ha arribat un moment en què els

que no han sortit beneficiats d'aquesta desenfrenada carrera cap a
l'alça de tots els productes, no han tingut més remei que fer sentir
la seva veu per a què se'ls hi contés en el repartiment. Un dia els

militars s'exclamaven de qut¿ les pagues eren curtes, l'altre dia la
burocràcia deia el mateix, els carters, el clero i tants d'altres

han aixecat la seva veu 1 ara mateix sentim la dels ferroviaris»
Per què doncs en aquest concert no havia de prendre-hi part la «u -

de la dependència mercantil? Es que acuesta classe està ben pagada?
Es que disfruta de millors condicions de treball que els demés —
obrers?. Res d'això. Es que tenim una idiosincràsia especial, Col-

locats entre els patrons i els obrers manuals ens trobem cohibits»



Les probabilitats que creiem tenir per a ocupar el dia de demà un
lloc entre els primers, fa que no siguem exigents amb ells per a ~

fer-nos pagar degudament els nostres serveis. Les relacions socials
que les nostres ocupacions i la nostra vida ens donen i aauella mi-

ca de vanitat que l'home sempre porta dintre, especialment quan té
una mica de franouesa amb l'arno, ens fan creure superiors als obrers

manuals i això ens col·loca en una situació intermitja; no som ni -
podem ésser a dalt, ni podem ésser a baix 1 ens quedem als llims.
No solament ens hi quedem, sinó que ens hi fan quedar: el obrers *•-
perquè ens creuen aburgesats i els patrons perquè ens consideren i-
com a Castos Generals oue sempre s *han de rebaixar, com si els nos_

tres serveis no fossin indispensables ni tinguéssim dret a la vida.
Empro com oue la culpa és nostra, Just és que en paguem la pena. N£

saltres mateixos ens l*hem creada acuesta situació i per tant amb -
els nostres esforços hem de redlmlr-nos. Coneixent els de dalt no £o
dem esperar que per la seva pròpia voluntat ens posin en les condi-

cions que les circumstàncies reclamen i si no demostrem als de baix
que estem convençuts de aue les seves reivindicacions i les nostres

són paral·leles, tampoc podem esperar la seva ajuda. És precís que
ens estudiem a nosaltres mateixos, que ens capacitem ben bé de qui-

na és la nostra missió en el món econòmic; 1 llavors podrem demos—•
trar a uns i altres que els hi son indispensables, que no som una -
part secundària en la producció, sinó essencial. El capital sense -

treball manual no és res, però ni l'un ni l*altre farien res dels
seus productes sinó comptessin amb la direcció i distribució que -
realitzem nosaltres. Dintre del nostre estament hi han tots els el¿
ments indispensables pel funcionament del comerç i la indústria, -

des del gerent fins al meritori, del cumptable 1 caixer fins al ~
mosso cobrador, del viatjant fins al detallista. En una paraula, som
els engranatges indispensables per a què la màquina econòmica funció
ni. Som el llaç d'unió entre el capital i el treball,sommels inter-
mediaris entre la ptró 1 l'obrer. Fixeu-se bé, companys, en la im~

portància social de la nostra missió: col·locats entre el capital i
el treball manual, coneixem a patrons 1 obrers millor que ells matel

xos; sabem, pel nostre contacte constant amb uns i altres, tot lo -
que tenen de bo i de duient; hem vist com els abusos de la classe -
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patronal, auan l'obrer estava Indefens varen portar an aquest a —
l'associació i qua l'obrer quan va sentir-se fort va tornar la pil£

ta la patró. Som testimonis d'aquesta lluita perquè uns i altres -
ens han deixat al marge. £s cert que això ens ha perjudicat perquè

tots els obrers han millorat la seva situació econòmica menys no—
saitres; però en canvi no portem dintre l'anima aquella rancúnia --
que la lluita encén i podem mirar-nos la situació amb una serenitat

que no poden tenir ni els patrons ni els obrers manuals, perquè en-
cara estan dins la lluita. Dintre d'aquest amblen de serenitat ha

treballat fins ora la Secció d'Organització i Treball. Apartats dels
conflictes que des de novembre ençà tenen a Barcelona en situació -
anormal hem tingut temps i relativa tranouilitat per a elaborar el
nostre programa d'estudis; lo oue no hem pogut fer ha sigut presen-
tàr-vcs-sl perouè no ens ha sigut permès; comprendreu doncs que no
hem pogut realitzar cap acte, si ni tan sols m'han deixat llegir-vos
unes conferències que $inc escrites sobre la qüestió social (578).
Empro no hem perdut ei temps i el primer fruit del nostre treball -
l'haureu vist en la Crida a la Dependència que se us ha repartit.

Amb ella perseguim dues finalitats: sapiguer per vosaltres mateixos
la vostra situació d'avui i la que voldríem que fos demà l conèixer
quins són d'entre vosaltres els que es preocupen de la ò;oestló so-
cial en lo que afecta al dependent (579). (...) Com que el dependent

no es troba avui en situació econòmica prou elevada per a subvenir

a les seves necessitats hem cregut que els nostres primers esforços
havien d'encaminar-se cap a l'obtenció de l'abaratiment de la vida

tan ampli corrr sigui possible i per a lograr-ho BO ens hem anat ni -
cap a la protesta ni cap a la demanda de publicació de lleis que pr_i
vin els acaparament i el negoci escandalós dels oueviures; això És
molt Just i molt lògic però de llunyans resultats. Ens hem anat cap
a una cosa que tenim més a ma o sigui el cooperativisme. (580).(...)

El punt més important dels nostres estudis i aquell que creiem ha
d'interessar-vos més, és el del millorament dels sous 1 l'obtenció
del salari mínim. Ha sigut aquest al que hem dedicat la nostra pre-
ferència, el que hem estudiat des del primer dia, però que no hem

gestionat fins a última hora, no perquè no el creguéssim preferent

sinó perquè les circumstàncies en què vàrem encarregar-nos del —-
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transcurs d'aquests mesos la situació ha variat. Àquellsrçue havien

de treballar per al millorament social de la dependència s'han vist

privats de fer res 1 encara es troben en el mateix cas. Els nostres

socis ens reclamaven constantment que els hi proporcionéssim millo-

res; alguns d'ells estaven Ja en gestions amb els patrons per a ob_

tenir-ne, altres es veien apremiats pels mateixos patrons per a fer

los treballar m&s hores, són moltes les botigues que sense cap aut£

rització tanquen més tard de les set. En una paraula, veiem nosal—

tres que a més de no obtenir cap millora, començàvem a perdre les

que la llei ens havia donat, i això va decidir-nos a.començar uns

treballs encaminats a la creació d'un organisme que fixés els sala-

ris mínims, oue obligués als patrons a complir-los, així com a 1 *a-

catalament de les lleis socials establertes 1 que pugin dictar-se.

Aquesta ha sigut la nostra gestió de més importància i la que em —

priva de trobar-me avui entre vosaltres . (...) Convençuts com estem

per la pràctica de que la clssse patronal ho atén les demandes i re

comanacions que se li dirigeixen, si aquestes no tenen l'eficàcia

de coaccionar-los de la manera que sigui, hem renunciat a entaular

gestions directes amb la mateixa perquè sabem que els acords que —

amb ella es prenen o bé no donen cap resultat o bé sofreixen un sens

fi de dilacions; i a un fracàs no volem anar-hi; com tampoc volen

anar-hi els presidents de les entitats econòmiques que l'any passat

varen veure's burlats pels seus socis que en sa immensa majoria no

van atendre la seva recomanació de què ens concedissin els augments

demanats pel Centre. Per això hem dirigit els nostros esforços cap

un altre caml.(...) els Consells Paritaris per gremis, (...) la Co-

missió íïlixta (...) Í381). Però amb això no n'hi hauria prou, doncs

alguns patrons es burlarien fàcilment de lo que s'acordés en la Co-

missió Mixta si els seus acords no fossin obligatoris i el seu in—

compliment condemnat pel mitjà de multes executives per via d'apre-

mi. I això és lo que ara tractem de solucionar recabant del govern

la publicació d'un decret que crei els Consells Paritaris i la Co-

missió (Ylixta fent obligatoris els seus acords. Aquestes són les ge¿

tions que estem fent ara i sobre les que tenim les més falagueres -

esperances. Creiem que si en sortim bé, la dependència tota en sor-
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tirà beneficiada tant i més cjuant serà tota ella que pel mitja" de
votació elegirà als seus representants en els Consells Paritaris 1

d'aquests dependrà que els seus interessos es vegin ben sostinguts
i defensats davant dels interessos de la classe patronal. (...)
(582). Si obtenim lo que desitgem serà aquest el primer pas efectiu

que s'haurà donat en el camí de les solucions harmòniques que s6n -
les que han de canviar el caire de la qüestió social. És cert que -

aquesta no pot desaparèixer; mentre hi hagin homes hi hauran rics 1
pobres, egoistes 1 enveges, però si tots els homes volen i a tots -

ens interessa que així sigui, les lluites es suavitzaran i la pro-
ducció i la riquesa, que són de tots, estaran cada dia més reparti-

des. Els rics seran menys rics, però els pobres seran també menys -
pobres. Aquesta és la base del benestar social i del progrés econò-
mic del món. Tots auants esforços es realitzin per a arribar-hi aviat

han de merèixer 1'aprobado de tothom. Ditxosa es consideraria la
Secció d'Organització 1 Treball si tots creguéssiu compelía , qua la
dependència està amb aquestes gestions portant el seu gra de sorra
a tan gran obra, que, pel nostre benestar material i pel progrés de
la nostre terra desitgem que arribi ben aviat al seu coronament."

Els plantejaments de íïlarià Vendrell precisaven, doncs, l'abast i els

límits de les seves posicions societàries i de bona part dels diri-

gents dol CADCIf Sens dubte la situació professional qualificada <•>
que ocupaven molts d'aquests explicava també, com Ja ho hem assenya_

lat en un altre lloc, els termes amb què plantejaven l'actuació so-
cial del Centre (583).

Publicat el Real Decret, el CADCI i les altres entitats que donaven
suport a la iniciativa de la Comissió íïlixta, com l'Associació de la

Dependència Mercantil, suspenien les relacions que mantenien amb p¿
trons per a millorar les condicions dels dependents, a l'espera rie
la constitució efectiva dels comitès pari taris i de la Comissió iïlix,
ta, com hem escrit abana. (584)

Hom celebrava,a més a més,una assemblea general de socis, convocada
per la Junta de govern d'Organització i Treball, el 7 de maig de —
1920 (585) a la que fïlarià Vendrell donaria compte de l'actuació de

la Secció des de la seva Junta general darrera, i explicaria l'abast
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i la Importencia del decret del 25 d'abril de 1920 sobre la creació
dels Comités o "Consells" Paritaria i de la Comissió (ïlixta. L'Assem
bleà per la seva banda, autoritzaria la Junta de govern a nomenar -

"les Comissions necessàries per a portar a la pràctica dit Reial de
cret". En aouest consell general extraordinari,f(larià Vendrell tor-
naria a Justificar el capteniment de la Secció i donaria les raons
per les que el CADCI abandonava la inhibició decidida l'octubre de
1919: "{,..) No podíem fer treballs per a obtenir l'associació de

la dependència perquè aquesta tasca 1'havíem traspassada al Sindicat
i si bé és veritat que aquest no podia gestionar-la perquè havia sî

gut tancat governativament, no ens crèiem per això nosaltres deslll
gats en absolut del compromís, 1 per tant, lliures de gestionar 1'¿s
sociació de la dependència en forma eficaç . I per lo que respecta
a la classe patronal (...) estàvem veient oue fins deixaven de com-
plir els augments per ells mateixos acordats 1 recordàvem perfecta-

ment el compliment oue varen donar als augments més petits encara -
que l'any passat voren fixar les entitas patronals 1 de dependents
de comú acord. Ens trobàvem, donsc, com vulgarment es diu, entre -
l'espasa ai la paret. D'una banda la cessió que de l'actuació social
havíem fet al Sindicat, al que:per trobar-se tancat no podíem recia,

mar que actués, ens privava de fer-res, 1 de l'altre les necessitats
apremiants de la dependència cada dia augmentades per l'encariment

constant de la vida que no guardava relació amb els sous que cobra-
va, ens deien oue era precís actuar. Les oueixes i demandes de com-

panys nostres oue es trobaven en situació precària plovien constant
ment. La Crida a la Dependència oue ens ha portat una sèrie de res-
postes al qüestionari d'una llastimosa eloqüència ens confirmava la
necessitat ineludible de posar remei a la situació del dependent,
buscant la manera de que cobrés un sou relacionat amb els cost dels

queviures, 1, finalment, la burla de bona part dels patrons deixant
d'atendre els augments per elis mateixos fixats, ens decidiren a -
passar, en part, per sobre de dit acord en la confiança de que tots
vosaltres us en faríeu càrrec. Diem que passàrem, en part, per so—
bre de dit acord perquè ell en fes, i si bé no podem fer-hi cap cà-

trec per la seva-manca d'actuació, ens canvi, tampoc podíem deixar
3l dependent desemparat com de fet hi quedava si ells, f os per la cau

sa que fos, no feien res i nosaltres tampoc." (585)
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lïlarià Vendrell subratllaria també la voluntat detreball en coniu amb
les altres entitats de dependents, "perquè no se'ns pogué? dir ex-

clusivistas ni acaparadors, i perquè no veiessin en nosaltres inter^
cions d'aprofitar-nos de la situació en què el Sindicat es trobava",
raó per la qual no havien "volgut ser sols a treballar pel dependent*
"Una vegada presa la nostra resolució presentàrem nostre projecte a

les altres entitats de dependents 1 totes hi han col·laborat" (587).
filaria Vendrell, finalment, donaria compte de les actuacions dutes a
terme amb les entitats patronal, glossaria la formula concreta del
nou organisme mixte dotât de les corresponents facultats executòries
que el fessin eficaç (5B8), remarcaria la trascendencia del decret

i llançaria una "crida a tots els socis a fi de que estudiessin les
qüestions que s'han de portar a la Comissió Mixta, doncs de la pre-

paració tècnica que hi tinguin els que hi vagin en depèn en sa major

part l'èxit de les nostres reivindicacions". Amb aquest objectiu -
s'inscrivien "bon nombre de socis" a les quatre comissions que la
Secció d'Organització i Treball havia format.

Uns dies desprès, el 12 de maig de 1920, Jaume Cardús, des de les -

planes de "El Diluvio", tot reivindicant per a les seves paraules
"l'assentiment d'una bona part dels socis del Centre en general i de
la majoria del grup denominat Soviet en particular", mostrava la s_e
va oposició davant el capteniment societari del Centre i, concreta-

ment, davant de la nova iniciativa. L'escrit és prou important per
a esmentar-lo sencer, car ens ajuda a conèixer el pensament d'aquest
grup contestatari:

"La darrera reunió celebrada -escriu Cardús- tenia per objecte priïi
cipalment, donar autorització a la Junta de Govern per a què proce-
dís al nomenament de les Comissions necessàries per a portar a la -
pràctica tot ço aue es disposa en el R. D. de 25 d'abril propassat

sobre Consells Paritaris i Comissió lïlixta. Pel aue es veu, el punt
a tractar era ben concret, i encara que prèviament se'ns feu una —

exposició de la importància 1 alcanç de dit R. D., això no suposava

de cap manera el que foa demanat l'assentiment de l'Assemblea per -

tot lo realitzat en referència a la gestació d'aquesta magna (!) -

obra, port de salvació, segons es diu, de la dependència mercantil
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lenel d'oouells moments -durant la reunió-, silenci momentani que -
avui, mercès a la gentilesa de oui ens concedeix un lloc en aquestes
planes, podem trencar per explicar la nostra conducta que, exposada
en l'assemblea, hauria resultat expectant i tal volta extemporània
en les altes esferes del Centre, a part de la poca divulgació que -
hauria tingut, donat l'escàs nombre d'assistents a la mateixa. L'e-

vident fracàs aue lo reduït dels aue correspongueren a la crida sup_o
sava era augmentat i refermat pel sol fet de no haver-hi ni la més

mínima Interpel·lació (en prou feines si es feu ostensible l'assen-
timent al que se'ns demanava) sobre el que se'ns havia exposat, tojt
hom callà, encar que desprße molts es lamentessin de la sort de ra-

mat a la que voluntàriament es conformaven. La nostra situació es en
l'oposició, no d'una falso absoluta ni gens sistemàtica per cert -

dels patrocinadors d'aouesta panacea social que el Govern de lïladrid
ens envia, que tard o d'hora ens ha de convertir en exécutants de
gratituds polítiques aue, comalu la dita, si ne són pagades en dl—

ners, ho seran en dinaries. Som a l'oposició, ho hem dit, com hi érem
eH èoüells moments solemnes en què el Centre s'inhibia (!) de la —

lluita social, per trobar-nos de fet, per les nostres pròpies cul—
pes, sense bel·ligerància dins l'organització, en estat embrionari
encara, sindical de la dependència. Avui, perquè des de dalt se'ns
autoritza, venim de nou a la lluita social, hi venim amb permís dels
papàs -els dirigents del Centre-, i malgrat tot la consciència col.
lectiva de la dependència roman en el lloc d'abans, no ha avançat
ni un pas i ara si es fa avançar-la és per a reformar en ella l'es-
perit individualista exempt del sentiment de solidaritat que deu -
lligar-nos a tots els que treballem l del nostre treball amb prou -
feines vivíem. La manca del sentiment de classe en nosaltres, par-
lem de la dependència en general, ha permès que els nostres direc—
tors acceptessin com a bo per a resoldre les nostres més prèvies —
necessitats, el procés dilatiu que suposa la pràctica dels procedi-
ments de tràmit que el R. D. determina, essent a més d*una relativi

tat evident a totes llums per incompliment dels acords de la Comis-
sió íïlixta, l'experiència així ens ho ensenya. Segons unes paraules
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escrites del company 1 amic president del Centre, una de les dificu_l

tats vençudes amb la promulgació del R. D. era la que feia referèn-

cia a la possibilitat de represàlies per part dels patrons envers -

els seus dependents que acudissin a la Comissió Mixta aue abans de

dita promulgació funcionava (!)« Segons unes paraules dites en l'al

tiraa reunió pel company president de la Secció d'Organització i Tre_

ball de dit Centre, el dependent mai es trobaria deslligat d'una fail

só absoluta (sic) per obrar amb tota llibertat en les deliberacions

1 decisions dels Comitès paritaria 1 Comissió mixta, i aquest com—

pany més imposat de la realitat, ha fet sincera i espontàniament -

una confessió d'impotència col·lectiva, d'incapacitado corporativa,

per manca d'organització, per a la lluita social, coses ambdues fi-

lles del que hem dit abans, de la manca del sentiment de classe. Vol

evitar-se aue la dependència sigui involucrada dins l'organització

sindical, i això de fet Ja suposa situar-se enfront d'aquesta orga-

nització sense, però, que al dependent se li donguin altres medis

oe defensa que els que la llei (Ja sabem com aoui s*::apllca la llei )

estipula, i es Innegable ouantes vegades pot més una demostració de

força organitzada, quan es té tan sols un millgram de raó, que no -

pas tou el que les lleis diguin i els homes acordin. Està el nostre

Centre en condicions de palesar-la una demostració de força organlt

zada, si les circumstàncies ho imposen?. No. Doncs aleshores per —

què situar-nos enfront d'altres organitzacions? Noti's que les for-

ces sindicalistes Ja fan més que estar a l'aguait i restar en la -

inèrcia, 1 ara encara som a temps d'evitar una topada i tenir dis—

gustos, ço que tots venim obligats a fer en nom de la fraternitat -

que amb tots els que treballen deu Juntar-nos. Una'darrera conside-

ració per acabar. Pel dependent no serà mai una garantia suficient

el que tots els litigis i demandes en què concorri o es vegi obligat

a concórrer, hi sigui representat per aquellsB que dient-se depen-

dents també, han assolit dintre les cases on. treballen la màxima a¿

piració, relativa o absoluta, és igual, que dintre l'estat de depen^

dent pot esperançar-se.M (589)

La Junta d'Establiment de la Comissió (Ylixta del Treball en el Comerç

de Barcelona presidida per l'alcalde ÍDartlnez Domingo, i de la que

formava part (ïlarià Vendrell pel Centre Autonomista de Dependents del
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comerç i de la Indústria, quedava constituïda formalment el 7 de maig

de 1920 Í iniciava tot seguit, les'tasques per a la seva estructurjj
ció especialment la realització del cens de patrons i dependents de

Barcelona (590), alhora que es produïen reclamcions d'algun grup de
dependents que restava al marge d'aauella Junta d'Establiment (591),
com el Sindicat d'Empleats de Banca 1 Borsa (592). El Juliol dß 1919
es desenrotllaven les eleccions per als llocs corresponents del Corni
tés Paritaria, i de la Comissió (ïlixta (593). Per part dels dependents

el CADCI i les altres entitats d'aquest caire, formaven una càndid^
tura unitària a l'igual que els patrons, sense que se'n presentes—

sin de competitives, pel que els candidats quedaven automàticament

electes, ei matéis dia 11 de Juliol, data de la proclamació de candi
datures, d'acord amb l'article 29 de la llei electoral (594). Pel

que feia al CADCI, li pertocaven un representant 1 un suplent per -
cada un dels quatre grups (595). £1 18 de Juliol de 1920 al Saló -

del Consell de Cent, es duia a terme la pressa de possessió dels ca
rrecs als Comitès Paritaris, el nomenament de la Junta de cada un -

dels mateixos i l'elecció dels components de la Comissió Hflixta que
prenien possessió el dia 20 (596).

Els Comitès Paritaris i la Comissió (ïlixta, segons el parer del CAD-
CI, a part de la seva missió conciliadora, havien de dur a terme, -
mitjançant la proposta de navas lleis socials que regulessin les rs
lacions de patrons 1 dependents, la "modificació de les condicions
de treball vigents " i "la fixació dels salaris minims dintre de -

cada especialitat, ço que significa canvi de règim econòmic que ^ -
avui regeix" (597). El comentari del butlletí "Acció", subratllava

que entenia "arbitrària la constitució actual de la societat econò-

mica per la preponderància que en ella té l'element capitalista so-
bre l'element intel·ligència i treball i per això acceptem la Comis
sió Itlixta Ja que ella representa una tendència a la nivellació. Si
tant patrons com dependents van a aquesta Comissió amb esperit ampli

1 equànim i fan efectius els seus acords, s'haurà creat l'organisme
regulador de les relacions entre uns 1 altres, 1 per tant, hauran -

desaparegut els privilegis i particularismes que, utilitzats pels -
esperits migrats, pertorben l'harmonia que deu regnar entre tots -
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els elements de la producció per a què aquesta creixi i beneficiï a
tothom* "Com a objectius de la tasca a acomplir, el butlletí del

CADCI remarcava la fixació de la repetida reivindicació del Centre
del "salari mínim" (598), l'establiment de les "gradacions que el -

salari en general deu tenir en les diferents modalitats del treball
dels dependents, els diversos complements del salari que representen

les comissions de venda i viatge, els corretatges iy fins, la parti^
cipacló directa en els guanys"; el "repartiment de la Jornada de -
treball intensiu, la setmana anglesa", les "vacances a l*estiuM, i
pel que feia als detallistes, "especialment, s'ha de resoldre lo
de l'internat" (599)

La Comissió fïllxta i els Comitès Paritaris, d'entrada, concs, desve_t

Haven il.lusions i espectació, tant entre els impulsors de la ini-

ciativa 1 molts socis del CADCI (600) com entre altres entitats —
-l'Associació de la Dependència mercantil, per exemple (601)-, 1 en

tre aquells mitjans que haurien desitjat l'establiment d'aouest mofi

del de relacions entre patrons i obrers en lloc del de 1'acció direc
ta de 1'anarcosindicalismo i de la videncia del pistolerismo dels
grups "específics" anarquistes o dels relacionats amb la Patronal i
ei Sindicat Lliure (602).

De fet, l'establiment de la Comissió lïlixta, cal situar-lo també dins
del nou període de treva que el-govern enceta el maig de 1920 (603)
1 que durà fins el novembre dei mateix any, quan nomanà Martínez Ar\i
do governador civil de Barcelona, si bé la Comissió sobreviuria a -

aouest période. A partir d'ara, doncs, bona part de la història de
les reivindicacions laborals del Centre foren canalitzades a través
de l'estira i arronsa negociador al si de la Comissió Mixta i els -
conflictes es manifestarien especialment en la resistència patronal
a acceptar les seves resolucions i també ouan els dependents se sen_

tlrien poc defensats per llurs representants ais comitès paritaris
1 a la comissió esmentada, com hauria de passar amb l'afer de la fl̂

xació d'un primer escalat de sous mínims als que ens referirem més
endavant.

Mentre, s'havia produït la celebració d'una Assemblea de Dependents
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de Catalunya, ei 16 de maig de 1920, organitzada pel Centre de De-

pendents del Comerç i de la Indústria de Sabadell, en aouesta du -

tat, primera que se celebrava des de la que havlar.organitzat el CAD_

CI ei 1913 (604). El CADCI hi fóra representat per Joan Torrens, -

president, (ïlàrius Calvet, secretari, Antoni Vallejo, presidents de

Socors fïlutus, Uniauel Guinart, president de Propaganda Autonomista,

Marià Vendrell president d'Organització i Treball, i J. Viurà, vo—

cai tercer del Consell Directiu. Joan Torrens, hi desenrotllaria

el tema sobre lIMElevacio del nivell social del dependent" (605).

Finalment, a part d'altres actuacions (606_)_, la Secció d'Organitza-

ció i Treball s'esforçava per Impulsar l'organització gremial del

Centre, la aual fora del cas del Gremi de Viatjants i Corredors,

havia continuant oferint la mateixa tònica d'irregularitat que al—

tres vegades i més després de les decisions preses l'octubre de 1919

en el camp de l'actuació social (607). L'abandonament ara, d'aque-

lla inhibició comportava també un nou rellançament dels gremis de

la Secció d'Organització i Treball, entre els que destacava el de -

Confiters (60S). Becordem, també, com un senyal significatiu de l'£

volució que anava experimentant el CADCI, els dos trets essencials

que hom demanava a l'hora de portar nous socis al Centre, des de —-

les planes del butlletí "Acció" del mes d'octubre de 1920: patrio—

tisme i "esperit de classe" (609). Aquesta evolució anava ara a cul

minar amb la pujada a la direcció d'Organització 1 Treball dels re-

presentants d'una nova generació de socis del Centre, del sector re

novador, com Ja assenyalàrem en un altre apartat (610). Un conflic-

te relacionat amb la Comissió fïlixta havia de fer esclatar la crisi

que donaria lloc a aquest canvi.

Com Ja hem escrit diversos cops, la primera preocupació dels repre-

sentants del Centre al si dels Comitès Paritaris i de la Comissió -

fïlixta radicava en la implantació del salari mínim (611). Aquest, s£

gons la Secció d'Organització 1 Treball, havia d'estar d'acord "amb

el cost de la vida (individual o familiar) de 1'home de facultats

mínimes per al treball" , havia d 1 "ésser révisable periòdicament",

segons les variacions de la "situació econòmica del món", 1 havia de

respondre a les "tres situacions perfectament definides que corres-
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ponen a la vida de l'home i, per tant, a la seva edat", als 15, 19

i 23 anys» "En la primera situació el salari mínim " havia d'ésser

"aquell amb el qual el Jove acabat d'entrar a la vida del treball -

pugui ajudar els seus pares a mantenir-lo. En la segona, el salari

mínim ha d'ésser suficient per a poder viure un home sol, i en la

tercera el salari mínim ha de correspondre al cost de la vida d 'un

home casat, puix que als 23 anys és quan, legalment, es pox contratj

re matrimoni". Aquests tres tipus de salari mínim -afegia hom- ha-

via "d'estar enllaçats per augments graduals d'any en any" (612).

Redactat ei reglament interior de la novella organització concilia-

dora (613), els Comitès Paritarls dels diversos grups iniciaven, el

setembre de 1920, les deliberacions i negociacions que havien de dur

a la formulació dels corresponents dictàmens sobre els salaris ml—

nims dels diversos rams del comerç (614). Fruit d'aouests dictàmens

era la publicació, la primera setmana d'octubre, d'un escalat de -

sous mínims, acordat per la Comissió fïllxta del Treball en el Comerç

de Barcelona oue en una primera informació variava entre un any i -

deu o més anys de treball (segons els grups) (615). La publicació -

d'aquest escalat produïa una reacció d'oposició entre molts depen«=-

dents, feta palesa en una munió d'escrits apareguts a la premsa —

(616) i en reunions de dependents (617), tot desvetllant l'oposició

1 el desencís respecte dels Comitès Paritarls 1 de la Comissió Mix-

ta, especialment contra els dependents que en formaven part, i la

crítica envers les agrupacions que els hi prestaven suport (618), -

mentre el Sindicat (mercantil de la CNT capitalitzava la reacció cr¿

dant els dependents a abandonar les tàctiques conciliadores de 1'e¿

til de l'organisme mixt i a ingressar a les fileres del sindicalis-

me cenetista (619). Aquesta reacció es projectava lògicament sobre

el CADCI, que havia estat el màxim impulsor tant dels Comitès Pari-

taris 1 de la Comissió lïiixta com da la prioritat donada a la tasca

de configurar unes bases d'establiment del salari mínim. Efectiva—

ment, entre els dependents del Centre es produïa també una reacció

d'indignació, sobre tot, contra els representants dels dependents

a l'organisme paritari (620). Sembla, tanmateix, que els represen—

tants del CADCI als Comitès Parltaris hi havien dut un estudi sobre
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el salari mínim, probablement elaborat per filaria Vendrell, que havia

estat aprovat per aquests darrers i que, en passar a la Comissió Mix
ta, "sofrí reduccions i dona lloc a la ressoluclò esmentada aue si—

tuava els salaris entre 60 i 300 pts. mensuals per als dependents
(225 les dependentes") de banca, transports, venda al major, venda -

al detall, talladors de camiseria i talladors de sastreria, quanti-

tats semblants per al ram de Drogueria amb quantitats inferiors per

als de règim intern; i entre 18 i 54 pts. per als mossos i similars
(621). Hauria estat la Comissió Mixta, segons això la ̂ responsable -
final de 1 *escala i en aouest sentit Marià Vendrell, recolliria d'eri

trada bona part de les crítiques, car n'era membre i hom havia afir
mat que les decisions finals havien estat preses per unanimitat --

(622), si bé val a dir que aquest no assiàtí a les sessions per ma-
laltia (623). El mateix Consell Directiu del CADCl, pocs dies des—
pres, publicava a la premsa una declaració subratllant que Men la -
seguridad de interpretar el sentimiento de sus socios y de toda la
dependencia mercantil de Barcelona, acuerda por unanimidad hacer -

publica su disconformidad a los acuerdos turnados a la Comisión Mix-
ta, referentes al salario mínimo, en la forma comunicada a la Pren-

sa de los días 5 y 6 del actual. Al propio tiempo lamenta tener que
manifestar que el Consejo directivo del Centre Autonomista de Depen
dents en ninguna ocasión ha sido informado de los acuerdos votados

por la Comisión mixta, hasta el momento en que lo publicó la Pren—
sa". (624)

Marià Vendrell, segons el seu escrit abans esmentat, maldaria i ob-
tindria "en bona parfqüe 1"'acord inicial fos aclarit 1 modificat".

Aquestes modificacions i "aclariments" que "El Diluvio" publicava
el 23 d'octubre de 1920, precisaven en línies generals, que l'esca-

lat feia referència no al nombre d*anys de treball en una casa, si-
nó è l'edat (entre els 14 i els 23 anys) (625) i pel que feia als
sous superiors a les 300 ptas. que havia de cobrar com a mínim un -
dependent de 23 anys o més anys d'edat, s'establien uns augments -
proporcionals, en cas de no haver estat apujats després dei darrer

primer de Juliolf en un 20% (els compresos entre 300 i 400 pts), un
15% (entre 401 i'500) 1 un 10% (501 en endavant) (626). També es -
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produirien reaccions favorables als acords de la Comissió (Ylixta per

part d'altres nuclis de dependents com l'Associació de la Dependèn-
cia (Ylercantil que defensava que l'escalat de sous mínims aprovats i

que havia de començar a aplicar-se a partir del 1 d'octubre de 1920
oferia salaris superiors als que la majoria de dependents percibien

(627), fet que fóra corroborat posteriormente pel gran nombre de —
queixes pel no compliment dels esmentats augments per part dels pa-
trons a desgrat de la seva obligatorietat (628),

Davant de la reacció suscitada i les critiques sorgides envers els
Comitès Faritaris i la Comissió Hflixta, els membres de la Junta de -
Govern d'Organització i Treball, presentaven en bloc la seva dimis-
sió (629) i ei Consell Directiu dei CADCi decidia de convocar el -

15 d'octubre de 1920 una Junta general extraordinària d'aquella Se£
ció, a celebrar el 23jdel mateix mes "per a tractar de la gestió -

dels representants del Centre, en el si dels Comités Paritaris i Ço
missió (Ylixta 1 elegir nova Junta de la réfefiaa Secció" (630). IKlarià
Vendrell el 18 d'octubre comunicava també la seva dimissió del seu

càrrec de representant del Centre al si de la Comissió ííllxta (631).
El 20 d'octubre, a convocatòria també del Consell Directiu, se cel£

brava una "sessió extraordinària", preparatòria de la del dia 23,
"dels individus del Centre oue formen part dels Comitès Paritaris i

de la Comissió fflixta" en la que eren comentats "els acords d'aaues-
ta darrera, coincidint tots els reunits en llurs apreciacions".

L'assemblea del dia 23, després de perllongaries discussions" aprova
va una resolució en sis punts, per la qual el CADCI manifestava la
seva "disconformitat" amb les disposicions de la Comissió (Ylixta i
acordava de "procedir a una informació" per a saber ouins eren "els
representants dependents en els Comitès Paritaris i Comissió (Yïixta,

qual situació social no és precisament la de dependent". Els delegats
del Centre en aquells organismes, havien de "vetllar peroue dels —

mencionats acords no en quedi perjudicat cap dependent" i alhora -
restaven "obligats a gestionar per abans de fi d'any, el millora—

ment necessari .dels sous fixats en les .bases acordades, tenient en

compte que no acceptem la diferenciació de classes ni de sexes per
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lo que es refereix al sou mínim". Hom aprovava també de recaptar la

col·laboració de les antres entitats de dependents "en aauests acords
i en cas de no poguer-ho realitzar", aquells delegats deurien "cri-
dar Consell general del Centre per a resoldre", "En tant -assenyala
va el sisè i darrer acord- el Consell Directiu dei Centre gestiona-

rà amb tota urgència l'organització del dependent" (632). La reunió
es perllongaria encara per un nou Jorn, el 13 de novembre de 1920,
en prohibir l'autoritat governativa de fer-ho en data anterior (633)

En aquesta segona part de l'assemblea, ultra decidir d'adreçar un -
telegrama "d'encoratjament als dependents madrilenys que sostenen -

una forta lluita amb els seus patrons" (634), el president del CAD-
CI Joan Torrens, feia una declaració de precisió dels acords esmen-

tats del 23 d'octubre, davant "les diferents interpretacions" a auè
havia donat lloc la primera de les proposicions esmentades, en el -
sentit que la "seva disconformitat -malgrat els accepti- dels acords
de la Comissió lYlixta", no significava la "seva separació de la mat£i
xa ni una desaprovació de l'actuació dels seus representants,'qual

gestió ha tendit a obtenir les millores possibles per a la dependèri
eia " (635). Hom duria a terme, desprès, l'eledció de la nova Junta

d'Organització i Treball que portarla a la direcció d'aauesta Secció
els representants del grup renovador 1 socialment més radical, pro-
cedent de la tendència socialista de la Unió Catalanista, com Fran-

cesc X. Casals, Francesc X. Casas Brlz que Ja estava a la Junta an-
terior i Josep Ricart i Sala, de la significació dels quals hem paí;

lat Ja en planes anteriors (636) i als que harlam d 'afegir, uns fi

mesos després, Ramon Ràfols i Camí, de la mateixa procedència (637)

El 26 de Juny de 1921, havia de completar-se aquest procés renovador
amb l'elecció de Francesc X. Casals com a president del CADCI en no
presentar-se Joan Torrens a la reelecció (638). Josep Ricart i Sala,

per la seva banda, substituïa Casals al davant d'Organització i Tr£
ball (639). Com Ja ho remarcàvem en un altre lloc, altres rrmejobres

d'aquell sector socialista o socialitzant de la Unió Catalanista —
acompanyaven Casals al Consell Directiu: Manuel Alcántara, Casas

Briz, 1 l'esmentat Josep Ricart, a part d'e Domènec Carrové, naciona
lista d'esquerra (640)»
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Francesc X. Casals havia d'ésser, com Ja ho hem assenyalat en un aJL

tre lloc, el símbol d'una nova generació, i la seva '-elecció, pri—

mer com a capdavanter d'Organització i Treball i, després, com a -

president dei CADCI, representava el triomf dels dependents que vo-

lien una actuació del Centre més decidida, si bé sense renunciar a

l*estratègla de la Comissió lYlixta i sense acceptar tampoc que el -

Centre anés rera les posicions anarcosindicalistes. L'elecció de Ca,

sals, doncs, significà, per una banda, la victòria dei grup del "Só

viet" o de bona part dels membres que eren denominats amb aquest -

terme (641), però també, pel tarannà constructiu de Casals i la se-

va voluntat aglutinadora, i de respecte envers la generació de so—

cis antics del Centre, la seva figura rebé l'adhesió d'aauest sec~

tors darrers (642). Cení havia de passar, després, a la segona repú-

blica amb la iïlinoria d'Oposició Mercantil, els renovadors conquerien

primer la Secció d'Organització i Treball abans d'abastar la matei-

xa presidència del CADCi, sols que els renovadors o "opositors" d'_a

quests anys que estudism -com Manuel Jüllachs- (643)- esdevenien a

la segona república els "conservadors" per als joves contestataris

d'Estat Català Proletari o dels que, al marge d'afiliacions partid^

ries, formarien l'anomenada (ïlinoria d'Oposició Mercantil del Centre.

Sens dubte tanbé que les posicions en aquells moments no estaven tan

polaritzades com posteriorment succeí i el sector renovador o, si -

més no, el grup de Francesc X. Casals era capaç d'assumir les mi-

llors tradicions de les antigues generacions tot adaptant-les a la

conjuntura del moment, la de la repressió de Martínez Anido»

"Al prendre possesió dels càrrecs -declarava la nova Junta d'Organit

zació i Treball-, ho fem en un moment verament trascendental per a

la vida social del dependent, en mig de la lluita més interessant 1

delicada, car de l'encert en orientar la nostra acció, la de tots,

depèn en buna part l'èxit de l'obra a realitzar, només que esboçada.

L'acord dels Comitès Paritaria l Comissió Mixta, legalment, repre—

santa una millora de les condicions econòmloues del dependent. Sem-

pre, és clar, oue els patrons ho compleixin. Empro, ho compleixin o

no, hem de tenir presents que aoueixos acords no són tasca deflnitl

va 1 si tan sols el començament de les millores dels ideals socials
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que el dependent de comerç té dret a aspirar, i creiem poder afirmar

que hi aspira. Mes tots aqueixos acords i altres que se'n prenguin

no tindran la necessària eficàcia si els dependents no s'ajunten,
agremien, a l'objecte de per rams poder lograr amb major rapidesa i

efectivitat la satisfacció equitativa i desitjada. Entenem que aaue_i
xa agremiado deu ésser ràpida i per la nostra part estem decidits

a donar-vos tota mena de facilitats per a arribar-hi, oue sols així
podrem entre tots fer obra d'un positiu valor social. Si aqueixa or_
ganització no es realitza, no sols deixarem d'obtenir els millora—

ments superiors que amb legítim•dret volem assolir, sinó que segura
ment pErdrlem lo que acabem de lograr. Deixeu la vostra bescantada

apatia per les qüestions socials, companys! Tingueu ben present aue
la unió fa la força, i que voler és poder. Animats dels millors de-

sitjós, amb plena voluntat d'obrar amb decisió, creiem que ens heu
de concedir un marge de confiança 1 acudir a la nostra crida, i als
que vos en creieu capacitats, vos preguem ens dongueu a conèixer els
vostres projectes, segurs de que els estudiarem amb la deguda, aten-
ció. Si no ho féssiu no tindríeu després dret a criticar la nostra

gestió, el no obtenir-se les necessàries avantatges per a la nostra
classe". (644)

Efectivament, si la primera batalla dels Comités Paritaria i de la
Comissió (Yllxta, havia estat la formulació d *un escalat de sous mí-

nims que havien provocat una forta polèmica 1 la decepció de molts
dependents, com hem vist, tot donant lloc, en definitiva,a una crisi
ai si del CADCI i a la renovació consegüent de la Junta d'Drganitzéï
ció i Treball, l'afer immediat era aconseguir el compliment del que
havia estat decretat per aquell organisme. L'incompliment per part

de molts patrons, dels salaris mínims o del percentatges d'augment,
provocaven noves critiques als Comitès Paritaris 1 a la Comissió -
Ifllxta, que eren titllats d'Inútils i ineficaços, especialment per -
part de membres o seguidors del Sindicat Mercantil de la CNT, 1 més

quan els dependents denunciadors de les infraccions de llurs patrons

eren represaliats per acuesta (645). La Secció d'Organització 1 Tre_
ball del CADCI havia de dirigir els seus primers esforços envers

*

aquest problema (646), que, al cap 1 a la fi, comportava la necessl.



567

tat d'assegurar l'eficàcia executiva de la Comissió iïilxta i impedir
les represàlies dels patrons contra els treballadors que exigissin

la realització dels acords d'aauella corporació.

Tanmateix per a obtenir resultats satisfactoris en les seves pres—
sions, la nova Junta d'Organització i Treball necessitava enfortir
l*organització gremial del Centre, car eren els Gremis els que ha-
vien de canalitzar les denúncies i les iniciatives prop d'aquell or_

ganisme conciliador, i els que havien de constituir la base de tre-
ball dsls representants del Centre al mateix,

La primera linia d'actuació de la nova Junta, doncs, esperonà l*ag£e

miació dels socis, tot continuant i multiplicant els esforços que

hom havia fet amo anterioritat. Com s'havia esdevingut a la renova-
ció de 1917, ara novament es revitalitzaven i dinamitzaven els gre-
mis, no sense, però, trobar dificultats per a vèncer la inèrcia i

la manca d'actuació continuada de molts socis. Efectivament, les —

reaccions dels socis a les darreres.assemblees d'Organització.i Tr£
ball, havien estat apassionades 1 les critiques dures s'havien fet
sentir. El sector renovador i de major sensibilitat social havia fet

prevaler ei seu criteri, i els seus components de tarannà més cons-
tructiu havien estat elegits per a dirigir la Secció. Però,passada
l'exaltació dels moments, molts dels qui s'havien apassionat i ena£
dit, tornaven al silenci o defugien responsabilitats i treball. D'ja
qui els esforços 1 les crides que feia el nou equip per 1'agremia—
ció a la presa de consciència societaria.

D'aquesta manera, el mes de gener de 1921, el butlletí "Acció", re-

marcava que hi havia "companys" que es feien "càrrec de la importara
eia de 1 'agremiado dels dependents i han respost a la nostra recoa

manacló. íïlés n'hi han d'altres, molts, masses, que flats en el tre-
ball que els demés realitzem, no es consideren obligats a cooperar

a l'acció social que necessitem. És menester que tots els companys
es donguin compte de que per a realitzar una acció col·lectiva amb
seguretat d'èxit cal la decisió individual, l'esforç de tots} que -

la sula voluntat d'uns quants podrà propagar idees i fins arribar a
fer prendre acords que als dependents afavoreixin, empro caldrà la
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força decisiva aue faci impossible l'incompliment de ço acordat. —

Ara mateix, amb els acords dels^Comités Paritaris i Comissió Mixta,

si bé hi han patrons que els compleixen, n'hi ha molts de refracta-

ris que no són denunciats pels seus dependents, segurament per te—

menees de represàlies i no pas per manca de voluntat. Si ara, pel

començament es resisteixen molts, més seran, ben segur, els que es

resistiran al complement de millores a què aspirem i tenim dret. -

Per evitar això, cal una organització dei dependent amplia, ferma i

ben orientada. £s la força que anem a crear amb els nostres gremis,

capacitant-nos per a Is lluita que calgui enfront dels patrons que

es resisteixen a reconèixer la nostra personalitat." (647)

El mateix butlletí d'abril de 1921, publicava un nou comentari de la

Junta d'Organització i Treball, titulat Voler és poder, que slnte—

titzava les idees d'aquest grup dirigent, el llenguatge del qual -

era una mostrareis nous aires introduïts i que traslluïa el context

sobre el que es mola ai si del CADCI: "Sols a 1'exteriorització de

la ferma voluntat de triomfar, filla del desig fortament sentit per

la majoria dels nostres con socis, d'assolir el lloc que Justa i in-

discutiblement ens pertany dins la humanitat organitzada, traduït -

tot ço en l'estreta col·laboració i apol. aue venen prestant als qui

per voluntat sobirana de nostra Assemblea, regentem aquesta Secció,

podem avui, ja, enorgullir-nos de la tasca realitzada, que tan sols

és la pedra fonamental de la que devem realitzar. Voler és poder, s*

diu el popular adagi, i voler és poder, repetim nosaltres, aue bona

afirmació de ço n'és la tasca feta, que no retrèiem pas per vanitat

de persones, sinó p-r exemple de consocls, Al marge d'aquests com—

panys que amb seny 1 fortitud han espurgat de son esperit els dub—

tes, han esventat les basardes de l'exigir, hi oueden companys, mas^

sa nombrosos per cert, que encara senten dintre seu, els batecs d'un

esperit més propi d'esclaus que d'homes lliures. Poques 1 fins min-

ses si voleu, podran tltllar-se a les avantatges assolides, als —

drets consagrats com a propis del nostre estament social; però més

minses i menys foren, si s'haguessin hagut d'assolir per l'esforç

d'aquells que maltrat tindré l'apoi de ço que és llei que els empa-

ra, la yeva feblesa la fa caure en desús i permet vulneuar-la 1 —
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transformar-la. Que els patrons en sa majoria es resisteixen a com-

plir-la, que procurin per tots els mitjans 1'escabullir-se del seu

compliment, en aquestes terres d'egoisme i manca de capacitat, fins
es pot trobar lògic; però que això sigui factible per 1'estulta —

complicitat de companys nostres de dependència, ni volem ni podem

aaceptar-ho, i farem tots els esforços imaginables per a posar-hi fi

car no és pas radicalisme societarl, les espasmòdiques manifestacions

d'un Consell general, ni l'acritud, censurant a volguts companys que
amb seny i fortitud treballen per la reivindicació del nostre esta-

ment, sinó que radicalisme ho és precisament, ei seny en les idees,

la conseqüència en la tasca 1 la fotitud Inconmovible en I'exigen—

eia dels drets assolits i també, malgrat molts així no ho creguin,

en el compliment dels deures. £s verament una vergonya, companys, -

oue els dictats de la Comissió Mixta siguin befats, no per la volur»

tat patronal poc aprensiva, sinó per la servil aquiesclència del de

pendent. Alceu-vos, companys, damunt les misèries del Jo, i en bé

de tot, denuncieu tot ciuant sigui una infracciór'dels pactes -fets -

entre patrons í. dependents e la Comissió fílixta-. Voler és rpoder,
no ho oblideu; bulguem i podrem, que si no ho féssim, seriem uns e¿

claus dignes de oue altres volguessin i paguessin per nosaltres",
(648)

Per a l'organització gremial, precisament, hom havia d'insistir i -

trescar per tal de dur a terme el cens gremial dels dependents del

Centre (649). La nova Junta, presidida per Ricart i Sala, elegida à

l'assemblea del 10 de Juny de 1921 i que significava la continuïtat

en persones i projectes de l'anterior, prosseguiria la mateixa tas-
ca. Aquella remarcava precisament que "una de les darreres actuacions

de l'anterior Junta de Coern" de la Secció, havia estat "el començéj

ment de l'organització gremial dels nostres socis", i reconeixia -

que "aouesta organització que ha intentat fer-se diverses vegades,

fins ara mal s'ha aconseguit d'una manera completa i satisfactòria"»

"Però cal dir ben alt -afegia més endavant- que la principal causa -

d,ue gestions de Juntes anteriors no hagin reeixit és l^apatia de la

majoria de vosaltres a complir aquesta obligació. Si no ompliu les

fulles del Cens gremial acuesta Junta fracassarà també en aquesta -
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tasca. El nostre Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la

Indústria està obert a totes les especialitats de la nostra profes-

sió des de les més humils a les més ben remunerades, i hem de llui-

tar per tant per a què al marge del nostre Centre no sorgeixin orgj

nitzacions d'especialitzacions. Totes elles poden i deuen organit—

zar-se gremialrr.ent dins la nostra Institució, conservant per a com-

plir llurs fins la necessària autonomia però no desentenent-se de

cap manera del gran principi de solidaritat sense el qual es condem

narien a la debilitat i a la impotència." (650)

Dins d'aquesta línia d'actuació, doncs, el Gremi de Detallistes, aue

el vèiem actuar el darrer trimestre de 1918 i a començaments de 1919,

tot canalitzant denúncies contra els infractors de la llei de la -

Jornada mercantil (651), el 25 de febrer de 1921 es tornava a recons

tltuir (652). Els seus dirigents cridaven els dependents a l'organit

zació i a l'entusiasme en la tasca societaria (653), si be també h¿

vlen de mostrar sovint aueixes per la manca de continuïtat en la -

lluita dels dependents i de col·laboració i suport actiu dels deta-

llistes del CADCl (654). Aixi, ei butlletí "Acció" de gener de 1922,

es dolia da la "situació in xic aïllada" en la que es trobaven "els

individus que, amo sacrifici u± un pregon a'amor pel Centre i per

les reivindicacions de la nostra classe, han acceptat un càrrec di-

rigent, en qualaue Secció o gremi del nostre Casal. Representa avui

numèricament el Centre un valor immensj té , sens dubte, la majoria

de dependents associats de Barcelona. Una prova ben evident és les

discussions (apassionades, poxser) plenes d'un fervor espiritual,

filles d'una frisança noble per una posició preponderant dintre del

món social i que la nostra situació sigui ben definida i clara. Ai-

xò, evidentment, vol dir que els individus que pesa sobre d'ells -

les feixugues càrregues de les tasques dirigents s'han de veure, ~

sempre, assistits per tots els que composen llurs col·lectivitats,

perquè les rutes a seguir tenen ara una gran responsabilitat. Qual-

sevol individu cjue de fora casa es mirés això, creuria amb tota la

bona fe que estem abocats a grans aconteixements. Doncs res més

lluny de la realitat. Havent estat publicat el Decret de que es te-

nia d'anar a complir el buit en els Comitès Paritarls i la Comissió
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lïîixta que per malalties i altres motius, companys nostres deixaren,

el Gremi de Detall, tenint interès de portar allí homes que s'havien

significat en Íes seves converses com a lluitadors, va cridar-los;
alguns no respongueren i altres que ho feren es negaren a acceptar,

com és de suposar donaren les seves excuses, al·legant un d'ells que

el dependent és desagraït i que no mereix que per ell ningú se sacr_i

fiqui, i els altres s'espantaren per la responsabilitat. Es molt -

trist, companys, oue això passi, puix si no hagués sigut que trobjj

rem més tard individus que ferida la seva dignitat i també per do—

nar una lliçó acceptaren, hauríem tingut de pregar a una altra entl

tat de dependents que ells els hagués omplert pel seu compte» La -

Secció que hauria de tenir més adeptes sembla que sigui quasi per -

tots la més despreciada. Cal tenir en compte que si en altre temps

no hi hagués hagut qui exposa la seva tranouilitat, el treball i -

fins tarmé sa pròpia llibertat, avui encara s'obriria els diumenges

fins a les dues de la tarda i els dies feiners de les set del mati

fins a les deu de la nit. A qui es deu això? A aquells dependents -

que sentit-se homes feren respectar lo que encara no era llei. No

és prou ésser soci del Centre i gaudir dels seus avantatges, és prj2

els lluitar, que lluitant és com s'obtenen les victòries. Fem tots

un petit examen de consciència tot pensant quantes altres coses no

s'haurien pogut fer sinó haguéssim regatejat el nostre esforç".(655)

En un altre ordre, l'actuació del Gremi de detallistes, com la dels

altres, es canalitzava a través de la Comissió lYlixta, tant pel que
feia a les condictins laborals en general com a la remuneració i a

l'horari de treball en particular, tema al oue Ja ens referirem ert
parlar més concretament d'aquell organisme.mixt (656). A finals de

1922, el Gremi comptava amb les Agrupacions d*0bjectes d'escriptori,
cases editorials i similars; de Teixits, de Mercers, de Camisers i
de Sastreria, cada una amb la seva Junta de govern. (657)

El Gremi de Confiters- s'havia format.com una Agrupació del Gremi de

detallistes, el novembre de 1918 (658), esdevingut més tard gremi -

independent (659), mostraria un esperit remarcablement combatiu es-

pecialment en la qüestió del salari mínim i de la Jornada mercantil
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(660), tot cridant en aquesta qüestió i en altres, a fer denuncies

contra els patrons que no obelssin els acords de la Comissió (Ylixta

(661). Les sessions d'acuest Gremi resultarien igualment vives com

la reunió general extraordinària del 18 d'agost de 1920, en la oue

Lluis G. Fabregat, vocal dependent, als Comitès Paritaris, en deba-

tre's precisament el tema de la Jornada mercantil, que començava a

plantejar-se al si d'anuest organisme pel que feia als detallistes,

s'oposaria a una fórmula presentada pel president del Gremi, Amer

Sèculi (662). "Es precís recordar- subratllaria- que el nostre Gre-

mi és fill d'un,,sens fi d'injustícies contra nosaltres comeses i f_6

ra molt dolorós, volguts companys que aquell entusiasme que ens va

reunir un dia per acabar per sempre acuell vergonyós servilisme de

que n'érem Juguet anés en decadència. Frego a tots els companys que

vivifiquin el seu esperit de reivindicació, única manera que podrem

mantenir la nostra personalitat social. No vulgueu ésser una excep-

ció; costi lo que costi, abans de tolerar això hem d'entrar en el -

terreny de la lluita. Aquestes paraules -afegeix el comentari d'"Ací

ci6'*-causaren gran impressió al Consell general -del Gremi-; moti-

vant per consegüent, un ampli vot de confiança al Delegat Fabregat

-als Comitès Paritaris-, paladí de la nostra causa". (663)

Lluïs G. Fabregat, fóra un dels animadors principals d'aauest Gremi

(664). En dimitir Amer Sèculi, com a president, a causa d'establir-

se pel seu compte i deixar d'ésser treballador, Fabregat fóra elegit

el seu successor en -la Junta general extraordinària igualment anima

da i polmlca, celebrada el febrer de 1921 (665). En prendre posses-

sió la nova Junta, recordaria "un cop més que la unió fa la força,1

que sols per la força és venç. £s precis combatre a la burgesia en

tots els ordres de manifesta immoralitat i en aquells freuents casos

d'atropell sistemàtic. Se'ns fa necessària la preparació i la sele£

ció de posicions enfront à.;-les seves; sols així, ben units tots, p£

drem viure, -alcançant a la vegada el triomf de les nostres reivind¿

caclons." (666). Aquest gremi també acceptaria el 7 de Juny de 1921

la Inclusió dels "auxiliars de dependents" o mossos al si del mateix

(667),i, entre.d'altres manifestacions, organitzaria unasubscripció

"per aliviar en lo possible les necessitats dels companys dependents
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socis del Gremi que lluiten actualment a l'Africà" (568).

El 12 de febrer de 1921, per un altre costat, es constituïa un nou

gremi, el d'Escriptori (669), que cercaria, com els altres, de ca-

nalitzar les reivindicacions del seu ram a través aels Comitès Pari

taris i de la Comissió Mixta i convidaria, en aauest sentit, els —

agremiats a denunciar les infraccions patronals (670). El Gremi hau.

ria de reaccionar igualment enfront dels acomiadaments produïts a -

causa de la crisi econòmica 1 de les represàlies que afectaven tam-

bé socis del Gremi (671) i contra algun moment dtHinèrcia" (672) -

que la Junta de govern, elegida el 10 d'agost de 1921 i presidida

per fïlarcei.ll Pascual i Torres (673), assajava de superar (674). Al

marge d'una reforma del reglament interiordel Gremi (675), la prima

vera de 1322 iniciava ela treballs oue havia de dur a l'organitza—

ció de les Agrupacions de Banca i Borsa (676), de Dependents de -

Transports 1 Duanes (677) Assegurances i publicitat (678) 1 Drogue-

ria, perfumeria, productes químics i farmacèutics (679). Finalment,

hauríem de destacar el cicle de conterències d'orientació professi£

nal que organitzaria aquest Gremi, el curs 1921-1922 (680), entre

les que caldria subratllar la de Pau Criera 1 Cruz,membre de l'Ass£

ciacio de Viatjants del Comerç 1 de la Indústria 1 vocal de la Ço—

missió (Ylixta que parlaria sdòre "L'acció de la Comissió lYlixta del -

Treball en el comerç de Barcelona; reivindicacions, perspectives i

orientacions", el 18 d'abril de 1922 (681), i la de manuel Alcánta-

ra i Gusert, president d'Educació Instrucció del Centre, que disse£

taria sobre "Un assaig teòric de realització del Socialisme. La uto

pia de Lucien Desunieres" (682). En aauest cicle, parlarien també

Emlgdi Fernández, soci del CADCI (683), oue inauguraria el cicle,el

16 de novembre de 1921, tot parlant sobre "El Follow up system"

(684), Ferran Boter, director de les Escoles lYlercantils Catalanes ,

Antoni Planas, vicepresldent del Gremi, Josep flfl.-Pi i Sufler, Ramon

60ell, professor de l'Escola d'Alts Estudis (mercantils de la manco-

munitat, i miquel Vidal i Guardiola, cap de la Secció d'hisenda de

l'Ajuntament de Barcelona (685).

Com a fruit dels nous esforços oue hora feia per 1'agremiado, la -

tardor de 1920, sorgia també el nou Gremi de barretaires (686),
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presidit per Francesc Forasté (687), i que, segons declararia "en —

una comunicació als patrons, tenia al seu si "gairebé la totalitat

de la dependència especialitzada en el ram" (688). La preocupació

pel compliment de la Jornada màxima legal fóra una de les seves ma-

nifestacions principals (689). Esmenten^ encara, l'assaig de crear

un Gremi de fïlagatzem, el març de 1921 (690).

Tanmateix, el gremi de vida més activa i actuació i creixement pro-

gressius i sense intermitències, era el de Viatjants i Corredors -

(691), del neixement i desenvolupament del qual ens en vàrem ocupar

al capítol anterior (692). Caracteritzat per un fort sentiment cata

lanista (693), amb les seves actuacions internes com les festes de

l'aniversari del Gremi (694) o de caire cultural com les visites -

que organitzava el 1922 a l'Escola del íïlar i a l'Observatori Fabra,

(695) a part de les sessions per les reformes de la seva reglamenta

ció interior a les que procediria en anuest període (696) o la pu—

blicació d'un butlletí l'agost de 1919 (697), el Gremi de Viatjants

i Corredors, creava el 1922 una Assessoria Jurídica (698) i dula a

terme 1 prosseguia les seves campanyes, Ja fos per la higiene i la

salut públiques, especialment durant l'epidèmia de grip de la tardor

de 1918 (699), Ja contra els augments injustificats, ¿tes deficièn-

cies o abusos de les fondes (700), Ja en el mateix sentit pel que

feia referència a les companyies d*autos de línia (701) o de ferro-

csarrils (702) o, enfl, sumant-se a reivindicacions de la Secció d *p_r

ganització i Treball com la de la supressió de l'impost d'utilitats

sobre els sous dels treballadors mercantils (703). El Gremi partiel

pava als Comités Parltarls i a la Comissió ffiixta (704), a part d *a_l

tres nombroses manifestacions (705), de les que harlem de subratllar

especialment l'organització d'una excursió a Paris, Versalles 1 Ve£

dum, del 24 de març al 2 d'abril de 1923 (706) que donaria lloc a

l'expressió del sentiment nacionalista en diversos moments com a la

recepció del Centre Català (707) o als indrets relacionats amb els

fets bèl·lics i amb la presència dels catalans a la primera guerra

mundial (708). Joan lïlata, Josep Salué i especialment Antoni Nadal,

animaven acuest gremi $709) que el novembre de 1920, tot participant

del moviment renovador ue es desenrotllava al si d'Organització 1 -
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Treball, publicava un manifest, dirigit als viatjants i corredors de

tot Catalunya, tot "palesant-los els avantatges indiscutibles de -

l'associació" 1 remarcant que cada dia es feia "més imperiosa la n£

cessitat d'actuar units, disciplinats sota un esperit de classe, --

prescindlnt de particularismes funestos i, d'individualismes eixorcs,

per tal d'assolir la major suma possible d'avantatges per a la col-

lectivitat" (710).

En una segona línia d'actuació el Centre maldaria per l'organització

dels dependents més enllà del CADCI i de Barcelona mateix. Ja vàrem

assenyalar com a imatge i semblança del CADCI, havien anat sorgint
per tot Catalunya centres de dependents i com el 1913, la primera en

titat havia organitzat la primera assemblea de dependents de Catalpa

nya. El 19 de maig de 1920, com hem escrit més amunt, se celebrava

a Sabadell una nova assemblea, convocada pel Centre de Dependents

d'aquesta ciutat, una de les conclusions de la ouai era la d'establir

una federació d'entitats de dependents (711), que constituïa el pri

mer pas en la creació de la Federació de Dependents de Catalunya.
Creats els Comitès Parltaris i la Comissió (Ylixta del Treball en el

Comerç de Barcelona, tasca a la que s'havia dedicat prioritàriament

lïlaria Vendrell i la Junta de govern d'Organització i Treball, decre;

tada la primera escala de sous mínims i d'augments i renovada la -

Junta d'Organització 1 Treball del CADCI, com a consopència de les

reaccions desencadenades dins del Centre davant d'anuest polèmic e¿

calat, a finals de 1920 es duien a terme els treballs per a consti-
tuir formalmente aquella Federació i hom convocava una assemblea -

d'entitats de dependents de Catalunya al local del CADCI de Barceló
na, per al 16 de gener de 1921 (712). Francesc X. Casals, lYlarià —

Vendrell i Josep Ricart i Sala eren delegats pel Consell Directiu -

per a representar el CADCI a la mateixa. A més a més hi participaven
els centres de dependents de Sabadell, Reus, Lleida, Vic, Valls, Ta

rragona, lïlataró, Terrassa i flflanresa 1 la Unió Ultramarina i la Lli-

ga de Corredors de Barcelona, a part del Sindicat d'Empleats de Bar»

ca i Borsa, "en qualitat d'informació? 1 de l'adhesió del Centre de

dependents de Girona. L'assemblea aprovava els seus estatuts i una
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quota de deu cèntims que havia d'ésser pagada per tots els afiliats

a les entitats federades (713). Pel que feia al Comitè Executiu de

la Federació, Francesc Xavier Casals n'era elegit president (714).

La Junta general extraordinària de socis d'Organització i Treball»

el 23 de febrer de 1921, aprovava per unanimitat, per la seva banda

l'establiment d'aauella quota mensual (715).

Pei aue feia als seus estatuts, la Federació, domiciliada a Barcel£

na, tenia com a finalitats "la creació i defensa de la personalitat

del dependent en la vioa social" , 1 "'organització total i constant

de la dependència de Catalunya i la coordinació de la seva actuació

econòmica, social i cultural", 1 "el millorament i dignificació del

dependent, dotant-lo dels elements necessaris per a intervenir, com

a personalitat definida en la vida social, baix tots els aspectes"

(716). La base de la federació la formaven les organitzacions locals

que tinguessin més de 50 adherents, les quals fruïen d'autonomia com

pleta, "per a resoldre els assumptes i conflictes de caràcter local

sempre oue la seva resolució no contravingui els acords vigents de

caràcter general nue hagi acceptat la Federació", i tenien dret al

suport d'aauesta darrera i de les organitzacions federades Hen tots-

els aspectes de l'actuació de la classe, previ estudi i acceptació

del Comitè Executiu". Les entitats locals, pel seu costat, s'englo-

baven en "agrupaments comarcals" d'acord amb la distribució geogrà-

fica de Catalunya en aouest aspecte, amb l'objectiu de "vetllar cons

tantment pels interessos de la classe, en l'ordre comarcal, cuidar-

se de crear organitzacions dependents allà on no n'existeixin, cons

tituir delegacions adherides a les organitzacions veïnes allà on ho

hi hagi suficient nombre de dependents per a constituir una associ^

ció, fins a arribar a la total organització de la dependència de la

comarca", i regits per una Junta d'Agrupament. Pel aue feia a la F£

deració, aquesta era "regida i administrada " per l'Assemblea Gene-

ral, el Consell Federal i el Comitè Executiu, constituïda la prime-

ra per dos delegats de cada una de les associacions de dependents -

que integraven la Federació; pel Comitè Executiu i dos delegats de

cada agrupament comarcal, el segon, 1 per un president, dos vice-

presidents, un secretari, un vlce-secretari, un tresorer i un comp_
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table el Comité Executiu (717).

El butlletí "Acció" del CADCI del març de 1521, remarcava la tras—

cendència d*aquest organisme novell, car 1'"acció mancomunada" era

el "mitjà niés eficaç" per a "assolir les nostres Justissimes reivin

dicacions, sempre anhelades, però mai sentides amb la intensitat

d'avui". "Aquesta predisposició a la unió -afegia7 és símptoma afa-

lagador; és el desvetllament d'un somni aclaparador que tenia sdtme_

sa la nostra classe a una inèrcia anquilosada que l'incapacitava

per a obtenir un triomf. Aquesta predisposició és un reconeixement

de la nostra pròpia personalitat com a dependent, és el convenciment

que el dependent, soclalmentíconsiderat, no pot ésser altra cosa que

dependent. Dependent que té drets a reivindicar; dependent deslliu-

rat Ja d'un prejudici que l'ha fet viure amb vilipendi; dependent *

que reclama, exigeix un lloc, no preeminent, però Just, digne, en -

l'acció propugnadora d'humanes reivindicacions. Per això creiem que .

lo més important és la plena consciència de l'interès d'unir-se, la

necessitat d'una relació mútua, directa, entre les entitats de de -

pendents; la consagració d'una solidaritat germanlvola. La Federació

de Dependents de Catalunya pot ésser líenla féconda qe ha de laborar

una veritable tasca social! ha d'ésser el fonament de la nova vida

social dels dependents. No pot continuar la paradoxa cunyent, la —

incruenta tragèdia del dependent, pretèrit, mai remunerat, exigint-

li coneixement, molts coneixements perquè quan més cultivat son in-

tel·lecte, més sensible, més dolorosa sigui la paradoxa sarcàstic^

de veure's més mal pagat que l'últim analfabet que una allau Immi—

gratòria ha portat a la urbs. Comencem a realitzar •els nostres ideals

La Federació és una realitat. Ara, entre tots, donem-ll vida, vigo-

ritzem-la, fem-la digna del nostre valer. Que sigui ella la que po£

ti ben enlaire el làbar sant de la nostra creuada i que aculli amo-

rosa a tots els dependents de Catalunya!" (718).

La Federació de Dependents de Catalunya, constituïa un graó més en

el procés de la sindicalització dels dependents catalans i de llur

presa de consciència de classe. En aquest"sentit, les resolucions

de la primera assemblea de la Federació, celebrada a Reus el setem-

bre de 1921 foren prou significatives, comhem de veure tot seguit.(719)
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Aprovats els estatuts pel Govern Civil, hom organitzava la primera

assemblea esmentada de la Federació per al 24 i 25 de setembre de

1221 {720), no sense però que es deixés de manifestar algun parer

crític davant de la trobada anunciada i de l'estratègia reformista

que adoptava aquella organització, com ho feia Jaume Cardas, nova—

ment a través de les planes de "El Diluvio", mitjançant tres arti—

eles titulats La Federacióde Dependents de Catalunya (721)» En el

primer Cardús subratllava que no "se'ns ha fet la gràcia de posar-

nos en antecedents del que es projecta deliberar", fet que aferma-

va "la continuïtat dei distanciament de dirigents i dirigits", 1

sobre tot s'interrogava sobre els "principis" que havien de "presi-

dir l'obra i fer-la útil amb l'ünic i exclusiu interès de la classe"

"L*obra pot ésser parlamentària -afegia-, seguint els corrents ac-

tuals de la democràcia i confiant la seva eficàcia pel camí calmos

de l'aplicació de la lleiu creada o de la promulgació de les que —

manquin. Per aquest mitjà no es farà res;rmés que assentir i refer—

mar ei criteri democràtic-burges, en el caire Jurídic, de la lenta

evolució de les reformes socials i econòmiques del poble. De fet el

concepte i Interpretació del Dret no varia; la tasca es limita a la

col·laboració, no a la lluita; la potència per Uorganització no es

crea." (722). "El concepte Jurídic del Dret -manifestava més enda-

vant- sols per la força de l'organització capacitada podrem subver-

tir-lo; aauest és el primer punt a tractar i a deixar resolt en el

pròxim Congrés de la Federació. Devem abandonar definitivament ,per

Ineficaços, tots els procediments burocràtics qutr la democràcia ac-

tual esgrimeix i defensa perquè en ells resideix ei seu poder pací-

fic. De la llei, tot allò que ens reintegri en els drets; de l'orgja

nltzació, la força per a exigir-ho. " Val a dir que el mateix dia

que Cardós publicava ei seu article , "El Diluvio" reproduïa també

els temes de la propera reunió d'entitats de dependents (723), fet

que comentava Cardús al seu segon article tot insistint sobre la t£

si defensada el dia anterior; "Les ponències enunciades no és que -

deixin de tenir interès ni merèixer urgència, però serà inútil dis-

cutir, treballar, prendre acords, etc. si prèviament la força de -
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l'organització no és un fet". Després de subratllar la impotència

dels depenuents davant els patrons a desgrat de la Comissió mixta -

(724), assenyalava que la Federació, "revestida de la suprema auto-
ritat que deu exercir damynt els organismes que li són adherits, ve

obligada primerament que tot a realitzar o fer realitzar la tasca

que fins ara cap, absolutament capj entitat de dependents ha realit

zat; el crear l'esperit de classe(...)" (725) i criticava que s'ha-

gués cregut més "fins avui" "en l'eficàcia de l'obra evolutiva oue
permet la col·laboració amb el mínim risc, que no en l'acció cread£

ra i constructora que els preparatius per a la lluita exigeixen"f
així com ei fet que a causa de "no existir la deguda classificació

en virtut dels càrrecs cue ocupen, dels dependents, ens trobem oue
la massa és constantment representada pels qui el problema mínim de
la vida el tenen Ja resolt" (726). Finalment, desprès d'haver plan-
tejat els principis que ell creia havien d'infondre l'organització
sindical dels dependents en els dos articles anteriors, Cardús, en

el tercer, concebia "la personalitat de la Federació", "revestida
de tots els atributs del poder executiu" per a "canalitzar les prò-

pies iniciatives i per a auè resultin eficients les que provinguin,
prèvia deliberació, de les corporacions que l'integrin" (727). La

Federació havia d'ésser "el braç executor en tots moments", i el
"centre de gravitado on fermenta constantment ei pensament fins a
prendre forma, irradiant-se en idees, fixant la norma amb tota l'aij

toritat moral damunt la vasta organització, perquè la Federació deu
ésser l'organització mateixa" (728). "No s'han concretat els princl^

pis -tornava a doldre's Cardús- al menys cap de les ponències enum£
rades en parla, i Ja va a tractar-se dels drets sense crear la for-
ça o quan menys organitzar-la. Allò tan combatut de 1'has menys i
de la pesseta més ho plantegem ara nosaltres amb els drets als bene_
f ids, retirs obrers, mutualisme, etc., amb la sola diferència de

que l'associació forçosa deixem que sigui un fet per obra i gràcia
de la llei" (729).

Aquestes critiques recollien, sens dubte,, les opcions més radicals
al si del CADCI, i significaven la presència d'uns postulats sindl-
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calistes afins a la ÇNT, o, si més no, a les concepcions del socia-

lisme marxista del moment. Probablement el nacionalisme separava -

aquest nucli de socis més esquerrà del Centre de la CNT, pel que és

comprensible que d^aqui sorgissin alguns dels futurs components que,

a través d'Estat Català, evolucionarien cap a possicions comunistes

-Estat Català Proletari, Partit Català Proletari, PSUC, Bloc Obrer

i Camperol, POUT), etc.- si bé aquest no fóra el cas de Jaume Cardûs.

En aouests moments, tanmateix, no existia un abisme entre els socis

més esquerrans i els nous dirigents del CADCI. Aquests, efectiva—

ment, eren més radicals que els de la generació de Puig 1 Esteve i

Rafael Pons i si bé seguien defugint els mètodes anarcosindicalistes

i acceptaven una tàctica reformista i gradualista, llurs objectius

anaven r.esdevenint cada cop més clarament socialistes com Ja hem vist

en alguns textos amb anterioritat i com haurem de veure amb major -

exactitud més avall. De fet s'arrengleraven al costat del sindicales

me reformador sobre el aue es basaven alguns dels partits socialis-

tes europeus. L'adscripció socialista democràtica de diverses anima-

dors del CADCI i de la Federació era prou clara. D'aquí que, a I'BJS

pera de Is radicalització de les posicions a la segona república, -

els plantejaments del grup Casals-Ricart-Ràfols i d'un Cardós tin-

guessin tendencia a confluir progressivament, com ho assenyalarem

també més endavant.

Els trets que caracteritzaven el model sindicalista del Centre i de

la Federació quedava precisament prou ben definit a través de lœs

sessions de l'assemblea de Reus. Allí els delegats de les diverses

organitzacions mercantils (729 bis) , debatrien deu ponències que

versaven concretament sobre la "necessitat que per a l'elevació ri-

del nivell de vida de la dependència les nostres organitzacions -

complementin llur actuació defensant els nostres salaris", a cura

de Ràfols i Camí (730); "El problema de l'internat" a càrrec de

Narcís Sureda (731); "Millores a demanar per a l^estament de Viat-

jants i Corredors", a cura de Joaquim Codina (732); "El Segur oblJL

gatori de retirs obrers", a càrrec d'Emigdi Fernández (733), "Con-



581

venlència d'Infiltrar en el dependent l'esperit del mutualisme", per
Antoni Vallejo (734); "Contracte de Treball 1 sindicació forçosa*1,a
cura de Ricart 1 Sala (735); "Necessitat de coordinar 1'actuació -

cultural de tots els Centres o Entitats de Dependents de Catalunya,"
per HHanuel Alcántara i Gusart (736); "Influència de la cultura físjL

ca en el pervindre del dependent", a càrrec de Ramon Sarsanedas —
(737), "Retribució del Treball. La participació en els guanys" a ctj

ra de Josep Salas i Emigdi Fernández (738); i "El millorament so—
cial dei dependent per mltj a dels Comitès Paritaris i les Comis

sions mixtes" per Marià Vendrell (739). En acabar, al costat d'al—
tres mocions (740) J. Ricart i Sala, J. Sala, Baptista Botella, F.
Auladell, Joan Garriga, F. Alentorn, Joan Oller, A. Domínguez, R.

Bosch i Josep Solé, presentaven una proposició que era aprovada per
unanimitat i a la que ens referirem parcialment en un altre apartat:

"Els que sotscriuen tenen l'honor de presentar a la tercera Assem—
blea de Dependents de Catalunya (741) que declari solemnialment -—

1. La nostra condició clara i concreta d'obrers. II. Que la nostra
posició entre les-lluites socials que avui bateguen en el món, ha

d'ésser de conformitat als corrents moderns de reivindicació social,
1 III. Que l'actuació de la Federació de Dependents de Catalunya deu
rà anar sempre encaminada a la intervenció i conzrol amb les nos—

tres organitzacions prop de les clases que detenten la nostra riqu£
sa". (742) Francesc Xavier Casals era reelegit President de la Fed£

ració (743) en una assemblea en què gairebé tots els ponents havien
estat del CADCI i la majoria de les seves seccions hi havien desen-

rotllat temes del seu camp concret d'actuació (744). Aquesta Assem-
blea (745), com la mateixa creació de la Federació de Dependents de
Catalunya,constituïa, sens dubte, una fita remarcable de la histS—

ria dei CADCI i una confirmació de la línia renovadora dels nous d¿
rigents, d'Organització i Treball i del mateix Centre, car Francesc

X. Casals, feia pocs mesos que havia estat elegit també president
del CADCI. Per una altra banda, el CADCI hi feia sentir lògicament

ei seu pes com a conseqüència de representar els seus socis el 60%

del total d'afiliats de la Federació (746).
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La història de la Federació de Dependents de Catalunya -anys després

Federació d'Empleats i Tècnics de Catalunya- exigiria un estudi siri

guiar que escapa de l'abast de la nostra obra. En els seus primers

anys que coincideixen amb el période que estudiem, esmentarem tan

sols l'actuació que dugué a terme per tal d'acomplir els acords de

Reus com la participació a la campanya del CADCI per la supressió -

de l'impost d'utilitats sobre els sous dels dependents (747), la -

participació o la solidaritat mostrada en reivindicacions com la de

la inclusió dels dependents d'empreses de serveis públics dins del

règim dels Comitès Paritaris i de la Comissió (Ylixta (748) o en con-

flictes com ei bancari, protagonitzat pel Banc Hispà America la pri

mavera de 1923 (749). La Federació de Dependents de Catalunya crit_i

caria també la política econòmica del govern, en especial la seva

política aranzelària i comercial, en una comunicació adreçada als -

ministres de Finances i d'Estat, el Juliol de 1922, tot oposant-se

tant al proteccionisme a ultrança com al lliurecanvisme excessiu,

d'acord amb les resolucions aprovades'a l'Assemblea de Reus (750).

La Federació hi defensava el dret de la classe obrera de Catalunya,

d'acord amb el que hom havia aprovat a Reus, a tenir "punts de mira

propis" davant del proolemes del comerç internacional, "fonamentat

en llur doble condició de treballadors que aspiren a alts salaris i

de consumidors aue desitgen baixes preus en les coses", (751), refjj.

sava "l'absurd criteri abstencionista del proletarial davant els -

problemes econòmics" (752), manifestava el "profund disgust" amb -

què havia vist "la incoherent 1 absurda política econòmica -si tal

nom pot donar-se-li- en acuests últims temps seguida pels governs

delí'Estat, política que ha evidenciat i culminat desastrosament —

per l'economia del pals, en els recents tractats comercials acabats

amb diferents països i especialment el signat amb la República frari

cesa" (753), i ei sacrifici que implicava dels interessos industrials

als agraristes (754), amb les corresponents conseqüències soore Ca-

talunya: "Aviat anem a veure truncades nombroses manifestacions de

l'activitat industrial, sobre tot de la nostra Catalunya, que ha——

vien aconseguit arrelament 1 independència, aprofitant les avantat-

joses circumstàncies aue reportà a la nostra economia l'últim lus—
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tre" (755). "Dolent i detestable -assenyalava en un altre lloc- és,

evidentment, el capitalisme, tot-capitalisme i contra ell la classe

obrera lluita aferrissadament, incansablement, fins a arribar a la

implantació dels seus ideals de Justícia 1 d'equitat, Però, el capi.

talisme a l'espanyola, és el pitjor de tots, perquè és un capitally

me de poble atrassat, de nucli atàvic." (756). -

Com el CADCI se sumarla a la campanya contra ei terrorisme, i faria

seva Igualment la campanya del primer perquè"la dependència celebrés

la festa del primer de maig, el 1923 (757). El 28 i 29 d'octubre de

1S22, per un altre costat, celebrava una nova assemblea a lïlanresa -

(758), en la qual era elegit president Josep Ricart i Sala (759).

Pel que feia a la participació del CADCI, a més a més, de continuar

recaient sobre un dels seus dirigents la presidència, hi prenien -

part, com a ponents, Emigdi Fernández sobre el tema "Envers l'eman-

cipació del dependent", Ramon Ràfols 1 Camí sobre "l'enrobustiment

de les organitzacions locals de la dependència comercial de Catalu-

nya", a part de Francesc Xavier Casals, com a president sortint, i

Bicart Sala i Antoni Lloret com a delegats del Centre (760). L'As-

semblea aorovaria també la creació d'un butlletí portanveu de la

Federació, la sol·licitud de creació de comitès paritaris 1 comis—

slons mixtes de treball " a totes les importants capitals igual a

la que funciona a Barcelona", la "representació de les associacions

deidependents en tots els organismes oficials" a excepció feta dels

municipis, diputacions provincials i Parlament ; adreçaria un tele-

grama de felicitació al President del Consell de ministres per la

destitució de (ïlartlnez Anido i Arlegui com a governador i cap de p£

llcia, respectivament, de Barcelona i fóra refusada una proposició

perquè la Federació ingressés a la Federació Nacional de Dependents

(761). Esmentem, enfl, concretament, la ponència de Ràfols i Camí -

subre l'enrubustiment de les organitzacions locals de la dependència

comercial de Catalunya, que proposava entre els diversos "camins" a

emprendre per a aquesta finalitat la unió de les "diferents associja

clona de dependents de cada ciutat de Catalunya" en una "sola enti-

tat". "Es clar -afegia- que no hem de pretendre unir coses heterogj^
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nies. (...) ES clar també que amb aquelles altres que representin

un esperit de conformisme social tampoc devem vuler-hl la unió per-

què de cap manera hem d'aspirar a augmentar el número dels nostres

adherits a costa d'un afebliment del nostre esperit francament reno

vador. Tampoc hem de pretendre la unió amb aquelles entitats que — '

sustentant una tesi catastròfica i encaminant tota llur actuació a

provocar aqueix cataclisme, descuiden llastimosament el present per

a pensar sols en futurs paradisos. Amb aquestes dues últimes cías—

ses d'entitats, les nostres entitats locals poden tenlr-hl tractes

circumstancials, per qüestions concretes i determinades, però since

rament parlant^crec que no poden aspirar a fusionar-ss amb elles."

Ràfols proposava un model organitzatiu per a unir les diverses enti

tats assegurar-ne la solidaritat i respectar alhora l'autonomia de

cada "modalitat tècnica","!'organització gremial" (762); cada gremi

havia de tenir un delegat a cada una de les cases on els seus afiliats

trevallaven amb una missió fonamentalment, informativa (763) per a -

assabentar-se i aportar-ne ei coneixement al gremi corresponent, de

les condicions laborals dels seus companys i de tatos aquelles da—

des sobre l'empresa (preus, costos de producció, beneficis, llocs

de producció i consum, despeses de transport, drets de duana, etc.J

que permetria tenir les arrels de "les nostres entitats "clavades

a l'entranya mateixa de la societat capitalista". Ràfols i Camí marii

festaria també que quan es tractés d'una "lluita entre la casa on

treballem i la nostra organització, entre el capitalisme i el col.-

lectivlsme, aleshores la nostra eleccj.6 no ha de ser dubtosa; la -

lleialtat, la disciplina, la fidelitat, la honradesa han de ser per

a la societat futura, no per aqueixa corrompuda 1 injusta sacietat

actual" (764). A la mateixa ponència Ràfols i Camí subratllaria la

necessitat de fer comprendre per la persuacció i mai per la violèn-

cia, la necessitat de l'associació dels dependents, "l'estreta rel_a

ció" existent entre "l'acció sindical obrera i l'elevació dels sala

ris, la supressió de les hores excessives de treball, l'establiment

de vacances, la fixació dels nostres drets en els casce de malaltia,

acomiadament, vellesa (...)"; que ei sindicalisme no s'aturava soLa

ment anuí, sinó que "pot i deu emplear-se (...) també en l'elevació
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de les nostres condicions de vida. L'actuació cultural, l'actuació

mutualista, l'actuació artística, l'actuació esportiva i l'actuació

cooperativista i renovadora totes poden i deuen ésser conreuades per

les nostres organitzacions perquè al fi i al cap hem de proclamar -

ben alt que nosaltres treballem per a viure; no vlviem per a trebar

llar. (...) Hem de dir als nostres companys aue les llagues socials

han sigut posades sempre al descobert per aquells que les patien, -

no per aquells que de llur existència en surtien beneficiats . La

història no registra un sol cas aue un estat d'esclavitud s'hagi

acabat per iniciativa dels qua eren amos dels esclaus. Hem de dir -

als nostres amics que no hem d'esperar l'adveniment de cap mesies,

hem de proclamar arreu que l'emancipació nostra ha de ser obra de

nosaltres mateixos". "D'aquí per tant la necessitat de la propagan-

da i de la publicació d'un òrgan periodístic que acomplies acuesta

funció (765).

La publicació d'aquests fragments da la ponència de Ràfols i Camí,

al butlletí "Acció" prova com la Secció d'Organització i Treball s'hi

sentia identificada i cúm hi feia procreaos la ideologia socialista,

Ràfols i Camí , esdevenia, precisament el 13 de Juny de 1923, presjl

dent de la Secció Permanent esmentada d'Organització i Treball del

CADCI (766).

El primer de gener de 1923, d'acord amb la resolució de l'Assemblea

de Manresa, sortia a la llum pública el butlletí projectat amb el •*

nom de "Lluita", de caràcter mensualliccom a portantveu de la Fede-

ració. El butlletí "Acció" de febrer de 1923, reproduïa com hem vist

un dels fragments de la ponència de Ràfols i Camí per a Justificar

la seva publicació. Aquest butlletí remarcava la necessitat que ex-

perimentaven "totes les classes treballadores deCCatalunya i parti-

cularment la nostra, d'un diari netament ourer", car la "premsa ca-

pitalista" no sols boicotejava o tergiversava les noticies relacio-

nades "amb el més extremista dels obrerismos; es també respecte a la

modalitat que nosaltres representem dintre el moviment general obrer

de Catalunay que aquella premsa segueix una conducta semblant" i en

aquest sentit el- butlletí esmentava uns mots de la (Ylemòria de la -
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general ordinària de socis del Centre, Indicant que a l'hora

de voler informar "de la nostra actuació social" mitjançant la ---

"premsa ciutadana", "sovint", hom no havia trobat "aquella acollida

a que ens creiem creditors en atenció a la importància col. lectiva

dels interessos que representem. Tal actitud no és estranya; la —

premsa moderna està tota ella directa o indirectament influenciada

pel capitalisme el qual procurarà sempre ofegar tot germe de radi —

cal renovació social." (767) "S'imposa, doncs, -afegiria el butlletí

"Acció" per la seva banda- que les forces obreres i populars de Ca-

talunya, allunyades de la dèria catastròfica i amigues d'una labor

constructiva arribin a una estreta Intel. ligència per tal d'editar

ben aviat un diari ben nostre, ben obrer i allunyat de tota influ —

encía política y capitalista, flflentre tant bo serà que la dependen —

eia comercial de Catalunya pugui tenir un portantveu, una modesta -

revista mensual per ara on se tracti amb l'extensió necessària dels

nostres problemesii de les nostres necessitats, -ds les nostres entJL

tats i de llur actuació. Lluita estrenyerà i consolidarà els .llaços

que uneixen als dependents de comerç de Catalunya." (768).

Francesc Flor, í secretari general del CADCI i Ràfols i Camí, vocal -

del Consell Directiu del Centre per Organització i Treball, forma —

ven part del Consell de Redacció (769) . Entre els col·laboradors

del période que ens ocupa, cal esmentar Pere Casablancas, Pau Grie-

ra,l Cruz, Vicens Vilarasau, lYlanuel Alcántara i Gusart, Jaume Car —

dus, Pere Olivella, Josep Salas, Franc lïlarcet, Ricart i Sala, etc»

a part d 'apareixer-hi articles també de Rafael Campalans, Gabriel

Alomar, Serra i Moret i textos d'altres procedències com, per exem-

ple, del butlletí "Acció" del CADCI (770)

El seu primer número publicava un manifest dirigit al proletariat

mercantil aprovat al Consell Federal, de la Federació de Dependents

a finals de desembre de 1922 (771), el qual declarava com "era en

el bell principi de les convulsions socials que en l'apoca de la p£st

guerra agitaven la nostra terra (com a natural repercusió de les -

Inquietuds reivindicatives del proletariat universal), que naixia la

Federació de Dependents de Catalunya. La Federació s'ha mantingut -
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fins avui en un pla de neutralitat, en una actitud más o menys d'e_s

pectació enfront del moviment general obrer de Catalunya, però si -

be no poden ser-li Indiferents les lluites obreres d'arreu del món,

no podia subcriure certs aspectes, provocats amb mala fe unesvega—

des i amb plena inconsciència altres, de les que es desenrotllaven

a Catalunya. No podíem acceptar corn a bones les teories matérialis-

tes i les tàctiques catastròfiques, conduldores vers falsos i es—

tranys viaranys de reivindicació, que han sadollat en certs períodes

l'esperit dels obrers, i que posades en pràctica han donat fruits

pèssims i amargs, gens en harmonia amb els propòsits dels qui, si es

vol de bona fe, les propagaren. Tampoc fou mai nostra desig l'arri-

bar a una lluita en la clandestinitat, que no sols no la considerà-

rem convenient sinó aue portava la força brua d'un poder constituït,

de maniïesta incapacitat. Ha estat, doncs, una veritable manca de

cultura cívica, una manca de preparació espiritual, les que han mo-

tivat els anys de lluites fratricides i estèrils dels quals sembla

que acabem de sortir com d *un mal somni. I els elements directors

de l'Estat i a llurs representants aue estaven obligats a poseir

d*una manera especiallssima aquesta cultura, els encalca una respojrç

sabilitat infinitament major que ax poble, puix si aquest no és el

suficient instruït 1 capacitat, en són responsables en primer terme

els al·ludits elements. I ara que a Espanyen es parla de resuonsabl

litats, no resultaria treball endebades el que s'emplees per a po—

sar en clar les que es deriven dels fets ocorreguts durant aquesta

lluita en plena via pública de Catalunya; que si la guerra dei (Yla—

rroc ha 'tingut un dèficit de més de 10.0GO víctimes, la violència

de casa nostra n'han eausat també moltes, amo un sens fi d*agravants

encara, per damunt de ço tràgic i cruel d^aquella guerra colonial

(!) que podrien fà'cilment aportar-se si fos necessari. £s doncs —

avui, quan sembla que comença a imposar-se el sentit comú 1 sfende£

vina un afany de Justícia -la Justícia més o menys relativa que pot

esperar-se de la societat actual- és avui quan es pot expressar

més o mehys lliurement el pensar i el desitjar de cada un, que la

Federació de Dependents de Catalunya, plenament capacitada del seu

deure, amb el mateix seny 1 la mateixa energia que li permeteren —
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estar allunyada de la lluita entre germans, vé a proclamar els seus
principis i finalitats d 'immediata realització els uns i per a és—

ser assolits en un pròxim demà els altres. Volem el millorament mo-
ral 1 intel·lectual de la classe per mitjà d'escoles, conferències

i altres modalitats de l'actuació cultural i instructiva; aspirem ,
mitjançant una regularització de sous, d'acord amb les necessitats

momentànies d 'un sistema decent de vida, a l'elevació del benestar
de vida, a l'elevació del benestar material del dependent; advoquem
per l'abolició del règim de favor i d'inJusticia social, mitjançant

una intensa propagandade preparació en tots els ordres, per a tras-
lladar amb totes les garanties dëxit, la riquesa oue avui detenten

els protegits per aquest règim de favor 1 d'egoismes, a mans dels -
qui la produeixen, la cuiden i la treballen, puix sols a aquests -
pertoca i sols d'aquests ha d'ésser. La implantació d'un règim am—

plament cooperatiu 1 social en tots els aspectes de la vida humana
sintetitza i concreta la finalitat suprema del nostre ideari. Aquejs

ta és també , al nostre entendre, la fórmula que millor condensa el
sentir, net d'influències estranyes, de les masses proletàries d'a-

rreu del món, que tard o d'hora, convertit en una realitat, ens du-

rà a una societat més bena, més Justa i més humana. Sota l'ombra -
d'aquest ideari lleialment sentit, lluitarem amb noblesa d'avui en-

davant, i a aouest fi reclamem un lloc en la palestra i aspirem a
ésser respectats de tots, de la mateixa manera que nosaltres hem

sapigut i volgut respectar i respectarem en el successiu tots els -
criteris per oposats que ens siguin. Pel .convenciment i per l'amor

Çue no per la imposició 1 la coacció de la força bruta, assoleixen
Se9urs i sòlids triomfs les causes 1 les idealltats.11 (772)
p°cs dies abans del "pronunciamiento" de Primo de Rivera, el S i 9
06 setembre de 1923, la Federació de Dependents de Catalunya, cele-
brava la seva tercera assemblea a la ciutat de Terrassa (773). Les

seves sessions es desenrotllarien a l'entorn de les qüestions rela-

lonades amb la Jornada de vuit hores, el repòs dominical, els mer-
a^s i fies en diumenge, règim d'internat, règim de vacantes, aug—
ents de sou, setmana anglesa, associació de la dependència, sobre
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la reorganització de "Lluita" i d'altres mocions (774). Com era pie

ceptiu, hom hi elegia el nou consell executiu, tot sortint Ricart i

Sala reelegit president de la Federació (775). En acabar l'assemblea

es constituiria una assemblea extraordinària per tai de debatre una

proposició de Ràfols i Camí, en nom d'Organització i Treball del -

CADCI, a favor que la Federació demanés l'ingrés a la Federació In-

ternacional d'Empleats 1 Tècnics de la Internacional Sindical d'Amj;

terdam, discussió que fóra ajornada per motiu formal (776) i després

a causa de les circumstàncies polítiques i de la repressió sobre el

CADCI, si bé fóra finalment acceptada a l'Assemblea de Lleida d'a—

bril de 1925 (777). Per a Justificar aquest ingrés hom argumentaria

la necessitat deHcül·laborar a l'emancipació dels nostres companys

perquè d'aauesta manera contribuirem a l'emancipació nostra. Les

lluites i vicissituds dels nostres companys no ens les tenim de mi-

rar com uns freds espectadors, sinó ai contrari, ens les tenim de

mirar corn uns apassionats actors. No hem d'oblidar mai la crida fa-

mosa de Karl (Tflarx, Treballadors de tots els països, unul-vos?"(778).

L'ingrés a la Internacional Sindical d'Amsterdam produiria la protes

ta i la negativa a cunsiderar-s'hi afiliat per part de Ramon Rucaba

do, soci del CADCI, de línia integrista a causa de l'ideari soclalis

ta d'aquella organització internacional (779). "S'ha llançat -escriu

rla hom a l'opuscle Justificatiu de l'ingrés- contra la Federació

Internacional d'Empleats i Tècnics, l'acusació eue un dels fins que

persegueix és el de combatre el sistema capitalista 1 els beneficis

particulars. Efectivament, la F.I.E. T. -Federació Internacional -

d'Empleats i Tècnics- es proposa combatre els sistema capitalista i

els beneficis particulars, però es proposa també, segons el mateix

article dels seus estatuts, substituir-lo per un sistema de produc-

ció i distribució, basat sobre el principi de la cooperació per 1 'in

terès general. Creiem que valdria la pena aue quan s'esmenta la -

part negativa d'un precepte estatuar!,' s'esmentés també de la seva

part constructiva. S'ha llençat contra la F.I.E. T. l'acusació que

persegueix l'abolició de la propietat privada però, cal afegir, la

propietat privada dels instruments de producció, circulació i can-

vi, és a dir, del capital, no la propietat privada dels bens de coin
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sum. Val la pena de no escamotejar aouesta distinció tan elemental»

Capitalisme o socialisme; veu's aquí el proalema. (...) " (780).

Amb l'ingrés de la Federació de Dependents de Catalunya a la federa

ció Internacional sota l'impuls de Ràfols i Camí i la Secció d 'Or£a

nització i Treball del CADCI, es completava l'evolució del Centre,

el procés de trnasformació de la mentalitat de molts dels seus socis

i es posava punt final a una etapa de progressiva penetració de la

consciència de classe entre els seus dependents i de les idees so—

ciallstes, un proc&s comú, per un altre costat., als dependents de

tot Catalunya.

Al costat de l'actuació de reorganització gremial, de caire bàsica-

ment intern, i de caràcter organitzatiu extern amb la Federació, el

Centre canalitzava com hem vist, gran part de la seva actuació a -

través dels Comitès Paritaris i de la Comissió íïiixta, en defensa de

la seva eficàcia, o al carrer per fet complir els seus acords. En

tot cas la història del CADCI com de la mateixa Federació de Depen-

dents de Catalunya s'entrellirla estretament amb aquest organisme.

Ja vàrem indicar més amunt que els Comitès Paritaris estaven classl.

ficats en ouatre grups en què s'havia dividit el comerç. Posterior-

ment, una Real Ordre del 18 d'octubre de 1921, crearia un nou Comi-

tè Paritari, el del ram de l'alimentació -abans inclòs en el de vejn

da al detall- i una altra ordre del 13 de desembre de 1921, desdobla

ria el Comitè Paritari del grup primer en dos corresponents al grup

de la banca i borsa, per un costat, l'al d'assegurances per l'altre

(781). Alguna branca, com la de la farmàcia demanaria també el seu

ingrés dins del règim dels Comitès Paritaris i de la Comissió ÍYÏixta,

petició a la que s'adheriria el CADCI el febrer de 1922 (7B2). Els

Comitès Paritaris eren formats per nou vocals representants de les

associacions patronals i nou representants de les associacions de -

dependents i la Comissió (Ylixta per tres representants de dependents

1 tres representants patrons de cada un dels sis comitès paritarls,

és a dir, un total de 18 dependents i 18 patrons. El President de -

la Comissió (Ylixta era un magistrat de l'Audiència de Barcelona, de-

signat pel president de l'Audieència Territorial (783). La Comissió
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fïlixta tenia també establertes ponències, unes permanents com la Juri

ta Administrativa, de Política i Relacions i de (ïlultes 1 d'altres

de "caràcter accidental" que s'anaven creant d'acord amb les circums

tàncies i la conjuntura del moment com les d'Horari, d'Estudi de -

participació en els beneficis, de Salaris, de Règim d'internat, Con

tracte de treball, etc. (784). La Comissió (Ylixta comptava amb una

estructura técnico-administrativa permanent: secretariat general,

secretariat per a cada un deia sis comitès paritaris, assessoria

lletrada, arxiu, servei de recaptació de multes, oficina per al —

cens 1 biblioteca (785).

Com Ja vàrem també assenyalar, la fixació d'un primer escalat de sj|

laris mínims 1 d'augments havia estat la primera prioritat que el -

CADCI s'havia fixat pel que feia a les tasques que havia d'emprendre

aquell organisme mixt. Passades les primeres setmanes de polèmica

que aquell provocà, el problema següent fóra el del seu compliment.

Força patrons, malgrat que els augments fossin moderats o "irriso-

ris" cornels havien qualificat els crítics de la Comissió Mixta, es

resistien a llur Cumplimentado, a desgrat de la seva obligatorie—

tat (786). D'aquí les crides del CADCI a 1'agremiado dels seus so-

cis a fi de canalitzar les denúncies contra l'incompliment de les •*•

resolucions oficials (787).

La Secció d'Organització i Treball, adreçaria una comunicació el 20

de noverrbre de 1920 al director de la Borsa de Treball de la Diputa

ció de Barcelona tot indicant-li que "essent molts els patrons que

es neguen a donar compliment als acords presos pels Comitès Parita-

ris i Comissió íYIlxta referents a salaris, essent això sols la ini—

ciació de les millores que corresponen als dependents, en la Borsa

de Treball que nosaltres tenim establerta rebutgem les ofertes que

no arribin a les condicions fixades com a mínimes per aquells orga-

nismes oficials-i, creient que Vd. compartirà el nostre criteri, li

preguem, respectuosament, que se serveixi ordenar que se segueixi

la mateixa norma en aqueixa Borsa a fi de no coadjuvar a l'obra d'j»

quells patrons que fien la seva salvació explotant la feblesa d'es-

perit o potser la necessitat econòmica d'alguns companys" ( 788 )•
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El 24 de febrer de 1921, Francesc X. Casals, en nom d'Organització

i Treball del CADCI adreçava també una comunicació als Comités Pari

taris i a la Comissió lïlixta denunciant l'incompliment dels augments

acordats l'octubre de 1920 i les represàlies a què eren sotnesos els

dependents aue procedien a fer denuncies (789), i la necessitat per

tant, d'arnoarar els dependents "en el seu dret de denunciar a la C.

Uf), les infraccions dels seus acords, que cometen molts patrons", a

fi que aquest organisme no esdevingués inútil i les seves decisions

paper mullat (790). Com a conseqüència d'aquesta demanda 1 de les -

gestions dels vocals dependents, la Comissió Mixta acordava per urna

nimitat, el 14 d'abril de 1921, que "si con posterioridad a denun—

eia formulada y dentro del término de un año, a contar desde el dia

en aue haya sido presentada al Comité paritario, fuese despedido por

si patrono el dependiente o dependientes que la hubiesen presentado

0 los aue resultareh afectados o beneficiados, sin haber rre diado -

causa justificada, podrán acudir los perjudicados al Comité Parita--

rio por los trámites estatuidos a fin-de que, previo examen de la

cuestión y oyendo a las dos partes interesadas, dicte la rfisoluclón

aue estime justa, atemperándose siempre a las disposiciones de su

reglamento interior, la cual , en caso de ser condenatoria para el

patrono, habrá de consistir, además de lo que en derecho correspon-

da al dependiente o dependientes, en el pago de una a seis asigna—

clones, que percibirán los mismos por vía de indemnización, en 'el

modo y forma cue determine el Comité paritario, según las circuns—

táñelas que en cada caso concurran" (791).

La Comissió Mixta convidaria els dependents a formular denuncies en

els casos que els patrons no complissin les resolucions dictades per

la mateixa, tot formulant també el dret dels dependents a cobrar -

els retard corresponents dés d'octubre de 1920 (792). L'establiment

1 regulació de noves bases que milloraven les condicions salarials

1 de treball en general fóra una de les tasques principals d'aquests

Comitès Paritarls i de la Comissió Mixta, com s'esdevenia el 30 —

d'octubre de 1922 amb els dependents de Banca i Borsa, per als quals

es fixava un nou escalat de sous mínims que assolia les 500 pts. -
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mensuals a partir dels 36 anys d'edat, a part de confirmar, en termes

generals, la Jornada laboral de vuit hores (793). Una de les tasques

dels Gremis del CADCI era precisament d'impulsar, Juntament amb les

altres associacions de dependents, la presentació de noves taules -

salarials i de millores laborals a negociar amb els representants -

patronals als Comitès Paritaris, com ho feia la representació dels

dependents del grup cinquè dels comitès (Detall) el novembre de —

1922 (794), o del grup quart (Comerç al major) a finals de 1922 i

començaments de 1923 (795), plantejaments que anaven tots en el seri

tit de revisar 1 actualitzar els augments aprovats l'octubre de —

(796).

A part del regateig en relació a les millores salarials o els con —

tractes de treball (797) de la resistència patronal, com s 'esdevin-

gué en el cas de les millores bancàries que toparen amb l'oposició

d'alguns bancs fins a provocar una vaga bancària parcial, la prima-

vera de 1923 (798) o de les discussions entorn de l'aplicació dels

dictats de la Comissió Mixta, el capítol més laboriós amb el que -

aquesta s'acarà fou el de la Jornada de treball dels dependents de

comerç . Sens dubte fou el tema que costà més reunions 1 hores de -

treball als components dels Comitès Paritaris i que provocà més con

filetes entre els patrons i l 'entitat conciliadora.

Planes amunt ens referirem als conflictes produïts a l'hora d'apli-

car la llei de la Jornada màxima 1 després l'horari de les vuit ho-

res d'acord amb el decret de Romanones del 3 d^abril de 1919. Aque¿

ta legislació comportava el tancament en general, dels establiments

comercials a les set de la tarda. La campanya per fer efectiva aou£s

ta norma ressorgiria l'estiu de 1920 amb la participació del Centre,

al si del qual destacava en aquest aspecte el Gremi de Confiters -

(799). Existia per una banda la oueixa de molts grups .de la depenn-

dencla que la legislació existent no es complia (800) i, per l'al-

tra, el desig d'unificar l'horari d'obertura 1 tancament car una

Real Ordre d'agostcde 1920 si bé obligava al compliment de la Jorna

da de vuit hores no determinava aquesta qüestió (801). Per a resol-

dre-la, la Comissió Mixta, decretava, el gener de 1921 (802), que,
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a partir del primer de febrer "los establecimientcB dedicadœa la ven

ta al detall en Barcelona, únicamente podrán permanecer abiertos -

los días laborables, desde las nueve de la mañana a las siete de la

tarde, cun facultat de prolongarse el cierre los sábados hasta las

ocho de la noche, a excepción de las confiterías y pastelerías y dje .

más comercios del ramo de alimentación", que s'atenien a una altra

ordenació (803).

El CADCI, davant els acords dels Comitès Paritaris i de la Comissió

Mixta, recordava per una banda, als dependents que "desde aquel dia

no deberán entrar al trabajo antes de las 9 de la manana, ni salir

más tarde de las 7 de la noche (804) i sol·licitava, per 1'altra, a

l'alcaldia que la policia municipal prestés el seu suport als ciutjî

dans "en la tasca de denunciar els establiments que burlin ïes dis-

posicions de la Comissió mixta" (805). "L'aplicació d'aquest horari

-escriuria anys després el butlletí "Acció"-, si bé va ésser accepjta

da per la majoria de comerciants, va ésser combatuda per una part

del comerç detallista, especialment el dels afores"(806). La Unió -

Gremial es distingia novament en aquest sentit, tot encapçalant la

protesta cuntra les resolucions d'aquells ents oficials i concilia-

dors (807). En les diverses assemblees de detallistas que organltz_a

ria, havia de convlcar el comerç barceloní a abstenir-se de "satis-

facer el impuesto solicltadu por la Comisión Mixta del Trabajo", a

demanar "la modificación absoluta de la Comisión (Yllxta del Trabajo

en el sentido de que el comercio detallista forme la comisión de su

grupo" (808), la "dimisión de toda la representación patronal de la

Comisión Mixta del Trabajo" (809), i lògicament s'adreçava a totes

les instàncies possibles per tai d'aconseguir la revocació d'aquell

horari (810). La Unió Gremial, igualment, distribuïa manifestos en

el mateix sentit (811), promovia l'entaulament de recursos contra -

les multes imposades per l'organisme mixt (812) 1 desplegava altres

iniciatives per a mantenir obertes les. botigues fins a les vuit del

vespre (813). Els dependents per la seva banda, responien tot exer-

citant la denúncia sistemàtica dels botiguers rebecs que una ponèn-

cia especial de la Comissió Mixta canalitzava alhora que aquest or-

ganisme continuava recordant l'obligatorietat del compliment de les
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seves normes i la seva voluntat d'aplicar les sancions corresponents

als infractors (814). La imposició de multes era un dels punts perma

nents de l'ordre del dia de les seves reunions (815), alhora que -

aquesta corporació, així com les diverses associacions de dependents

protestaven per la campanya de la Uñió Gremial (816). D'aauesta marne

ra, el 14 de maig de 1921, l'Associació de la Depència [mercantil, el

CADCI, l'Associació de Viatjants i Representants del Comerç i de la

Indústria, el Centre de Viatjants i Representants, la Unió FrofessjLo

nal de Dependents i Empleats de Comerç , la Lliga de Corredors i R_e

présentants del Comerç i de la Indústria, la Unió Ultramarina i

l'Associació Ferratera, feien públic un manifest que contestava la

campanya dels botiguers protestaris de la unió gremial, que moteja-

verr de "perniciosa y perjudicial para los intereses de todos los d_e

pendientes, pues lo que desean dichos señores es no cumplir, como

se ha hecho en otras épocas, con las leyes promulgadas y estableci-

das cue benefician algo al obrero mercantil" i "de obra perturbado-

ra de la armonía social que esos malos patronos están realizando,

guiados solo por él egoísmo de su bolsillo particular, aunque ello

redunde en perjuicio de la dependencia mercantil, a la cual quisie-

ran ver sacrificada como en aauellos tiempos que ya pasaron y no -

volverán por más esfuerzos que hagan esos señores" (817), escrit al

aue la Unió Gremial replicava amb un altre, el 18 de maig de 1921,

tot defensant-se de les acusacions fetes per l'altra part i refer—

mant-se en les seves posicions respecte de la Comissió (YlJ,xta i de -

l'horari de comerç (818). La Secció Permanent d'Organització i Tre-

ball del CADCI, també s'adreçaria al ministre de Treball "en defen-

sa de la Comissió Mixta" i contra qualsevol intent de "mermar auto-

ridad a los Comités Paritarios y Comisión mixta" (819).

La Comissió (Ylixta, per la seva banda, prosseguia la seva actuació

per tal de fer complir les seves disposicions aue, recordava, eren

ylnculants legalment (820), obria una informació pública "perquè hi

prenguessin part tots aquells elements que es resistien al compli-

ment de l'horari establert" i que finia el 30 de setembre de 1921,
•

(821) i s'acarava al confusionisme de la Junta Local de l'Institut
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de Reformes Socials que, el 13 de setembre de 1921 posteriormente a

aquesta data, publicava notes que abonaven, de fet, les posicions de
la Uni6 Gremial respecte de 1'horari d'obrir i tancar els establí—

ments (822) anb la corresponent refermada per part d'aquella Cornija

si6 de l'oficialitat i obligatorietat de les seves resolucions (823)

i la protesta de les agrupacions de dependents (824). Aquestes, -

plantejarien la necessitat que el lïlinisteri del Treball delegués a

la Comissió ¡Ylixta "todas las facultades précisas para que, de una -

manera clara y terminante pueda entender con carácter exclusivo en
todo lo referente al régimen de relaciór/entre los patronos y depent-

dientes del comercio de Barcelona" (825). El plet entre la Comissió

(Ylixta i la Junta Local de Reformes Socials, fóra resolt favorable—

ment per a la primera, mitjançant una R. O. del 27 de desembre de
1921 (826). El 12 de desembre de 1921, per un altre costat, la Cornis

sló íïiix t a publicava les seves conclusions sobre la informació oberta,

a la vista de la qual considerava aue no havia d*"haver-hi modifie^

cions essencials en l'horari vigent i-si únicament evitar la compe-

tència il·lícita d'uns establiments amb altres" (827).

El CADCI, com hem pogut veure, s'arrenglerava al costat dels Comitès

Paritaris i de la Comissió (Ylixta, tant enfront de la campanya de la
Unió Gremial contra l'horari d'obertura i tancament dels comerços -

com davant del conflicte de competències amb la Junta Local de Re-

formes Socials. En.tots els casos defensaria i gestionaria l'augment
de facultats d'aquella Comissió com a únic mitja perquè fos eficaç.

El butlletí "Acció" de gener de 1922, es referia extensament a tota

aouesta qüestió en un extens comentari en el que, d'entrada, passa-

ria revista als factors que havien dut a la creació d'aquell orga—

nisme conciliador i a la tasca feta pel mateixï "La lluita secular

entre el capital 1 el treball -s'hi lleguelx- havia trasbalsat la
vida ciutadana toi-a; revoltes, estridències, violències de tota me-

na, atiades per la tramontana dels odis, de les passions i de les t»
concupiscències, havien sobtadament romput l'equilibri social i en-

runat el bastiment que semblava haver, poc a poc, consolidat una

aparent germanor entre els homes. Äduc l'anomenada classe mitja que
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havia viscut al marge dfaquell foll desori, se sentí també arrosse-

gada a la brega i anava essent ràpidament organitzada per a preñare

part a la sagnant querella. I fou en aquells moments d'angoixa -co-

mençava l'any 1920- quan les associacions de dependència mercantil,

unificant l'acció llur amb les entitats oficials, ens adreçàrem al

Govern, demanant-li l'establiment de les mides enèrgiques que recl_a

mava la situació del moment» Aquesta acció mancomunada fou la que

determinà el R. D. del 24 d^abril de 1920, creant els Comitès Pari-

taris i la Comissió iïlixta del Treball a Barcelona, organisme cridat

a regular els sous i les relacions entre patrons i dependents. ÉS

ben cert que els sous mínims fixats per aquell organisme, no han m.1

llorat les condicions materials dels que tenim de viure del treball,

car els augments que aquàls mínims represente, no compensen l'enca-

riment sofert per la vida tota; però no ho és pas menys que anuesta

reglamentació d'emoluments és el primer pas en ferm vers el camí de

la dignificació del dependent, qui, esmaperdut, vivia fins avui so_t

més al capritxo o a la commiseració del potentat i més exposa't al

tracte d'esclau que no pas al d'home lliure i conscient. La condi-

ció nostra segueix essent d'inferioritat manifesta, tenim de pujar

encara molts graons fins arribar al reconeixement ple de l'utilitat

nostra i la dignificació complerta de l'estament; però els nostres

dignes companys que formen part'd'aquell organisme oficial, merei-

xen el reconeixement i la confiança de tots, ccm la mareix aquell

oue fa tot lo que humanament li és possible. Cal que tots els aju—

dem, posant també els esforços individuals al servei de la col·lec-

tivitat, és menester que procurem millorar-nos, augmentant la cultu_

ra nostra i que cassolim el major nombre de coneixements per a capa-

citar-nos i posar-nos en condicions d'augmentar la nostra personal

vàlua. Aquesta és -així ho entenem honradament- la tasca més segura

i més digna que pouem fer per a assolir ràpicament unes millores que

si, per humanitat, per dignitat i àdhuc per Justícia són ben nostres,

ens són encara dlscutiues per suficiència. I es fa tant més necsssà

ria la cooperació de tots en aquest sentit, quan els esbarzers han

començat Ja a brotar en el camí que segueixen els Comitès Paritaris

i la Comissió Mixta, que és el camí nostre; i si fins avui ha sigut,
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sortosament, possible segar-los aquests esbarzers, tenim tots el --

deure d'arrenca'ls-hi les arrels perquè no rebrotin. (...) nous

atacs han rebut la Comissió Mixta i els Comitès Paritaris durant

aquestes darreres setmanes. Són molt explicables els uns com a pro-?

vinents de comerciants -petits botiguers en llur majoria- que se sen

ten perjudicats en llurs interessos pels acords dels organismes es-

mentats. Altres atacs aparentment no són Ja tant explicables, puix

que provenen d'una corporació que com la Junta Local de Reformes So

cials sembla que la seva missió hauria d 'ésser treballar per a ende

gar per vies legals les transformacions socials i no pas posar en—

trebancs a l'obra que en aruest sentit 1 dintre brënoues especials

1 senyalades desenrotllen altres corporacions. Diem oue anuests da-

rrers atacs aparentment són inexplicables. Nosaltres, però, ens els

expliauem perfectament perouè sabem cue molts dels representants -

que integren la Junta de Reformes Socials de Barcelona, per causes

una mica llargues d'explicar, no representen més que a entitats Ima

glnàries."(828). Transcrivia hom tot'seguit la comunicació adreça-

da pel Centre d'adhesió a la .Comissió mixta i la declaració ja es—

mentada d'acuesta "en resposta als atacs sue en forma de notes ofi-

cioses publicades a la premsa de Barcelona, la Junta Local de R. S.

dirigí a la C. m." (829), informava de la resposta condemnatòria fe_

ta també pública pel CADCI en contra del procedir de la Junta esmsn,

tada de R. S. 1 reproduïa finalment el text llegit per la represen-

tació de les associacions de dependents i patronals en la seva viŝ i

ta a l'alcalde de Barcelona, amb el mateix motiu, i a la aue hem fet

esment més amunt (830).

Quan el 2 de gener de 1922, com a fruit de les pressions patronals

i de la Unió Gremial en particular, el Ministeri de Treball dictava

una Real Ordre que limitava les facultats i la Jurisdicció de la Ço

missió Mixta (831), el CADCI adreçava una comunicació al ministeri

demanant la rectificació d'anuells extrems aue "treien tota eficà—

eia a l'actuació de l'indicat organisme" (832). Una nova R. 0. del

3 de febrer de 1922, satisfeia en bona part les demandes que feia el

CADCI així com. els aclariments demanats per la Comissió Mixta res-

pecte de la primera R. 0. (833). "Si immediatament no s'hagués rec-
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tlficat aouella orientació -assenyalava el butlletí "Acció" tot re-

ferint-se a la primera R. 0. esmentada- en Centre hauria pres l'a—

cord de retirar els seus representants d'una corporació desproveïda

de la més petita utilitat per als interessos de la dependència. I -

estem segurs que en aouella actitud ens hauríem vist acompanyats -

per totes les altres entitats de dependents" (834).

De fet, el problema de les facultats de la Comissió fflixta hauria de

formar part de la història dels conflictes provocats pels patrons

botiguers aue es resistien a una legislació ordenadora de les condl.

cions salarials i laborals en general de la dependència, en especial

els detallistes, els costums "anàrquics" dels quals havien Ja cos—

tat tant de vèncer, primer pel que feia al repòs dominical, desprès

respecte del tancament de les botigues a una hora uniforme. Els bo-

tiguers que seguien darrera de la Unió Gremial continuarien ara pe£

sistint en la seva actitud, a desgrat dels resultats adversos de la

informació oberta per la Comissió (Ylixta. D'aquesta manera, celebra-

rien reunions, visitarien autoritats,; cursarien telegrames a Madrid

(635), mentre continuava la litúrgia contrària de denúncies 1 mul—

tes als infractors (836).

El Juny de 1922 prenia nova virulència aquest conflicte en decidir

els botiguers adversaris a la Jornada de les vuit hores d'oposar-se

a acuesta darrera obertament i d'obrir el dilluns dia 19 de Juny a

les vuit del mati ± tancar a les vuit del wespre, d'acord amb la

Llei de la Jornada mercantil de 1918 (837).

Immediatament es produïa la reacció dels dependents (838). La Sec—

ció d'Organització i Treball organitzava "la resistència" i,"d'acord

amb les altres entitats de dependents", preparava un míting a cele-

brar el 17 de Jun (839). £s inceressant d'assenyalar que el CADCI i

els organitzadors de la campanya contra "l'ofensiva patronal" situa

ven aquesta dins d'un procés global de tot el movimert obrer: "£s -

precís que totes les forces obreres de la ciutat sense distinció —

d'ideologies i de mètodes, es mirin aquesta lluita com a pròpia, —

puix que si la dependència en sortís vençuda altres sectors del cap_i
* -

talisme català es veurien encoratjats per a anar a la reconquista -
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d'una posició que tanta sang i tants esforços ha costat guanyar" —

(840). Era evident, també, que en aquest nou cunflicte tornava a Ju_

gar-se una aitra vegada Ineficàcia i el futur de la Comissió lYllxta

així com les possibilitats reala de continuar la via negociadora i

no violenta del sindicalisme mercantil que representava el CADCI,

les entitats que el seguien i la Federació de Dependents de Catalu-

nya (841). "

El míting celebra! al CADCI el 17 de Juny "concorregudlssim i en

mig del més gran entusiasme" aprovaria unes conclusions per les —

quals protestava "contra el propòsit que abriga part del comerç de-

tallista de les barriades foranes de la ciutat de vulnerar la Jorna_

da de vuit hores i els pactes solmenes establerts a la Comissió (ílî ç

ta, organisme oficial incegrat per patrons i dependents"; considera

va que si aital infracció podia produir-se "el valor social d'aouest

organisme" fóra anul·lat i, "en anuest cas, els conflictes obrers

en ei cumerç de Barcelona quedaran sense cap organisme que curi de

sostraure llur resolució del terreny de la violència; decidia de C£

municar ai president del Consell de (Ylinistres, ministre de Treball

i a"totes les autoritats de Barcelona" aquestes conclusions tot —

conjurant-los " a fer complir rigurosament la llei i els pactes -

lliurement estipulats"; i prohibia "seriosament als dependents que .

prestin serveir a casa dels patrons que es proposen vulnerar la —

llei i els pactes: que es facin còmplices d*acuest delicte. Tot -

dependent que es presti a perllongar o alterar 1'horari establert

per la Comissió tïlixta, satmenent-se així al despotisme dels patrons,

es considerarà traïdor als interessos de la classe." Recomanva a la

"dependència tota de Barcexona que, demà, dilluns, dia assenyalat

pels patrons per a trepitjar la llei i els pactes, que acudeixin en

massa, a les vuit del matí i les set de la tarda, als llocs de pe—

rill per a coadjuvar a l'acció dels agents de la Comissió Mixta 1

dels d,e les restants autoritats encaminada a fer respectar el dret"

i proclamava "per a la dependència mercantil i per a totes les for-

ces obreres de la ciutat la necessitat oue entrin de ple en el camp

de l'actuació cooperativista com a mitjà pacífic i eficaç de situar

en llurs mans la direcció de la vida econòmica del pals i acabar al-
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xl amb l'existència d'elements parasitaris que disminueixen la pro-

ducció 1 en fomenten una injusta distribució" (842). "Els botiguers

protestataris, abans de llançar-se al carrer, es repensen 1 deixen

correr llurs propòsits revolucionaris; de bon grat o per força s'a-

venen a ajustar l'obertura i ei tancament de llurs establiments a

l'horari acordat per la Ccmissió iïlixta" (843). El conflicte persis-

tiria ara ;per la via de les denúncies que el CADCI, canalitzava com

Ja vàrem assenyalar al seu moment, mitjançant els seus gremis (844)

fet davant del qua.L el CADCI tornaria a plantejar la necessitat —

d'augmentar el poder executiu de la Comissió (Ylixta (846).

El mes de setembre els botiguers rebecs impulsaven novarrent la seva

oposició a la Jornada de les vuit hcrss que Ja feien palesa en entre*

bancar el màxim possible l'efectivitat de les sancions. Els patrons

dels establiments de la barriada de Sants es destacaven especial—

ment en aouesta negativa a "sotmetre's als acords de la Comissió -

Mixta" (847). Els botiguers aue seguien .aquesta positura convocaven

per al primer d'octubre de 1922 una assemblea "contra la actuaciórr
de la Comisión ¡Ylixta del Trabajo" al Teatre Goya (848). La Federa—

ció fïlonëraulca Autonomista, del districte VI apareixia, per una al-
tra banda, vinculada a acuesta campanya contra l'organisme paritari

(849). Novament els dependents i la corporació mixta protestarien -

contra aauesta actuació que anava dirigida directament contra la Ço

missió (Ylixta (850) i que arribaria en alguns casos a incidents vio-

lents al carrer en intentar d'agredir.alguns botiguers els inspèc—
tors de la Comissió (Ylixta (851). El conflicte prosseguiria l'oc tu—

bre 1 novembre de 1922, amb els botiguers contestaris organitzats

mitjançant una "comisión gestora pro-Jornada mercantil", formada a

partir de l'assemblea esmentada del Teatre Goya (852), i als que el

CADCI en un telegrama de protesta al ministre de Treball motejava

d|Manarquitzants", damunt dels quals declinava "responsabilitats ac

titus extremistes que dependència comercial pugui adoptar, de per—•

sistir ert voler tornar enrera en el camí reformes socials" (853).

Una nova incidència agreujaria aquest conflicte en decretar l'alca¿
de, previ informe de la Junta Local de" Reformes Socials de Barcelona^
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un horari il·limitat d'obertura dels establiments per a les festes

de Nadal, Cap d'Any 1 Reis (854)-, en front del que havia fixat amb

anterioritat la Comissió Mixta que, si bé eixamplava les hores le-

gals de venda, hi posava una limitació (855). Davant del nou con—

flicte de competències amb la Junta Local de Reformes Socials, la

Comissió iïlixta refermava l'única validesa legal" del seu horari es-

tablert (856) . Les agrupacions de dependents mostraven novament la

seva protesta (857) a la que s'afegia també la de la Cambra Mercan-

til, entitat patronal que aquest cop, com en avinenteses anteriors,

feia costat a la Comissió Mixta (858). La Secció Permanent d'Orga—

nització i Treball publicava "una nota que desprès va ésser signada

per totes les entitats de dependents, nota que esdevingué fulla de

combat" (859). Les entitats de dependents havien de manifestar la -

seva decisió de no acceptar altra autoritat i altres resolucions -

que no fossin les de la Comissió ÍYllxta (860) i convocaven una mani-

festació a la Plaça de Sant Jaume per al dia 20 de desembre de 1322

(861), que forçava l'alcalde a rectificar (862). "Victoriosos avui

-manifestava el butlletí "Acció" de gener de 1923-, no havem de de_l

xar passar els fets transcorreguts sense alliçonar-nos amb el seu

significat. Per a nosaltres, dependents de comerç té una alta slgnJ.

ficació la gesta passada. D'ara endavant Ja no és pel dependent —

l'afront de desorganitzat 1 d'insensible a les seves pròpies neces-

sitats, en què fins ara se l'assenyalava constantment. Havem vist

com la depdència se sent estretament lligada amb la Comissió Mixta

1 és altament afalagadora la comparescència, a la crida, que ha fet

el dependent. (...) LA DEPENDÈNCIA REGULADA PELS DEPENDENTS, heu's

aquí el nostre lema. Aouesta és la nostra tasca als Comitès Parita-

ris i Comissió Mixta. Pensem-hi en ço succeït i veurem que de no hja

ver estat la viril protesta, de no haver estat degudament organlt—

zats, ara, com altres voltes ha passat, haría transcorregut la cri

dbrla -haurien dit- de quatre dependents sense deixar altre record

que el d'una ridlcola protesta, sense altres conseqüències. Estimem

la Comissió Mixta, perquè és nostra, perquè és quelcom que hem con-

tribuït a crear, velem en ella el mitjà legal per a obtenir les noj>

tres reivindicacions, pro sàpiguen també tots que sabríem prescindir
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en absolut d'ella si. un dia prengués un caire Inadequat. Acoplem-nos

dependents, fem la nostra organització fora i robusta, que la victò

ria, amb la unió, no és llunyana. Comprenent-ho així aquesta Secció

encamina principalment la seva tasca a 1'organització gremial dels

nostres socis,tenim Ja constituïts els gremis, amb les diferents —

agrupacions corresponents a cada modalitat del treball del dependent,

ara només cal oue cada ü de vosaltres hi porti ei seu esforç que IJp

bra dei Centre no és pas l'obra d'un sinó que és i ha d'ésser del -

Centre. El dia que cada un de nosaltres intervingui en les tasques

del respectiu Gremi o Agrupació, la victòria que avui ens ha portat

a escriure aouestes ratlles, serà repetida a diari. ¡Dependents, -

unim-nos, oue sols així serem forts! " (863).

De fet aruest conflicte, plantejaria una altra vegada la necessitat

que fossin garantides les facultats de la Comissió Mixta per a in—

tervenir exlusivament en totes aouelles qüestions sccials que fessin

referència al comerç (864) 1 que fqssin augmentades les seves- facujL

tats executives a fi d'aconseguir que les pensalitzacions dictades

per la Comissió ffiïxta rebessin compliment efectiu i ràpid (865), ajs

pirado acuesta darrera a la que donava satisfacció el Ministeri

del Treball amb una R. O. dei 17 de febrer de 1923 (866).

El tema de la Jornada laboral, doncs, era un dels protagonistes

principals dels treballs de la Comissió Mixta (867). El CADCI havia

esdevingut protagonista cabdal de la campanya per les vuit hores i

en la defensa, en aquest sentit, dels Comitès Faritaris i de la Co-

missió Mixta així com de l'enfortiment de les seves facultats. "Una

de les aspiracions més vives de les classes treballadores de Catalju

nya i de tot el món -escrivia hom al butlletí "Acció" de Juliol de

1922- ha estat sempre la reducció de la Jornada de treball a límits

humans i suportables. Els qui dins d'una fàbrica, d'una tenda o d'un

despatx es submergien per complet en llur treball, volien durant u-

nes hores al dia poder reposar i poder també recordar-se que paral«

lela a la llur condició d'instruments de la producció existeix llur

qualitat d'homes lliures i intel·ligents amb dret a disfrutar dels
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golxos que la vida dels nostres països ofereix. Per a la conquista

de la Jornada da B hores més que pel millorament de les antres con-

dicions de treball, els obrers d'arreu del món han sostingut llui -

tes èpiques i han fet cruents sacrificis. Acabada la guerra, els g£

vernants europeus, que en llur majoria no són altra cosa que els -

procuradors de les classes capitalistes de llurs"països respectius,
cuitaren a' posar sota la tutela de la llei la Jornada màxima de 8

hores, per a la generalitat dels oficis. Ho feren perquè tots de -

sobre se sentiren commoguts davant els sofriments de les masses tr_e

balladores? Res d'això. Ho feren perquè s'adonaren que les forces

obreres havien deixat de ser el punt més dèbil de la corda social;
perouè temien que encoratjades per l'exemple de Rússia no es llances

sin a una acció revolucionària per a accelerar el moment de la con-

quista del poder públic. Les ofensives patronals que després s'han

dibuixat arreu d'Europa, totes s'han estrellat contra la fortitud i

la virilitat de la voluntat obrera. Her a tornar a les antigues i -

aclaparadores Jornades al·leguen els capitalistes la necessitat d-~

d'augmentar la producció, però els treballadors han respost que po-
dia anar-se molt bé a¿.l 'augment de la mateixa sense necessitat d'aucj

mentar les hores de treball (BEB}. (...) A la nostra ciutat també

la burgesia ha intentat inútilment arrabassar-nos la conquesta de

la Jornada de 8 hores. Creient que la dependència mercantil era el

punt més dèbil del front obrer i coneixent l'esperit d'agressivitat

del comerç detallista, va escollir les nostres professions per a d£

nar-hi la primera batalla. Però amb respecte al primer extrem la -
burgesia catalana va equivocar-se. Va oblidar-se que el nostre esta

ment té un Centre que per damunt de tot és un Centre de Dependents

i que no tolerarà mai cap propòsit de la classe patronal encaminat

a impitjorar les condicions del nostre treball. En quant al comerç

detallista de Barcelona, cert és que, en general, és un comerç pri-

mitiu i endarrerit. Tot en ell és individualisme i rutinarisme. Afe

rrat al vell i fals adagi que és preferible ser cap d'arengada que

cua de lleó, rebutja tota forma d'associació, 1 així en lloc de veïu

re com a les grans ciutats europees el gran baçar i el gran magat-
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rem , veiem a Barcelona Igual que als aduars marroquins, i que a les

viles de l'Edat (Ylltjana, la petita tenda pobremént muntada i menjada

quasi sempre per les despeses generals. Suportin els nostres boti—

guers tots els mals de la llur pobresa mental i no vulguin fer-los

repercutir sobre la dependència. Si de debò anem a llançar-nos cap

al camp de l'actuació cooperativa hem d^alegrar-nos de tenir en part

nostre un enemic inepte i dividit. D'aauesta manera ens serà més f ò

ell el vence'1. Veurà aleshores com exercim la funció distribuïdora

de la riquesa molt millor que ell 1 sense necessitat d'intentar sub_

Jectar a la dependència a Jornades de treball aclaparadores." (869)

A part, doncs,, de tota la tasca quotidiana de consultes sobre les -

disposicions de la Coiiissló Mixta i de presentació de denúncies, mit

Jançant els Gremis del CADCI (870), aauest presentava, el Juliol de

1921, unes bases sobre les reformes que calia introduir al règim -

obligatori de retirs obrers, que -entrava ara en vigor (871) alhora

que la Comissió mixta, tot acollint la proposta de les associacions

de dependents "de estudiar las mejoras a introducir en la lley de -

retiros obreras", obria un Concurs internacional per a premiar "el

millor estudi o memòria" sobre el "règim de pensions per a la depen^

dència mercantil, que, a base de mutualitat previngui els casos de

vellesa, impossibilitat pel treball i mort" (872). Esmentem també

la proposició de la Federació de Dependents de Catalunya, d'acord

amb les resolucions de l'Assemblea de Reus, de participació dels de_

pendents en els guanys de les empreses mercantils i industrials, a

la sessió del 13 de febrer de 1922 de la Comissió Mixta (873); la

proposta plantejada per Organització i Treball el primer de maig de

1922, en relació als procediments per a l'acomiadament (784), la dj3

manda Ja esmentada en altres llocs, perquè els dependents de les em

preses de serveis públics romanguessln sota 1'àmbit de la Comissió

Mixta (875).

I sobre tot, l'Informe de la Secció d'Organització 1 Treball del —

CADCI sobre la instauració d'un règim de vacances, fruit d'una in—

formació oberta sobre el tema 1 que era tramès a la Comissió Mixta

el 16 de Juliol de 1922 (876), la qual nou mesos després, el 12 de
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març de 1923, prenia un "acord favorable a l'establiment d'un règim

obligatori de vacances", de "caràcter gênerai per a tot el comerç de

Barcelona". El text> de 1'acord no concretava "el nombre de dies que

han de durar les vacances i diu només oue els dependents d'una casa

de comerç on no estigui establert un regim de vacances, gaudiran -

d'aouestes i proposaran al patró el temps que hagin de durar i la

manera de subtituir-se solidàriament en el treball en forma que no
pugui perjudicar-se la bona marxa de la casa" (877). El reconeixe—

ment del dret a les vacances i l'assoliment d'uns primers acords -

per fer-lo efectiu de debò, significava una fita important en les -

millores que el CADCI s'havia proposat d'abastar mitjançant la Comis

sió ÍYlixta. L'acord sobre les vacances cíala aquesta etapa de petits
beneficis i conquestes cue havien estat el primer escalat de salaris

mínims i la Jornada de les vuit hores. Els avanços com el mateix -

CADCI hem vist que reconeixia no ererr excessius, però les dificul-

tats experimentades palesaven prou bé la duresa del clima social de
la postguerra i les dificultats de dreçar una estratègia sindical -

cada cop més de classe amb una perspectiva futura que anava més en-

llà Ja de les reivindicacions quantitatives, però negociadora 1 cons

tructiva. (876)

Al llarg d'aquest període, el CADCI, Juntament amb les altrss enti-

tats de dependents, formarien candidatures unitàries a les eleccions

periòdiques de vocals per als Comitès Paritaris i la Comissió iïlixta
(879). Sens dubte, aquesta havia de constituir una de les escoles -

sindicals dels dependents del CADCI, especialment defe més Joves, en
tre els quals es forjarien alguns dels animadors de la futura íYlino-
rla d'Oposició mercantil del CADCI. El grup de socis socialistes del

Centre estava configurat per elements que treballaven al si dels Ço
mités Paritaris (880). Un dels . membres més recalcitrants de l'opo-

sició d'aruells temps dins del Centre, Jaume Cardus, que havia mos-

trat, com Ja vàrem veure, fins i tot el seu refús a la Comissió (Ylix̂

ta com a instrument socletari vàlid per a les lluites socials dels

dependents, el veuríem formar part com a vocal dependent del grup

quart (venda a'I'engrós) dels Comitès Paritaris, a partir de Juliol

de 1922 (881). Per una altra banda, el dirigent d'Organització i -.
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Treball del CADCI, Josep Ricart i Sala, el gener de 1923, era elegit

Secretari de la Comissió (Ylixta del Treball en el Comerç de Barcelona

(882).

Hauríem d'assenyalar aquí algunes de les iniciatives pròpies del -

CADCI, al marge de les grans línies d'actuació fins ara descrites.

D'entrada la campanya per la supressió de l'impost d'utilitats, l'es

calat del aual, d'acord amb la llei del 29 d'abril de 1920, afecta-

va als sous dels dependents (883). "Aquest impost existia Ja molt

temps abans de la guerna però la seva aplicació gairebé no perjudi-

cava a cap dependent. En efecte, els sous que llavors es cobraven

eren, nominalment, molt més baixos i en segon terne gairebé totes les

cases prenien l'impost a llur càrrec. Però ara la situació ha can—

vlatjels sous són molt més alts -malgrat que llur poder adquisitiu

sigui el mateix- i això fa que ben pocs s'escapin de l'impost. Per

altra banda, són moltes les cases, sobre tot desprès d'haver entrat

en vigor els escalats de sous mínims aprovats per la Comissió iïlixtc,

aue agafant-se amb el text" de la llei fan pagar 1'impost a llurs

dependents •" (884)

La nova Junta d'Organització i Treball, elegida el novembre de 1920,

decidia també d'ocupar-se d'immediat d'aquest problema i iniciava,

en aquest sentit, una campanya per la supressió d'aquest impost so-

bre els sous dels dependents (885). D'aquesta manera el 27 de novem

bre de 1920, es dirigia als presidents dels quatre grups en què ha-

via estat estructurada de bell antuvi la Comissió mixta per tal que

els Comitès Paritarls gestionessin d'aquesta el que els patrons es

fessin càrrec de 1'^impost mentre no fos derogat (886), i el 21 de

gener de 1921 adreçava una instància al ministre d'hisenda demanant-

li la seva supressió (887). Per tal de "crear atmosfera" a l'entorn

de la instància, la Secció d'Organització 1 Treball n'adreçava cò—

pies als caps de les minories del Congrés així com a totes les ent¿L

tats de dependents de Catalunya i diverses d'Espanjza, a les quals -

sol·licitava llur adhesió (888). Cambó, Lerroux, Romanones, Bestei-

ro, ÍYlaura, Alba, Juan de la Cierva, Alfons Sala i August Pi i Suñer

responien oferint el seu ajut i el ministre contestava aquella ins-

tància comunicant que havia estat passada a la Dirección de Contri-
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bucions "per al seu estudi" (889). El CADCI i altres entitats de d£

pendents s'adreçarien novament al ministre d'hisenda en escrit con-

junt, el Juliol de 1921 i la Secció d'Organització i Treball, en p_ar

ticular, mitjançant telegrama que demanava la resolució favorable

d'aquella instància del 21 de gener (890). En pujar Cambó al govern

l'agost de 1921, es refermava la campanya, tot aprofitant que amb -

anterioritat el líder regionalista havia palesat ei seu interès per_

ouè fos satisfeta l'aspiració del Centre (891), La Secció Permanent

d'Organització i Treball, el Gremi de Viatjants 1 Corredors, l'As-

semblea de Dependents de Reus, la Federació de Dependents de Catalu

nya, la Comissió Mixta del Treball en el Comerç de Barcelona i altres

associacions, reclamaven l'exempció d'aquest impost sobre els sala-

ris dels treballadors mercantils (892). El novembre de 1921, Josep

Ricart i Ramon Ràfols, en nom d'Organització i Treball insistien —

novament en un altre telegrama a Cambó, per la supressió de l'impost

tot "recordant ses manifestacions abans d'ésser ministre favorables

nostra Justa causa" i manifestant la seva confiança que "voldrà tam

bé servir interessos nostre estament que representa sector importan

tlsslm població Barcelona" (893). El butlletí "Acció" de desembre

de 1921, remarcava oue el Centre no havia rebut "fins ara" cap res-

posta d'anuest telegrama, i , després de transcriure'l, afeglai --

"Creiem oportú recordar qu« el senyor Cambó a l'acusar-nos rebut,

en 9 de febrer íiltlm de la còpia de la instància que soore aquest -

particular dirigirem en 21 de gener del corrent any, aleshores mi-

nistre d'Hisenda ens manifestà que la recomanaria amb el major in—

teres,! que s'alegraria moltísslm que les nostres aspiracions fus-

sln complagudes. Lo lògic, sembla, que quan un polític se pronuncia

en l'oposició en la forma que respecte a aquest assumpte va manife_s

tar-se el diputat a Corts per Barcelona, quan arriba al Poder li ha

de mancar temps per a presentar un projecte de llei, si tants esciú

pals té en fer-ho per R. D., modificant el text de l'actual llei re

guiadora de la contribució sobre les utilitats. Però aquí, a Cataiij

nya, s'ha ensenyat des de fa molts anys, per homes de totes les —

idees i de totes les posicions socials, que la lògica està renyida

amb els ministres d'Espanya. No obstant, si el nostre estament sap
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conduir-se en aquest cas amb la serenitat i virilitat necessàries,

no confonent els propis interessos amb els d'elements ogens per més

connacionals oue aquests ens siguin, no creiem impossible que la raó

s'imposi conseguint l'anhelada exempció".{694)

La campanya prosseguiria especialment en atansar-se la presentació

i discussió parlamentària dels nous prujectes tributaris (895),men-

tre per à donar-li major eficàcia, el Centre traspassava la direc—

cl6 de la Campanya a la Federació de Depenaents de Catalunya i derna

nava la cooperació de la Federació Nacional de'Dependientes (896).

La Federació de Dependents de Caialunya organitzaria llavors un mí-

ting que se celebrava a la sala d 'actes del CADCI, el 12 de març de

1922, amb la intervenció de F. X. Casals, Xuclà, Vilarasau, Salas,

Samsó, Ciervo, Vallejo i Fernández, en representació de la Federació,

del CADCI, dels centres de dependents de Manresa, Reus, Sabadell i

del Sindicat de Funcionaris de Banca i Borsa de Barcelona, amo l'ad

hesió de nombroses entitats catalanes i d'Espanya, i que demanaria

a les seves conclusions, la supressió d'aquell impost sobre els sous

de la dependència mercantil que no passessin de 1.000 pts« mensuals,

no considerant "com a una solució satisfactòria el traspàs de l'im-

post a la classe patronal, Ja que aleshores, en la generalitat dels

casos, el tribut repercutiria novament sobre els sous de la depèn—

dencia." (897)

Els projectes tributaris aprovats pel Congrés de Diputats el maig de

1922, oferien "concessions" en aquest sentit que eren qualificades

d'"insignificants" en un manifest fet públic el 2 de Juny de 1922

(898), segons el qual no havien "satisfet ni als individus més radi

calment partidaria de procediments reformistes", L'escrit blasmava

l'actitud passiva dels diputats a Corts per Catalunya: "(Ylalgrat que

estaven particularment assabentats per recent memoràndum de la Fed£

ració, de les nostres aspiracions res han fet per a defensar-les.

La major part d'ells, com és costum sempre que es tracta de polltl-

ca tributària, no estaven a llur lloc i els que hi estaven cregueren

que no valia la pena de molestar-se per a defensar un assumpte que

no afectava als accionistes del Banc de Barcelona o altres sectors
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del capitalisme català. I això que alguns d'acuests darrers senyors

han"fet servir més de quatre vegades la tribuna 1 les masses del -

Centre. De totes maneres, no és probable que cap d'ells hi torni a

tenir la més petita autoritat moral. La dependència 'de Catalunya c_a

da dia va tenint consciència més clara de Is seva condició de clas-

se i aruesta consciència no l'enfeblirà cap sentiment atàvic ni molt

menys els esbargiments d'un patriotisme més o menys baladrer que sols

ha servit d'escambell per a l'enlairament d'uns quants advocats".

(899) El mateix manifest, per una altra banda, protestava per "l'atjg

ment enorme de l'impost de cèdules personals" aue experimentava en

aquests projectes tributaris (90G). En definitiva, el resultat d'a-

Questa llei sortida el 26 de Juliol de 1922 (901), superat el pas -

del senat, era aue una de les seves bases permetia aue el govern -

fes una nova redacció de l'escalat que subtitula l'anterior i en el

oual els tipus d'imposició restaven "lleugerament rebaixats" (902)

"El ministre de finances, senyor Bergamln, ha escoltat, en una peti^

ta part, les veus dels nostres Centres", assenyalava, anys a venir,

a manera de balanç, el butlletí "Acció". "El problema resta en peu

-afegia, tanmateix-, car no s'ha fet, de bon tros!, Justícia a les

nostres demandes" (903).

Hauríem d'esmentar aquí els diversos informes i manifestos del CAD-

CI com l'informe d'Organització i Treball sobre el contracte de trj2

ball i la sindicació professional, el març de 1921, adreçat a l'In¿

tltut de Reformes Socials que havia obert una informació sobre aauest

tema, i aue defensava la contractació col·lectiva del treball convjï

nlda entre sindicats patronals 1 obrers (904) i la sindicació "for-

zosa para todos, sin distlnclSn alguna exceptuando (...) de los que

ejercen autoridad" (905), si bé sota la base del reconeixement de

les organitzacions obreres veritables Ja existents (906). La decla-

ració del CADCI davant la crisi econòmica, el matg de 1921 (907),

El manifest publicat ei Juliol de 1921 en contra de la violència en

les lluites socials tot responent a una crida de la Unió General de

Treballadors i del PSOE (908); el comunicat al ministre de gràcia 1

Justícia, el 22 de Juliol de 1921 i la lletra adreçada a l'alcalde
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de Barcelona, a finals de febrer de 1922, respecte 1'encariment de

la vlvenda 1 algunes mesures a prendre per a acarar-s'hi (909); 1 '±n

forme esmentat en un altre lloc d'Organització i Treball sobre el

"Segur Obligatori de Retirs Obrers" (910); la comunicació adreçada

al ministre de treball sobre el plantejament societari i la tasca -

del CADCI, l'octubre de 1921 (911); els telegrames cursats al minis_

tre del treball i la instància adreçada a la Comissió (ílixta del Tre

ball en el Comerç de Barcelona, la primavera de 1922, "interessant-

los per a que sigui ampliada l'acció tutelar del Codi de Comerç en

ço que afecta diferents aspectes del dependent" (912); l'informe -

d'Organització i Treball, el 15 d'abril de 1922, davant l'Avant pr£

Jecte de classificació 1 agrupació d'indústries formulat per la De-

legació del lYlinisteri de Treball, informe que subratllava que les

"societats de civilització europea caminen vers el col.lectivlsme 1

en llur marxa saltaran tots els entrebancs que se'ls hi oposen. La

direcció de la producció ha de passar de .mans dels capitalistes pri

vats a mans de les nacions sxndlcalment organitzades". (913). Aques_

tes manifestacions' socialistes eren repetides al manifest esmentat

abans soore les reformes tributàries que hom debatia al Congrés de

Diputats, la primavera de 1922, en el oue remarcava que "deure nos-

tre és, saltant tota mena d'obstacles, no parar fins al triomf com-

plet d'aouesta Justícia social a què aspirem; fins a què la direc—

ció de totes les modalitats de l'economia del país passi a mans de

la nació socialment organitzada" (914).

A començaments de maig de 1922, la Secció d'Organització i Treball

protestava per l'elevació de l'impost de consum score el sucre, mit

Jançant un telegrama al ministre d'hisenda (915); el novembre de -

1922 protestava pel R. D. dei 14 del mateix mes "relatiu a la Col.

leglació forçosa dels Agents i Comissions de Duanes" (916); eo. març

de 1923, enfl, el CADCI protestava per "les noves formes que es pr£

tenen imposar a les sacietats obreres" en telegrama adreçat al Mi-

nisteri de la Governació i s'adheria a la protesta de la Unió Gene-

ral de Treballadors feta en el mateix sentit (917).
• -

El CADCI col·laboraria amb el Sindicat d'Empleats de Banca i Borsa
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pel que feia a l'acomiadament de treballadors dels bancs de Barceló

na i Terrassa, l'abril de 1921 (918) a part del tema del "retir —

obrer" ai aue ens hem referit més amunt (919); amb la Unió Ultrama-
rina en la campanya d'aquesta entitat per la supressió del règim de

l'internat (920); amb la Unió Professional de Dependents i Empleats

de Comerç per la implantació del treball intensiu (921). Ens hem re

ferit també en un alxre apartat a la campanya de solidaritat "per

la Rússia que és mor", a la subscripció de la qual col·laborava tam

bé la Secció d'Organització i Treball en particular (922); a les rna

nifestacions públiques davant l'assassinat de Salvador Segui (923)1

la participació a la campanya contra el terrorisme, encapçalada per

l'Ateneu Enciclopèdic Popular (924).

En la lluita social dels anys vint, els dependents no deixarien tam
poc de sofrir els efectes de la repressió sobre els sindicats, esp_e

cialment la protagonitzada per Martínez Anido. No cal dir que la s£

frlren els del Sindicat Mercantil de la ÇNT, però tampoc se'n;: ha—

vien de veure lliures dependents d'altres tendències. Així el CADCI
havia de cercar el- suport de "personalitats amigues" per a gestió—
nar l'alliberament de Riu, vice-president del Centre de Dependents

de dfianresa, i Parés, soci del Centre de Barcelona, "als auals una
disposició governativa els reté separats de llurs famílies i sotme-

sos al règim repulsiu de l'ergàstula. Fer actives que les nostres -
gestions hagin estat 1 continuïn essent -afegia el comentari d '"Ac-

ció" de març de 1922-, els nostres companys no han pogut percebre

fins ara aquell raig de llum que ha de tranauilitzar llur ànim cori

torbat per una injusta detenció. Nosaltres que, per esperit de cLas

se, Ja havem sentit com a propi l'afront, com a companys, coneixe-

dors aue som del fans moral i, per tant, de l'absoluta inculpabill

tat dels deginguts, no podem menys d'anatematltzar la política ar-
bitrària que es ve administrant à Catalunya, fent víctimes del zel

governatiu a-inofensius ciutadans qualificats capriciosament de tf|

rroristes furibunds i erigits en prototipus de la malvestat. I més,

encara, un detall aparentment insignificant ens inclina a creure que

no és pas únic «1 nostre cas; un bon amic nostre que es caracterit-

za per la seva abnegació en favor de la causa nacionalista va mos--
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trar-nos , no fa gaire, una lletra rebuda d'uns empresonats qualifi

cats-d'agitadors societaris i voltats, per tant, de l'aurèola d'una

acció temible, en la qual lletra reclamaven en forma correcta però

corprenedora un present ccnsistent en llibres catalans aue havien

de rebre d "una catalaníssima entitat. I formulaven el prec de mane-

ra tan fervorosa i en termes que revelaven tal tendresa de senti-

ments, que ens resistim a creure en la perversitat d'uns homes que,

en demanar un llibre se senten commoguts, doncs aqueixa subtilitat

d'esperit rarament és patrimoni d'una ànima on hi niin instints ma_l

vats. Molt més evident és encara la inculpabilitat dels companys -

Riu i Parés titllats de pertorbadors caracteritzats, quan si alguna

característica conserven és la llur puresa de sentiments i el més

acendrat patriotisme*' És per això que nosaltres creiem que l'arbi-

trarietat d'aquesta política és molt poc favorable al restabliment

definitiu -no aparent- de la normalitat tan sovintment invocada. La

repressió, quan no és Justa, fa germinar sentiments mesquins en les

consciències sanes. Política assenyada, serena, mesurada, Just'a;

Heu's acuí les normes aue deurien seguir els governants a casa nos-

tra si volguessin fer obra eficaç i procedir amb l'eouitat, que ha

d'ésser el lema de llur gestió." (925)

Deixant a un costat altres actuacions del CADCI (926), cal remarcar

anuí el relleu de la iniciativa del Centre de promoure la partícip^

cló de tota la dependència a la festa del primer de maig de 1923.

Recordem com el 1915 la Secció de Relació i Treball s'havia propo—

sat de celebrar, per primera vegada, la diada del primer de maig, si

bé l'assaig s'havia vist frustrat (927). Ara el 1923, el CADCI rec£

Illa aouella iniciativa (928) i es decidla, a acomplir-la, tot cer-

cant que la dependència fes festa efectiva aquest dia. Així, el but

lletl "Acció" del mes de març de 1923, sota el títol Primerde maig

de 1923» subratllava que aquesta data "serà segurament una data me-

morable tant en la història del Centre i en la del nostre estament,

com en aquella del moviment obrer de Barcelona. En el proper Primer

de maig les diferents modalitats de la dependència comercial de Bar

celona i també -la dependència administrativa de les indústries de

la ciutat, s'associariaran per primera vegada a la Festa del Treball



614

Sera un acoblament fraternal, entusiasta i conscient, amû les forces

obreres d'arreu del món que cada any, en aquella data, suspenen vo-

luntàriament la festa de cada dia..." (929). "Afirmació obrerista",

subratllaria també el mateix butlletí d'abril de 1923 pel que feia

a la significació de la diada que s'apropava, "tant en el sentit de

delimitar,,.vigoritzar i accentuar la nostra personalitat col·lectiva

la individualitat del nostre estament com en el sentit de sumar-nos

a les corrents de renovació social que agiten les masses productores

d'arreu del món " (930). "La celebració per part nostra de la festa

del Frimer de maig, ultra ésser una mobilització per a la defensa de

les posicions conquistades, serà una mobilització per a lluitar per

tai de reivindicar noves posicions" (931). I, per damunt de "consijde

racions d'ordre estrictament econòmic, la festa del primer de maig

és (com dèiem en ei nostre número anterior) 1'afirmació que fan les

classes treballadores d'arreu del món de llur drst a ésser un ele—

ment actiu en la vida social de llurs respectius; de llur aspira—

ció a deixar d'ésser masses simplement mogudes per a esdevenir for-

ces que moguin i dirigeixin..." (932).

Tanmateix, el projecte fóra un altre cop frustrat, si bé aouesta ve

gada per voluntat aliena al CADCI. La Junta de Govern de la Secció

Permanent d'Organització i Treball del Eentre, el 25 d'abril de —

1923, feia públic un manifest tot explicant els fets:

"Companys!£s en aquestes boxes d'intensa vibració renovadora, per

les que passa des de fa algun temps el cos social de Catalunya, que

la Secció Permanent d'Organització i Treball del Centre Autonomista

de Dependents del Comerç i de la Indústria, va creient en l'absolu-

ta necessitat de vigoritzar i accentuar la nostra personalitat col.

lectiva, la individualitat del nostre estament i alhora de sumar-nos

també , sadollats de claror i animats d'un pregon esperit de solld_a

ritat, a les modernes corrents de reforma social que agiten i com-

mouen les forces treballadores d'arreu del món. Per a donar a tot—

hom solemne testimoni de la nostra voluntat i dels nostres senti—

ments, havíem projectat que enguany la dependència comercial de -

Barcelona i també el personal administratiu de les seves indústries
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s'associessin ben ostensiblement a la festa internacional de Primer

de Maig, havíem de demostrat a tothom que en la vida econòmica 1 S£

cial de Catalunya deixàvem d'ésser masses simplement mogudes i ens
.convertíem en forces que ens movíem a l'impuls de la nostra pròpia

consciència. Al disposar-nos a aconsellar-vos que prenguéssiu en -

ferm aquest acord, per a què després obréssim tots en conseqüència,

els lligams d'un pacte se'ns presentaren tot seguit davant nostre.
La dependència comercial de Barcelona, des d'abril de 1920 tenim e_s

tablert un contracte col·lectiu de treball amb els nostres patrons.

Des del moment que els acords que promulga la Comissió ÍYlixta del —

Treball s6n de compliment obligatori per a tots els elements que tte_

nim dret a ser-hi representats, és evident que existeix un verita-

ble contracte col·lectiu de treball els extrems del aual deuen és—

ser assenyalats pels propis interessats. S'imposava, doncs, portar a

la Comissió íïllxta la nostra aspiració a fi que quedés Incorporada

a aquest contracte col·lectiu de treball. Respecte al resultat del

débattre es pogués plantejar en el si d'acuesta corporació, teníem

bones i fundades esperances. Era evident que tots els vocals depen-

dents havien de pronunciar-se a favor de la Festa i era de pensar -
també que bon nombre de vocals patrons s'associarien a aquest vot.

S'havia d'ensorrar la producció i l'economia de Catalunya perquè
el dia 1 rie maig haguéssim fet festa? No és evident que el consunvi

dor que s'hagués vist privat de comprar un article en aquell dia,

l'hauria comprat a l'endemà? No celebra la festa del Primer de -

lïiaig tota la població obrera de Barcelona empleada en les indus—

tries de la ciutat? £s que és tan perfecta l'actual organització s£

cial que no cap en cervell humà ni l'aspiració abstracta de millo-

rar-la? Doncs, bé, companys, la Festa del Primer de dfiaig ha sigut

denegada per la Comissió (Ylixta del Treball. Per 12 vots en pro, 19

en contra i 1 en blancf així ho ha acordat aquesta cor poracló en la

sessió extraordinària que ha celebrat el dia 16 del corrent mes. 14

vocals patrons i 18 vocals dependents estaven presents en el moment

de la votació. Els primers votaren en contra i a llurs vots varen

ajuntar-s *hl els de 5 dependents. Un altre vocal dependent desertà -
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també dels rengles proletaris i votà en blanc. Aquests companys que

així feren defécelo de llur deure representen, en la Comissió iïlixta

al Sindicat Lliure de Banca i Borsa, a la Unió Professional d'Em—

pleats i Dependents del Comerç i a l'Associació de Viatjants i re-

presentants del Comerç i de la Industria. Cal fer constar que la -

Junta directiva d'aquesta última entitat va deixar als seus repre—

sentants en completa llibertat per a què, en aquest qüestió obressin

conforme als dictats de llur consciència, com ho prova el fet que -

els altres companys aue pertanyen a la mateixa Associació votessin

a favor de la celebració de la Festa. Jutgeu tots, amics, i Jutgi

ta^nbé l'opinió obrera i ciutadana, sobre l'actitud de la nostra bur_

gesia. Burguesía que s'arronsa les espatlles i deixa fer acovardiria

ouan els treballadors de la indústria, sense circumcoloquis ni mira

ments, es prenen per llur pròpia mà la Festa del Primer de (ïlalg, i

que s'aixeca amenaçadora 1 provocativa quan els treballadors del C£

merç, imbuïts de consideracions legalistes, demanenvamb tot respec-

te que s'extençui a nosaltres aquesta festa. Burgesia que vol aixe-

car entre nosaltres i els nostres germans d'explotació una barrera

infranauejable d'odis, prejudicis i costums diferents. Burgesia que

creu que a nosaltres sols ens interessen petites qüestions relati—
ves a un ouasi imperceptible benestar immediat i que t enlm anesta—

siat tot el sentiment de Justícia, tota aspiració a elaborar un .or-

dre social més Just 1 més equitatiu que el d'ara. Doncs bé, no; no-

saltres, i al nostre costat creiem que hi ha la generalitat de la
dependència comercial de Barcelona, proclamem ben alt la nostra as-

piració a una completa transformació del règim econòmic del pals.

Repudiem ex règim actual que estableix una separació entre els tre-

balladors i els instruments de treball, i que porta com a conseqQèn

eia que, m-algrat les acumulacions immenses de riquesa que es produ£i
xen, la generalitat del poble de Catalunya vegeti en un nivell de

vida-baixlssima. En altres temps en què la producció -fraccionada en

minlscules unitats i desproveïda de l'utillatge modern- revestia —

formes Individuals, era lògic que els seus instruments fossin també

propietat individual del petit menestral o del petit marxant. Però

avui, en ouè la llei de concentració envaeix totes les esferes de -
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l'economia, avui que la gran indústria, triomfa damunt la petita mariu

factura; que ei gran basar desplaça la petita tenda, avui que als
països de la nostra civilització la producció revesteix cada dia més

formes col·lectives, la propietat dels seus instruments ha d'ésser

col·lectiva també» Per damunt de les direrències de raça 1 de llen-

gua, proclamem ben alt l'existència d'una solidaritat entre tots els

explotats i desheretats de la terra, sense distincions de modalitats
professionals de cap mena. Volíem celebrar, enguany, la festa del

Primer de (ïlaig, i Ja l'hem celebrada. Els nostres clams i les vos-

tres protestes han sigut els cants de la festa. No hi fa res que dî

marts vinent les butigues no es tanquin i en els despatxos es treba

lli. Per damunt de la normalitat quotidiana esbategarà en els vos-

tres establimenis la banderaideal de les nostres repudiacions i de

les nostres esperances." (933)

Un dels dependents que havia votat en centra de fer festa el primer

de maig, al si de la Comissió ÍKlixta, havia estat Pau Griera, vocal

dependent per l'Associació de Viatjants i Representants del Comerç

i de la Indústria ei quai, a les planes de "Lluita" del 15 d'abril

de 1923, havia defensat que "per damunt de totes les reivindicacions

de caràcter social, estan a nostre entendre, les reivindicacions de

caràcter nacional, Ja que, una volta obtingudes acuestes, subsidià-

riament haurem les altres" (933 bis). Jaume Cardus, tot partint de

les afirmacions de Griera i fent esment de la seva actitud, a les vo

taclons de la Comissió iïlixta sobre la aüestló del primer de maig,

escriuria un article titulat Lo primer, al mateix periòdic "Lluita",
dei 15 de maig de 1923 que ens ajuda a perfilar també alguna de les

oposicions que existia entre els dependents pel que feia a com ha—

vi^n d 'entrelligar-se les reivindicacions nacionals i les socials i

a la prioritat o no d'una sobre l'altra: "Des d'aquestes planes s'ha

dit -escrivia Cardus- en Griera així ho sostenia, que primer devien

ésser catalans que dependents i així desenterrant el dualisme de -

l'equívoc i de la discòrdia, tal vegada s'aplanava el camí, de la

defecció, per ulterior actituds d'un eclecticisme vergonyós i incons

cient, si no allra cosa, votant en el si de la Comissió Mixta per -
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pròpia Iniciativa, contra la celebració del Primer de Maig Der part

dels obrers mercantils. Sortosament son munió els que sabem que la

condició de catalans i de dependens no'ns eximeix de la primera can

dició nostra; de la condició humana. Aauesta és la primera, l'única

al ritme de la qual va desenrotllar-se tota la personalitat com una

massa compacta, fluida de totes les exquisldeses i sensibilitats i

indesintegrable perquè no admet la pluralitat en la dignitat. Quan

hom té en la consciència el convenciment de que és un desti,dins el

destí de la gran familia humana, també té la fortltud de la seva

personalitat integra, la vacil·lació no hi cap i l'ofensa al depen-

dent, primer que tot és l'ofensa a l'home. Precisament per Insüfi—

ciència d'humanisme l'organització nostra no té la força de classe

que fins pel número li correspon i d'això se'n ressent aquella catsi

lanitat oue per la seva pròpia Inconsistència, per lo fòssil, admet

encara el dualisme de lo primer, no la nostra catalanitat ingénita.

La maxima llibertat resident en la independencia espiritual, la prje
gonan encara més alt quan el cos sofreix el flagell del captiver!.

Així és d'inexpunable la nostra catalanitat en braços del protfiund

humanisme nostre, afirmació constant i ferma de la personalitat in-

desintegrable, sempre nua, sempre humana..» L'obrer mercantil cata-

là no deu oblidar-ho: se l'explota en català i en catalnistá amb la

mateixa impietat que qualsevol espanyol, posem per cas, pugui fer-ho.

La cantarella dels expoliadors nostres sempre és una, i al trine del

diner ofega la més elemental cortesia unes vegades, els m§s nobles

sentiments , els més féconds idealismes, sempre". (934)

El 13 de Juny de 1923, era renovada la Junta de govern d Organització

1 Treball, al davant de la qual figurava Ramon Ràfols i Camí, un dels

animadors de la Secció i de la seva Junta des d'abril de 1921, com

Ja vàrem veure al seu moment, i representant igualment de la t endèri

ela socialista del CÂDCI. La nova Junta, ultra ocupar-se de les difi
cultats econòmiques que travessava la Caixa contra l'atur foirços -

(935), organitzava un cicle de conferències sobre "les principals -
qüestions que s'agiten dintre el gran món del treball". "Els confe-

renciants que passaran per la nostra tribuna -assenyalava "Acció" -
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del mes d'agost de 1923 - seran tots.,- més-que uns il·lustres perso-

natges, uns veritables amics. Volem tenir la sinceritat de declarar

que desitgem que vinguin a col·laborar en la nostra obra, no pas a

posar-hi entrebancs ni a sembrar-hi sofismes. Obrerisme integral;

sindicalisme a base múltiple és la nostra bandera. El millorament

del règim de treball (sous, Jornada, vacances, condicions d'higiene

i d'acomiadament, etc.) és un factor del millorament del nostre ni-

vell de vida. Actuació cultural, actuació mutualista, actuació coo-

perativista, actuació política o legislativa, són actuacions que les

masses treballadores no deuen bandejar si es vol arribar a un estat
social millor que l'actual, a un règim socialista, on la producció

de les riqueses s'intensifiqui i on llur distribució es faci seguint
normes d'equitat i de Justicia.

No negarem mai la nostra condició: de catalans; mai postergarem el
nostre idioma davant cap altre idioma nacional, però tampoc ens corn

fendrem mai amb les forces de la reacció i del mal que corren desbo/

cades per Europa, pretenent arrastrar darrera d'elles les falanx ht¿

manes per a portar-les cap als camps de batalla on hi esperen la -

destrucció i la mort. Per Catalunya; per a Catalunya, sí; però tam-

bé pel poble i per al poble. Ferrr.tot lo necessari per a què un dia

no llunyà les.-.circumstàncies exteriors canviïn i la nostra acció pu_
gui estar a l'alçada del nostre pensament." (935 bis).

Del cicle projectat, solament es podrien celebrar dues conferències

a càrrec de Joaquín Escofet de la Federació Gràfica Espanyola de

la UGT, el 7 de Juliol de 1923 , sobre "L'aspecte sindical del movi

ment obrer" (936), i de Delfl Dalmau, ei 21 de Juliol, sota el tí-

tol "Del federalisme per la democràcia al socialisme i de 1'imperita

lisme pel nacionalisme a 1'internacionalisme" (937)

Al costat de tota aquesta actuació descrita fins ara i d'altres mani

festacions internes (938), cal esmentar la tasca organitzativa, les
reformes estatutàries que d'alguna manera enregistraven la major

complexitat de_la Secció d'Organització i Treball (939), els serveis
de la Borsa de Treball (940), el Consultori Jurídic (941), la Caixa
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contra l'Atur forçós, creada en aquest període com hem indicat en un

altre apartat (942), el servei esmentat també de consultes sobre dijs

posicions i acords de la Comissió iïllxta, i de presentació de denún-

cies, muntat.pels gremis del Detall i Alimentació, Viatjants i Corre

dors, d'Escriptori i Major, i de les agrupacions de Banca i Borsa,
Transports i Duanes, i Assegurances i Publicitat (943), la Comissió

Permanent de Cens (944). Hauríem d'esmentar també la constitució -

d'una"Comissió dedicada a estudis socials" el Juliol de 1921 (945),

les gestions per a participar el Centre a les eleccions de voz als de

la Junta Local d'Emigració, el Juliol de 1921 (946), a la Junta d'A

ranzels i Valoracions el setembre de 1921 (947), i al Tribunal In—

dustriai el 1922 (948), "seguint el criteri d'intervenir a tots els

organismes de caràcter social" (949).

Amb la proposició esmentada de Ràfols i Camí, en nom d'Organització

i Treball a l'Assemblea de Terrassa, dei 6 de setembre de 1923, per

tal oue la Federació de Dependents de Catalunya ingressés a la Inte_r
nacional Sindical d'Amsterdam, pocs dies abans del "pronunciamiento"

de Primo de Rivera- es cloia una etapa de l'evolució del CADCI, la -

importància de la qual no pot escapar-se sols a la vista dels tex—.

tos 1 de les dades fins ara exposades. Especialment des de la crisi

de la tardor de 1920, ei Centre havia experimentat un canvi real,
primer ai si d'Organització i Treball i després a IP mateixa direc—

ció del Centre a través de la personalitat de Francesc Xavier Ca—
sals, "canvi d'orientació" que la fflemòria del Centre del curs 1921-

1922, llegida al Consell general ordinari de socis del 25 de Juny
de 1922, subratllava explícitament (950).

Els comentaris i articles sense signatura del butlletí "Acció" enr£

gistren perfectament aquest preces de penetració de la consciència

i del sentiment de la solidaritat de classe a l'interior del CADCI

i entre els dependents en general, fenomen que produïa l'alarma i la

repulsa de Ramon Rucabado, ancorat a posicions d**un catolicisme in-

tegrista o ultra-tradicionalista en Qüestions socials (951), les p£

siclons del qual obtenien, ben segur, cada cop menys ressò ai si del

CADCI, àdhuc en'tre els mateixos socis de línia social conservadora.
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Com una mostra d'anuest procés, i al marge d'altres textos citats al

llarg d'aquest capítol, assenyalem aquí el publicat al butlletí del

Centrel el Juny de 1922, fet a propòsit de la presència de represern

tants dels centres de dependents de Catalunya al dinar de germanor
de les festes de l'aniversari del CÂDCI de 1922 (952) i titulat

La compenetració qermanivola: "La dependència de" Catalunya es va s_i

tuant -hi llegim- (...) al seu lloc en el món social d'una manera -

automàtica a mida aue va afirmant la seva responsabilitat. S'ha d '¿5

cabar la nostra inhibició en les lluites socials per ésser l'obra

més suïcida pel dependent 1 l'obra més pertorbadora en el moviment

social del nostre poble. £1 dependent, per l'especialitat del seu -

treball ha d'ésser el factor ponderatiu en els conflictes obrers,

però cal que aquesta acció vagi acompanyada del prestigi producte

d'una conducta noble 1 lleial. El nostre estament ha de tenir inte-

rès en esborrar el falç prejudici segons el qual som un apèndix de

l'element patró; la dependència catalana ha'de tenir interès en no

ésser altra cosa de la que és: una classe obrera. Acceptada anuesta

condició prèvia, indispensable, aixequem la nostra personalitat so-
cial amb una classificació ben definida i clara . Obtingut aruest -

objectiu, haurem de conquerir un Justissim dret i el respecte i la

consideració de tots. Avui Ja no és possible viure al marge de la -

lluita social, ni col.lncar-se, o més ben dit, interposar-se entre

els dos elements en pugna» no. Les lluites socials a mida que es -
van aguditzant, es van simplificant els elements i els motius en puig

na 1, entre mig, no pot haver-hi altra cosa oue el receptor de les

violències dels bans en litigi; i aquesta trista misló no creiem; ptj

gul ésser aspiració del Dependent. El dependent ha de formar a les

rengleres del proletariat aportant-hi la valor intel·lectual que p£

seeix i l'amor a la riquesa nostrada, perquè anuesta és de Catalunya

1 no d'una classe. (953).

En acabar aquesta etapa, el CADCI havia arrenglerat darrera seu la

major part de les entitats de dependents de Barcelona, en adoptar -

aruestes, la tàctica negociadora de la Comissió (Ylixta, 1 de Catalu-

nya, a través de la Federació de Dependents de Catalunya. Entitats
com l'Associació de la Dependència (Ylercantil o la Unió Ultramarina
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adherida a la U.G.T., seguien la pauta, marcada pel Centre en aouest

sentit. La mateixa UGT que s'oposaria en un principi a què la Inter_

nacional d'Amsterdam acceptés l^ingrés de la Federació de Dependents

de Catalunya, hauria de desistir del seu propòsit davant la reali—

tat que la Federació de Dependents disposava de més cotltzants que

no pas la Federacifo Española de Empleados y Técnicos de la U.G.T. -

tota sencera (954). Pel que feia al Sindicat Lliure Professional IKter

cantil que es constituiria en aquest période, tenia una força escas_

sa i anava a esdevenir 1'enemic directe del CADCI durant la propera

dictarura (955). A la pràctica el Sindicat mercantil de la CNT s'ha.

via quedat sol en la seva estratègia i val a dir que el seu futur

demostraria també que era la branca menys anarcosindicalista de la

Confederació Nacional del Treball (956). El Sindicat mercantil del

que veiéremels seus priírers temptejos organitzatius a finals de —

1917 i començaments de 1918 (957),assajaria de capitalitzar a favor

de les seves tesis sindicalistes d'acció directa , el descontenta—

ment produït pels primers eseslats de sous, aprovats per la Comis—

sió fflixta, com ja ho velàrem més amunt (958), però aviat sofriria -

la repressió del tàndem Martínez Anido-Arlegui i la seva clausuça -

legal i desorganització. A finals de noverrbre de 1922, iniciava la se

va reorganització (959) i a començaments del mes de gener de 1923,

canviava el seu nom pel de Sindicat Únic de la Distribució (950) 1

mostrava un notable activisme sindicalista, especialment de caire -

proselitista que adquiriria en algun moment un tot coactiu com ho

denunciaria el butlletí "Acció" del mes de maig de 1923: "Des de

fa un quan temps venim rebent queixes de diferents companys, socis

nostres molts d'ells, respecte a què una entitat de dependents de -

Barcelona ,- el Sindicat Únic de la Distribució-, ve fent la seva

propaganda en una forma absolutament incorrecta. Els individus que

integren la Junta d'aquest Sindicat, s'entretenen enviant comunica-

cions als treballadors del ram requerint-los a personar-se en el d£

micili del Sindicat, per a tractar d'un assumpte que els interessa,

i al final d'aquestes comunicacions, sota del timbre, hi escriuen a

me expressions com les que segueixen:
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Al no presentarse en la fecha que Indica la presente, nos veremos

obligados a hacerlo personalmente«

Es inexcusable la presencia, por ñor vernos obligados a comunicarlos

por segunda vez.

^tencía, r!e no *;er así os invitaremos a:. vues-

tros domicilios particul armen ce.

Os rogamos no nos hagáis gastas más tiempo en molestarnos a mandaros

convocatorias, de no acudir a esta sentiremos tenerlo que hacer par-

ticularmente y personalmente»

Aquest sistema 1 aquest llenguatge són senzillament odiosos i into_le

ràbies. Totes les entitats obreres a la formació de les ouals ha p£e

sidlt '.. una realitat d'associació; totes les entitats obreres que no

siguin filles d'una artificiositat ni d'un propòsit arterament premé

ditat per a suplantar la veritable voluntat proletària, han de me —

rèixer els rcspectesiconsideracions de l'opinió obrera 1 ciutadana.

Tot treballador ha de tenir completa llibertat per a associar-se a

l'entitat oue pels seus fins 1 per les seves tàctioues, millor s'e¿

devingui amb la seva particular manera de pensar i sentir. La prop¿

ganda que cada associació obrera faci encaminada a augmentar el nú-

mero dels seus adherits deu estar completament desprovista de tota

expressió oral o gráfica, que fací suposar l'existència d *un propò-

sit d'amenaça o represàlia contra el treballador que no vulgui in —

gressar en aouella determinada entitat. El dependent que se senti

identificat amb les doctrines i amb les tàctiques del Sindicat únic

mercantil farà molt bé en allistar-s 'hi, i si és soci del Centre fa

rà molt bé en allunyar-se dels nostres rengles, puix no és possible

a un mateix tempsf militar sota dues banderes diferents. Però el d£

pendent oue cregui oue ei millorament de les condicions de treball

és un simple factor, però no causa única del millorament del tipus

de Is nostra existència; el treballador que cregui que les entitats

obreres paral·lelament a llur actuació encaminada a millor ei règim

de treball deuen tanbé de realitzar-ne d'altres de sentit cultural,

mutualista, cooperativista, artístic, esportiva, el dependent que

sigui partidari del sindicalisme a base múltiple l'esperit del qual

és el que anima' al nostre Centre, anuest dependent, aquest treballa
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dor deu venir amb nosaltres 1 no deu anar-se'n amb aquells que neguen

i combaten aquest Ideari. El dependent que cregui que sota la band_e

ra dei nostre sindicalisme integral serveix millor els interessos de

la transformació social que no seguint als oui creuen poder transfoir

mar radicalment en un moment donat, tot el règim social dels nostres

països, aauell dependent no ha de sortir-se per a res del Centre. El

dependent que tot i estant net d'egoismes xenòfobs creu que ha de r_es

pEctar-se l'esperit nacional de Catalunya, que sense que el proleta

riat català s 'hagi de convertir en una- força propulsora i activa del

moviment renacicnalitzador català del nostre poble, té el deure de

respectar i seguir els avanços d'aouest moviment; tot el dependent,

el treballador, que creient que la nostra feina no és discutir ni -

teoritzar sobre els problemes gramaticals d^l nostre idioma, crequi
que tenim ei deure, dintre de Catalunya, de servir-nos-en corrent—

ment, tant en el llenguatge parlat com en el llenguatge escrit; el

dependent que tot i col.lncant-se en el,"plànol d;*un generós interna

clonalisme, sent revoltar-se profundament la seva ànima, en veure com

se pretén anorrear les característiques nacionals de Catalunya, per

a extendré sobre les llurs runes les fronteres espirituals d'un al-

tre poblel; el dependent i el treballador aue no es donguin vergonya

de ser catalans, perquè al fi i cap Catalunya és un poble de civi—

lització mil·lenària aue ha aportat i aportarà encara, precioses -
col·laboracions al progrés de la humanitat; aquest company si rep -

una convocatòria del sindicat expressat no n'ha de fer absolutament

cap cas« Ha de guardar-se-la per a ell i no,.ha de fer-la circular -

entre els seus companys de treball; nosaltres no hem de ser els --

criats de ningú. I si la convocatòria conté expressions plnxesques

ha d'estripar-la en quatre trosas 1 no ha de pensar-hi més. Si —

aquest company treballés en l'administració d'alguna indústria, con
vivint per tant, amb treballadors d'altres oficis-, com a deferèn—

eia particular envers aquest, pot dir-los-hi que ell està Ja sindi-

cat al Centre, la història, l'actuació i les doctrines del qual fa-

rà molt bé en propagar; com a Justificatiu de la seva condició : de

soci nostre deuïà sempre ensenyar el carnet del Centre, degudament

legalitzat. Lo que no deu fer mai aquest company és anar al 'Sind̂ L

cat mercantil 1 allí donar explicacions del perquè no vol entrar-hi



625

Se 11 ocorreria a algú, que professés unes determinades idees polí-

tiques, i que rebés un convit per-a allistar-se a un casino d'idées

diîerents, en molestar-se anant a aquell casino a explicar per què

no vol ingressar-hi? Propugnem per l'esclavitud o lluitem per la

llibertat?. Afortunadament les persones que es troben al davant dels

organismes superiors de la col·lectivitat a què-està adherit el Sin

dicat Únic Mercantil, demostren tenir un criteri amplament liberal,

que els honora en absolut, han posat a rotllo l'excés de zel dels -

entusiastes minyons que porten la direcció d'aquella sacietat. En

la Solidaritat Obrera, del dia 19 del passat mes d'abril, s'hi lle-

gia l'article següent:

""Lo que no deu fer-se

Dia darrera dia venim propugnant des d'acuestes columnes perquè la

nostra organització sigui feta a base dels principis que informen la

CNT. Hem dit i repetit que violentar als .individus per a què vinguin
a l'organització esta en pugna amb el criteri que ha informat tota

l'actuació del sindicalisme revolucionari durant moltlssims anys« -

Però sens dubte no serveix de res que ho diguem i ho repetim cada -

dia sense parar. Sense saber a què obeeix ni per quina causa, cada

dia s'obra en forma contrària de com deuria obrar-se. Se va dir, djj

rant moltlssims anys, que nosaltres, els sindicalistes, apreciàvem

més la auaiitat aue la quantitat. Se va dir, se diu encara; però -

s'actua en sentit contrari. Ahir mateix, sensa anar més lluny, es

presentaren a nostra Redacció uns individus 1 en unes convocatòries
que ens varen ensenyar, i que havien sigut enviades per un Sindicat

afecte a la Federació Local es llegia, escrit a mà i després dei s_e
geli, lo següent: ... 1 que no tinguem de convidar-lo a vostè per

segona vegada... I així per l'estil s'expressaven les derr.ês. A no-~

saltres que no se'ns pot senyalar de parcials, ens va semblar, sen-
zillament, intolerable aquesta manera de convocar als individus per

a què acudeixin a l'organització. Els sindicats a base d'aouests —

procediments, ni són sindicats ni són res. Són aglomeracions d'indi^

vidus que estan allí per por i que aprofitaran la primera ocasió

que se'ls hi presenti per a anar-se'n o per traicionar acuesta matj3i
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xa organització. Seria de desitjar que en lo successiu no tinguéssim

que ocupar-nos més de fets anàlegs-."" (961)

El text publicat pel butlletí "Acció" probablement també volia sortir

a tomb de les temptacions d'algun nucli minoritari de socis que se

sentirle aprop dels plantejaments del Sindicat iïlercantll o Sindicat

Únic de la Distribució. No oblidem aquí que les posicions de Csrdús

cum hem vist abans, anaven en el sentit que el CADCI no adoptés una
tàctica i una estratègia sindicals diferenciades de l'organització

hegemònica dins del moviment obrer que era lògicament la CNT, si bé

ho assenyalava el maig de 1920 després de la repressió del Comte de
Salvatierra 1 quan s'encetava un nou i breu període de treva i de

llibertat sindical si bé sense restablir-se les garanties constitu-

cionals. Fer una altra banda, ejuan Ángel Pestaña havia pronunciat

una coníerèncla al.CADCI, el 23 de gener de 1923, sobre "la dignitat
professional", organitzada pel Sindicat Únic de la Distribució, 1'_ac

te havia estat presidit per "Xlfort, president de dit Sindicat i al_

horasoci del Centre", segons Ramon Rucabado. (962)

Com a punt final sobre el tema de les relacions difícils del CADCI

amb la CNT, esmentem aquí un article; de Joan Peiró, l'estiu de 1923

a la revista "España" de iïïadrid, "a propòsit de Catalunya" i en el

que, segons ei periòdic "Lluita", hi havia "una carlnyosa al·lusió

a la dependència" (963): "En dia 1 no tardarà, que el ejercito del

Centre Autonomista de Dependents -prolongación actual del filibus-
terismo- forme con el sindicalismo, de grado o por fuerza..." "Fa

temps -comentava tot seguit- el portantveu citat de la Federació de

Depsndents de Catalunya- oue l'òrgan sindicalista en la premsa va
portant sovint al·lusions als dependents, que demostren a bastament

que volen que anem amb ells. No sabem -ni ells saben encara amb cejr
tesa on ens enauibiran. Potser serà ressucitat aquell fantasmagorie

Sindicato único mercantil de trista memòria. Tai volta sigui en el

de la distribución de flamant creació. Ço que no cal dubtar és, se-

gons es veu, que cal que tots els dependents ens preparem per a for

mar al costat d.el senyor Peiró, de grado o por fuerza. Ni una para_u

la més. Que un dia o altre començarà una ofensiva contra nosaltres,
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no ho dubtem ni ens sorprendrà. Però a ço que no creiem que hi hagi

dret és a usar encara aquesta mena de literatura. Que significa això?

No és, per cert, nostre propòsit comentar la desgraciada afirmació

d'en Peiró, en ço que té de material i barroer sentit d'amenaça, iïlês
greu ens sembla - i consti que sols exposem la nostra personal opi-

nió- perquè significa una incapacitat inicial per a solucionar défi

nitivament cap problema. Aquest esperit sectari, de creure's els mi

Hors i els únics, dsspreciant olímpicament a tots els altres; —

aquest escriure dogmatitzant sempre, sense raonar, no ens pot con—

vèncer. Són segurament en gran majoria els deperxánts que veuen amb

fervorosa simpatia l'organització obrera, en ço que significa, de -

dignificació col·lectiva i de baluard contra l'actual regisme, que

no permet que regni la Justícia entre els homes. Aquesta aspiració

a una major Justícia 1 llibertat, uneix en un suprem anhel a tots

els homes de sensibilitat i esperit liberals, sigui quin sigui el

camp on militin i els viaranys de la llur actuació. Cap al mateix

cim lluminós van tots els afanys i totes les accions més o menys rjj

pides: l'més o menys encertades. Però dintre els diversos camins a
seguir poden haver-hi discrepàncies de criteri, 1 aquestes han d'a¿

metre's i respectar-se. Que un grup més o menys gros i més o menys
respectable -Ja- que fóra discutible el fet de l'organització obrera

en si, i el sindicalisme limitant que el mena, compost d'una mino—.

ria activa, que obra tal volta més per omissió dels altres que per

densitat de llurs components- vulgui imposar a dintre i a fora llur

criteri amb esperit fanàtic, sense acceptar discussions ni donar ex^

plicacions, constituint-se per auto-declaració com a posseïdors de

tota la veritat i tota la Justícia, i exigint d'acord amb això, la

sotmisió total, fins en l'ordre de les idees, no és acceptable."

(964)

La realitat fóra que l'ofensiva contra el CADCI havia de produir-se

d'hora però no de part de la CNT, sinó de l'expressió de les forces

tradicionalment antlnacionalistes i antisindicalistes aue, alhora,
havien de batre's també contra la central anarcosindicalista.

•

Hem assenyalat 1'alternativa sindical dei CADCI; també la penetració
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progressiva de la ideologia socialista al seu si. Al llarg d'aquest

per lode,aquest socialisme anava barrejat amb una forta mitificació

del cooperativisme que era presentat, sovint,, com la clau que havia

de permetre de superar el sistema capitalista vigent. Alguns textos

hem esmentat al llarg d'aquestes planes sobre el plantejament coop£

rativlsta del CADCI, el qual, a més a més, promovia en anuesta et_a

pa la Secció Permanent de Cooperativisme que tenia cura de la Coopjs

rativa de Consum i la Coonerativa de l'Estatge (965). "La complica-

ció progressiva de la vida -funesta herència d'un •'période de lluites

que ha capgirat els principis econòmics del món enter- subratllava

la memòria del Consell Directiu del CADCI del curs 1921-1922, havien

de trascendlr fatalment a la nostra classe amb caràcters tal volta
més accentuats, car la inestabilitat econòmica ve Ja de temps mani-

festant-se en el nostre estament. Una solució s'oferiria, no obstant,

per atenuar els efectes de la crisi: la solució cooperativista (...)
" (966).

En un editorial, a la primera plana del butlletí "Acció" de desembre

de 1922, sota el títol De c o o D e_r a t i v 1 s me t hom hi afirmaria: "L
1 aspee

te cooperativista comença a sentar sòlida base en la nostra entitat
1 el seu ràpid desenrotllament acusa un interès creixent per part

dels nostras consocis, interès oue dóna estímul i major impuls, en-
cara, a l'activa gestió de les nostres Seccions de Cooperativisme.

(...) (967) Amb tot, malgrat L'èxit dels nostres novells organismes,

la doctrina cooperativista no és mesurada entre nosaltres en tota la

seva alta valor, i, lluny d'ésser considerada com un valuós mitjà de?

fensiu de l'economia obrera, més aviat és esguardada amb certa indi
ferència, de tal manera que per a realitzar qualsevulla temptativa o

esforç en aquest ordre, és necessari vèncer el general especticisme
arnb la valor exemplar 1 tangible de la realitat;, tasca Improba que,

en la majoria dels casos, anul·la els millors esforços i resta —

energies per a més altes empreses. Certament que aquesta apatia en-

vers les solucions cooperativistes té el seu origen en el fet d'ha-

ver estat arreu combatudes per elements capitalistes i economistes

que, atribuint-els-hi un antagonisme amb l'ordre econòmic i Jurídic ,
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sembraven la Inseguretat 1 la desconfiança impedint així que la idea

cooperativista arribés a arrelar-se en l'ànim dels consumidors amb

la necessària força del convenciment. El desequilibri econòmic agu-

ditzat en els darrers anys ha posat, però, de relleu tota l'eficàcia

d'aruest mitjà de defensa econòmica, i avui aquella actitud de com-

bat dels enemics del cooperativisme esdevé pueril si es considera el

desenrotllo de que ha estat i és encara susceptible aquest sistema.

A l'estranger, Innombrables cooperatives de consum, de producció, de

crèdit i de construcció pregonen l'eficàcia dels petits esforços -

units sota una destra i aclençada direcció. No fa gaire que la Banca

neoyorquina ha vist obrir les portes de nous establiments nascuts de

la cooperació obrera i no escapa pas a la clara visió de llurs cole_

gues la possibilitat d'un brillant avenir si, com és d'esperar de -

llur especial constitució, estan en condicions de concedir al públic

el màxim de facilitats bancàries. El Centre, que té en la vida obr£

ra catalana una considerada Jerarcuia, té el deure de suscitar i fg_

mentar tot l'interès envers els sistemes que pugin determinar un be

nefici per a la nostra classe, i en evocar l'exemple del cooperati-

visme nordamericà no ho fa tan solament guiat per l'afany de millo-

rament material que representa, sinó també perquè aqueix exemple en

tranya una manifestació d'alta capacitat i una plenitud de sentit -

civil que nosaltres anhelem per a Catalunya".
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Les seccions entre 191B i 1923.

Abans de completar aquest capítol, ens referirem a l'actuació de les

tres seccions del Centre, Educació 1 Instrucció, Socors iïïutus i Es-

ports i Excursions, car a les altres tres ens hi hem referit, en a-

partats anteriors (968). Indubtablement aquestes tres no presenten

1'espectacularitat i la conflictivitat de les de Propaganda Autono-

mista o d'Organització i Treball, però com rja hem pogut veure, al -

llarg de la història del CADCI, per si soles Ja haurien prestigiat

una institució. L'eficàcia i la marxa progressiva i contínua eren els

seus trets definidors.

Pel cue fa a la Secció Permanent d'educació i instrucció, hem vist

en un altre apartat l'evolució del nombre de matrícules i d *assign_a

tures de les Escoles, així com les seves millores materials i d'e—

auipament (969).

Hem esmentat, igualment, com en començar aquest période, Ferran Bo-

ter, professor de les Escoles Mercantils Catalanes, era nomenat di-

rector de les mateixes (970). El curs 1918-1919, hom cursava per

primera vegada l'assignatura de Dibuix Tèxtil, a cura de Joan Feu i

Pañellas, la de Legislació Duanera, a cura de Ferran González i.Boix

que formava part del quart curs dels Estudis per a dependents vene-

dors i viatjants; la de Pràctiques de tissatge, a cura de Rafael Pons

i Farrerasthom¡introduïa també un nou grup d'Aritmètics i Nocions -

d'Àlgebra a càrrec de Domènec Vendrell 1 Priu, un altre curs de Fran

ces I i d'Anglès I-, en canvi, desapareixia, l'Esperanto (971). El

Pla d'Estudis dividit en tres especialitats per a dependents adminis

tratius o comptables, per a venedors i viatjants, i dependents ço—

rresponsals, romania bàsicament el mateix, si bé amb diverses modi-

ficacions parcials (972). Per primer cop hom introduïa en aquest -

curs classes de 2/4 de 8 a 2/4 de 9 dels vespres. (973)>iIgualment -

hom creava el càrrec de Conservador del ÍYluseu Comercial, tasca que
• •

estrenaria Narcís Rucabado (974).
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Tanmateix, aquests curs les Escoles (ïlercantlls Catalanes anaven a so

frir les anormalitats de la conjuntura. Per una banda, la passa de

grip forçava el tancament de les classes pocs dies després de comern

çades (el 10 d'octubre), fins el 11 de novembre de 1918 i l'ajorna-

ment de la festa d'inauguració del curs (975). Tanmateix, el curs -

es veuria novament estroncat en produir-se el tancament del local a

finals de gener de 1919. Gbert parcialment, el 14 de Juliol de 1919,

hom desenrotllaria un curs d'estiu per suplir en el possible els -

perjudicis causats per la clausura de la seu del CADCI (97§).

El curs 1919-1920 reformava el curs elemental i el subdividia en —

dues matèries, que esdevenien tres el curs següent (977). Per una -

altra banda passava a cursar-se la Història de Catalunya, a cura d 1

Enric Cubas (978). El més remarcable durant aquest curs, eren els

cursets complementaris com el d'Educació Cívica, a partir del 7 de

febrer de 1920, per Francesc Cull i Verdaguer (979), el d'Ampliació

de Comptabilitat a cura de Ferran Bater, a partir de 23 de març de

1920 i que fóra l'antecedent immediat de l'Agrupació de Comptables

com haurem de veure tot seguit (980); el d'Oratòria i Composició —

Literària, a càrrec de l'escriptor Josep Granger a partir del 6 de

maig de 1920 (981) i sobre tot la introducció del cinema com ins—

trument pedagògic ai CADCI, mitjançant unes sessions de "cinematò-

graf Instructiu", projectades Ja' per al curs anterior (982) i que

es desenrotllarien el 12 de maig i el 18 de Juny de 1920 (983).

L*estiu de 1920, com els venidors, hom desenrotllava cursets entre

el 15 de Juliol i el 15 de setembre, dirigits bàsicament " a donar

la deguda preparació a aquells alumnes que vulguin matricular-se el

curs 1920-1921" (894). El 1920-1921, hom completava la reforma del

curs elemental, com hem vist, s'introduïa l'assignatura de Física

1 Nocions de Química a cura de Francesc Salas 1 algunes modifica—

cions dins del Pla d'Estudis, a la recerca sempre de la major uti-

litat pràctica del mateix (985) El fet més important d_^aquest curs

però, era l'acord adoptat pel Claustre de l'Escola d'Alts Estudis

Comercials de considerar "el certificat d'estudis expedit per les

esmentades Escoles (del Centre) com a títol suficient per a habili

tar per à l'ingrés a l'Escola d'Alts Estudis Comercials" (986), "
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acord que pres per unanimitat per aquell Claustre, era ratificat pel

Consell de Pedagogia de la (mancomunitat el 25 de novembre de 1920 -

(987)? Aquest curs, també, com a conseqüència del cursel d'ampliació

de comptabilitat esmentat, es creava l'Agrupació de Comptables, la

qual era inaugurada el 10 de febrer de 1921 (988). Aquesta agrupa—

ció, la finalitat de la qual era d'"estudiar i discutir, en comú temes

científics i tècnics referents a la professió de comptables" (989),

donaria llocs anys més tard a la formació de l'Associació de Compt_a

bles de Catalunya (990). El 1920-1921,- es desenrotllaven igualment,

cursets complementaris. Així, a partir del 15 de març de 1921, es de

senvolupava el Curs d'Extensió d'Estudis Comercials d'iniciació als

estudis comercials superiors, a cura de professors de l'Escola d'Aïs

Estudis Comercials, sobre qüestions "afectades per la guerra o que

eren conseqüència de la mateixa" i que resultà d'una remarcable ac-

tualitat i interès. £1 curs es composaria de cinc conferències de

Rossend Serra i Payés sobre "Les noves nacionalitats": 1. Pobles bàl

tics (Finlàndia, Estonià, Letònia, Lituània, 1 Polònia)

2. Pobles danubiens (Txecoslovaauia, Àustria, Hongria i Romania).

3. Pobles balcànics (logos làvia, Albània, Grècia, Bulgària i Turguia

europea).

4» Pobles càucaso^ucranians (Axerbaijan, Armènia, Geòrgia i Ucrania)

5» Pobles turco-aràbics (Turquia,asiàtica, Hedjaz, Aràbia interior,

Mesopotamia, Síria i Líban).

Miquel Vidal i Guardiola, continuaria amb tres conferències sobre -

'Els tres aspectes fonamentals de les crisis econòmiques" (Contrac-

tació del crèdit 1 suspensió del procés capitalista. Baixa de preus
1 atur forçós i destrucció de les causes de la crisi i renovació de

les bases de la vida econòmica); i seguirien ÍYlanuel Raventós (L'aucj

'rient del diner durant la guerra i algunes de les seves conseqüèn—
Cles), Pere Coromines, amb tres xerrades (La banca anglesa davant la
declaració de guerra, Les reserves federals de la bônca als Estats

Units i El Sistema bancari de la Rússia dels Soviets), Pere Gual 1
VlUalbl (Efe transport; mari tire abans i després de la guerra), ÍYlanuel
arrasco (La cl'ausula de força major en la rescissió de contractes
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mercantils), i Josep (Y). Tallada que parlaria sobre. l'Organització —

Científica del Treball (991).

El 23 de maig i:-el 7 i 16 de Juny de 1921, Joan Llongueras, desenro_t
llava un curset de cultura musical sobre "Couperin D la gràcia",

"Bach o el fervor", i "Beethoven o la passió", musicalment il·lustra

des per Joan ÍYlassià (violinista), Baltasar Samper i Pere Vallribera

(pianistes) i Emili Vendrell (tenor) (992).

Pel que fa ai curs 1921-1922, no s'establiren noyes matèries, si bé

es procurava d'"intensificar l'eficàcia de les existents, augmentant,

quan ha sigut precís, el nombre de classes" (993); també, per primer

cop, hom establia dues classes matinals (Francesc de primer i de s£

gon) de 3/4 de 8 a 3/4 de 9, a títol d'assaig, i, finalment, substi

tula els premis de fi de curs en llibres per una bossa de viatge de

cinc centes pessetes (994). íYianuel Alcántara i Gusart, president e-

d'Educació 1 Instrucció des de l'abril de 1921 (995), presentaria en

nom :•• de la Secció una Ponència sobre el tema "Necessitat de coordi-

nar l'actuació cultural de tots els Centres o entitats de dependents
de Catalunya" a l'Assemblea de la Federació de Dependents de Catalij

nya, celebrada a Reus ei 24 i 25 de setembre de 1921 (996). El -
Centre participaria en una informació oberta per la facultat de Üfle-

dícina a finals de 1921 (997), i a partir del 27 de gener de 1922,

iniciaria una classe de sintaxi catalana (998). Alhora, l'Escola
de Funcionaris de la (Ylancomunltat oferia una matricula especial als

socis del CADCI per assistir als cursets organitzats per aquesta iris
titució (999). El 15 de març de 1922, l'Agrupació de Comptables

s'adreçava al frtinlstre de Justícia davant l'anunci :de la reforma del

Codi de Cnmerç (l.ooo). Pel que fa al curs 1922-1923, el darrer cê e

brat en période de llibertat d'actuació per al CADCI (lool), aquest

era de trets ben brillants. En primer lloc perquè hom estenia els
primers certificats d'estudi que havien de permetre l'ingrés a l'E¿

cola d*Alts Estudis Comercials (1002). En segon lloc, perquè* el f£

brer de 1923 es feia un contracte amb l'Associació Protectora de

l'Ensenyança Catalana per a l'edició de llibres de text en català,

concretament una gramàtica catalano-anglesa, Teneduría de Llibres,
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Càlcul Comercial, Economia comercial i Geografia Comercial (1003),

fet que suposava una contribució important, pel seu significat, a la

normalització de la cultura catalana. En tercer lloc, hom'tirava -

endavant una iniciativa ambiciosa: la creació d'una escola primària

per a nens de B a 14 anys que havia d'iniciar-se , com ja hem asse-

nyalat en un altre lloc, a partir dels curs 1923-1924 (1004), la neu

tralltat religiosa de les quals tornaria a provocar la desaprovació

de Ramon Rucabado (1005), a part d'altres iniciatives com la del -

professor Enric Cubas i els seus alumnes d'Història de Catalunya, -

que promovien una sepultura per a les despulles de Guifré el Pilós,

a la que Ja ens hem referit a l'apartat anterior (1006), o el cur-

set d'àrab marroquí a partir del 16 de maig de 1923 (1007).

Deixant a un costat altres actuacions al llarg d'aquesta etapa (1008)

les Escoles ÍYlercantils Catalanes del CADCI desplegaven les seves —

periòdiques visites escolars (1009), les conferències fetes al CAD^

Cl (1010), les que alguns dels seus dirigents donaven fora (1011) o

les de perfeccionament d'idiomes (1012) i, finalment, la Secció Es-

pecial de Fotografia amb les seves conferències sobre temes fotogrjj

fies, exposicions i concursos (1013), completava anuest conjunt —

d'activitats de la Secció Permanent d'Educació i Instrucció.

Acuesta prosseguia dins de la seva línia habitual de perfeccionament

en una tònica nacionalista corr. es vela en la queixa que expressava

la Secció per que alguns alumnes no usaven el català en els seus tre

balls de traducció a les classes d'idiomes (1014) i, sobre tot, en

el relleu que el butlletí del CADCI "Acció", de febrer de 1923, dona

va a les tasques de la Secció, especialment a l'edició de llibres

de text en català 1 a la instauració de l'ensenyament primari per a

fills o familiars dels socis:

"Es innegable que la cultura comercial a Catalunya es difon consid^

rablement en aquests últims anys. L'augment de fonts de riquesa,

l'avanç realitzat per la indústria, l'evolució en les diverses brari

ques del comerç, són factors que han promogut un notable impuls en

l'ordre tècnic J. que, en el nostre camp professional, han fet impe-

rativa la necessitat de fer-nos aptes per a conduir el complicat -
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mecanisme de l'activitat obrera. Les Escoles (Yiercantils Catalanes han

contribuït ben eficaçment a aqueix procés de perfeccionament tècnic;

elles, nascudes de l'esforç d'uns companys abnegats, en la penombra

d'unes sales austeres, han devingut una de les institucions en l'en-
senyança comercial és administrada amb més abundor de matèries. I

això explica perfectament el prestigi adquirit per les nostres Esco-

les, prestigi ben Justificat si hom té en compte que un gran nombre

de dependents que avui mouen el comerç català o que ocupen llocs de

direcció en 3s indústria i la banca del nostre pais, s'ha instruït o

s'ha perfeccionat en les nostres Escoles. Ferò la nostra tasca cata

lanitzadora en l'ensenyament comercial era incompleta; així succeïa

fins ara, oue si bé en les nostres aules es professava en llenyua c_a

talana, els nostres alumnes es veien obligats a complementar l'estjj

di oral amb llibres forasters, per manca d'obres de text en catalài

I és que la reintegració nacional de Catalunya ha estat tan ràpida

que molts caires de la nostra cultura no han pogut rebre encara la

influència ordtinadora dels nostres organismes de govern. Considerem,

per tant, que és un deure patriòtic l'ajudar a l'acció de govern,

en la nostra modesta esfera, amb totes anuelles iniciatives que poaen

anticipar la solució de problemes nue en els diversos ordres de la
nostra vida nacional reclamen una ràpida atenció. En aquest sentit,

l'acord adoptat recentment en la-Junta convocada per la Secció P.

d'Educació, d'emetre cèdules fins a 15.0DQ pessetes, per a editar -

textos catalans té una importància cabdal no tan solament per a la

puresa catalana de les nostres Escoles, sinó perquè en l'ordre de -
l'ensenyament comercial representa el primer esforç realitzat per a

vulgaritzar en el nostre idioma molts coneixement de tècnica comer-

cial dels quals avui està orfe. Ultra d'aquest acord, l'assemblea

s'ocupà també d'un altre aspecte oue portarà a la realitat l'aspira

ció Ja de temps manifestada pels nostres consocis; ens referim al
projecte d'una Escola Primària per a la realització del qual s'acoi"

dà obrir una informació respecte a les bases generals i orientacions

que haurien de regir en la fundació 1 actuació de l'esmentada esco-

la. Heus aqui la tasca recent del Centre en l'ordre pedagògic. Amb

l'esforç de tots el Centre acabaià de donar a les Escoles Mercantils
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Catalanes un segell ben propi i característic, i amb la instauració

d'una Escola primària prepararà els nostres fills per a formar-se -

una cultura catalana lliure de les influencies que desfiguren el seu
caràcter nacional." (1015)

La Secció de Socors Mutus, tot Just començada aquesta etapa, es veia

desafiada peer la famosa passa de grip (1016). A part de les rief un—

cions que provocava i a les que Ja ens hem referit en un altre apa£

tat (1017), la passa afectava a 292 socis (1018) i feia ajornar la

Junta general extraordinària del 21 de desembre de 1918, que havia

de "prendre acord sobre l'articulat i creació de la reasseyurança -

mutual" (1019) La clausura del local del CADCI lògicament havia —

d'imnedir els serveis aue prestava la Secció així com tornar a ajo£

nar la realització dels seus projectes. Obert parcialment el Centre

a l'estiu, hom gosava en marxa novament el Dispensari (1020) i es

feia una crida als socis perquè hi acudissin a vacunar-se gratuïta-

ment contra el tifus que es feia notar'en anuells moments a Barcel£

na (1021). El 24 de gener de 1920, es feia finalment la Junta gene-

ral extraordinària aue aprovava la reglamentació per a establir el

"Reassegur fflutual" amb el qual el scci malalt cobrava subsidi supe-

rior a l'habitual, 1 el de "Llargues malalties" que li permetia de

percebre'1 més llarg temps, tot pagant una pesseta més de quota

(1022). L'octubre de 1919 per una altra banda i com ho hem assenya-

lat en un altre lloc, eren admeses les dones com a socis del CADCI.

A partir del primer d'agost de 1920 s'acceptaria la seva inscrip—
ció a la Secció Permanent de Socors ÍYlutus (1023). En aquesta matej.

xa direcció, el consell general extraordinari de socis del Centre

dels dies 2 i 12 d'abril de 1921, culminaria una altra iniciativa

important en aprovar els estatuts, redactats per Socors Mutus que

regulaven l'organització i funcionament de la Secció Mútua Feminal

adscrita a l'anterior (1024), aue aferl'a subsidia en casos de me-

dicina i cirugía major, cirugía menor, maternitat i defunció i as-

sistència medica gratuïta en malalties i parts, amo una quota de

2,50 pts. cada /nes (1025), a les sòcies actives, a protectores de

les Escoles Mercantils Catalanes, o parentes d'afiliades i afiliats
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del Centre (1026). El setembre de 1921, Socors Mutus presentava tarn

3é un tema a l'Assemblea de Dependents de Reus, sobre la "Convenièjn

-la d'infiltrar en el dependent l'esperit del mutualisme" (1027). A

finals de 1921, hom projectava l'ampliació i millora del dispensari,

si bé les oores no començaven fins el maig de 1922 (1028). El 15 de

gener de 1922, la Secció de Socors iïlutus prenia part a l'assemblea

nutualista, celebrada al Teatre Goya, convocada per una Comissió o_r

ganitzadora en la que hi figurava entre altres la Federació de So—

pietats de Socors lYlutus (1029). Aquesta Assemblea, manifestaria el

seu temor i el seu recel davant les intencions del govern de crear

jn segur obligatori de malalties, aprehensió i oposició que la Sec-

:ió Permanent de Socors fflutus compartia (1030). Igualment, aquesta

Becció es pronunciaria através del butlletí "Acció" respecte del -

Drojecte de l'Institut Català de Socors lYiutus de la (mancomunitat de

Catalunya que valorava de manera constructiva si bé també critica,

tot "formulant-hi consideracions i reserves desfavorables", i mani-

festant alhora l'esperança que la Mancomunitat defensés l'organitz¿

:ió tradicional de les mútues catalanes enfront dels intents de -K—

L'estat de crear una previsió obligatòria (1031).

ïl 18 de setembre de 1922, s'inaugurava l'ampliació del Consultori

'lYlèdic-Quirúrgic" amb les obres realitzades d'eixairiple, renovació i

ampliació del material i aparells" (1032). El novembre de 1922, An-

toni Vallejo, presentava una ponència, si bé amb caràcter partíeu—

Lar, a l'Assemblea Nacional de Previsió de Barcelona, ortanizada per

L'Institut Nacional de Previsió i aue anà acompanyada d'un clima --

i'espectació i desconfiança remarcable, a la vista dels projectes gp_

'ernamentals sobre el tema de les assegurances obligatòries (1033).

!n aouest amblen, cal esmentar aquí la conferència de Ramon Noguer

. Comet sobre l'assemblea estatal esmentada socials 1 "la seva im—

lortància per la lYlutualitat Catalana" (1034). Socors lYlutus es mostra
Hia solidària de la campanya de la Federació de Societats de Socors

lutus davant dels projectes governamentals i satisfeta dels resultats

ibtinguts en la conferència citada d'assegurances com a conseqüència

le l'actuació de la Federació (1035).
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A l'ensems al llarg del curs 1922-1923, es desplegava una altra irvl

dativa valiosa amb la creació de la Secció ÍYlútua Infantil (1036).

El 18 d'abril de 1923, un consell general extraordinari de socis -

del CADCI n'aprovava els estatuts i la seva creació formal (1037).

La novella secció era destinada als fills dels socis o als infants

lligats als mateixos per raons de parentesc, els quals rebien subs_i

dis en casos de malaltia i cirurgia major i menor i en casos de de-

funció per a despeses d'enterrament (1033). La Secció de Socors ÍY!u-

tus el maig de 1923, es faria també ressoude la vaga de trnasports.

Quan la tranquilitat havia retornat a nosaltres -escriu el butlletí

"Acciu" de Juny de 1523-, doncs que la desmesurada puja de malats

experimentada en els mesos de gener, febrer i març , havia deseen—

dit per sota de la normalitat mcruosa peculiar ai nostre estament i

urbs, un conflicte entre obrers i patrons vé a posar-nos la temença

de remetre la ciutat a una més greu endemia que la passatgera grip

d'aauests últims temps, salvant doloroses excepcions". Hom descri—

via l'apilotarnent d'escombraries pels carrers, i davand d'aquesta sí

tuació la Secció de Socors íYlutus considerava que les germandats ha-

vien de "vetllar sempre per la higiene de la ciutat", i "per tal de
que no sigues una veu isolada la que clamés per aquest estat d'immun

dlcia, ens hem adreçat a la Federació de Societats de Socors ÍYlutus",
perquè si participava cel parer de la Secció de la necessitat de fer

sentir la veu "en un sentit o altre", "ho fes ella en nom de les eji

titats federades, que representen la quasi totalitat de les consti-

tuïdes t Cert que totes elles estan integrades per obrers, però és -

que l'element obrer no esta també interessat en la salut pública, -
que és la pròpia i que com el que més no desitja la immunitat de -

l'individu?" (1039).

En arribar al 1923, doncs, la Secció de Socors ÍYlutus oferia un remar

cable nivell de serveis. Dirigida en tota aquesta etapa per Antoni

Vallejo i Capdevila, un home ideològicament conservador, però apas-

sionat i activista del mutualisme, assolia el març del 1923 els -r-

5.000 socis (1040), o sigui pràcticament el 50% dels associats del

CADCI. La Secci-ó de Socors ÍYlutus prestava subsidir en casos de malj3l

tia, manca de treball, invalidesa, defunció i enterrament als socis
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de la Secció (1041), amb les seccions especials Feminal, amb 500 as_

saciades que n'oferia també per a la maternitat, Infantil, Adherida

a la Quinta de Salut l'Aliança i iïlútua de subsidis en cas de defun-

ció (1042), i el consultori iïlèdic per a tots els socis del Centre i

llurs families(1043) que oferia l'atenció mèdica en medicina gene—

ral, cirurgia i vies urinàries, malalties de la pell, oftomatologia,

sistema nerviós, vies respiratòries, ginecologia, parts, pediatria,

otorrinologia, odontologia i pedicura (1044). Aquestos serveis Jun-

tament amb d'altres activitats com les conferències (1045), la com-

plexa administració i gestió de la Secció, les juntes, els esforços

per captar nous socis (1046), i el remarcable moviment econòmic que
suposava el seu funcionament (1047), feien de Socors iïlutus una de -

les primeres mútues catalanes (1048).

En un període d'agitació social com el comprès entre 1918 i 1923, 1 a

Secció Permanent de Socors Iïlutus, reivindicaria diversos cops el mu
tualisme i l'obra en aauest camp del Centre com un element vàlid i

positiu davant la conjuntura del moment. D'aquesta manera el butlle

tl "Acció" dels mesos de desembre de 1919 a març de 1920, remarca-

va en un breu comentari titulat Cooperació que "en aquests temps de

reivindicacions socials, de millorament en la vida individual, es fa

precís que la nostra hermosa obra mutualista, per lo que té d'humana,

per lo que té da social, es faci conèixer primordialment entre la

nostra classe que, desconeixedora o no considerant la valor que re-

presenta el mutualisme abandona aquest mitjà de defensa contra els

perills que la vida en si, porta aparellats. No tot s'ha de deixar

a l'obtenció exclusiva de millores; és obligació ineludible de que

ens valguem també dels nostres propis valers per a què aquelles mi-

llores tinguin ei màxim d'eficàcia en els ordres moral i material.

Es per un sa sentit pràctic de la vida i per un alt concepte d'hu—
manitat que s'imposa el mutualisme (Í.,)." (1049). El desembre de

1920, la mateixa Secció, davant de les critiques que feien alguns

socis del Centre a la manca d'actuació sindical d'aquest enfront

de les acusacions de poca sensibilitat social, vindicava la preocu-

pació social del CADCI, al llarg de la seva història i remarcava —
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especialment l'activitat de Sorocs ÍYlutus com un exemple de l'obra so

cial de l'entitat (1050). El butlletí "Acció" tornaria diverses ve-

gades sobre ei tema del mutualisme tot valorant-ne les seves quali*

tats humanes i morals, amb l'esperó que suposava per al sentiment de

solidaritat (1051).

Els esports, finalment, completaven la varietat de manifestacions -

que caracteritzaven el Centre Autonomista de Dependents del Comerç

1 de la Indústria. El scci, en entrar-hi, trobava en la Secció Per-

manent d'Esports i Excursions un bon camp per a desenvolupar la cû

tura física: l'esport marítim amb l'edifici surant del ciub de Mar

(1052) amb l'organització de regates de rem i de vela, especialment

el Campionat de Catalunya de Rem , a part de la participació en pr£

ves de tot tipus en aouest camp (1053); la natació , el futbol amb

el Club Barcino, inscrit a la Federació Catalana de Clubs de Futbol

(1054), el tenis, amb el camp del carrer Alfons XII i Inscrit també

a la corresponent federació catalana, el tir al blanc amb l'organit

zació de concursos anuals, l'ailetisme, el pedestrisme, el patinat-

ge amb la pista coberta i l'organització de festes i concursos, 1*£X

cursionisme , el ciclisme, i ei gimnàs (1055). La història d'aquesta

secció és lògicanent la de les competicions que els diversos comi—

tés organitzaven o acuelfe en les que els equips del CADCI hi parti

cipaven.

Val a dir que les manifestacions esportives que es desenrot llaven fp

ra del CADCI foren les úniques que varen escapar-se de la interrup-

ció d'activitats que Imposà la clausura del local a finals de gener

de 1919, el que donaria lloc "als esportius de poder anar mantenint

el contacte entre^ els socis" (1056)

També la Secció d'Esports i Excursions es proposava el millorament

dels seus serveis, d'utillatge i de les instal.lacions. En aquest

sentit, la reforma del Gimnàs, fóra la més important. "La gent que

ha dirigit la Secció d'Esports i Excursions veiem que no ha deixat

passar el temps perquè si, són elements que furguen per portar el

Centre a una més gran perfecció i estan vivament interessats pel -
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veritable millara"nent dels seus socis.. Han passat Ja alguns anys des

de que el CADCI s'organitzà i cal.anar modernitzant alguns detalls de

la seva mànuina que han esdevingut arcaics i hom comprèn que el gim

nas no respon als sistemes racionals que han aportat els tècnics en

el darrers temps i per fer les coses bé, són consultades reconegu—

des personalitats. El resultat d'aquestes preguntes es sintetitzem

en un dictamen en ei qual se'ns aconsella la implantació del més -

pur gimnàs suec amb l'absoluta exclusió dels mètodes emprats fins

ara, i d'acord amb acuesta orientació és reorganitzat el nostre gim

nas, que assoleix tot seguit la xifra de 300 inscrits". (1057). A—

questes reformes es desplegaven l'estiu i-la tardor de 1919 (1056).
El febrer de 1920 hom començava a organitzar la Secció de Natació

per a la qual es creava un Ccmité de Natació (1059). Mentre, el creï

xement de la ciutat de Barcelona, obligava la Secció a haver d'aban_

donar el camp de futbol del Carrer Muntaner, i a utilitzar provisi£

nalment un espai al lloc de la futura Exposició, deixat per l'Ajun-

tament (1060).

El "cros-country",' la instauració dei Campionat de Cataiunya de lluí

ta a la corda, la participació en el Campionat de Catalunya de rem

i els èxits obtinguts en el tenis eren les manifestacions destaca-

des de la Secció l'any 1920, amb 300 socis inscrits al Gimnàs, 400

al Club de fflar, 100 al club Barcino de futbol i 100 al "Lawn-Tennis"

(1061). "Aquestes dades -assenyalaria anys després el butlletí —

"Acció" d'abril de 1932- que porten un continuat camí ascendent, ens

animen a realitzar els projectes més ambiciosos i comença a guanyar

ambient la idea de fer un edifici en terra ferman, on pugui amb to-

ta amplitud desenrotllar-se la vida del Club de lYlar " (1062). Era el
projecte de construir un Casal de (Klar que homccmençà a plantejar-se

des de finals de 1919, i que el Consell gênerai extraordinari de s£
cis del 27 d'abril de 1921 decidiria de tirar endavant. (1063)

El 1921, reprenia novament l'activitat ciclista al si de la Secció

d'Esports (1064), participava una representació d'aquest, en nom de

la Federació Espanyola de Societats de Rem, al Congrés de la "Fédé-
• • .

ration International de Sociétés d'Aviron" a la ciutat francesa de
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lïsaçon, "començant així les relacions internacionals del rem català"

(1065) a part de les manifestacions tradicionals esportives de cur-

ses excursionistes que organitzava o en les que participava, com la

del trajecte Sant Boi- Torrelles-iïlolins de Rei (1066), i tot acabant

l'any "amb una intensitat en la campanya pro casal de ÍYlar, que és

molt ben vista pels socis i per tota l'opinió - esportiva de Catalu-

nya, puix que es preveu que l'establiment d'un vast cercle on s'a—

pleguin els esports de mar portat pel Centre ha d'influir d'una ma-

nera definitiva a la popularització d'aquests esports". (1067)

El 1922 havia ds manifestar-se remarcablement brillant en el camp de

rem, en guanyar el Centre totes les proves del Campionat d'Espanya
de Rem, el 15 d'agost, i participar de manera decisiva a l'organit-

zació dels Campionats d'Europa de Rem a Barcelona el 8, 9, 10 i 11

de setembre (1068). En haver guanyat els remers del CADCI els da—-

rrers campionats d'Espanya, prenien part .a la competició europea en

categories de ouatre, vuit i "skiff", però com Ja era previst els -

nostres defensors sucumbeixen davant de l'extraordinària vàlua dels

representants de les sis nacions que ni concorregueren, amb tot —
(...) l'èxit fou complet i aquelles dades quedaren per sempre com

les mes esplendoroses que l'esport hagi vist- sota el cel de Cataljj

nya" (1069). A finals d'aouest any la Secció d'Esports, havia de -

tornar a traslladar el seu camp per al futbol i l'atletisme, a un

terreny de la barriada de Sants "que reuneix unes discretes candi—

cions" (1070). "Aquests sovintejats desplaçaments i el malejament

que el professionalisme ha produït en el futbol, ha minat Ja l'exis

lència del nostre Barcino i la seva vida s'esllangueix fins al punt

que hom creu en la conveniencia de donar-hi terme" (1071).

A finals de 1922, hom introduïa un nou esport, el rugbi, que comp-

tava aviat amb una nodrida adhesió d'afeccionats i amb la formació
d'un equip que obtindria resultats brillants. El rugbi, l'atletis-

me, el gimnàs, la lluita a la corda, modalitat en la que guanyava
el tercer Campionat de Catalunya d'aquesta manifestació el març de

1923, la nataci'ó "en un pla ascendent" "i amb "actuacions brillantls

simes", destacaven entre les actuacions esportives de l'any 1923.(1072)
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Aquesta activitat, Juntament amb altres actes com la col·laboració

a les festes de l'aniversari o les conferències (1073), ajudava a

configurar la imatge del CADCIf La Secció d'Esports i Excursions ,

per un costat, formava part de la Lliga de Societats Excursionis—

tes de Catalunya, "siendo uno de sus miembros más activos, al oue

se encomiendan las más varias tareas, entre ellas, recientemente,

un aplec general dei excursionismo catalán, oue llevó enorme multi-

tud a una de nuestras más pintorescas comarcas" (1074). Per l*altra
banda estava afiliada a la Conrederació Esportiva de Catalunya, Fe-

deració Catalana de Rem, en la que desenrotllava la tasca de secre-

taria i tresoreria, -Federació Espanyola de Rem en la cue desenrot—

llava els mateixes càrrecs, Federació Ca'.alana de Natació Amateur,
Federació Catalana de Clubs de Futbol, Federació Catalana d'Atle—

tisme i Associació Catalana de Lawn-Tennis. (1075). El catalanisme

constituïa igualment el seu sentiment aglutinador especialment en
el club ds (Ylar i, en definitiva, el nexe d'unió de totes les múlti-

ples activitats del Centre, com hem pogut veure al llarg de la seva
història.

La Secció d'Esports i Excursions, havia de palesar, precisament ara,)

la solidaritat envers el CADCI i el que aquest significava. El but-

lletí "Acció" d'abril de 1932, ho remarca prou bé:

"I som Ja en el mes de setembre, en ei qual esclata el funest cop -

d'estat. El nostre estimat Centre, i els seus homes, comencen a pa-

tir les persecucions per tots viscudes, i en conseqüència l'organit

zació dels esports entra en períodes dlficillssims. En aquestes cir

cumstancies és, però, quan l'educació de sentiments rebuda per con_
tacte de l'obra dei Centre es manifesta. Els companys de rugby con-

tinúen Jugant i popularitzant ei nom dei CADCI i comsi les dissorts

els comuniquessin entusiasmes més potents, arriben a aconseguir -

guanyar el Campionat de segons equips, JLluitant amb ciuos de verita_

ble força; l'actuació dels Jugadors de rugby esdevé en aquells . —

temps d'una noblesa potser encara inconeguda; davant la impossibili

tat de fer-ho d'altra forma, els partits són per cada un d'ells un

homenatge al seu Centre perseguit i les actuacions en aquests encori
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tres son cada dia mes brillants, fins ai punt de albirant-se que

1'equip del CADCI. va esdevenint una potència, la mescuinesa d'uns -

contrincants fa notar la nostra situació especial que era tolerada

per la majoria dels clubs, àdhuc pels de tendència més contraposa—

des, i no ens queda altre recurs que renunciar a aquella actuació

i facilitar el traspàs dels nostres Jugadors al F. C. Barcelona, on

la quasi majoria del primer equip nostre arriba a assolir la màxima

classificació en l'esport de rugby, que haurien sens dubte pogut -

ofrenar al Centre." (1076)
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Conclusió

Si repetíssim aouí les xifres indicadores del creixement del Centre

en socis o tornéssim a enumerar ei nombre d'activitats i les noves

iniciatives desplegades, caldria novament subratllar la maduresa,

l'empenta, la vitalitat, etc., d'aquest nucli de dependents com ho

hem fet als alxres capítols, car la seva història és la d'una pro—
gressió continuada.

Tanmateix, aquests anys, compresos entre el 1913 i el 1923 , havien

estat els de més dramatisme ds la seva existència. £1 seu local ha-

via estat clausurat alguns meses, a conseqüència de l'agitació nacip_
nalista, el seu president detingut a conseqüència de l'agitació obre

ra; havia sofert el desconcert davant de l'esclat sindicalista, ha-

via topat amb el desencant dels catalanistes i la desmobllització -

nacionalista després de l'ebullició de finals de 1913 i començaments

de 1919. I, per acabar, el CADCI s'havia trobat abocat a una renov_a

ció generacional al seu sí, fenomen prou delicat en una entitat de

més de 5.GOO socis el 1918 i de prop de 10.000 el 1923, i de la im-
portància cívica oue la caracteritzava.

Sens dubte el que dóna més el to de la capacitat dels dependents del

CADCI i el que resum els trets fonamentals d'aquesta etapa és prec_l

sament la manera com varen acarar-se a tot aquest front de proble-

mes i com el van resoldre. En el ca-np del nacionalisme, havien de -

maldar per tal de superar aquell nou refredament ambiental -com ha-

via passat després de la Setmana Tràgica- i havien de contribuir de_
cisivament a la represa del 1922-1923. El "plebiscit nacionalista"

1 la conferència de Macià, el 1922, n'eren els millors exponents.
En el camp de les lluites obreres, fóra on més vacil·lacions i difi_

cultats experimentaria. Tanmateix, a partir de la continuïtat de

la seva metodologia reformadora, 1 tot arrancant del consell general

extraordinari celebrar la tardor de 1920, el CADCI assolia de dreçar

una estratègia pròpia, diferent de la del Sindicat mercantil de la

CNT, però cada cop més imbuïda de consciència de classe. La penetra
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ció del socialisme, palesada en un bon nombre de textos esmentats a

les planes anteriors i en actuacions com la iniciativa de celebrar

el primer de maig de 1S23, en constitueix una" bona prova. El protac[O

nisme del Centre entre les altres entitats de dependents i la con—
tribució a la formació de la Federació de Catalunya remarquen igual,

ment aquesta realitat.

La radicalització nacionalista enfront de la incapacitat de la iïlo—

narquia de la Restauració per a satisfer els anhels autonomistes

catalans i la presa d'una consciència de classes caca cop més accen.

tuada havien impulsat el Centre, per una altra banda, a abandonar

la neutralitat absoluta respecte dels diversos agrupaments polítics

i a adoptar posicions critiques davant del que consideraven greus

claudicacions de la Lliga Regionalista o, arnb més precisió, dels -
seus dirigents. Tot i això ïa convivència dels socis, per damunt

dels seus colors polítics respectius, seguia produint-se sense exce_s
sives tensions. Acuestes, de fet, solament s'havien produït pel que

feia al terreny de l'actuació .societaria i ei resultat havia estat

l'accès de Francesc X. Casias a la presidència d'Organització i Tr̂

ball, primer, i del CADCI després.

Amb Francesc Xavier Casals es produïa la renovació generacional de

la direcció del Centre. Casals i els altres membres renovadors del

CADCI oue passaven a dirigir 1'entitat,assolien precisament de con-
duir aquell procés nacional i social descrits, d'aprofundir la pre-

sència cívica del CADCI, sense bandejar però, les altres tendències

ni la generació anterior, i sobre to't sense que es produïssin clive;

lles interiors profundes. D'aquesta manera, un Antoni Vallejo o un

Josep ÍY1. Artigas podien col·laborar en un mateix Consell Directiu

amb un Ricart i Sala i un Ràfols i Camí. El mateix Jaume Cardûs no

deixava de prestar la seva col·laboració a la Comissió iïlixta al fi-

nal, 1 les reaccions intégristes, per T'altra banda, d'un Ramon Ru-

cabado no trobaven qaire ressò. La renovació generacional es produí

a satisfactòriament malgrat la critica conjuntura exterior. Quelcum

molt diferent passaria durant la Segona República.

La dictaduB de Primo de Rivera anava a tancar sobtadament aauesta
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evolució, difícil però progressiva, alhora que ajornava per a després

la resolució dels greus problemes de la societat espanyola, en gene-

ral, i catalana en particular. L'ajornament fóra funsst per a tots.
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