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CONCLUSIONS GENERALS

Amb tot el material fins aquí exposat, hem assajat de fer palesa

la importància de la història del CADCI. Tres realitats se'ns han.

fet evidents al posar punt final al nostre treball i que Justifi-

quen la seva elaboració. En primer lloc el CADCI és una bona mos-

tra de les actituds i de 1*evolució del grup social de la depèn -

dència mercantil. Segon, el Centre és un exemple de presencia po-

pular del nacionalisme català. I, en tercer lloc, el CADCI, com a

institució, per la seva vida interior, constitueix una manifesta-

ció de la vitalitat de la societat catalana dels trenta primers

anys de segle que, potser, podríem relacionar amb 1' "optimisme"

de la generació catalana de 1901 al que un dia va referir-se Jau-

me Vicens i Vives.

A desgrat que, entre els dependents del comerç i de la indústria,

sorgís l'Associació de la Dependència Mercantil, una de les enti-

tats cofundadores de Solidaritat Obrera, o el Sindicat mercantil

de la CNT, el CADCI representaria no obstant el principal expo -

nent organitzatiu d'aquest grup social. La creació d'altres cen -

tres de dependents per la geografia del Principat, d'acord amb el

model de l'entitat autonomista barcelonina confirmaria la reali -

tat que el CADCI era el millor traductor de les ambigûetats i con

tradiccions dels treballadors mercantils. Contradiccions i ambl -

gdetats, si més no, respecte del moviment obrer general. Els de -

pendents de comerç, efectivament, havien de seguir una evolució

molt diferent en aquest sentit. Si el moviment obrer havia evolu-

cionat del miratge lerrouxlsta a 1'anarcosindicalisme, els depen-

dents foren atrets pel nacionalisme català 1 durant molts anys

persistiren en el reformisme social, tot movent-se entre el des -

çlassament i la proletarització. Això els dugué a ésser vistos

amb recel pels altres obrers, mentre els mateixos "treballadors
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de coll 1 corbata" no acceptaven tampoc de massa bon grat que

se'ls considerés iguals que llurs companys. Malgrat les seves con-

dicions laborals, prou magres com hem pogut veure al llarg de les

planes anteriors-, els dependents giraven entorn d'una brblta de

valors culturals i socials molt diferent de la dels assalariats ma_

nuals. El seu contacte diari 1 proper amb el patró, la seva disper_

sia, feia difícil una presa de. consciència de classe. L'aspiració

dels dependents, a l'hora de plantejar-se el seu ascens social, re

sidia en establir-se pel seu compte. La seva tendència, durant

molts anys, doncs, fóra la de desclassar-se. Per aixb, durant una

època, els dependents vegeren en l'educació mercantil un mitjà per

a aquest progrés. Com que l'Estat no satisfeia aquesta necessitat,

una Institució particular.com el CADCI s'apunta un gran èxit en es_

tablir les seves Escoles mercantils Catalanes. El nombre creixent

de matrícules palesà la bona intuïció dels dependents fundadors

d'aquella entitat.

Tot i aixb, els dependents de comerç s'acaraven amb problemes ben

concrets i amb realitats que desmentien els seus somnis. Les condi_

cions de treball, des de bona hora, havien donat lloc a campanyes

com la del descans dominical, la Jornada intensiva o el tancament

de les botigues a les vuit. Sempre, perb, les entitats que les pro

movien -i entre elles el mateix CADCI- havien de doldre's de la p£

ca consciència solidària dels dependents, del seu escàs esperit

combatiu, interromput a cops per "foguerades" que no experimenta -

ven continuïtat. El panorama, tanmateix, començà a canviar a partir

dels anys de la primera guerra mundial. Aquesta contesa, com per a

altres grups socials, resultà també d'una gran trascendencia per

als treballadors mercantils. L'encariment de les subsistències, la

disminució del poder adquisitiu dels seus salaris, l'evolució crel^

xent cap a la concentració de capital i les societats anbnimes,

les crisis econbmiques, abocaren els dependents cap a la proleta -

rització. I amb la proletaritzacló aparegué una major radicalitza-

ció en les seves actituds que s'atansaren a l'anarcosindicalisme o

-1 sobretot- al socialisme -i també al comunisme durant la segona

república-.

El Centre -Autonomista de Dependents del Comerç 1 de la Indústria

de Barcelona, al llarg de la seva història reflectí aquest procés

amb una gran exactitud. Entre 19Q3 1 1910 la.seva actuació, del -

xant a un costat el nacionalisme, fou bàsicament educativa 1
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mutual. En aquest darrer sentit també s'entrelligava amb la tradi-

ció mutualista catalana i reflectia la manca d'assegurances so-
cials que sofríen els dependents per part de l'Estat. En línies g£

nerals es mantingué al marge de les reivindicacions que encapçala-

va l'Associació de la Dependència' iïlercantil i que tenien el seu

caire més conflictiu en la lluita pel descans dominical. El 1910,

aquesta positura havia de modificar-se amb la creació de la Secció

Permanent de Relació i Treball i l'inici de l'activitat social del
Centre en una perspectiva estrictament reformadora, legal i. nego -

ciadora que havia de portar-lo poc a poc a dirigir la tasca socie-

taria de bona part d'associacions mercantils barcelonines i a dis-
posar de capacitst convocadora davant la resta del Principat, en

una estratègia que es diferenciava clarament de la CNT. La primera

assemblea'de dependents de Catalunya de 1913 confirmaria plenament
aquest protagonisme del CADCI. A partir dels anys de la primera

guerra mundial, havia d'iniciar-se una nova etapa, plena de drama-
tisme. Un sector de la dependència mercantil es radicalitzaria i
seguiria darrera de les posicions anarcosindicalistes -el Sindicat

(TIercantil de la CNT, per exemple-, mentre altres grups com la ma -
teixa Associació de la Dependència ÍYIercantil fluctuarien entre po-

sicions reformistes i actituds més vigoroses de lluita de classes.

El CADCI s'adaptaria en. diverses fases a la gran crisi social cata_
lana: el 1915 amb la reforma dels seus estatuts i la neteja de-les

seves llistes dels socis que s'havien establert pel seu compte; el
novembre de 1917 arnb l'impuls donat a l'organització gremial i la

segona campanya per l'augment salarial, 1 sobretot la tardor de
1920 amb el procés que duria Francesc Xavier Casals a la presidèn-

cia de la Secció Permanent d'Organització i Treball 1, l'any se-

güent, a la presidència del mateix Centre. Després d'un breu peri£

de de desconcert -el darrer trimestre de 1919 i el primer de 1920-

el CADCI s'enfrontaria amb la crisi dels anys vint i l'enduriment
de la lluita de classes tot accentuant la sindicalització dels de-

pendents, a través de la Federació de Dependents de Catalunya, 1

tot adaptant la seva tàctica reformista de sempre a les noves con-
dicions. La Comissió iïlixta del Treball en el Comerç de Barcelona

fóra l'instrument d'aquest plantejament sindical. La tàctica refo£
mista, tanmateix, ara es completava amb una presencia cada cop més

forta de la ideologia socialista entre els animadors d'Organitza -

ció i Treball del CADCI. Tot un llenguatge nou -consciència de ••,
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classe, anticapitalisme, etc.- apareixia clarament. Creiem que en
el darrer capítol això ha quedat prou clar. La solidaritat del

CADCI amb la celebració del primer de maig de 1923 i la seva pro-

posta que la Federació de Dependents de Catalunya s'adherís a la

Internacional Sindical d'Amsterdam eren prou significatius. La
dictadura de Primo de Rivera sols aconseguiria d'aturar aquesta

evolució. Els anys de la segona república assistirien a una gene-
ralització d'actituds socialistes -i Ja també comunistes- entre

els dependents del Centre. En totes aquestes etapes, el CADCI no

havia fet més que enregistrar una evolució al sí dels dependents
de comerç i de la indústria: del desclassament a la proletaritza-

ció, del moderantisme social a la consciència de classe, de la 11

lusió d'esdevenir "'amo" al socialisme.

El CADCI, tanmateix, no havia d'enregistrar solament l'evolució

dels dependents de comerç 1 de llur actitud de classe, ni havia

de reflectir solament les etapes dels conflictes i lluites so-

cials a Catalunya. La història política i cultural fóra també en-
registrada fidelment per aquesta entitat. Si l'evolució social
del CADCI fou conflictiva 1 anà a remolc del dramatisme dels esóe

veniments, en el camp del nacionalisme català en canvi fou molt

més lineal. El CADCI fou creat Ja com una entitat que volia con -

tribuir a la recuperació de la identitat 1 de l'autogovern nacio-
nals. Explícitament, els seus fundadors li donaren el nom de "Ceri

tre Autonomista" i.en aquesta actitud mai no hi hagueren ruptures
ni retrocessos. Els dependents de comerç, en general, de fet, ben

aviat s'integraren en el corrent catalanista. El que s'aplegues -

sin molt més en el CADCI que no pas en una agrupació com l'Asso -

ciació de la Dependència ITlercantil que, en els primers temps, usa_

va la llengua castellana com a forma d'expressió, confirma l'ads-
cripció important dels treballadors mercantils al nacionalisme c_a

tala. Els dependents havien d'ésser el nucli aoclal més important

del catalanisme radical que. dirigia sobretot la Unió Catalanista.
Aquest fenomen havia d'explicar la repugnància vers el lerrouxis-

me i, com a conseqüència, I1alergia vers 1'obrerIsme que, els pri
mers anys de segle, .fou atret per l'anterior, iïlés tard també els
dependents del CADCI se sentirien lluny de?. líapOliticisme lliber
tari. La situació concreta dels dependents en la societat catala-

na, a la que ens acabem de referir, explica en bona part aquest
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procés; els dependents "lletraferits" -i els fundadors del Centre

ho foren- se sentien molt més estimulats a atansar-se cap al nació

nalisme que no pas a freqüentar els ateneus llibertaris o les "ca-

sas del pueblo".

Aquest procés no pot explicar-se simplement indicant que els dépéri

dents eren nacionalistes perquè els seus "amos" ho eren. La pene -

tracid del catalanisme entre els botiguers no fou pas anterior a

la dels dependents, sinó paral·lela o posterior, i la seva ampli -

tud molt discutible. Els enfrontaments del CADCI amb la "Unión Gris

mial"' que aglutinava molts d'aquests botiguers i que no tenia res

de catalanista és un exemple significatiu; el fracàs del CADCI per

aconseguir que els establiments comercials tanquessin una hora

l'onze de setembre a finals del període de la història del CADCI

que hem estudiat, n'és un altre. Els dependents de comerç per una

altra banda havien d'empènyer el catalanisme més intransigent. El

CADCI, ce fet, al llarg de la seva trajectòria, constituiria un

testimoni de la realitat popular del nacionalisme català i del seu

abast interclassista.

Una de lea llegendes més fortes que ens arriba, en començar ía nos_

tra Investigació, fou la de la inspiració Higuera del Centre Aut£

nomista de Dependents. Creiem que hern pogut mostrar a bastament,

al llarg dels capítols d'aquest treball, que la Inspiració del

CADCI era el nacionalisme que nodria la Lliga Regionalista, la .

Unió Catalanista i el Centre Nacionalista Republicà quan aquest

s'escindí de la primera. El CADCI nasqué fruit de l'ambient de la

represa del catalanisme polític, de la seva conversió en naciona -

lisme explícit, 1 lògicament en aquest sentit no podia pas sentir-

se oposat a la Lliga Regionalista dels primers anys. Perb, des del

primer moment.j el veritable "profeta", aplaudit i seguit al Cen-

tre, fou el doctor Domènec Martí i Julià. Ell va ésser el primer

dirigent catalanista cridat a parlar a l'entitat, tot Just creada,

1 sempre fou convidat 1 acollit amb entusiasme fins a la seva

mort. De bona hora hi trobem animadors procedents de la Unió Cata-

lanista i, en certa manera, l'evolució nacionalista del CADCI re -

flectelx l'evolució de la Unió, des d'un catalanisme, ductrinal-

ment no gaire allunyat de la Lliga Regionalista, al nacionalisme

socialista. De 1'autonomisme a l'autodeterminació.
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El CADCI es mostraria fonamentalment i primerament nacionalista,
proper a la Unió Catalanista pel que feia a l'accent posat en

aquesta prioritat, però sense decantar-se vers les crítiques agres

que aquesta darrera feia respecte de la participació a la política
general de l'Estat, i al costat d'allb que unia catalanistes lli -
guers i nacionalistes republicans. De fet, repassant les llistes

de socis trobem membres de tots aquests nuclis, amb avantatge per

als de la Unia Catalanista. El neutralisme 'davant les diverses op-
cions catalanes de caire polític fóra, per un altre costat, escru-
pulós i el seu capteniment .bàsicament unitari. D'aquí que convides
sin representants de tots els sectors nacionalistes als seus actes

i que escollissin com assessors Jurídics un home de la UFNR i un

de la Lliga. La "Solidaritat Catalana" constituiria així la realit.
zació política concreta que més s'avenia amb la seva concepció del

patriotisme. Tanmateix, si el CADCI es mantindria curosament unltci

ri i neutral, des del començament animaria el nacionalisme popu-

lar, protestarl, sense claudicacions ni discontinuïtats. Fóra el

CADCI el qui reprendria la commemoració de l'onze de setembre el

1905, pocs anys després de les celebracions fetes per "Catalunya i

Avant", i fóra el CADCI el qui protagonitzaria tota mena de cam-

panyes contra els "atacs" del centralisme i de l'unlformisme madri
lenys vers la llengua,, la cultura i la personalitat catalanes -o
hi participaria activament-. Ens hi hem referit extensament a les

planes d'aquesta obra.

En certa manera, la biografia de Puig i Esteve, un dels animadors

principals del Centre Autonomista' de Dependents del Comerç 1 de la
Indústria des dels seus primers anys d'existència fins el 1917,

sintetitza força bé el nacionalisme del CADCI i la seva evolució.

Procedent de la Unió Catalanista, fóra un dels membres de l'esque-

rra catalanista i figuraria al si de la UFNR, El Pacte de Sant Ge£
vasi, tanmateix, el distanciaria d'aquesta formació i més quan els

seus aliats lerrouxistes empaitessin a trets la bandera del CADCI,

el 1915, durant la col·locació de la primera pedra del monument a

Pi i fïlargall. El 1917 col·laboraria a l'organització de l'Assem-
blea de Parlamentaris i es presentaria a regidor a les eleccions

municipals per la Lliga Regionalista. El 1922, però, formaria

dins d'Acció Catalana. (Ylolts dependents i animadors del CADCI, du-

rant força anys ,'probablement experimentaren els mateixos senti -
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ments que Puig i. Esteve respecte de les diverses opcions catalanls_

tes, d'acord amb la major o menor fidelitat nacionalista de les ma_

teixes. Per aixb el líder que fruí.de més popularitat fou sempre
- iïlartí i Julià per la seva integritat 1 constància en un comporta -
ment cívic sense defalliments, transigències ni compromisos.

La història del CADCI es caracteritza per 1'evolució vers un naci£

nalisme cada cop més radical. En aquesta evolució probablement po-

dríem distingir-hi dues etapes. À la primera, com hem escrit, la
dinàmica es mogué una mica al ritme de I1evolució que hem assenya-

lat per a Puig i Esteve. Amb més precisió, podríem dir que es ca -

racteritzà per l'unftarisme i l"*autonomlsme", per ]_a convivència

de les diverses positures polítiques o d'un altre caire al seu si,
i per constituir els seus socis un dels nuclis principals d'anima-
ció de les manifestacions, aldarulls i de la "protesta catalana";
especialment quan els dirigents oficials dels partits s'enredaven

en picabaralles i es donaven èpoques de fredor, com passa després-
de la setmana tràgica de 1909. El CADCI es guanyà d'aquesta manera
un ampli crèdit davant de tots els sectors catalanistes. En una se_

gona etapa, a partir dels anys'de la primera guerra mundial i, so-

bretot, de la campanya per l'estatut d'autonomia de finals de 1918
i començament de 1919 esdevindria "nacionalista" amb un contingut

molt més radical, d'acord amb la conjuntura internacional de l'ep£

ca. (ïlacià esdevindria el seu guia, especialment després de la mort

de iïlartí 1 Julià» El primer trobaria al Centre una de les seves b_a
ses principals. Aquest darrer, per un altre costat, experimentaria

la repressió en ésser el seu local clausurat a finals de gener de

1919. Ja amb anterioritat Puig i Esteve havia estat processat pel

seu discurs, el 11 de setembre de 1914, en lliurar una bandera ca-
talana a l'Ajuntament de Barcelona, oferta pel Centre. El CADCI h£
via de protagonitzar la resistència contra la depressió del cataLa

nlsme durant els anys vint i encapçalar la seva represa el 1922-

1923 amb el plebiscit nacionalista al que Ja ens hem referit llar-

gament al capítol darrer.

El nacionalisme de tipus irlandès desvetllaria les simpaties dels

dependents del CADCI i. a mesura que JLa Lliga Regionalista refredés
el seu catalanisme, el Centre aniria marcant distàncies respecte

•d'aquest partit fins a criticar-lo explícitament, sobretot després

de la segona col·laboració ministerial de Cambó el 1921-1922. La
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personalitat de Francesc X. Casals podria ésser el testimoni d'a-

questa segona etapa. Procedent també com Puig i Esteve de la Unia
Catalanista -1 aquesta procedència comuna ens sembla molt signifi-
cativa-, havia fet costat a Martí i Julià en la seva trajectòria

vers el socialisme. Dins del Centre representaria una de les ten -
dencies renovadores i, com a dirigent d'aquesta darrera entitat,
mostraria una voluntat tenaç de lligar el nacionalisme i una pre -

sencia sindical major. Amb ell. Amb ell el nacionalisme d'esquerra

s'ensenyorejaria definitivament del CADCI. Francesc X. Casals, un

dels. homes de Macià també, presidiria el CADCI en arribar la dictai

dura de Primo' de Rivera i hauria de sofrir els seus embats i fer
surar novament l'entitat quan aquella caigués. Militant de l'EsqujB

rra Republicana de Catalunya, com tants altres animadors del Cen -

tre, farà nomenat per Macià Conseller de Treball de la Generali-

tat.

Amb la generada de Casals i Ràfols i Camí s'aparellava el nacion_a

lisme radical amb un activisme social que apel·lava al socialisme

com a objectiu final. Els nacionalistes d'Estat Català o de matis_a

cid socialista -que seguien Campalans 1 Serra i (Yloret- com l'esmeni
tat Ràfols o fílanuel Alcantara, marcaven l'estratègia del Centre en

arribar la dictadura de Primo de Rivera; sense trencar, però, amb
la generacld anterior, perquè el nacionalisme encara aconseguia

d'aglutinar totes les generacions de socis que hi convivien .Co-
mençava, amb tot, a produir-se Ja en aquesta etapa un debat entre

els qui volien afirmar el catalanisme com a primera realitat rei -

vindicativa ("catalans abans que dependents") 1 els qui probable «

ment, tot 1 voler mantenir en un primer pla el nacionalisme, accen
tuaven el caràcter de classe del Centre i la necessitat d'una cons.

ciència en aquest sentit per part dels dependents. Aquest procés

duia a fixar una clara separacid del nacionalisme de les classes

populars de l'autonomisme de la burgesia i a Imbricar-lo amb l'a-
lliberament social. Els dependents que feien aquest plantejament

es trobaren insensiblement i progressivament units a ufta ideologia

clarament independentista i socialment revolucionària. El partit

d'Estat Català Proletari (després Partit Català Proletari) durant
la segona república fdra un dels exponents d'aquestes posltures.

La íïllnoria d'Oposicid mercantil a la direcció del CADCI, la seva

traduccid pràctica a l'interior del Centre Autonomista de Depèn-



657
dents. La mort de Jaume Compte durant els fets del sis d'octubre

de 1934 al seu hostatge de la Rambla de Santa Mònica, bombardejat

per les tropes governamentals, un símbols d'aquest aparellament

entre socialisme 1 nacionalisme. L'agreujament de la lluita de

classes a la segona república, duria pero a accentuar encara més

la sindicalització del CADCI. La presencia comunista augmentaria

i el 1936 el Centre es trobaria dins de l'òrbita del PSUC i l'any

següent, en plena guerra, dins de la UGT.

No pretenem fer aquí cap Judici de valor i molt menys sobre aques-
ta darrera etapa que no és objecte del nostre estudi. Simplement

volem subratllar com tant en el nacionalisme català com en les

lluites socials, el CADCI enregistra amb una gran exactitud tota

la història social i nacional de Catalunya. Les diverses fases del
nacionalisme català es projecten perfectament sobre el Centre.

Aquí, d'un catalanisme sense opció de classes, s'evoluciona pro-

gressivament vers un nacionalisme d'alliberament i socialista. Els

Joves dependents de 1931 eren Ja molt diferents dels Joves funda -
dors del Centre el 1903. " '

Al costat d'aquest entrevalcament entre una entitat i el seu con -

text social i polític, caldria també assenyalar la importància ins_

tituclonal del CADCI. Els 14 dependents fundadors del Centre Auto-

nomista de Dependents del Comerç i de la Indústria a primers de
març de 1903, havien esdevingut deu mil, vint anys després. Amb

sis seccions permanents i nombroses subseccions, dedicades a l'en-

senyament mercantil, al mutualisme, a l'esport, a les millores la-

borals, a la conscienciació i mobilització' populars per les reivirr
dicacions nacionals 1, en el darrer période, al cooperativisme, TB_

sultà difícil de no mostrar admiració per l'obra d'uns dependents
que desmentien les qualificacions d'esperits mediocres o rutinaris

que alguns els hi retreien. Des del punt de vista de l'ensenyament

professional, és remarcable la seva voluntat renovadora, barrejada

en els primers temps amb somnis un tant romàntics -com la preten-

sió de contribuir al rellançament de l'antic passat medieval en el

comerç per la Mediterrània-, i d'educació practica. Si pensem que
noms com Joan Sardina, Eladi Homs i Alexandre Galí d'una manera o

altra estigueren relacionats amb el Centre, comprendrem que les s£
ves. Escoles [Ylercantils Catalanes no poden tampoc separar-se del

procés general de renovació pedagògica de Catalunya al llarg del
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condició d'indefensió en que es trobaven els treballadors mercan-

tils davant la malaltia o l'atur així com també la situació sanit]a

" ria barcelonina al llarg del primer quart d'aquest segle. No és

pas tampoc anecdòtic de destacar la contribució important del Cen-
tre a la popularització d'esports, reservats firis llavors a la bur
gesia, com els de mar o el tenis. L'atenció prestada a l'esperanto

constitueix un altre aspecte de la seva actitud oberta. I, sobre -

tot, la tasca cultural, en especial la tribuna del Centre per on
passaren tota una munió de personalitats de la vida cultural, polí

tica i social de Catalunya.

(ïlartí i Julia, Cambó, Jaume Carner, Coromines, fflacià, Serra i fito -
ret, Andreu Nin, Rubió i Lluch, Ignasi Iglesias, Pau Vila, Eugeni

d'Ors, Alexandre Galí -que era també soci del Centre-, Apel·les
Mestres, Rompeu Fabra, fflarcel.lí Domingo, 1 molts altres -a part

dels oradors als que el CADCI cedia el local sense organitzar la

conferencia-, havien de fer del Centre Autonomista de Dependents

una de les tribunes més importants de Barcelona, lloc on pronuncia^
rien conferencies de gran ressò tant fiflartí i Julià com Francesc [Yte

cià. Els concerts, les sardanes, els recitals de poesia, les ses -
sions teatrals 1 les manifestacions periòdiques com la inauguració

del curs o la commemoració de l'aniversari de la fundació del Cen-
tre, donaven igualment un bon relleu a aquesta entitat. Les seves

iniciatives com la Diada de la Llengua Catalana i la Festa d'In-

fants i Flors, o la seva activitat principal en altres com l'Aplec

de la Sardana, .feien del Centre un veritable animador de la vida
popular catalana. Les seves campanyes catalanistes, l'impuls a la
Diada de l'Onze de setembre o a les mobilitzacions populars, l'a-

profitament de totes les avinanteses per a reivindicar o sensibi -

litzar respecte del dret a l'autogovern nacional, com els homenat-

ges als aliats, acabada la primera guerra mundial, i a Rizal, o la

vetllada en honor de l'alcalde de Cork el 1920 el 1920, feien del

Centre el punt de confluència de la Joventut que havia abandonat

les tímides posicions autonomistes i que apel·lava obertament a
l'independentisme, sobretot a partir^de 1918, 1 de les preses de

posició en. el mateix sentit de fiflacia. Les campanyes socials de Re-

,lació i Treball -el 1915 Organització i Treball- des de les mobl -

litzacions pel descans dominical fins a les campanyes pels aug-
ments salarials, la Jornada de vuit hores i la demanda de vacan-
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ces, juntament amb els serveis que mantenia com la Borsa rie Treball

o l'Assessoria Jurídica completaven la importància de l'obra del
Centre. En el seu darrer període's'hi sumaven la cooperativa d'es -

tatges 1 la cooperativa de consum. El cooperativisme, per un altre

costat, com Ja hem pogut veure en els textos citats al capítol ant_e

rlor, es dreçava com una alternativa enlluernadora per 'als anima-

dors del Centre davant de l'organització* capitalista, culpable de

l'atur i de l'encariment de les subsistències i dels lloguers. Era

també un símbol de la progressiva maduració social del CADCI i de

la seva resposta a les sol·licituds que cada moment plantejava.

L'obra del Centre, exposada detalladament al llarg de les planes

d*aquest treball, era prou diversificada i extensa com perquè crl -

dés la nostra atancid, al marge de tota valoració ideològica i de
qualsevol altra consideració. Sens dubte, aquesta munió d'activi-

tats era motivada també mercè a l'organització flexible 1 autanòrni

ca del Centre en seccions permanents i seccions especials. No to -

tes les iniciatives indubtablement arribaren a bon port, A nivell

d'actuació social, especialment, els dirigents de la secció sindi-

cal del Centre es queixaren durant bastants anys de la manca d'int£
res socletarí dels socis 1 de la seva escassa militància "sindical"
per a dlr-ho d'alguna manera. No tots els actes culturals rebien el
mateix acolliment i les Juntes generals de l'entitat i de secció p_a

tien del mal de totes les reunions d'aquest caire, l'assistència es_

cassa; fora dels grans moments, de les dates abans assenyalades de

renovació de l'actuació social del CADCI o quan es plantejaren te -
mes conflictius a les Juntes generals. Socors Of.utus també es queixà

durant diversos anys que el nombre d'associats a la seva secció no

guardava" prouta relació amb el nombre de socis del Centre. En con-

trapartida, la matrícula de les Escoles iïlercantlls Catalanes s'om -

pila fins els límits que oferien els locals i aquesta fou durant

molt temps el principal esperó de l'augment de socis al Centre -per

a matricular-se calla fer-s'hi soci-. També les festes de l'aniver-

sari o les Inauguracions de curs assolien un gran ressò. El Club de
lïïar constituïa un altre dels èxits del Centre. Les actuacions naci£

.nalistes, no cal dir-ho, comptaven amb el màxim d'escalf popular i,
a nivell sindical, el Centre anà comptant progressivament amb una

munió de Joves què arribaren a fer -sobretot a partir de 1920- d'Or
ganitzacló'l Treball la principal secció del. CADCI. :
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Probablement una de les tasques que més desvetlla l'entusiasme dels

socis i que omplí a vessar les sales de reunid del Centre, fins .a

haver de cercar locals més amplis a fora, fou l'empresa d'aconse-

guir un casal propi, el de la Rambla de Santa fflònica, el trasllat
al qual el- Í914, i la inauguració oficial el 1915, constituïren un
dels moments de més eufòria dels socis del Centre i de màxima sati_s

faccid per a Puig 1 Esteve, el president que tossudament perseguí

aquesta realització. La mobilització de tots els socis per a asso -
llr un estatge definitiu fou entusiasta i els resultats els ompli -

ren d'orgull. La solidaritat interior en aquells moments era remar-

cable. Les diferencies 1 possibles conflictes interiors eren supe -

rats pel nacionalisme globalitzador, principal motor que empenyia
totes les seccions i subseccions. El conflicte al que ens referírem

de 1914, sobre el joc de cartes a la seu del Centre, havia estat SLJ
perat força de pressa. L'agreujament de la crisi social no s'havia

iniciat encara en fer el trasllat al nou estatge. Fou segurament-un
dels millors moments de la història del CADCI. L'esclat de la gue -

rra mundial l'estiu del mateix any, havia de canviar el panorama,
especialment els propers anys quan tot l'Estat fos somogut per la

crisi militar, política i social.

A partir de 1916, començà a aparèixer a l'interior del CADCI una

oposicid, minoritària encara, a la línia social de l'entitat. Jaume
Cardús n'era el principal exponent com velàrem al seu moment, filés

endavant sorgiria el grup del "Soviet". Diversos socis -Casals, Ca-

S3S Briz i particularment Manuel Juliachs, entre altres-, reivindi-
caven una presencia molt rnés ferma del Centre en els problemes dels

dependents. Dos obstacles entorpien aquest procés de major compro -

mis sindical. Per un costat, la generacid dels antics dirigents ha-

via anat adquirint una posicid econòmica favorable gràcies als ca -
rrecs alts o intermitjos que molts ocupaven a les seves empreses
-apoderats, gerents, etc.-. La seva actitud no era tancada respecte

de les reivindicacions socials. Al cap i a la fi, havia estat un re_

presentant d'aquesta fornada, Puig 1 Esteve, el que havia promogut

la creacld de la Seccld de Relacid 1 Treball. Però, a mesura que

s'agreuja la lluita de classes, es mostraren temorencs a incidir ex^

cessivament en el camp social, sobretot a arriscar-se i a radicalit

za:c-se sindicalment que és el que volien els Joves. Alguns d'aquests

demanaven que el Centre s'arrenglerés al costat del moviment obrer
organitzat, és a dir de la CNT i això per als antics.dirigents era
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massa. L'èxit tan brillant del nou casal constituía la segona difi-
cultat. Efectivament, la por a fer carrer aventures al CABCI per ,

mor de no perdre el"patrimoni" era un obstacle que ben segur no ex-

perimentaven els sindicats d-'obrers manuals que veien periòdicament

clausurats els seus locals humils. £1 mateix tancament del local

del Centre el 1919 confirmaria les aprehensions de la generació

gran. Perb, finalment, aquesta posicid resulta impossible i la gene í

racid renovadora, amb Francesc X. Casals, al davant, assumiria la di_

reccid del Centre si bé sense trencar amb la generacid anterior com
Ja ho hem assenyalat abans.

Els darrers tres anys del période que hem estudiat del CADCI, prota_ ;

gonitzaren aquest esforç singular de renovacid generacional, com ho
hem assenyalat a les conclusions del capítol darrer, sense trenca -

ment amb l'anterior. Els nuclis d'oposicid a l'esquerra no desapare :
gueren completament del tot. La futura [Ylinoria d'Cposicid (Yiercantll

s'insinuava Ja. També a la dreta no manca alguna reaccid encara que ;

fos la testimonial de Ramon Rucabado. En tot cas el 1923, el tras -

pas generacional era una realitat. La coexistència de l'antiga for-
nada amb la nova de nacionalistes d'Estat Català -o d'esquerra en

general- i de socialistes de la Unid Socialista de Catalunya -fund_a :

da el Juliol de 1923- era possible pel nou clima de revigoritzacid

catalanista que continuava englobant els uns i els altres, perquè i

l'estratègia social del Centre no s'allunyava pas massa dels plant_e

Jaments primitius -els riscos en tot cas eren canalitzats a través

de la Comissld mixta i de la Federacid de Dependents - i Francesc

X. Casals i els seus companys saberen actuar amb prouta habilitat i
respecte perquè les clivelles no fossin excessives. El nacionalisme

radical s'aglutinava principalment a la Seccid Permanent de Propà -
ganda Autonomista, que després d'assajar infructuosament de fer cari

viar la denominacid del CADCI per la de Centre Nacionalista de De -
pendents del Comerç i de la Indústria, aconseguí de substituir la

de la prbpia seccid per la de Seccld Nacionalista , encara que la

dictadura no permeté d'enregistrar legalment el canvi. Els socialis

tes, per la seva banda, se situaven a Crganitzacid i Treball, a al-

guns dels comitès paritaris de la Ccmissid Tíllxta i a la Federacid
de Dependents de Catalunya. • • •

La dictadura de Primo de Rivera amb la persecucid de la que feu ob-

jecte el CADCI i amb el lliurament d'aquest als sindicats lliures,
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nombre que col·labora amb els ocupants com Caus o Nadal del Gremi

de Viatjants i Corredors, de manera més "possibilista" -els "fili-
pinos" com foren motejats per la majoria de socis-. Perb, al mateix

temps, la dictadura estronca -com Ja ho-hem assenyalat en un altre
lloc- l'evolució natural del Centre i feu más difícil el traspàs a

una nova generació" -la de Cardús, Compte, etc.-. Les condicions de
la segona república feren dramàtic aquest nou traspassament. Les

noves opcions i els seus protagonistes -independentistes, comunis-

tes,- etc.- trencaren frontalment amb les generacions anteriors, la

de Manuel Juliachs i la dels fundadors, que en la lluita electoral
per la direccid del Centre apareixerien units en una aliança que

faria semblar Juliachs -el successor de Casals- molt més conserva-

dor del que realment era. Segurament Juliachs no actua amb prouta

habilitat en aquells moments i els Joves oposicionistas no tenien
el respecte de Casals per les generacions antigues; el moment 1

l'ambient no ajudaven tampoc. Per a alguns es tractava de fer del

CADCI el bastia de la independència catalana, per a d'altres de ca_

pitalitzar una valuosa clientela política i sindical per a una es-
tratègia social revolucionària, tot subordinant les altres seccions
del Centre a la .d'Organització i Treball i convertint l'entitat ba_

sicament en un sindicat de treballadors mercantils.

El triomf de Jaume Cardús al consell general del 17 d'agost de

1934, per a la presidència del CADCI, fou 1'eclosió d'aquest pro-

cés; i la participació del Centre i la mort de Jaume Compte als

fets del sis d'octubre, la projecció pràctica -i tràgica- dels
ideals nacionalistes dels nous animadors. £1 nou tancament del

Centre 1 el context exterior no permeteren tampoc que sis diri-
gents recent elegits de l'entitat poguessin dur a terme els seus

projectes i estabilitzessin la seva vida interior, desballestada

per les tensions passades. El Centre romanaría tancat fins des-
prés de les eleccions de febrer de 1936. Pere Aznar, diputat al
Parlament de la República, membre'de l'antiga Minoria d'Oposició

Mercantil i militant del Partit Català Proletari, f ora elegit presi_

dent del CADCI, en detriment de la candidatura de Jaume Cardús, en

un clima i circumstàncies difícils, i de poca participació electo-
ral (Aznar fou elegit per 412 vots). En crear-se el PSUC, la majo-

ria dels dirigents del Centre pertanyien als nuclis originaris d'ja

questa formació. No havia de resultar estrany que, en el transcurs
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tit, el Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indús-

tria de Barcelona esdevingués una sécela más d'aquella central siri

dical.

Com pot veure's fàcilment, l'any 1923 representa un tall substan -

cial en la història del CADCI 1 explica perquè hem triat aquesta
data per a separar el període objecte del nostre estudi del que irr

vestiga l'historiador Joaquim Ferrer. Entre 19G3 1 1923 es dóna

l'etapa "clàssica" del CADCI, el desplegament d'una institució d'a_

cord amb la configuració i els trets que 11 volgueren empremtar
els fundadors. Després de 1923, aquesta identitat sofrí remarcables
atacs, els de Primo de Rivera que lliura el Centre al sindicalisme

lliure, i el del moviment d'aquells Joves radicalitzats durant la

segona república -encapçalat per militants del Partit Català Prol£

tari i del Partit Comunista de Catalunya-, en una direcció absolu-

tament oposada. El CADCI aferma molt més la seva tasca sindical i

participa en l'alçament nacionalista del sis d'octubre. Perb el
procés històric que conduïa a la guerra civil porta l'evolucid del
CADCI més enllb del que havien previst Jaume Cardús i molts dels

Joves d'oposició al Consell Directiu. El CADCI se sindlcalitzà

plenament, però perdé la identitat originaria en bona part i,

àdhuc sindicalment, esdevingué un simple apèndix de la LJGT, Ja en
plena guerra, com abans hem escrit. 51 el nomenament de Francesc
X. Casals com a Conseller de la Generalitat semblava confirmar

l'hegemonia dels socis d'Esquerra Republicana de Catalunya'al Cen-

tre -mentre Juliachs, afiliat al mateix partit, el succeïa a la tíi_
recelo del CADCI-, la presidència de Pere Aznar personificaria la

del PSUC. El Juliol de 1937, significativament, Aznar entrava a
formar part del Comitè Executiu d'aquest partit. Cal remarcar tan-

mateix que la' normalitat i la constinultat institucionals del Cen-
tre s'estroncaren a partir de la clausura del Centre, com a conse-

qüència dels fets del sis d'octubre de 1934. La inestabilitat exte;

rior durant la segona república feu impassible l'estabilitat inte-

rior 1 un clima millor per a resoldre les diferencies generacio-

nals i Ideològiques així com la convivència entre les diverses op- .

cions polítiques dels socis. La guerra i la derrota de la repúbli-

ca no representaren sinó el cop de gràcia.

A la vista de l'evolució posterior del CADCI, apareix doncs amb ma-
jor força la unitat del període 1903-1923 i la Justificació dels



límits cronològics que ens hem imposat i que Ja hem explicat a la

introducció. En resum, hem volgut destacar el rol del CADCI en la

història social i nacional catalanes, i l'obra de l'entitat, com

un testimoni de la vitalitat de les generacions catalanes durant

el primer quart de segle, paral·lela a l'actuació de tants ate-

neus i grups populars de caire cultural, educatiu, esportiu, so-

cial o polític. Una entitat que no era el fruit del treball d'una

personalitat afilada o excepcional, sinó de la contribució" d'un
nombre important de dependents, de la tasca col·lectiva d'uns so-

cis,, amb problemes i dificultats, amb diverses generacions que se

succe±ren i s'entrelligaren -la dels primers fundadors, la de Puig

i Esteve, la de transició" de Torrens, Feliu i Codina i filaria Ven -
drell, la de Francesc X. Casals i Ràfols i Camí, 1 la de transició
també de Jaume Cardús-, generacions que malgrat tots els proble-
mes, aconseguiren de conviure i de col·laborar en un treball comú.

Una parcel·la de la nostra història que mereixia l'atenció de l'iri
vestigador o ds 1'estudiós. Una altra cosa haurà estat que els re-

sultats de la nostra recerca hagin estat els Justos i els que exi-
gien la importància del tema. El -lector Jutjarà.

Lleida, 27 de març de 1979
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