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NETES CEL CAPITCL TERCER

(1) Superades les vacil·lacions entre els autors pel que fa a la fixació

de la data fundacional de la CNT (IQlü o 1911), n'han sorgit de no-

ves en fer del Congrés de 191C el fundador" de la Confederació nocio-

nal del Treball i del de 1911 el constituidor de la CNT i, tamba, en

presentar el comici de 1910 com a formador d'una Confederació Gené—

ral del Treball que esdevindria l'any següent CNT. Hem de dir, pel -

que fa a la primera, que "Solidaridad Cbrera" Ja havia esdevingut

Confec'í?ració Regional ce Societats de Resistència en el Congrés de -

setembre de 13CS, en el qual Ja es va parlar de crear una entitat g_e

neral per a tots els treballadors de la Pell de Drau, qüestió que va

deixar-se per a un congrés a celebrar el setembre de 13G9 i que no -

es feu per raons òbvies (V. "El Foble Català" dels vuit prirrers CÍPS

de setembre de 19C3 i del 3C d'octubre de 1910). El Congrés se cele-

bra definitivament el 3ú, 31 d'octubre i 1 de novembre de 1910 i fou

el fundacional de la CNT. En canvi, la vacil·lació entre Confedera —

cid General i Confeceració Nacional, es deguda als mateixos sindica-

listes els quals, influïts pel nom de la CGT francesa -la influencia

de la qual, d'altra banca, era molt notable sobre el sindicalisme c£

tala-, usen els dos noms. Així en el mateix Congrés de 1306 es parla

Ja d'organitzar la Confederació General cel Treball; en els actes

del de 1910 apareix la denominació ce Confederació Nacional en el t_e

ma nS 3 i el de Confederació General en el n5 11, i en la resposta -

°e la ponència als temes citats hom diu: "Que se constituya una Con-

federación General del Trabajo Española, integrándola temporalmente

todas aquellas sociedades no adheridas a la UGT." En la discussió —

que segueix, hom parla de "Confederación Nacional Cbrera", de "Confe

deración Obrera Española" i de "Federación Obrera Nacional",'vacil -

lacions, al cap 1 a la fi comprensibles, tractant-se d'un congrés —

fundacional; més tard una altra ponencia parla de la "CNT española",

denominació que figura també en una proposició a la setena sessió. -
v« el text complet déla memoria del'Congrés a DIAZ CEL (Ï.CRAL, J.-

Hjstoria de Tas agitaciones campesinas andaluzas.- ¡Yladrid, 1073 (da£
rera edició), p. 459-491. Les mateixes vacil·lacions apareixen en —

"El Poble Ca.talà"; així, mentre la crònica del 3G d'octubre de 1910

Parla de l'obertura del Congrés de Belles Arts per a "crear la Conf_e
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deració General del Treball", Noguer i Comet, en un article publicat

al mateix diari, el 9 de novembre del mateix any -segona part d 'un •-

altre publicat el 5 de novembre-, escriu: "Solidaritat Cbrera ha pa_s

sat a ésser Confederació Nacional Espanyola a 1 'estil de la CGT fran_

cesa dual exemple fou posat diverses vegades en les sessions del Co_n

grés pels inspiradors de dita convenció". La denominació de CNT fóra

la aue s'imposaria definitivament, i en el Congrés -i a la premsa- -

de 1911 el terme cenetista apareix sense cap dubte terminologie. —

Alhora, Solidaritat Obrera, Confederació Regional de Societats de Re

sistència, constituïda com a entitat regional el 1908, i convocadora

del Congrés de 1910, esdevindria al si de la CKT Confederació Regio-

nal del Treball

(2) Connelly Ullman subratlla la gran pèrdua de federats oue experimentà

Solidaritat Obrera ccm a consenüència de la repressió de després de

la Setmana Tràgica. I afegeix: "No solo es importante el descenso de

federados, sino también el cambio experimentado en el tipo de sindi-

cato asociado. Los líderes obreros moderados, particularmente los de

los oficios más cualificados, se retiraron Junto con sus sindicatos

de la Confederación, bien por temor o bien por falta de unidad de —

clase, y negociaron independientemente con los patronos. Otro factor

para el triunfo del sindicalismo revolucionario sobre la fuerza cat_a

lana fue la decisión de los socialistas de retirarse de Solidaridad

Obrera sn 1910, cuando se votó para convertirla en Confederación Na-

cional por considerarla competidora de la UGT." V. CONNELLY ULLIYIAN,
J«- La semana trágica, p. 571. V. també l'article La Confederación -

Nacional del Trabado a la revista "Cataluña" del 20 d'octubre de —

1911.

C3) L'article citat a la nota anterior de "Cataluña" conté informació so

°re la CNT en aauesta primera etapa 1910-1911, alhora aue recull xi-

fres del nombre de federats extretes del diari "Solidaridad Obrera".

Suposant aue les dades d'aquest darrer diari fossin correctes, asse-

nyala l'article citat de Luis Jover Nunell a "Cataluña", la CNT cons
ta l'octubre de 1911, de 149 sindicats, organitzats-o en vies d'orgja

ó- en federacions locals i regionals, amb 26.5GB obrers, dels

en corresponen a Barcelona 45 sindicats amb 7.769 treballadors.

Noguer i Comet, tot comparant les xifres dels representants al Con-

grés de setembre de 1908 amb les dels sindicats i adherents de setem
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bre de 1911 -i tot comentant un article de Franco Hostench publicat

a "Les Noticies"-, li permet de manifestar la realitat d'una "fondí_s

sima, una difícilment reparable crisi" en el sindicalisme barceloní.

V. NIUGUER T CCffET, R.- A la porto del Congrés Çbrer. a "El Poble Ca-

talà", 7 de setembre 1911. A part ae les ressenyes que publicaren —

els diaris en general sobre el Congrés de 1911, en donaren con,enta —

ris "La Publicidad" i "Las Noticias". La repressió que seguí a la va_

53 general de 1911, certament, aprofuncí la crisi que encara s'arròs

spgava des del 19C9, i que hom assajava de superar des del Congrés -

de 1910.

(4) CCNNELLY LLLR'AN, J.- op. cit., p. 574.

(5) "Solicaridad ubrera, que así se la conoce vulgarmente (a la CNT), es

hija legítima y discípulo fiel ce lo Confeoeracián General del Traba

Jo francesa, y, como ella, rechaza en absoluto la acción político, -

aconseja el abstencionismo a los obreros en las elecciones políticas

y administrativas". V. JOVER NUNELL, L.- article citat a "Cataluña",
23 d'octubre de 1911.

vc) "(...) la CNT preparó la huelga general, que no llegó a estallar en

Barcelona porque Lerroux coopéra con las autoridades en su supresión,

y porque la policia fue informaca detalladamente por el hermano de -

Miguel V. moreno y por otros confidentes (...)." V. CCNNELLY ULLÍ1TAN,

J.- op. cit., p. 573. 1 en l'article, repetidament citat, de "Catalu

ña" del 28 d'octubre de 1911, hom escriu: "¿Influirá el avance de -

estas ideas, (anarcosindicalistas) y el fracaso del reciente movimien

to societaria, fracaso debido, en parte, a la actitud de los jefes -

del partido radical ante el mismo, en las elecciones próximas, alte-

rando las cifras de votos de la lucha electoral última?"

"El Poblé Cátala" del 13 de Juliol de 1912, per exemple, anuncia una

conferencia d'Andreu Nin a la Confederació General del Treball (el -

subratllat és nostre), organitzada per l'Ateneu Sindicalista sobre -

les modernes orientacions ae la pedagogia" (Aleshores l'Andreu Nin

militava a la UFNR i era col·laborador de "El Poble Català". "El Po-

ble Català" del 21 de Juny de 1913, publica el comunicat següent; —

Confederació del Treball.- La Confederació Regional del Treball a -

talunya ens- envia un comunicat dirigit a les societats obreres fe-

erades cridant l'atenció de les mateixes sobre les vagues que, d»un
emPS a aquesta banda, han esclatat, sense posar-se abans d'acord —
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amb la Confederació com requeria per al millor èxit de les vagues.'

La convocatoria de la vaga general de l'art fabril l'agost de 1913

és feta conjuntament per la Confederació Regional del Treball i la

Federació Regional de l'Art Fabril, V. "El Poble Català", 10 d'a-

gost de 1013.

(8) "El Poble Català" porta extenses referències a tota plana al llarg

d'aquestes vagues. Pel que al conflicte de l'art fabril, tot i que

l'esmentat diari el dóna per acabat el 23 d'agost de 1913, Cesprés

el mateix diari remarca, en els successius dies que s'extenen en -

el mes de setembre, la no completa normalitat del sector, conflic-

tivitat, per cert, que en projectar-se al carrer, s'enllaça arrb —

els aldarulls que provoca la campanya pel tancament de les boti --

gues a les "vuit del vespre i que dirigeix el CACCI. Y. per exemple

"El Poble Català" del 5 de setembre- de 1913.

(9) V. nota 3. Les xifres que aporta l'article citat de la revista "Ca

talunya" del 23 d'octubre de 1911, coincideixen quasi del tot amb

les que dóna Pere Gabriel a l'article Confederació i\acional del -

T_reball a lo Gran Enciclopèdia Catalana, vol. V.

(1C) "Tal vez los socialistas abandonaron Solidaridad Cbrera -es decir,

dejaron de colaborar con los anarcosindicalistas incluso a escala

regional- porque confiaban en la propia fuerza da la UGT. Un deta-

lle en el que no se hace el suficiente hincapié es el importante -

aumento de la UGT en estos años. "-CONNELLY ULLÍTAN, J.- op. cit.,

p. 572. Amb tot, els socialistes no deixaren de col·laborar amb —

els anarcosindicalistes en algunes campanyes concretes, per exem —

ple a la campanya a favor de l'indult per al doctor Queraltó. V. -

"El Poble Català" del 25 de novembre o del 9 de 'desembre de 1912.

L'article repetidament citat a la revista "Cataluña" del 28 d'octu
bre de 1911 assenyala que el març d'aquest darrer any, hi havia a

Catalunya nou seccions de la UGT amb 992 federats, de les quals s_o

lament dues a Barcelona: "Los demás sindicatos obreros de Catalu —
ñai o formaban en Solidaridad Obrera (que funcionaba entonces ya -

como federación nacional) o permanecían aislados".

que fa a les possibilitats electorals dels socialistes, la cari

didatura de' la UFNR a les eleccions municipals de 1311, va inclou-

re dos militants del PSCE, Toribio 'Reoyo al districte IX i Lluis -
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Estrada al districte X, cap dels ouals va sortir elegit. V. AL —

BERTI, S.- El republicanisme català 1 la restauració monàrnui —

ca.- p. 324. Aquesta inclusió motivé un article de J. Grant i S_a

la a "El Foble Català", el 7 de novembre de 1911, Els socialis-

tes 1 els nacionalistes en el ciual defensa la presència socially

ta a la candidatura de la UFNR. V. també el manifest de l 'Agrupja

ció Socialista Pbrera de Barcelona a "El Poble Català" üel 1 de

novembre de 1911.

(12) ALBERTI, S.- op. cit., p. 324 i 328-329. TOLAS, I.- La Lliga Ca-

talana, vol. I, p. 93.

(13) ALDERTI, S.- op. cit., p. 326 i 351. L'evolució, de fet, havia -

començat Ja abans. Vegi's l'editorial de "La Veu de Catalunya",

L'evolució del Sr. Lerroux, publicat el 20 d'octubre de 1910, on

és comentat el míting radical del dia anterior, el protagonista

principal del oual havia estat Lerrcux, i el canvi oue suposaven

les seves paraules. Gaziel, autor d'aauest editorial, va escriu-

re també les seves impressions del míting a Tots els camins duen

a Rema, dins del volum de les seves Obres Completes, p. 690-592.

L'editorial esmentat al mateix volum, p. 1529.

(14) V. SATRE, (Y!.- Las huelgas en Barcelona durante los años 1910 al

1914 ambos inclusive.- Barcelona, Edit. Barcelonesa, 1915.

(15) BALCELLS, A.- Cataluña Contemporánea II (1900-1936).- Madrid, —

1974. p. i.

(16) El testimoni oral d'un anarcosindicalista, Camil Piñón, del qual

preparem la biografia, aixi ens ho confirma. Acuesta intermitèn-

cia en l'actuació sindical és assenyalada també a la Plana So

eial de "El Foble Català" del 15 de desembre de 1912: Les socie-

tats obreres de Barcelona per Pere Casals.

(17) Camil Piñón apareix el Juny de 1913 com a vicesecretari del comi

té de la Confederació Regional del Treball de Catalunya. V. "El

Poble Català" del 21 de Juny de 1913.

(18) v. »El Poble Català" del 27 de maig de 1910. CRUELLS, IYI.- Salva-

dor Segui, El Noi del sucre.- Barcelona, Ariel, 1974, p. 77.

V» les recensions de "El Poble Català" dels mítings de la campa-

nya Queralló, del 25 de novembre de 1912 o del 9 de desembre Ja
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citats abans i en les quals Salvador Segui 1 d'altres sindicalis.

tes apareixen al costat dels socialistes, com ja hem dit, de les

Joventuts radicals i de les Joventuts de la UFNR de Gràcia.

(19) V. "El Poble Català" del 3 'de Juny de 1912.

(20) V. SANS ORENGA, [Tl.- Els treballadors mercantils dins el moviment

obrer català. V. també l'article de Franca Hostench, Sindicalis-

mo Barcelonés, a "Las Noticias", del 31 d'agost de 1911.

(21) V. la ÍYlemòria del Congrés a l'obra esmentada de Diaz del (Yloral,

p. 438. Els representants de la dependència mercantil són Heri—

bert Caba i Eduard i Vidal Geli í^assanet.-

(22) rf,ÜLAS, I.- op. cit., p. 79 i sgs. ALBERT1, S.- op. cit., p. 2G9

i 281.

(23) V. AL3ERTI, S.- op. cit., p. 284-208.

(24) Cal no oblidar l'altra cara de les ambigüetats dels radicals da-

vant de la Setmana Tràgica: "Los políticos radicales, que ante -

los tribunales hablan rechazado toda responsabilidad de la rebe-

lión, en las elecciones generales de mayo de 1910 proclamaron a

voz en grito su intervención y asi consiguieron cinco de los sie

te escaños de Barcelona en el Congreso, gracias a los votos obr_e

ros." CONNELLY ULUY1AN, J.- op. cit., p. 570.

(25) V. també la plana 3} del segon capítol d'aquest treball.

(26) V. p.SH-ssdel segon capítol d'aquest treball.

(27) "La ruptura de la Solidaritat i la Setmana Tràgica, amb la re

pressió que la segui, produïren al Principat un període de de —

calment polític". V. ROVIRA I VIRGILI,A.- Resum d'història del -

catalanismeT Barcelona, 1936, p. 122. ROVIRA I VIRGILI, A.- El -

nacionalismo catalán.- Barcelona, s.d., p. 172-173: "el problema

catalán pasó por algún tiempo a segundo término". PLA, J.- Fran-

cesc Cambó. Barcelona, 1973 (darrera edició), p. 370. PABON, J.-

Cambó. Vol. I. Barcelona, 1952. p. 368.

(28) V. les revistes "Renaixement", adherida a la Unió Catalanista, -

"Avant", "Renaixença", "La Devantera", "Gent Nova", "metralla",

"La Nació", etc., unes amb més durada que d'altres, són un bon -

°otó de mostra d'aquest nacionalisme radical.

(28 bis) "A pesar de tot, el sentiment catalanista triomfa, sempre -
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que els nostres homes 1 el nostre poble actuen com a bons fills

de Catalunya, quan tots ajuntats per un sol amor, el de la Pàtria,

treballen plegats, o bé per a reparar l'ofensa que li han inferit

- els nostres enemics, o bé per a conouerir quelcom de profit i de

raó per a Catalunya, proves en són, la (Yîancomunltat Catalane adme

sa i defensada per tots els organismes catalans'; la Biblioteca de

Catalunya; l'obertura de curs de la nostra futura Universitat Co-

mercial, del CADCI, Ja tradicional en aquella entitat patriòtica,

com no n'abunden, i després la celebració del míting contra la

centralització de les oposicions a notaries, amb la que el govern

ha inferit la més traïdora punyalada al cor de Catalunya."- "Re —

naixement", 11 de gener de 1912, p. 17.

(29) Aquesta conferència sèquia a dues més pronunciades per Cambó el 4

i 8 de novembre de 1909. V. les obres de CAÍYI-S I AR30IX, J.- His-

tòria de la Solidaritat Catalana, p. 229 i sgs. dcNiEÍ, J.- iï.ara —

gall i la setmana tràgica, amb 1 'actitud maragalliana davant de -

les picabaralles entre el catalanisme; V. el capítol d'aouest lli.

bre El combat per l'esperança, p. 221. V. les recensions, i els ço'

mentaris de "La Veu de Catalunya" i de "El hoble Català" durant -

els dies següents a aquelles conferències. FLA, J.- op. cit., p.

361 i sgs. PA30N, J.- op. cit., p, 354 i sgs.

(3D) FLA, J.- op. cit., p. 333-334. Vegi's les interpretacions de l'es.

querrá a ROVIRA I VIRGILI,"A.- Prat de la Riba.- Barcelona, 1968.

Cfr. també CAIY1PS I AR30IX, J. op. cit. Les obres esmentades al ca

pitol anterior de Claudi Ametlla i Amadeu Hurtado.

(31) "Fins a l'any 1909, és a dir, fins a la definitiva descomposició

de la Solidaritat, Cambó creu en l'eficàcia de la tàctica políti-

ca popularista, i d'aquella data ençà creu, alliçonat per una te£

rible experiència, essencialment, en la tàctica diplomàtica." PLA,

J.- op. cit., p. 349. Bé que es refereixi a Cambó, val la conside:

ració per a l'actuació de La Lliga en general.

(32) "El Poble Català" del 19 de gener de 1914, recorda l'adhesió dels

socialistes catalans (del "Centre Socialista de Barcelona", con-

cretament) a la manifestació i a l'assemblea del 24 d'octubre pas.

sat, l'article favorable de Josep Comaposada a "El Socialista" 1

reprodueix, tot seguit, un article publicat aquella setmana a l'or
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gan de la Federació Socialista Catalana, "Justicia Social" de —

Reus, signat per "Vincio":

" No sentimos grandes entusiasmos por la Mancomunidad, pero la -

aceptamos por el ideal autonomista fundamental que inspiró a los

autores del proyecto.Lo aceptamos y defendemos parque su realiza

clon representa la afirmación de la personalidad de Cataluña, —

falseada por una división provincial completamente arbitraria —

(...). No comprendemos la actitud adoptada por algunos compañeros,

entre los cuales se ha singularizado, por sus ataques a la ¡Yianco-

munidad, Eduardo Saavedra. Inconscientemente esos queridos compra

ñeros se encuentran en contradicción fundamental y manifiesta —

con la táctica adoptada por los paises socialistas de todos los

paises. E-l socialismo es en si, por su espíritu y su doctrina, —

francamente autonomista (...). Solo en España una incomprensible

ceguera hace considerar como antitéticos el ideal nacionalista y

las aspiraciones progresivas y avanzadas (...), por su significaí

clon merece la Mancomunidad todas nuestras simpatías (...). —

Por el sufragio universal serán elegidos los diputados de la IY!ari

comunidad y ¿quien sabe si mañana será un arma poderosa de aue

podremos velemos los socialistas para poder realizar una pro—

funda reforma de carácter económico? (...) Pablo Iglesias emitió

su voto favorable al proyecto cuando este se discutió en el Con-

greso (...). Nosotros no sentimos grandes entusiasmos por el pr£

yecto y no lo sentimos porque su implantación representa tan so-

lo una minima, una insignificante satisfacción a los ideales de

Cataluña, aue no se verán plenamente satisfechos hasta que se le

conceda una amplia e integral autonomia."

(33) Així, el 5 de Juny de 1912, la "Revista de Catalunya" insertava

un interviu amb Lluhi i Rissech, el qual, tot comentant el pro—

Jecte de lleis de mancomunitats presentat pel ministre Barroso,

manifestava:"No és un projecte autonomista perquè no reconeix a

la mancomunitat cap facultat pròpia, cap funció exclusivament 1

genuïnament seva. És una provincià de segon grau, amb facultats

delegades per les actuals províncies, el aue volen fer de Cata-

lunya. (.».) Tampoc no és un projecte nacionalista -afegeix-. No
•

respon ni al fet ni al dret de Catalunya. (...) Sempre se'ns

tracta com a provincia i el poc aue se'ns concedeix, és condició
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nat, intervingut i vigilat per l'Estat, que té sempre a la mà la

vida d'aquestes minses concessions.

Aixi -pregunta l'interviuador- aquest projecte és (...) una obra

antinacionalista, per quant confirma i enforteix una vegada més -

la intangible sobirania de l'Estat?

Innegablement -resnon Lluhi- l'obra d'en Canalejas com la d'en —

ílflaura és essencialment contrària a l'autonomisme i al nacionalis-

me (...)."

I, en resposta a una altra qüestió, segueix Lluhl: "En aquest or-

dre purament oficinesc -administratiu- farà poquissim bé; encara

qua en l'ordre polític 1 per al nostre avenir com a poble ens fa-

rà molt de mal (...). ÍYl'estranya que hi hagi federals nacionalis-

tes republicans propicis a l'obra d'en Canalejas. Es dolorós que

homes nostres accentin el projecte en lloc d'impugnar-lo (...). -

Ens tormén a trobar en els darrers temps de la Solidaritat, ouan

la Lliga i els seus acòlits havien fet avortar el moviment social

de Catalunya." V. "Revista de Catalunya" del 5 de juny de 1912. -

p. 154-156.

T, en un article, comentant l'aprovació del projecte de llei per

les corts el Juliol de 1912, escriu J. Jaumandreu a "Renaixement",

en un article titulat Victòria;

"Ho diuen els homes que s 'han hagut d'encarar suara amb les grans

patums patrioteres, 1 ho volem creure, que en l'aprovació interi-

na d'això que n'han dit el Projecte de Mancomunitats, hi han acori

seguit una gran victòria. Si ho miren de cara a les angúnies que

representen el combatre tanta farsa i tan baixes maquinacions, —

dels mantenedors de la menjadora governamental, veritat que s'ha

de confessar el triomf obtingut, malgrat sigui en un projecte que

representa ben poca cosa per a la nostra suprema esperança.

No obstant, cal que aquests homes oue s'han imposat en aquest cas,

tinguin uns moments de sincera ref-lexió per a entendre que la vic

tòria més gran és aquesta que ha'aconseguit l'esperit patriòtic,

Que una altra vegada ha aconseguit agermanar els diputats cata —

lans, en un moment (...) de solemnial amor a Catalunya, prescin-

dint novament de llurs opinions partidistes."- "Renaixement", 18
de Juliol de 1912, p. 337-338.
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(34) Per al procés de formació de la mancomunitat, a més a més* de la

premsa de les diverses tendències, vegi's: "CAiïFS I AR30IX, J--

La [Mancomunitat de Catalunya.- Barcelona, 1950. AINAUD, J. Hfl.- —

JARDÍ, E.- Prat de la Riba: homs de govern.- Barcelona, 1973. OLI

VAR BERTRAND, R.- Prat de la Riba.- Barcelona, 1964. Confronti's

també les obres de Pabon, Fia, Albert!, Rovira 1 Virgili, Claudi

Ametlla, -Amadeu Hurtado, Molas', I. V. també: GONZALEZ CASANOVA, -

J. A.- Federalisme i autonomia a Catalunya •(1868-1338).- Barcelo-

na, 1974. I, COROmiNES, P.- De la Solidaritat al catorze d'abril.-

Barcelona, 1974.

(35) Un adversari polític, Rovira i Virgili, ha" escrit de Prat: "Des -

del seu nou lloc, ell va sentir-se, més que l'home de la Lliga, -

l'home de Catalunya. Aquesta fou la seva més noble rectificació.

I aouest és el seu més alt elogi (...) Arribat a la presidència -

de la Diputació, la seva activitat va prendre de seguida el carà£

ter d'una obra de govern.-I el seu objectiu era de transformar —

l'organisme investit de simples facultats administratives, en un

instrument de reconstrucció catalana. De tota fusta sabia fer bon

foc. La seva dèrin constructiva va fer de la Diputació, i encara

més de la Tancomunitat, un rudimentari estat català."- ROVIRA I -

VIRGILI, A.- Prat de la Riba, p. 122-123.

(36) Ainaud i Jardí, a l'obra esmentada, p. 120, notes 17 i 18, citen

diversos articles i eslògans electorals de les eleccions provine!

als de març de 1915 en què la continuïtat de la tasca de la ÍYlanc£

munltat és sinònim de la continuïtat dels regionalistes de La Lli

ga en aauella.

Santiago Albertl, remarca a la seva obrà esmentada, la injustícia

d'aouesta identificació "Lliga-ÍYlancomunitat" tot aportant una sè-

rie de xifres del nombre de diputats i de la seva adscripció poLÍ

tica i ideològica, de la qual es conclou que la Lliga Regionalis-

ta gairebé mai no posseí la-majoria a la corporació. "Això no vol

dir -escriu Alberti- que la Lliga no aconseguís, a la llarga, de

guanyar-s'hi una posició hegemònica. El progrés seria degut, més

que res, al fet de tenir sempre la presidència i al d'atreure's a

la pròpia .política, en un seguit de conciliacions hàbils afavori-

des per les circumstàncies, les diverses minories monàrquiques, -

que sempre-foren vigoroses a l'àmbit provincial." ALBERTI, S.- op.
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cit., p. 375.

En un altre sentit, el mateix Josep Pla, a la seva biografía esrneri

tada de Cambó (p. 360), remarca el paper jugat per Pere Coromines
per a l'obtenciô de la Mancomunitat, si bé ho fa per a reblar la -

seva critica de l'esauerra: "Coromines, a la comissió parlamenta—

ria oue dictaminà sobre el projecte de mancomunitats, föu el mi —
llor col·laborador ae prat i de Cambó. En gran part, el procés pa_r

lamentari eme produí la íflancomunitat fou possible perquè Coromines
sabé ésser diferent de les larves esquerranes que mataren la Soli-

daritat per esperit de platxèria anticarr.bonista." També, el volum

esmentat de diaris i records de Pere Coromines.

(37) V. ¡TOLAS, I.- op. cit., p. 83 i sgs. AL3ERTI, S.- op. cit., p. —

276-368.

(38) "La UFt\R -escriu Isidre iTtola-, a la vista del seu enfonsament pro-

gressiu i de l'hegemonia de la Lliga sobre tot el catalanisme,

fins 1 tot sobre les seves pròpies files, cercà l'única aliança —
que li era possible: la republicana. Així pretenia d'obtenir un -

triomf a Barcelona 1 evitar d'ésser absorvlda per la política de -

la Lliga, smb. la qual les fronteres ideològiques no eren gaire pre_

cises (la seva absorció pels radicals era molt difícil, puix que -

ideològicament llurs fronteres eren més marcades que amb els regip_

nalistes." (TOLAS, I.- op. cit., p. 97-90.

L'evolució dels resultats electorals a partir de 1911, duien, man^i

festa també Albertl, al pacte. Ja, com a fruit dels resultats de -

1911 1 de les aliances de la Lliga amb elements dinàstics i dretis_

tes, Gubern, en un discurs pronunciat al CNR, el 12 de març de —
1912, apuntava Ja a la convergència electoral: "Va de profecia. Jo

crec que si la coalició de dretes persisteix, si els carlins, mau-
ristes i homes de la Defensa Social segueixen units i victoriosos,

captant encara el vot dels catalanistes i explotant el negoci de -
l'antilerrouxisme, els 50.000 republicans de Barcelona, volent-ho

o no nos'altres, s'uniran, s'ajuntaran (...)." ALBERTI, S.- op. cit.,

p. 332-335. V. també p. 361 i sgs.

(39) "Les protestes de "El Foble Català" -escriu Isidre Molas- i les -
«

desil·lusions de molts catalanistes d'esquerra van enfonsar electe^
raiment la coalició, i van preparar l'esfondrament real del par —
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tit." HTLAS, I.- op. cit., p. 98-99. V. si relat de la re-accló dels

redactors de "El hoble Català" a A'. £ ILL A, C.- ! emòri PS polí t inucs

(1890-1917), p. 290-299 AL3ERTI, S.- op. cit., p. 267 i sgs. V. el

full ous feren els redactors ce "El t-oble Català", en aoandonar-lo

"La bandera", el 25 d'abril de 1914.

(4D V. el capítol seqon, p. "iL·-^V'Ü, i notes 13 i 40 del mateix.

V. també l'article de Gabriel Alonar, El catalanisme social a "El

Poble Català" del 1 c1 p g^ner d^ 1910.

(41) f-er a la primer?, vedi's p. 31 , nota 6, i nota 40. També "El i-oblr3

Cátale" uel 5 de descnbre c e 1910. FJer a la segona, "Ei roble Cata

là" del 19 de deseinore.

(42) V. ALP.! AR, G.- Af ir'r clcnr i ne^pcinn? cj^l cat.-lr-nls ie, p. 10 "Jo

en c'sr.irno si es pas~.inl^, n'vui, la constitució L'un nou partit Fn

la política ce Catalunya. Besonne: un partit no s'i.rurovisa. Jo —

cr?c nue >~1 partiu no-j, en ces de néixer, t¿ c'essor un catalanis-

me obrer (...)." Abans -p. ü- havia dit: "Permetcu-Tie aue cregui -

que una Rsnuerra còtnlanci ideal podrió resoldre aouest conflicte.

Ella deuria tenir ner fi essencial anuest: lliqar la ciutat de pe-

dra i la ciut.at d'idees. L'nbrerisrre canario a aquesta nova escuer

ra un autèntic sentit d'esquerra moderna; i ella cc-nunicaria, en -

canvi, a 1'onrerisrne la condició ue català, o siqui la personal!—

tat, 1 l'instint orgànic; faria un partit del nue avui es una mas-

C 3 "sa.

J. Climent, tot comentant la segona conferència, Catalanisme snci-

_alista, a "Gent Nova" del 24 de deserrbre de 1910, escriu: "No ens

convencen les apreciacions de 1'Alenar sobre el catalanisme, i no

té res d'estrany, perçue com a catalanista no ens ha convençut mai,

mes en canvi estén convençuts de la necessitat de formar un fort -

partit socialista amb la massa obrera cue forma avui en els partits

anomenats radicals. ¿£s això possible?. El temps ho dirà. Entre

tant, dssityem a 1'Alonar un bon èxit en la seva nova empresa, pui^

preferim veure els ourers defensant les idees socialistes, que se-

guint inconscientment un aventurer de la política; i si a més a -

més aouest socialisme representa un principi c'e catalanització corn

vol 1'Alorr>«r, ens alegraríem anb molt més motiu."

(43) CrRO'JNES, P. op. cit., p. 100-101. Es tracta de la reproducció de
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IB lletra de Jaume Carner a Fere Coromines del 16 d'agost de 1909,

en la nue proposa a aauest que es faci càrrec de la direcció de

"El Poble Català" i planteja la necessitat de constituir un nou —

agrupament de les "forces liberals" catalanes i del paper dirigent

que Coromines hi hauria de fer: "Crec que el liberalisme català ejs

ta passant una fonda crisi que pot resoldre's en bé o desastrosa—

ment. La clau la tenen un grup d'homes, i de lo que aquests facin

dependrà lo que en política té de passar durant uns anys a Cata

lunya. Sense que jo senti el conservadurlsme aburgesat, que a 1 'es_

perit quiet i afanyós de pau d'en Sunyol 11 matisa el pensament, -

crec que té raó en el sentit general de la seva carta. El radicalis_

rne a lo Alomar, i en el sentit del cantó de Joves a aui havem dei-

xat la direcció de "El Poble", el considero fonamentalment infecund

en l'actuació que ens toca a fer a Catalunya. Les nostres masses

obreres no estan preparades en bloc per una política de realitat

vers'nent liberal, per la qual tenim de comptar amb burgesia, que té

aquest sentiment de llibertat nue tenim de fer actuar en el nostre

poble. (...) Jo crec que la base d'aquesta direcció deveu dur-la en

Sunyol i vos (...) I vos, a la direcció de "El Poble"; amb ma de

ferro per tenir a ratlla el cantó 1 desfer-lo a tota costa si es r£

bel.les, preparant-vos per a ocupar un sitl públic al Parlament o

en altre puesto nue millor convingués."

(44) El to nacionalista el donava especialment "El Poble Català", el —

sector provinent del CNR i els Joves procedents del CADCI. Sobre

aquest aspecte darrer, ARQUE I CLAPES, J.- El cap dret i el cor net,

a "Renaixement" del 19 de febrer de 1914, p. 100. V. més endavant,

p.iSí,-r» Sobre "El Poble Català", Josep Pla, tot comentant la cam—

panya d'aquest diari contra Prat de la Riba, en blasma el "procedí

ment, usat abundantment per aquest diari, de donar patents de puri

tanisme i de catalanitat". V. PLA, J.- op. cit., p.366. Santiago -

Albert!, tot comentant l'aclariment que fa Coromines a la Sase II

de la UFNR que refusava el separatisme, assenyala que aquell indi-

ca potser la presència d'un nucli d'independentistes de sentiment

dintre el CNR i, per tant, també dintre la UFNR". ALBERTI, S.- op.

cit., p. 294-295. Martí i Julià, per la seva banda, subratlla que

l'esquerra'catalana, nascuda amb la formació del CNR, "va aconse—

guir prendre existència mercès a un fet concret: a l'afirmació ca-
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talana que portava; afirmació aue 11 donaren els elements-que, pr£

cedint de la Unió Catalanista i de la Lliga Regionalista, imposa —

ren en aquella nova actuació." Extret de la conferencia del Dr.—

rfarti i Julià, a "Renaixement", 7 de gener de 1911, p. 1.

(45) íïlarti 1 Julià, a la conferència a dalt esmentada, tot comentant la

constitució de l'Esquerra Catalana, manifesta: "La UFNR és avui un

conglomerat amorfo, i jo em pregunto si nosaltres podem esperar -

que realitzin l'aspiració assenyalada anteriorment, perquè molts -

dels que la formen fins ara han figurat dintre una política espa—

nyolista, 1 precisa que facin una conversió francament catalanis-

ta, rectificant-se dels errors passats."

En un comentari, titulat Esguards, signat per "Òptim", a "Renaixe-

ment" del 25 de febrer de 1011, p. 15, hom hi conclou: "(...) les

actuacions dels anomenats nacionalistes republicans serà més nega-

tiva, com més se barregin amb els partits caducs, amb les desfer —

res del segle passat; per això, tot i devent ésser un partit no —

vell i ple de sava, ens apar de vegades un conglomerat de coses ve

lles, i perdem en ell la fe, puig que lo vell deu arraconar-se per

feinejar a la moderna."

"Renaixement" del 1 de Juliol de 1911, per la seva banda, critica

la UFNR per no concórrer Juntament amb La Lliga a les eleccions mjj

niclpals a fi de combatre el lerrouxlsme.

Citem, enfi, entre d'altres, l'article Als nacionalistes republ·l—

cans, signat per Agustí Pedret i íYiiró, a "Renaixement" del 25 de -

febrer de 1911, en què comenta críticament la sol·licitud d'aquells

d'entrar a la coalició republicana 1 acaba: "Tots els catalans a -

l'hora, i ben units, exclamem, imitant els proletaris: "L'autonomia

de Catalunya és obra dels catalans mateixos." (p. 14).

(46) UNIU FEDERAL NACIONALISTA REPUBLICANA.- Bases constitucionals de -

la UFNR. Reglament de l'Assemblea Nacional. Conclusions aprovades

de les ponències. Acció de la Joventut. Bases d'organització dela

Junta ryuriicj pal de Barcelona. Assemblea lYiunlclpal de Barcelona. Re

cjlament de la mateixa.- Barcelona, 1912.

(47) FERRER, J.- Layret (1880-19201, p. 71. "Fot afirmar-se -escriu tam

bé Ferrer- que si bé no va assolir de fer-ne (de la UFNR) un ins —

trument que .aprofités tot el cúmul de forces amb què comptava, per
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primera vegada representava una autèntica opció per a l'opinió pú-

blica."

V. també les obres esmentades d'Isidre (Tiolas (p. 87-08), Santiago

Albert! (p. 280-313) i Claudi. Ametlla (p. 277-290).

(48) V. les obres esmentades de Pere Coromines, Claudi Ametlla (les pla

nes esmentades a la nota anterior) i Santiago Albert!. POUS I PA-

GÈS, J.- Pere Corominesi el seu temps.- Barcelona, 1969. V. també

el judici de Josep Pla, op. cit., p. 369-370 (nota 36).

(49) "(...) aviat va veure's -escriu Claudi Ametlla- oue prenien malig-

nitat els gèrmens de disgregació amb què la criatura (la UFNR) vin

gué al món. Bon nombre dels prohoms dels partits fosos acceptaren

la Unió sense entusiasme. Els oue venien del republicanisme unita-

ri, si no se'n separaren ostensiblement, van romandre apartats de

tota lluita política, plens d'enyor per la morta Solidaritat i amb

una admiració no dissimulada per Cambó i La Lliga. Els diputats

d'aquell color, com els federals, feien la política que el distric

te volia, més atents a la reelecció que al partit." AMETLLA, C.-

op. cit., p. 2S4-285.

"Entre la gent que ve del CNR -escriu Albert!- es va produint la re

tirada progressiva dels capdavanters, els quals es posen en una se_

gona iS.nia més comoatible amb les pròpies vocacions professionals.

Si bé això era previst, el procés resulta massa intens i massa rà-

pid. Coromines restarà molt desasistit." ALBERTI, S.- op. cit., p.

313.

Josep Pla, per la seva banda i a la seva manera, com a historiador

i panegirista "oficial" de La Lliga, remarca el mateix procés: "La

majoria dels homes de 1 'Esquerra, aclaparats sota el pes de la llar

ga sèrie de disbarats, que havien provocat o permès, abandonen 1 *_§_

rena política, i això comcortà el retralment d'una massa indubta—

ble d'opinió ferida en la seva vanitat." PLA, J.- op. cit., p. 365.

V. enfl, el primer capítol d'aquest treball, p. li..

(50) "Un dels primers motius de fricció seria l'entrada de la UFNR en -

la coalició republlcana-soclallsta, impulsada pels homes procedents

de la Unió „Republicana, però vista .amb recel pels nacionalistes. —

Les tensions es mantindrien, mentre que la majoria dels líders s'a_

nirien desentenent de la direcció del partit o bé 1'abandonarien -
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per a ingressar en el reformisme o per a retirar-se de la politi—

ça." fYIOLAS, I.- op. cit.f p. 07. V. també les obres esmentades a -

les notes anteriors.

Francesc Layret, en un comentari sobre les darreres eleccions, pu-

blicat en "El Foble Català" del 17 de novembre de 1911, considera-

va les discòrdies interiors de la UFNR com una de les causes de la
derrota de la UFNR pel refredament que provocaven en l'electorat;

l'altra causa, el voler situar-se entre la dreta (la Lliga) i 1*e¿

querrá aparent dels radicals per a treure vots d'uns i altres quan
caldria radicalitzar-se en sentit republicà i demòcrata. En unes -

declaracions, fetes a la "Revista de Catalunya", el 24 d'abril de

1912, Layret confirmava la "depressió" i el "període critic" pel -

que passava la UFKR: "Això pot ésser el resultat -diu- de què fins

ara no ha seguit (la UFNR) rectillnia i amb esperit de "suite". —

N'ha començat vàries, abandonant-les desprès de cada elecció (...)•

A més jo crec un greu mal la persistència dels antics grups dintre

d'ella (...). Si de seguida de feta la Unió s'haguessin confós les

forces, indubtablement hauríem obtingut la cohesió i fins una més

perfecta coincidència entre tots, creada pel major contacte i con-

vivència." V. "Revista de Catalunya" citada, p. 54-55.

(51) "El descens de la UFNR obeeix a la seva feblesa progressiva i a la

seva pèrdua del timó polític, a la seva incapacitat per a substi—

tuir el lerrouxisme. Sense èxits electorals i sense idees mobilit-
zadores, no hsvent-se separat prou cíe radicals i regionalistes, sen

se aconseguir un estil propi,- allunyades les campanyes sentimentals
pro-presos, i afeblida l'acció antl-Lliga per la posició dominant

d'aquesta, la UFNR queda només com una afirmació ideològica." ÍY1G=-

LAS, I.- op. cit., p. 93.

(52) (Ylolts electors degueren ésser sensibles a les campanyes de La Lli—

ga contra la UFNR -o PUF com abreujaven irònicament els regionalis-

tes-, oue es negava a pactar electoralment amb la primera, com Ja -

ha estat dit abans, en contra del lerrouxisme. Els nacionalistes

"intransigents", feien el mateix retret. Així "Renaixement" del 10

de febrer de 1911 (p. 9) considerava antipatriòtica l'actitud de la

UFNR. S'hi afegia, encara, la critica-a declaracions com la d'un

Josep Zulueta per haver manifestat davant del comitè republicà-soci

alista que "ells -els nacionalistes republicans- eren "ante todo y
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sobre todo españoles": Abans que tot -replica "Renaixement" i per

sobre de tot és català. I si no es alxi que suprimeixin la N de -'-

UFNR, com els aconsella "El Fals" i es diguin simplement republi —

cans. Les mitges tintes produeixen disgustos."

Actituds com la que manifestava un altre article de "Renaixement"

del 11 de març de 1911 (p. 30), signat per "Òptim", no poden ésser

deixades de costat: "(...) us han votat -es refereix als diputats

provincials que han sortit elegits a les darreres eleccions d'a —

quest tipus- molts catalanistes de l'altre braç, que malgrat les -

imposicions i desavinències dels capitostos, al moment de diposi—

tar el vot a l'urna, hem estat molts els votants que hem modificat

la candidatura aconsellaria pels de dalt;aquests consells no ens -

han fet canviar de criteri, de manera que el que els prohoms voli-

en desunit, al moment de l'elecció ha esdevingut unit (...), d'a —

auesta manera hem cregut fer un bé a la causa de Catalunya, donant

nostres vots als homes que més creiem s'ho mereixen d'una i altra

fracció."

Les crides constants a la unió de tots els catalans que feien les

revistes que seguien l'ideari de la Unió Catalanista o de la Lliga

com "Autonomia", i la posició dels nacionalistes republicans de nje

gar-se a pactar amb La Lliga peí a abatre els lerrouxistes, estimjj

laren ben segur la fugida de vots cap al regionalisme, més quan

aquest aprofitava a fons la plataforma de l'obra cultural catalana

de la Diputació i feia sinònim la iïiancomunitat, com ja ha estat -

dit,, de la situació de La Lliga al poder provincial o de la sorti-

da dels seus candidats a les diverses eleccions; o, també, afavorí

ren l'abstenció electoral. Fel que fa al pacte de Sant Gervasi, la

reacció dels elements més nacionalistes de dins i fora del partit

fou contundent ~i resultà mortal per al partit (V. nota 39). La cqn_

dernnacló dels republicans nacionalistes i federals per part de "Rj2

naixement" a causa del Facte esmentat és absoluta: l'editorial El

mal pas d 'ara.- "Renaixement" del 12 de febrer de 1914, p. 85-86;

Entenem-nos, a "Renaixement" del 5 de març de 1914: "Apòstrofàvem

a La Lliga per les seves claudicacions vergonyoses 1 abominables,

i per aquest noble obrar tal com la nostra consciència catalana

ens dictava, érem presentats per part de "La Veu de Catalunya" com

a elements pertorbadors que darrera la nostra pretesa neutralitat
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política hi amagàvem un enverinat sentit d"esquerra. Combptem avui

les funestes conxorxes del partit del partit d'UFNR, conxorxes oue

creiem pernicioses per a Catalunya perquè són una postergació del

sentiment nacionalista, 1 des de "El Poble Català" se'ns titlla —

d'elements "que no mes se diuen catalanistes, amagant potser en -

aquesta absència d 'altre adjectiu la llur inclinació a les idees -

de dreta. (...) Vel·leïtat nostra, no. Vel·leïtat dels qui sols -

porten Catalunya als llavis (...). Entenem-nos: les nostres recri-

minacions als directors de la LJFNR, no entranyen cap adhesió ni

cap elogi per als homes de La Lliga ni de cap altra modalitat poli_

tica. Nosaltres, davant de les vinents eleccions sentim el descon-

sol de no trobar en totes les candidatures de Barcelona ni un sol

home que pugui representar dignament la nostra terra 1 diem a Bar-

celona i no diem a Catalunya, perquè ens vé a la memòria el record

d'aquell Francesc lïlacià, català honrat i ciutadà noble que allà a

les Borges Blanques va a lluitar amo aquella dignitat aue deurien

lluitar sempre els vers nacionalistes." (p. 121-122). Sobre els -

efectes del pacte al si mateix dels rengles de la UFt\'R, vegi's el

oue diu S. Albertl, op. cit., p. 37G.

(53) L'escissió reformista bé que no afectés profundament la base de la

UFr\R, sostragué a aquesta "una sèrie de figures de relleu oue re —

presenten una gran pèrdua" per a aquesta, com Josep Zulueta, fíliró

i Trepat, Eusebi Corominas, Josep Roca i Roca,'Lluis Companys, etc.

V. ALBERTI, S.- op. cit., p. '339 i sgs.

(54) Caldria fer una valoració més correcta del Pacte de Sant Gervasl,

en la linia oue apunten Isidre lYlolas i Santiago Albert! a les se-

ves obres, repetidament esmentades, i assenyalar alguns aspectes a

tenir en compte -més enllà de les visions tradicionals- com, per -

exemple, el fet oue els mítings conjunts radicals i nacionalistes,

permetés a un públic avesat a plantejaments antisolidaris, demagò-

gics i, freqüentment, anticatalans, d'escoltar i d'ésser convidats

a seguir uns esquemes sinó nacionalistes, sí catalans. Així, en el

míting al Teatre Còmic, el primer de març de 1914, Lerroux manifejs

tava: "Tenim plantejat un problema trascendent: el de la lYlancomuni

tat. El partit radical és autonomista, federal socialista...

-Una veu: "I anarquista!" -L'orador: Si és polític no pot ésser

anarquista! (grans aplaudiments)
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Gi té un programa aual substància és la federació, no pot ésser en_e

mic de la fYlancomunitat (...)• Catalunya, per les seves altes dots .-

de civilitat i pel seu amor a la llibertat i a la democràcia, té -

drpt a aouesta autonomia que tant se 11 regateja per anar espargint,

una volta organitzada, arreu d'Espanya, la nue serà la llavor de la

futura federació ibèrica, essent possible així la revolució amb cori

tingut social de auè us parlava Coromines." Abans, Fere Coromines -

havia dit:

"Al costat dels 500.000 barcelonins, que són fills de terra catala-

na, n'hi han a la nostra ciutat 120.OCO que han vingut de fora de -

Catalunya a fecundar nostre pals; fer-lo progressar. Hi ha qui vol-

dria que això fessin dues ciutats enemigues, eternament separades -

per l'odi (...). 51 alguna cosa de fondament beneficiosa ha de pro-

duir la coalició, en un ordre barceloní, social, és aquesta. I per

això jo l'estimo i la beneeixo perquè crec obra santa acostar acue_s

tes dues ciutats que no poden estar separades més que per malentes-

os dels directoris (...). Barcelona és tant nostra com vostra. Bar-

celona és de tots els qui treballen per ella i l'estimen (...). Hajj

rem de plantejar aquest problema -ïa qüestió obrera- com un aspecte

més de la qüestió catalana (...). Ko és sols autonomia 1 Mancomuni-

tat la qüestió catalana." V. "El Poble Català" del 2 de març de —

1914.

En un altre míting conjunt, al Tivoli, pocs dies després, Coromines

s'interroga i s'exclama, davant de les acusacions dels naclonalis—

tes intransigents: "ÍYlals catalans nosaltres que volem atreure a l'ja

mor de Catalunya a tots aquells que havien vingut d'altres terres -

per a treballar i per a venir a fer Barcelona més gran i forta!" V.

"El Poble Català", 7 de març de 1314.

(55) El mateix Cambó, comentant a "Las Noticias", el fracàs electoral de

la UFNR a les eleccions municipals de 1913, manifestava que els di-

rigents de l'esquerra no havien de desanimar-se per la derrota com

ells -els de la Lliga- no es desanimaren quan el 1910 no aconsegui-

ren de fer sortir cap diputat per-Barcelona a les eleccions parla —

mentarles. V. "El Poble Català" del 16 de novembre de 1913, que co-

menta aquestes declaracions.
«

(56) 1. "La Unió Federal Nacionalista Republicana no és un partit de -

classe. No pot ésser un partit obrer, però tampoc un partit de cías
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2. (...) L'ideal del partit no és aqueixa enganyosa armonía de tots

els interessos i de totes les classes que sols els conservadors po-

den lògicament predicar. Els interessos injusts han d'ésser sacriivi

cats als interessos de la Justicia social"(...). Fel camí de les re

formes s'ha d'anar, amb seny i amb audàcia alhora, no Ja a la sim—

ple millora sinó a la transformació del vigent regim social (...).

5. Davant l'esperit antinacionalista 1 fins anticatalà que en part

de la massa obrera de la nostra terra existeix, el oual contrasta -

amb l'esperit autonomista que el proletariat d'altres nacionalitats

manifesta, l'Assemblea declara l'alta conveniència de divulgar en —

tre els nostres obrers 1 'actitud, la conducta i els principis del -

proletariat universal respecte als problemes nacionalistes o autono

mistes.

6. La més eficaç manera d 'interessar al proletariat català en el rro

vlment federal nacionalista de Catalunya és donar a aquest una far-

ta i dominant significació liberal, democràtica i reformista, per a

què el triomf d'aquest moviment sigui, no sols un triomf per a Cat_a

lunya, sinó també un triomf per als ideals de llibertat i de refor-

ma social."- UNIÓ FEDERAL NACIONALISTA REPUBLICANA.- op. cit., p. 20

i 21.

(57) Els conflictes dels ferroviaris del 1912 i de l'art fabril el 1913

són extensament recensionats a "El Poble Català", aixi com d'altres

conflictes socials com la campanya mateixa dels dependents per al -

tancament a les vuit del vespre. Aquests anys, també, des del gener

de 1909, "El Foble Català", publica una "Plana Social" en la què hi'

col·laboren Noguer i Comet, Rovira 1 Virgili, Antoni Sayos, Fran—

cese Curet, iïler i Güell, iïlanuel Rius, etc. i oue sortia cada dues -

setmanes, els dilluns, fins l'any 1913. A finals d'octubre de 1911,

per exemple, apareixeran diversos articles sobre societarisme; el 15

de desembre de 1912 en surt un de Pere Casals sobre les societats -

obreres a Barcelona, al costat dels "que Noguer i Comet publica fre —

Qüentment o de les reproduccions d'articles d'altres autors catalans

i foranis. "El Foble Català" del 24 de oesembre enfi, reprodueix Ín-

tegrament el- discurs de Rovira i Virgili, fet a la Inauguració de la

Joventut de l'UFNR sobre "Nacionalitat i proletariat".

Pel que fa als ferroviaris, "El Cor del Poble", setmanari catalanis-
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d'esquerra, adherit a la UFNR, del 19 de setembre de 1912,-a la se-

va primera plana fa 1'apel·lació següent:

"Ferroviaris:

La redacció de "El Cor del Fob-le", composta d'obrers manuals, que -

com vosaltres lluiten per la redempció econòmica, no pot menys que

encoratjar-vos a ouè persistiu amb la mateixa fermesa que fins ara,

sens fer cas dels gossos peteners que volen crear-vos dificultats -

per a oposar una valia a les vostres reivindicacions. La justicia -

de la vostra demanda ningú no pot negar-la. Per què, doncs, discu—

tir petiteses d'oportunitat o no davant 1'enemic. Es que es vol fer

fracassar el moviment? Companys: si el vostre cor no ha de defallir

i teniu fe en l'acció que aneu a realitzar, pit i fora. El poole -

treballador estarà al vostre costat. "El Cor del Foble" està també

amb vosaltres."

(53) V., per exemple, l'article de Ramon Noguer i Comet, El Congres —

Obrer de Barcelona. La seva orientació general, a "El Poble Català"

del 5 de novembre de 1911, en el qual critica l'acció directa i les

línies sindicals radicals com la vaga' general revolucionària defin_i

des al Congrés de IGIO. Igualment, en obrir-se acuest Congrés i re-

censionar les seves sessions, "El Foble Català" es manifesta contra

ri a la conversió de la Confederació Regional Solidaritat Obrera en

Confederació Nacional, criteri que Ja havia exposat el diari català

el 1909 Ja ouan es projectava de fer-ho aleshores. L'any següent, -

Noguer i Comet, tornava a criticar 1 'orientació del sindicalisme re

volucionari i àcrata en un article titulat; A la porta del Congrés

Obrer, a "El Poble Català" del 7 de setembre de 1911, en el oual ma

nlfesta la crisi de 1 'organització cenetista aportant-hi diverses -

xifres, si bé reconeix que la CNT representa una força que no pot -

ignorar-se i més "davant d 'una gran massa no associada però que —

constitueix la majoria de la població barcelonina". En aquest arti-

cle, Noguer refereix els fracassos dels treballadors en diversos con

filetes i la descomposició de diverses organitzacions obreres, a —

causa, segons ell, de'l'equivocada orientació i a formidables er —

rors de tàctica. ÍYientre tinguin per oracles -afegeix- els apòstols

del sistema de l'acció directa, que volen convertir les masses obre
•

res en un exèrcit de desesperats impotents per a tota obra construe

tiva enlloc de capacitar-les per a una lenta 1 segura transformació

de l'estat social; mentre deixin pórtar-se a formidables lluites -
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sense altres armes nobles que la de l'energia 1 l'entusiasme, i mejn

tre llurs directors no vulguin deixar deliris de grandesa i afanys

de manament, el sindicalisme en nostre pals serà feble i germe mor-

bos del nostre cos social (...)."

(59) Així per exemple, els articles de N. Bas i Socias sobre el socialis

me, publicats al llarg del mes d'agost de 1910, a "El Foble Català",

o els de Gabriel Alomar com el citat a la nota 40. V. també pel que

fa a les posicions del nacionalisme més radical sobre el socialis—

me, p.^o-jji notes corresponents.

(59 bis) Almenys entre 1911 i maig de 1913 en nuè ingressaria a 1'Agrup_a

ció Socialista de Barcelona.- BCNAíYUSA, F.- Andreu Nin y el movi —

miento comunista en España (193G-1937).- Barcelona, 1977. V. també,

PAGÈS, F.- Andreu Nin: su evolución política (1911-1937).- Madrid,

1975.

(60) "El Poble Català" -del 24 de desembre de 1913. El setembre de 1913,

Andreu Nin havia també defensat la tàctica socialista enlloc de 1 'j3

narauista, tot manifestant-se partidari de l'acció política del pro

letariat, en una conferència sobre "l'associació obrera i els seus

avantatges" a l'Ateneu Popular de Santa Coloma de Parnés. V. "El PCÍ.

ble Català" del 23 de setembre de 1913. Assenyalem, també, aquí aue,

quan la sortida dels redactors de "El Poble Català" per l'afer del

Pacte de Sant Gervasi, Andreu Nin és un dels signants de la lletra

explicativa del gest. V. "Renaixement", 23 d'abril de 1913.

Recordem, enfí, el míting de primers de Juny de 1912, al Teatre del

Bosc, en què Andreu Nin apareix al costat de Salvador Segui (V. p.

24del capítol).

(61) Francesc Layret, a les declaracions esmentades a la nota 50, fetes

a la "Revista de Catalunya", l'abril de 1912, manifestava, també, -

que la UFNR hauria de seguir "una acció ben esquerrana. ¡Ylolt nacio-

nalista, però pensant que més que pel major nacionalisme, és pel ma

Jor liberalisme oue ens hem de distingir de la Lliga Regionalista.

Entengui's que no vull pas dir una política de contemporanització -

amb els lerrouxistes, com alguns sembla que volen; això serà fer —

d'amics dels^ radicals, però no ser-ne. Jo vull ser-ne més que ells,

però sense perdonar-los els errors, perquè aleshores fórem tots —

uns. Establint un veritable contacte amb els obrers, que ara no te-
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nim, i fent una sincera política per a ells, escoltant els seus de-

sitjós i interessant-los per les lluites patriòtiaues, que ara no.

senten prou." Abans, havia dit, també, en ésser preguntat sobre "què

en faria dels radicals":"No dubti oue anirien amb l'esquerra si

aquesta actuà com tal i si sap, a més, modificar les doctrines ba-

sais del ncionalisme -fins ara aquí només formulades per gent con-

servadora- de manera que el poble, el poble obrer, sense el qual no

hi ha partit d'esquerra possible, hi vegi en ell un interès propi i

deixi de considerar-lo com una reivindicació que afecta solament

als burgesos."

En la conferència, pronunciada per Layret l'abril de 1914, en què -

manifestà les- seves critiques i desacords vers el pacte de Sant Ge_r

vasi, manifestaria la seva voluntat d'agrupar-se al costat dels

elements de la UFNR "de base catalana, però amb doctrina preferent-

ment radical fins a l'estridència i obrerista". V."El Poble Català"

del 9 d'abril de 1914,

(62) V. AL3EPTI, S.- op. cit., p. 325-326. La guerra del Pflarroc provoca-

rà mítings freqüents i campanyes durant aquests anys. Així, per

exemple, el 19 d'abril de 1914, "El Poble Català" insertava aquesta

nota:

"La comissió organitzadora nomenada en l'assemblea de societats prp_

letàries de Barcelona ha adreçat una crida a les intitats obreres i

progressives de Catalunya, en la qual s'hi diu el següent: En l'as-

semblea de societats obreres, feta el nou del corrent s'acordà de

secundar la iniciativa dels partits republicans catalans, proclamant

el paro general per al pròxim primer de maig com a protesta contra

la guerra, a favor de la pau inmediata i a més fer extensiva la pro-

posició de paro general a tot Catalunya."

(63) y. nota 10.

(64) "Renaixement", 6 de febrer de 1913: "El fwt de què elements que en-

cara que mai s'haguessin declarat contraris de Catalunya, almenys

obcecats en un fals internacionalisme, menys-preuaven la nostra

llengua i fins i tot es befaven de les nostres reivindicacions, re-

conforta l'ànima (...). Nosaltres, des d'aquestes modestes planes -

saludem efusivament a l'Ateneu Sindicalista (...) a l'ensems que —

moltlssim ens plauria que, encara tocant a això, anessin molt més
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enllà, fins aconseguir que fos un baluard català per a.la defensa

individual i col·lectiva del poble català obrer (...)•" (p. 60-69).

(65) V. nota 7. . -

(66) "Cataluña", 27 de gener de 1912, p. 44: "La finalidad del grupo

-llegim- (...): sustentar y defender el internacionalismo en Ics -

problemas sociales y proclamar la necesidad de un colaboración in—

ternacional en el estudio, planteamiento y posible solución de los

mismos." V. també "Renaixement", 1 de febrer de 1912, p. 52, 1 "El

Poble Català" de darrers de gener de 1912. Martí i Julià donarla -

al CADCI, el 25 de gener de 1912, una conferencia sobre aouest grup

a la qual farem esment més tard.

(67) V. més endavant, p.lSii sgs. Jaume Arquer 1 Clapés, pare de Jordi

Arquer, tanmateix, segons referència verbal d'aquest darrer, va vo

tar en contra de la moció de convertir la Unió Catalanista, encara

que era d'esquerra i se "sentia lligat amb els obrers", car creia

que Catalunya era de tots i que, per tant, la.Unió Catalanista no -

havia de prendre'una opció ideològica concreta.

(68) Així, les col·laboracions a "Renaixement" de R. Casals i Faypoch, -

una sèrie d'articles de Salvador Salat i Ferrando sobre Socialisme

i nacionalisme, el 1912, en un dels quals afirma: "1 tant no són

antitètics el socialisme i el catalanisme, que vull afirmar, sens -

por d'errar-me, que són trossos d'un mateixa peça, ànguls complement

taris, continent 1 contingut alhora, consubstancials." V."Renaixe-

ment", 28 de març de 1912, p. 149-150. V. l'article d'Enric Tarragó,

a la mateixa revista, La pOestló social i l'assemblea de la Unió Ca-

talanista, el 3 d'octubre de 1912, p. 480-481. L'article Catalanis-

me socialista, de fflartí Casanovas, a "renaixement", 27 de març de

1913, p. 151: "Un nucli de la Joventut nostra, ardidament, coratjo-

sa, aplegada en col·lectivitat, s'apresta a lluitar pels ideals ca-

talanistes i socialistes (...) Catalanitzar, recatalanitzar l'obrer

sens que en això senti ell l'angoixa de l'abandó de ses lluites rei-

vindicatives." Aquestes mostres entre d'altres i al marge de comen-

taris diversos sobre els diversos conflictes socials esdevinguts al

llarg d'aquests anys.
*

(69) ROSELL I mOMTANÊ, F.- L'obra i la personalitat del Doctor ÍTlartí i -



9 O¿ o

Julià. Barcelona, 1918, p. 29. Per a ÍYlarti Julià, V. també: CUCU-

RULL, F.- Orígens l evolució del federalisme català, Barcelona, 1970,

p. 119 -123. ALBERT, 5.- Diccionari Biogràfic, T. III. V. supra, p. -¿-

(70) "El Poble Català" del 3 de novembre de 1912, insereix l'article, Ac-

ció societaria a Catalunya, reproducció d 'un publicat per Marti i

Julià un any abans en una revista de barriada, en el oual es manifejs

ta per una "acció societaria a Catalunya, catalana 1 catalanitzada".

"En el nostre renéixer de Catalunya -escriu- hi manca el societaris-

me (...) ; el societarisme sols pot ésser un fet a la nostra terra

essent català i ben català i essent un dels elements del nacionalis-

me català i una de les manifestacions del renéixer de Catalunya (...)."

.(71) En el mateix interviu, declara -a la pregunta de quina mena de so —

cialisme es tracta-: "El socialisme obrer internacional, tal com es

predica a Europa, amb tots els compromisos 1 conseqüències. Única —

ment hem de portar-hl a aquest socialisme el nostre sentit nacional,

la nostra organització com a agrupament independent, l'emancipació -

de la funesta tutela del l 'obrerisme a l'estil espanyol. Per lo de-

més, federat i unit amb el socialisme de tot el món."

(72) ROSELL I iïiONTANE, P.- op. cit., p. 30 i 34.

(73) CUCURULL, F.- op. cit., p. 122. La declaració de "ple contingut socia_

lista" va ésser "ratificada a l'assemblea general de l'any següent

(el 1915), en la qual eren elegits com a membres dirigents de l 'as-

sociació (junt amb el Dr. fflarti i Julià que continuava ocupant la -

presidència) lïlanuel Serra i ffloret, Antoni Sunyol, Frederic Barceló,

fn. íílallol i Bosch, J. lYlonés i Costa, J. Grant i Sala, Francesc Xa —

vier Casals, Antoni Rovira i Virgili i el doctor R. Pla i Armengol."

(74) V., per exemple, l'article de F. Culi i Verdaguer, Catalunya 1 res -

més que Catalunya, a "Renaixement" del 4 de desembre de 1913, p. 565,

on critica els procediments de "La Lliga", els elogis de Cambó al -

rei -"d'un servilisme inaudit"-; critica Cambó, especialment per la

seva politica "que ens fa acostar pap a iïladrid i que sembla vol con

vertir el catalanisme en un partit madrileny amb totes les seves ta

res i defectes". O l'editorial de "Renaixement" el 25 de Juny de —

1914, p. 517, El cas Cambó; "Aouest és el cas d'un home que de mica

en mica ha anat abandonant Catalunya (...). L'enlluernament causace
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güera i l'ambició de neòfit i exagerada no té aturador. En Cambó no

en tingué prou en Catalunya (...) i se'n anà per Espanya com un ne—

gociant de regionalisme, per a després mostrar-lo a l'estat, senyor

d'ell, com un mèrit, i va fracassa, va fracassar sempre que s'apart_a

va de Catalunya (...). Nosaltres confessem que ens satisfà el fracàs

d'en Cambó, perquè és el fracàs d'un professional de la política."

(75) "Metralla", 17 de febrer de 1911, p.2.V. també més amunt, p. £jL >"£

tes 45 i 52. Amb l'objecte d'unificar les accions dels diversos agru

paments catalanistes, La Unió Catalanista prengué la iniciativa de -

convocar una gran assemblea nacionalista a Tarragona l'octubre de —

1912, si bé no aconseguí que hi participés oficialment La Lliga Re—

gionalista. Signaven la convocatòria: iïlartl i Julià, Pere Coromines,

lïlinuel Laporta, A. Suñol, IY1. Folguera i Duran, Josep iïlartl i Roca,

J.Franouesa i Gomis, 1 J. Rodergas i Calmell (V."Renaixement", 3G de

maig de 1912, p. 81) L'Assemblea faria una declaració, per la qual,

les diverses manifestacions de les diferents agrupacions nacionalis-

tes eren purament externes i totes aquestes "proclamen que la plena

afirmació nacional catalana i la reivindicació integral de les lli—

bertats de Catalunya" són l'únic objectiu que "mou el renaixement de

la pàtria (...), el nacionalisme català". Independent de l'actuació

política, calia una acció de "tots els nacionalistes dirigida a en—

fortir en el nostre poble la consciència de la personalitat nacional

de Catalunya i a infiltrar robustesa a les reivindicacions de les sje

ves llibertats. I, en conclusió, la Unió Catalanista s'oferla com a

organització neutral on podien convergir totes les accions naciona—

listes, la Unió, no participaria en les conteses electorals a fi de

facilitar la cooperació dels diversos corrents al seu si, les entl—

tats -o partits- adherits a la Unió podrien fer la seva activitat -

pròpia "en tant que en les qüestions patriòtiques siguin essencial—

ment catalanistes", 1, per això, la Unió adaptaria els seus estatuts

a la nova situació ("El Foble Català", 29 de setembre de 1912). L'A_s

semblea fou un èxit C^enaixement", 24 d'octubre de 1912), però aquell

reagrupament de sectors i partits al si de la Unió no es feu:" (...)

els esclats patriòtics de Tarragona s'esvalren tot Just closa l'as-

semblea, i (¡..) ni un dels elements que hi concorregueren, polítics

o culturals (hi foren convidats tots els centres catalanistes, com
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el CADCI, al marge del seu caire), han pensat després en complir els
acords que s'havien pres, 1 pels quals la Unid Catalanista havia cori

tret el compromís de no realitzar acció* política electoral." V."Re-
naixement", referència a la proposicld "a discutir-se en el proper

Consell General extraordinari" de la Unid Catalanista, 5 de febrer -
de 1914, p. 81-03.

(76) "(...) els qui sense vacil·lacions de cap mena i en tot l'entusiasme

de nostra Joventut, hem defensat constantment el catalanisme ciel tot

o res, hem de deplorar (...) les desviacions de moltísslms catalanis_

tes els quals (...), com a bons deixebles dels constructius, sdn els
més ferms protectors de tot espectacle exòtic i per tant. mantenedors

de tot el que ha contribuït i contribueix encara, a la descatalanit-

zacid del nostre poble. I és que els nostres polítics de tant mirar

cap a rradrid s'han oblidat de Catalunya: enlloc d'anar al Congrés de
l'Estat Espanyol amarats de la més gran catalanitat, demanant, exi—

glnt si fos precís, amb virilitat, amb aquella energia indomable tan

pròpia de la raça catalana, tot lo que de rad i Justícia ens pertoca,

cooperen pel contrari a l'obra funesta de governants centralistes (...)
no reparen els uns en acceptar càrrecs de certes companyies finance-
res, les quals, moltes vegades, els obliguen, perquè qui paga mana,

a fer obra anticatalana; els altres reneguen i fins protesten molt -
ostensiblement moltes ocasions, de nostres expansions lleialment pa-

triòtiques, perquè això potser podria ofendre les cortesanes orelles

de quelcun hidalgo senyor (...). Hem dit i repetit (...) que de (ï!a-

drid no ens cal esperar res de bo i que tan sols nosaltres, els ca-

talans, pel propi esforç, podríem arribar a la consecucid de nostres
ideals redemptors." V. Funestes desviacions, per Víctor Bach i Cas—

tellfort, "Renaixement", 25 de Juny de 1913, p. 464-465.
(77) V. nota 52 d'aquest capítol.

(78) "Renaixement", 22 de gener de 1914, p. 49-50.

(79) V. nota 76.

(BO) V. SANS I ROSSELL, A.- Lo dret al separatisme.- "Renaixement", 15 de

Juliol de 1911, p. 255.

(61) "Renaixement'1 reaccionarà indignada davant d'un article de Ferran —



126

Agulló, a "La Veu de Catalunya" del 22 d'abril de 1912, per qual -

"Els Segadors són una cosa trista, un cant funerari, una expressió

d'impotència". V. "Renaixement", 2 de maig de 1D12, p. 214. El cant

serà el colofó dels mítings nacionalistes dels republicans federals,

de la Unió Catalanista o d'altres centres "catalanistes com el CADCI

i no faltarà la vegada que hom canti "Els Segadors" davant de la r_e

daccló da "La Veu" : "Renaixement", 9 maig 1912.

(82) "metralla", del 17 de febrer de 1911, p. 2, a l'article Cal la Unió

de tots, corn a manifestació de la joventut aue "estudia, treballa i

pensa" per a "honra i profit de Catalunya", esmenta el "Centre de -

Dependents del Comerç i de la Indústria, que a no trigar gaire serà

la futura universitat comercial". V. El sentiment catalanista de —

Lluïs G. Fàbrega 1 Amat, a "Renaixement" del 11 de gener de 1912, -

p. 17 citat a la nota 28 bis. El Centre Autonomista de Dependents

del Comerç i de la Indústria, per Ramon de l'Estany, a "Renaixement';

del 12 d'abril de 1213. "Renaixement", enfl, és una de les fonts —

d'informació del CADCI i aauest una de les entitats nacionalistes -

més elogiades, cosa natural donada l'estreta relació entre molts de_

pendents del Centre i la Unió Catalanista.

(83) V. l'elogi a lïiacià a "Renaixement" del 5 de març de 1914 (vegi's n£

ta 52). Pel que fa el gest -dels redactors de "El Poble Català" des-

prés del pacte amb els radicals el 1914, "Renaixement", 23 d'abril

de 1914, p. 209.

V. nota 44 i 80.

V. , per exemple, ARQJJE I CLAPES, J.- Treballem-hi tots, "Renaixe—

ment", 22 d'abril de 1911, p. 111-112: "(...) Abans -escriu entre

altres coses-, la preocupació constant del catalanisme, era procu-

rar la unió de tots els bons catalans (...). Però, la maleïda polí

tica s'ha ficat altra volta a casa nostra. Tot lo que abans era

amor entre germans de Pàtria, s'ha tornat en odi Insensat, en crimi

nal rencor dels uns contra els altres (...)."

Vegi 's per exemple 1 'elogi de "Solidaridad Obrera" del 22 de Juny -

de 1917, a l'article La muerte del doctor lYlartl y Julià; "Un hombre

bueno; un defensor de la humanidad; un político honrado, sincero, -
•

desinteresado y consecuente; un hombre de ciencia que la enalteció
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y Jamás la prostituyó convirtléndola en medio de explotación y de Ijj

ero personal, ha muerto" i segueix una sèrie de llargs elogis, per-a

fer la crònica, finalment, del seu enterrament. La presència anarco-

sindicalista en aquest com la valoració que fan del Doctor ¡Tlarti i -

Julià es prou significativa i més si hom c.oneix la mena d'elogis que

acostumava a fer "Solidaridad ubrera" dels politics... V. el capítol

primer d'aouesta obra, p. i",

(87) V. el reconeixement de l'extracció social dels animadors de "Renaix^

ment" en un editorial que esmentem més endavant (p.l5B-l57)«

V. també, p. 54 i nota 97 del capítol segon.

(08) "L'esdeveniment fou tan gros que pot considerar-se com la segona

gran etapa de la nostra entitat".- Una mica d'història.- "Acció", -

abril 1932, p. 2.

(89) Secció Permanent d'Prqanització i Treball. Notes històriques de la -

Secció.- "Acció", abril 1932, p. 13.

(20) "Revista Anyal", 1914, p. 192. La xifra de 1909 correspon a les Da-

des que aporta "El Poble Català" del 3 d'abril de 1910. V. la p.HH i

i la nota 45 del capítol segon. Com hem assenyalat aquí les xifres -

de la "Revista Anyal", abans esmentada, inclouen els socis protec—

tors. Concretament, sabem que els 3.030 socis de 1514, integren

2.083 socis actius i 155 de protectors. V., la mateixa revista cita-

da, p. 82.

(91) "Revista Anyal1.' 1914, p. 180 1 sgs. Els pressupostos eren aprovats -

pel Consell Directiu, cada estiu, i es basaven sobre els ingressos -

que hom esperava atènyer a base de la recaptació d 'una xifra mínima

de socis actius i protectors, les subvencions de l'Ajuntament i la -

Diputació, el pagament que feia la secció de Socors l'futus per despe-

ses de "cobrament i demés a raó de 50 pts. mensuals", el "producte -

anual eventual del cafè" i "recaptació per imprevistos". Sobre els -

ingressos amunt citats, hom preveia les despeses següents:

Ingressos Despeses Sobrant

1909-1910 20.000 28.000

1910-1911 28.600 28.600

1911-1912 — 45.700 41.300 4.400

1912-1913 49.400 46.600 2.800
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1913-1914 49.700 39.200 10.500

1914-1915 55.000 37.COO 18.000

Els augments dels Ingressos anaven principalment a cavall de l'aug—

ment de socis, i també de les subvencions de l'Ajuntament i de la DjL

putació i l'aportació el 1911 i 1912 de ouotes voluntàries destina-

des al fons de l'Edifici Social; cal assenyalar també aue el Consell

General Extraordinari del 27 de juliol de 1913, aprovà l'establiment
d'una quota especial transitòria del Casal de O'50 pts. mensuals per

als socis ingressats a partir del primer de gener de 1914. Pel'aue -

fa a la disminució de despeses dels dos darrers cursos, la causa rau

en la reducció del lloguer del carrer Comtal fins el novembre de —

1913 i en la desaparició d'aquest el curs següent en fer-se el tras-

llat a la Rambla de Santa ITlònica. Els sobrants eren una base més per

a fer front al canvi d'edifici social: aixi concretament, el darrer

a dalt transcrit passà a la Comissió Administrativa de l'Edifici So-

cial. A la nota 52 del capítol anterior hem descrit el porcentatge -

que corresponia a cada secció. Vegem-ne algunes partides pel que fa

a aquesta època:

Lloguer Educació Socors 1Y1. Propaganda Biblioteca

1909-1910 .8.500 5.400 3.000 1.500 500

1910-1911 9.800 5.175 3.000 1.650 500
1911-1912 9.880 6.300 4.500 1.800 750

1912-1913 9.880 6.300 4.500 1.800 . 750

1913-1914 2.345 6.750 4.800 1.500 750

1914-1915 " 6.900 6.210 1.200 900

A aquestes xifres, cal afegir-hi aue els pressupostos corresponents

.preveien per a la Secció d'Educació, una addició de 1.140 pts. per -

al curs 1911-1912 i de 600 pts. per al de 1912-1913, en concepte de

quantitat pendent de pagament procedent del curs anterior; igualment,

pel mateix concepte, una addició al de Socors Mutus de 803 per al —
curs 1911-12, de 2130 per al de 1912-13, de 3828 per al de 1913-14,1

de 2000 per al següent; una addició semblant també al de propaganda,

de 300 pts. per al curs 1912-1913; i, per a la biblioteca, de 290 en

el de 1911-12, 312 en el de 1912-13, i 62 en el de 1913-14.

A part de les partides transcrites:

Esports Relació i T. Personal
1909-1910 250 3.720



1910-1911 600 3.900 129

1911-1912 1200 600 5.100

1912-1913 IODO 900 6.660

1913-1914 1800 1200 7.620

1914-1915 1000 1200 10.620

Com en les partides anteriors, els pressupostos preveien algunes —

addicions per la mateixa raó d'aquelles: per a la d'Esports 500 per -

al curs 1911-12, 100 per al de 1912-13, 300 per al de 1913-14, i 500

per al següent; 290 en el curs 1911-12 per al personal; i 276 en con-

cepte de "caixa especial" de la Secció de Relació 1 Treball per al —

curs 1914-1915. L'augment més espectacular correspondria al de perso-

nal, cosa oue també traduïa la progressió d'activitat del Centre, fel

que fa a aquest punt, assenyalem que el 15 de Juliol de 1912 hom est¿

blla unes Oficines Generals oel Centre, obertes diàriament de 2/4 —

d'onze a 2/4 de dos del mati, de tres a ouatre úe la tarda i de deu a

2/4 de dotze de la nit, i per a les auals el Consell Directiu nomena-

va a Ramon Noguer i Comet.

La font per a conèixer els pressupostos i la seva composició, és la -

revista "Acció" del CACCI. V., concretament, eis números d'agost de -

1909, setembre de 1910, octubre de 1911, agost de 1912, agost de 1913,

i agost de 1914.

Coneixem, també, dos inventaris dels bens del Centre: el de 1909, xi-

frat en 33.596,86 pts. i el de 1911, en 57.109. V. la composició dota

liada a "Acció".d'agost de 1909 i agost de 1911.

(92) La reforma dels Estatuts, suposava la redacció de l'article 2 en el -

sentit esmentat que el Centre, com a persona Jurídica, podia adquirir

i posseir bens; el tercer (article segon en els estatuts primitius) -

incloïa les dues noves seccions permanents a dins de l'estructuració

rie l'entitat: "El Centre, a fi de facilitar i fer més féconda sa tas-

ca, se dividiïà en cinc seccions permanents, anomenades la I3 d'Eduqa

ció i Instrucció, la 2? de Socors ÍYlutus, la 35 de Propaganda Autono —

mista, la 4§ de Relació i Treball, i la 5§ d'Esports i Excursions. —

Per l'article 12 el govern del Centre anava a càrrec d'un Consell Di-

rectiu compost de President, 5 vicepresidents, secretari general, —

caixer, bibliotecari i cinc vocals (un vicepresident i un vocal per -

secció i d'acord amb l'ordre establert a l'article 3). Per l'article

13, l'elecció de president, secretari general, caixer i bibliotecari
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havia de fer-se per votació i majoria de vots en consell general or-

dinari; la dels vicepresidents 1 vocals, de la mateixa forma, en Jun_

tes generals ordinàries de secció, car aquests càrrecs els feien, -

respectivament, el president i vocal primer de les seccions perma—

nents. Per l'article 24 es formava la Junta consultiva d'exprés!

dents aue hem assenyalat a dalt.

V. "Acció", 1 d'agost de 191D, p. 1-2. "Revista Anyal", 1914, p.183.

Recordi's pel que fa als estatuts el que hem escrit al capítol pri—

mer. V. p.

(93) "Revista Anyal", 1914, p. 251.

(94) V.p. C-3-6ídel capítol segon.

(95) A part que l'article de Puig reprodueix literalment diversos frag

ments d'anuell treball esmentat d'autor anònim, Joan Bas i Soler, en

un article dedicat a Puiq i Esteve, al butlletí "Acció" de Juny 1932,

p. 4-7, revela aue aauest n'era l'autor.

(96) La secció de Relació 1 Treball, escriu Noguer i Comet, "estava orga-

nitzada en subseccions que representava una organització complexa, -

una màciuina administrativa'molt complicada, però que funcionava amb

regularitat perfecta, constituint un model d'organització i d'activJL

tats económico-social". NOGUER I COMET.- Al llarg de la meva vida, -

p. 155. Text mecanografiat.

(97) "Revista Anyal" 1914, p. 133. El nom d'entitat obrera li fóra discu-

tit al CADCI, -especialment pels anarcosindicalistes i pels contraris

a l'orientació nacionalista d'aquell. Puig i Esteve remarcaria, a

l'article citat de "El Poble Català" del 3 d'abril de 1910 que el -

Centre aspirava a ésser "espill d'organització obrera catalana", fra_

se que repetiria en el seu discurs d'inauguració del curs 1910-1911.

V. "Revista Anyal" 1911. p. 194. Ramon Noguer i Comet en un article

titulat El Centre de Dependents 1 la seva obra, publicat a "El Poble

Català" del 26 d'octubre de 1910, manifestava: "Envejosos de la seva

glòria, han volgut fer un retrer al CADCI negant-li el caràcter d'ein

titat obrera que ostenta en son nom i confirma en la seva actuació.

Res, absolutament res Justifica semblant retrer (...). Ah! Se diu: -

el CAD no pot considerar-se pròpiament una entitat obrera perquè fa

política, perquè es franca, entusiasticament nacionalista (...). Si

això fos cert, ¿hauríem de negar també que fossin entitats obreres -
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les "Trade Unions" que fan oberta i francament política (...), haurí-

em de negar també el carácter d"entitats obreres a les organitzacions

socialistes de proletaris exteses arreu del món -i assenyala els exem

pies dels valons i txecs- que constitueixen sindicats orientats pel -

més pur i agressiu nacionalisme (...), constitueixen sindicats propis

on rendeixen homenatge a llur llengua nacional i on les reivindicaci-

ons de llur pàtria troben nous i forts baluards de defensa? ¿Es per -

ventura, que no són obreres més oue aquelles organitzacions que fan -

encooertament, hipòcritament, la ,és baixa política, la política lli-

bertària, nue ha portat a la classe obrera de nostre pais a l'estat -

d'afebliment en oue anys ha se troba? No mereix, doncs, tal retret el

CAD, veritable i pura entitat obrera aue, dintre de la terminologia -

social moderna, qualificaríem de Sindicat a base múltiple, oue ateny

per un igual a millorar el valor intel·lectual i professional cels -

seus components, a defensar llurs interessos de classe i a leivindi—

car els drets imprescriptibles de la Pàtria catalana."

Rafael Fons, secretari general, remarcaria, també, a la ÍYlemòria del -

Consell Directiu del curs 1312-1913:."El Centre, amics meus, és també

una Entitat essencialment obrera i, en aquest concepte, mancaria amb

si mateixa si deixés de preocupar-se pel pervenir material de sos as-

sociats". "Revista Anyal", 1913, p. 307.

(9-8) Noguer i Comet, a les seves memòries esmentades -p. 152-, suüratlla -

oue la casa dpi carrer Comtal era espaiosa, "un vell casal o palau s_e

nyorial -del segle XVII o XVIII, amb uns enormes solers, àmplies de —

pendencies i a més una gran terrassa interna que els estius s'utilit-

zava per a cafè i per a celebrar-hi actes públics. D'aauella casa,

ocupava tots els baixos interiors (...) i tot el pis principal oual -

capacitat, com tinc dit, era grandiosa". Recordi's encara que el Jul_i

oi de 1909 es llogava un local veí. V. el capítol segon, p.4<o

(99) V. la relació d'assignatures de cada curs al butlletí "Acció" de se-

tembre de cada any. Comptsm assignatures, però no grups d'una mateixa

matèria, com passava amb algun idioma" com el francès de primer i, de_s

prés, de segon. Les dades del butlletí "Acció" de cada mes de setem—

bre coincideixen amb les que proporcionaven els folletons-programa

que hom editava per a guia dels alumnes a 1 'hora de matricular-se, c_a

da començament del període docent. Aquestes dades, per un altre cos —

tat, les preferim a les que mostren els grafies estadístics del but —



lletl "Acció" d'abril de 1932, p. 6. Tanmateix, aquestes darreres

contenen només petites variacions respecte de les que citem amunt:

1909-1910 .... 26

1910-1911 28- ,

1911-1912 27

1912-1913 27

1913-1914 28

1914-1915 29.

Les dades corresponents al nombre de matrícules, són extretes de

la font esmentada d'"Acció"•d'abril de 1932.

(100) A la iïlemòria "de la Secció d'Educació 1 Instrucció, llegida a l'o-

bertura del curs 1910-1911, llegim: "El nomore de matricules que

hem tingut aquest any ha estat lleugerament superior al prop-pas-

sat, explicant-se nue no hagi estat superior per la limitació que

ens hem vist precisats a posar al nombre de matricules d'algunes

classes, perquè l'ensenyament no patis del nombre excessiu de —

deixebles". "Revista Anyal", 1911, p. 173. A la ¡Ylemòria de la ma-

teixa secció del curs 1912-1913, hom hi escriu: "En primer lloc -

he de dir-vos-oue el resultat total de matricules ens ha deixat -

sorpresos. Encara que hi ha hagut una diferència en menys amb el

total del -curs passat, crèiem nosaltres al fer el pressupost per

a aouest, crue a causa d'haver augmentat el dret de matricula, i -

d'haver limitat la cabuda a 50 alumnes com a mèxim en algunes cías

ses, la diferència hauria estat més notable'l total la baixa ha -

estat de OS matricules" -aquesta xifra encara es reduiria en el -

restant de curs-, "Revista Anyal", 1913, p. 315-316.

(101) Aquests exàmens que s'anaren generalitzant progressivament, com -

veurem més endavant, es possible que desanimessin alguns alumnes

si bé aquests tenien al seu abast el Curs Elemental.

(102) La Memòria del Consell Directiu del Curs 1914-1915, comenta la in

cldència d'aquesta epidèmia sobre els dependents del CADCI: "Una

cinquantena de bons companys, alguns d'ells bastant antics, del -

Centre, han desaparescut per sempre més de nostre costat. Una bo-

na part eren deixebles de les classes. Aquestes varen tenir una -
*

sensible baixa d'assistents que no ha arribat a compensar-se en -

el restant del curs". "Revista Anyal" 1915, p. 183-104.
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V. el capítol proper, p. Z'i't,

(103) Així, a la Memòria de la Secció d'Educació, llegida a l'obertura

de les classes del curs 1909-1910, hom hi feia constar: "La cabu-

•~da llTiltada de nostre hostatge ens ha obligat, contra la nostra -

voluntat, a rebutjar nombroses sol·licituds de matricules. Aques-

ta necessitat de lloc és la que sempre ha mogut el Centre a canvi_

ar de local (...); finalment, el desig d'instal·lar amb tota coma

ditat i d'una manera a propòsit i definitiva'les sales on han de

tenir lloc els ensenyaments constitutius de les Escoles Mercan—

tils Catalanes, ens ha fet pensar en una idea que tres anys abans

se considera de colossal per a le.s nostres forces, i avui Ja s *a_d

met com a factible, ens ha fet pensar en la molt convenient, mi —

llor dit en In necessari que, dintre de poc, serà bastir un edifi

ei propi (...)".- "Revista Anyal", 1910, p. 109-110.

A 1?. Memòria del Consell Directiu, de! curs 1910-1911: "Aquest —

any, igual'aue els anteriors, la part més important de nostra or-

ganització, les ensenyances contingudes en les Escoles Mercantils

Catalanes, han continuat trobant petites les sales del nostre ho_s_

tatge". "Revista Anyal", 1911, p. 155.

A la Memòria del mateix curs, llegida a la Junta General de la —

Secció d'Educació: "(...) he de fer constar amb sentiment oue,

molt a pesar nostre, degut a la falta de llocs i Jus tesa de recu£

sos, ens vegèrem obligats a "limitar el nombre de matricules en â L

gunes classes, per lo que no vàrem poder complaure a tots els sô l

llcitsnts". '"'Revista Anyal", 1911, p. 167.

A la Memòria del Consell Directiu, del curs 1911-1912: "Ferò, en-

tre totes, la Secció d'Educació i Instrucció és la que en surt

més perjudicada de la falta de local, trobant-se impossibilitaria

d'organitzar més classes, com voldria".- "Revista Anyal", 1912, -

p. 119. I en la ffemòria de la Secció d'Educació, llegida a la Juin

ta general de la secció del 3 de Juny de 1912: "(Yloltes més podrí-

em extendre'n -de matricules- si no topéssim amb la dificultat de

la cabuda que ens obliga cada curs a rebutjar-ne". "Revista Anyal",

1912, p. 159.

I citem, per acabar, la Memòria del Consell Directiu, del curs —

1912-1913: "Tots sabeu oue les Escoles Mercantils Catalanes, amb
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el seu miler anyal de matrícules -i malgrat haver-se trobat impos-
sibilitaries de tenir-ne més per manca material de local-, són les

més importants de nostra ciutat dins llur especialitat". "Revista

Anyal", 1913, p. 304'.

(104) V. més endavant, el capítol quart, p. 2^2, . També, p. "IS'-'ibdel segon

capítol.

(105) NOGUER I CC'ïET, R.- op. cit., p. 157-150.

(106) V. el segon capítol, p. Ll G •

(1G7) "Acció", 1 d'agost de 1909,.p. 1.

(10B-) "Acció", 1 de novembre de 1910, p. 1-2.

(109) NOGUER I COIÍET, R.- op. cit., p. 158.

(110) "Acció", 1 de gener 1911, p. 1-2; i l de febrer 1911, p. 1.

(111) "Acció", 1 de febrer de 1911, p. 1.

(112) "Si molta gent hi havia en la primera sessió d'aquesta, molta més

en comparegué al reprendre's B ales .després ; hi comparegué una v£

rltable multitud no cridanera ni pertorbadora sinó compenetrada -

de la noble missió en què anava a actuar". "Acció", 1 de febrer -

de 1911, p. 1-2.

(113) Segons "Acció" oel 1 de febrer de 1911, p. 2 : "f-er a cobrir aques

ta quantitat s'emeteràn obligacions a la par al interès del 4 i -

per cent anual amortitzaries i garantides primer per l'Associació

i després pe-ls terrenys que es comprin 1 les edificacions que —

s'hi facin. Fer a major facilitat d'adquisició, es faran obliga—

cions en diferents valors des de 25 a 500 pessetes cada una".

(114) Els donatius voluntaris podien ésser mensuals, que es cobrarien -

en rebuts especials a part de la quota reglamentària, 1 "donatius

per una sola vegada". V. "Acció" esmentada del.l de febrer 1911,

p. 2. Mom hi manifestava també la necessitat que els socis subs —

criguessln personalment obligacions per la quantitat que pugues —

sin, procuressin igual subscripció per part dels seus amics i co-

neguts, se subscribissin per una quantitat mensual i, si no fos -

possible, per una sola vegada o les que pugues en concepte de do-

natiu voluntari i proposessin nous socis al Centre. També es feien

unes 300 subscripcions per donatius mensuals voluntaris de o '25 a
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La memòria de la Comissió Administrativa de l'Edifici Social, for-

mada a partir de l'assemblea del F^alau de la Prúsica del Juny de -

1913, com veurem, publicada a la "Revista Anyal" de 1914 -p. 84—

88-, resumeix l'evolució del Fons especial per a la construcció de

l'edifici a partir de les xifres cobrades:

Exercicis Subscripció de cèdules

1910-12 6.290 pts.

1912-13 5.669 pts.

1913-14 52.800 pts.

Quotes voluntàries Donatius varis

1910-11 1.3C9'GO pts.

1911-12 1.874'50 pts. 123*50

1912-13 1.419 pts. 286,80

1913-14 1.211'25 pts. 995,72

Caixa general del Centre (sobrants)

1909-10 1.000 pts.

1910-11 1.5GO pts.

1911-12 2,500 pts.

1912-13 1.700'55 pts.

1913-14 13.591'50 pts.

Interessos Caixa de Pensions

1909 12'50 pts.

1910 30'37 pts.

1911 180*47 pts.

1912 348'71 pts.

1913 584*60 pts.

A tot el qual afegeix:

Producte d 'un premi en la rifa organitzada per la

Societat de Dependents de Cadiz 498*90

id liquid obtingut de les subvencions espe-

cials de la Diputació i l'Ajuntament 28.368'83

Lloguers ----------------------- 4.840
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Venda llenya i desferres - - - - - - - - - - - - - - - — 125.

-La suma total d'aquestes quantitats a l'acabar l'exercici 1913-

1914, comportava la quantitat de 127.407'BO pts.

L'augment en la subscripció de "cèdules del casal" (que era el nom

de les accions a subscriure pels socis a partir de l'agost de

1912 -abans, d'acord amb les assemblees esmentades de gener de —

1911, "obligacions"-), en l'exercici 1913-14, anava motivat 'per la

reactivació de l'acció pro-casal a partir de l'estiu de 1912.

, Els números de la "Revista Anyal"'de 1911 -p. 165-, 1912 -p. 124-,

í 1913 -p. 312-, detallen també la composició del Fons destinat a

l'Edifici Social, cada curs.

(115) "Revista Anyal", 1914, p. 104. V. també, "Acció", maig 1911, p. 1-

2. Segons aquesta darrera, poc després, el B de març de 1911, hom

acordava també d'amortitzar, d'una sola vegada, les 103 accions de

5 pessetes cada una, que encara quedaven pendents de 1 'emprèstec -

emès amb data del 1 de Juny de 1906, ampliació cel oue s'havia

acordat el 26 de desembre de 1903. La "Revista Anyal" esmentada, p,

104, equivocadament dóna la data de 1909.

(116) fY'emoria del Cnnsell Directiu. Curs 1910-1911.- "Revista Anyal", —

1911, p. 159.

(117) Les memòries del Consell Directiu que publica la "Revista Anyal" i

els números de febrer, març, abril i maig de 1911 del butlletí "A£

ció", testimonien l'activitat i els afanys per "l'edifici propi" i

criden els socis a la col·laboració. V. també nota 103 d'aquest ca

pltol.

(110) NOGUER I COíTET, R.- op. cit., p. 158.

(119) NOGUER I C01TET, R.- op. cit., p. 159.

(120) "Acció", octubre de 1912, p. 3.

(121) Cada mes, a partir de l'octubre de 1912, "Acció" publicava els

noms dels subscriptors, nombre d'accions -o "cèdules del Casal"- i

quantitat gue suposaven. Joan Bas i Soler, caixer de la Comissió -

Administrativa, la memòria esmentada a la nota 114, donava la xi—

fra de quasi 1.300 cèdules subscrites en acabar l'exercici 1913-14

de les 4.000 que hom havia emès. V. "Revista Anyal", 1914, p. 84.
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(122) "Acció", Juny 1913, p. 1-2.

(123) "Acció", Juliol 1913, p. 4.

(124) -"Acció", Juliol 1913, p. 4. F-er la segona proposició, s'acordava -

també de "facultar al President del Centre i a les persones per

ell designades per a firmar les escriptures necessàries tant per a

dita compra com per a convenir amb el posseïdor de la hipoteca de

300.000 pts. que snbre dita casa pesa, la renovació del seu crèdit

i la forma d'extinció d'aouest així com per a substituir en tot ma_

ment a 1'acreedor don Francesc Simon l Font, per altre que ofereix

més avantatges per al Centre".

(125) La Comissió Administrativa, entraria en funcions quan el Centre —

hagués pres possessió del nou edifici; la seva missió "a més de -

tot el referent a l'administració, serà la de procurar la col.loc_a

ció de les cèdules". La comissió havia d'estar formada per sis mem

bres i el president del Centre; i dels sis citats, tres foren socis

actius i els altres tres, protectors. V. els-estatuts d'aquesta Ço

missió a "Acció" de gener de 1914, p. 2-3.

(126) Les cèdules eren "transferibles entre vius mitjançant l'aprovació

del C. D. del Centre al traspàs" i tenien la "garantia de tot 1'h¿

ver del Centre". 5'acordava, també, facultar al president del CADCI

i a les persones per ell designades "per a fer ús de les quantitats

import de les cèdules i del Fons de 1'Edifici Social per a comprar

mitjançant les oportunes escriptures, 1 'esmentada casa i extingir

els crèdits que sobre la mateixa pesen", "Acció", Juliol 1913, p. 4.

(127) "El poble Català" del 17 de Juny de 1913.

(120) "Acció", Juliol 1913, p. 4-5. Id-"Acció", agost 1913, p. 2.

(129) NOGUER I COMET, R.- op. cit., p. 159.

(130) NOGUER I COlfET, R.- op. cit., p. 159-1GÜ. També Alexandre Gall, a

la seva obra inèdita, Institucions de cultura i moviment científic,

artistic i literari de Catalunya del 1900 al 1936, manifesta la 7

col·laboració de l'arquitecte Bassegoda oue es prestà "a fer les -

obres d'adaptació obrint un crèdit al Centre per més de 300.000 pts"

(p. 275). .

(131) "Acció", octubre 1913, p. 1.
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(132) "Acció", desembre 1913, p. 2. NGGUER I OTET, R.- op. cit., p. 160.

(133) "Acció", desembre 1913, p. 2: "La firma es realitzà enmig d'un en-

tusiasme extraordinari de tots els presents. Al firmar nostre pres_i

dent, un "Visca Catalunya!" donat per un bon company i repetit per

tots els presents, demostrà ben bé l'enlairada finalitat de la cer^L

mònia".

(134) "El Poble Català", 17 de novembre de 1913. •

(135) "Acció", desembre 1913, p. 2.

(13G) "Acció", gener 1914, p. 1. V. també els butlletins "Acció" dels —

mesos de febrer i març de 1914. El número del mes de març -p. 1.-

posava com una de les circumstàncies "imprevistes" aue havien con —

tribult a retardar les obres : "L'actual vaga d'obrers fusters, que

ha impedit realitzar fins ara tota mena de treballs de dits obrers".

El butlletí d'aoril, finalment, anunciava que el trasllat es faria

definitivament aauest mes.

(137) "El F-oble Català", 18 d'abril 1914.

(137 bis) Secció F-e r-n a ne r t d'Esnorts 1 Excursions. Apunts sobre l'actua —

cjó de la Secció.- "Acció", abril 1932, p. 34.

(138) "El Foble Català", 20 d'abril de 1914: "El cap de policia, 5r. Tre-

sols, digué que era una mida de seguretat -el canvi d'itinerari- -

perouè a la mateixa hora se celebrava un míting anarquista i un al-

tre de separa tis.ta."

(139) "Acció", maig 1914, p. 2. V. també "El Poble Català", 20 de maig --

1914.

(140) NOGUER I QFET, R.- op. cit., p. 151. També "El Poble Català" del -

20 de maig 1914.

(141) Amb data del 30 d'agost de 1913, Teresa Parellada i Atserias, Blan-

ca Plana de Presas, Agnès Pallas Castells i Pepita Pallas Castells

s'havien .adreçat per escrit al president del CADCI: "Honorable Se-

nyor: Dintre de poc, un fet trascendental pel nostre poble tindrà -

lloc. En la marxa ascensional de Catalunya (...) un punt llurninosi¿

sim de molt. temps ha, crida fortament l'atenció de tots els bons —

creients de sa santa causa, en el qual hi veiem tots, esperançats,

l'estrella prodigiosa que ha de portar-nos victoriosament a la con-
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secuela del preuat anhel de sa lliberacló definitiva. Fogar de —_

bons patriotes, on nosaltres amb força delectança hi veiem treba—

llar agermanadament els nostres pares, els nostres germans, els

•nostres marits o els nostres almadors, 1 en el que també esnerem -

fruir el goig de veure-hi actuar els nostres fills, tal és el Cen-

tre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria, que —

vos tan dignament presidiu. Nosaltres, les dones catalanes, que —

per a res intervenim en la lluita pública, sentim fretura en nos —

tres cors per a contribuir amb auelcom a la magna obra patriòtica

que s'està realitzant en el nostre poble 1, particularment, en el

Centre Autonomista de Dependents, aue en aquest moment (...) va a

obrir son casal (...) 1 (...) humilment, però plenes d'entusiasme,

us oferim costejar, amb el concurs d'altres dames que també senten

amor pel Centre, la bandera que a la façana del nou casal recordi

a propis i estranys oue en anuella casa 1 dins de sa llar, hi cre-

ma (...) el foc sagrat d'amor patri que, a l'abrusar nostra terra

tota, portarà l'anhelada alliberació".

Fuig i Esteve responia acceptant la iniciativa i, tot seguit, s'i-

nicià la subscripció amb la quota única d'un ral amb un èxit del -

tot remarcable. V. la lletra a dalt esmentada a "Acció", octubre -

de 1913, p. 2. La transcripció de les subscriptores de la bandera

ocupen també una part de la p. 2 i quasi tota la p. 3 d'aquest nú-

mero. Segueix la llista de subscriptores a "Acció" de novembre de

1913 -p. 1 1 ?.-, id de desembre 1913, p. 1 i 2; id gener 1914, p.

3 i 4; id febrer 1914, p. 2 i 3; id març 1914, p. 2; id abril 1914,

p. 2; i id maig 1914, p. 4. Bona part de les subscriptores eren f¿

rnillars dels socis, però, també de "diferents indrets de Catalunya

i fins dones filles i residentes de la lliure Suïssa, i fins de -

Nord d'Amèrica". En total foren 1.336 les subscriptores. V. "Acció",

Juny 1914, p. 2. Encara la Comissió de Dames organitzaria un festi_

val al Palau de Belles Arts el 7 de desembre de 1913. V. "Acció",-

gener 1914, p. 4. També "El Poble Català", 27 març 1914.

(142) "Acció", Juny de 1914, p. 2 i 3, i "El Poble Català", 20 de maig -

de 1914.

(143) "Acció", maig 1914, p. 3.

(144) "Acció", maig 1914, p. 3 i "El Poble Català", 20 de maig 1914.
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(145) BAS, J.- Organització de centres de dependents dins de El llibre

del primer curs d'estudis comercials de Terrass_a.- Terrassa, 1913,

p. yÜ-106.

(146) El Centre és conegut i és visitat. Així, a primers de maig de —

1912, rebia la visita del catalanòfil Dr". Eberhard Vogel d'Aquis-

gran DUG era aquells dies a Barcelona per a presidir les Festes -

dels Jocs Florals, en les quals, en el seu discurs, esmentaria el

Centre entre "la curta llista de les que en nostra ciutat hi tro-

ba més dignes de lloança". V. "Acció", Juny 1912, p. 1. Tsmbé, —

"Acció" d'octubre de 1912, esmenta diverses visites fetes al Cen-

tre: Joan Serra, delegat del Casal Català de Buenos Aires "que -

fou portador d'una (...) lletra de salutació al Centre del presi-

dent de l'esmentada entitat"; Carles ¡T.arti, president de l'Orfeó

Català de la Gran Antilla i delegat de la "Asociación de Depèn —

dientes del Comercio de la Habana", el qual pronuncià una conférer)

eia sobre aquesta associació el 20 de Juliol de 1912 1 una segona

el 15 de desembre del mateix any sobre "Els catalans a Cuba". V. •-

el text d'ambdues xerrades a la "Revista Anyal", 1913, p. 7-34. El

darrer número citat d'"Acció", assenyala, després, les visites de

íïl. Bourge de Lió, i de Ramon Colominas, vocal de la Junta Directi-

va de la "Asociación de dependientes de comercio" de Puerto Rico.

El setembre de 1913, rebia també la visita de íh. Bancel, profes-

sor de l'Escola Superior de Comerç de íYlontpeller 1 de l'Escola —

Pràctica de comerç de Cette, en viatge d'estudi subvencionat pel -

govern francès i oue faria grans elogis del CAOCI 1, en especial,

de les Escoles Mercantils Catalanes, les quals "com a institució -

d'ensenyament comercial complementari, degut únicament a l'esforç

i esperit d'associació professional, deuen considerar-se com a mo-

del", tot afegint "que donaria a conèixer al seu pals l'obra i el

funciona-ient de les Escoles mercantils Catalanes". V. "El Poble Ca

talà" del 13 de setembre de 1913.

\-L47) Com algunes al·locucions a la dependència i als caps de cases ço —

mercials referents a la campanya pel treball intensiu, informes de

la Secció de Relació i Treball sobre el terme "dependència mercan-

til" i el projecte de llei de regulació de la Jornada de treball,

unes conclusions de la ponència per a l'estudi de les pensions so-

bre la vellesa, i un text en francès, L'apprentissage Comercial en
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Catalogne, presentat a l'Exposició Internacional de 1314 a Lió, -

text o "noticia" que va ésser premiat amb "diploma de fïledalla —

d'or", apareguts a la "Revista Anyal" de 1914 i als que ja ens re-

ferirem.

(148) Com les festes de repartiment de premis. Donat que, en recensionar

les activitats i actes del Centre, usarem en abundància les fonts

de la "Revista Anyal", ens abstenim ds comentar més llargament i -

detalladament el contingut d'aquesta publicació. Tanmateix, a l'a-

pèndix fem una relació d'autors i temes de conferències transcri —

tes a l'esmentada "Revista Anyal".

(149) V. capítol segon, p. ¿6,

(150) "Acció", Juliol 191D, p. 1-2. La caravana, segui després a Paris i

Brusel.les, retornant a Barcelona el 22 de Juny.

(151) "Acció", abril 1913, p. 3; "Acció" del mes de maig, p. 1-2. També

"El Poble Català", 19 d'abril 1913.

(152) "Acció", 1 de Juliol de 1913, p. 1 i sqs.

(153) "Revista Anyal" de 1912, p. 56. El discurs sencer, id, p. 51-58.

V. també "Acció", febrer 1912, p. 1 i "Revista Anyal" 1914, p. 186,

pel que fa a la vetllada en general.

(154) Emilio Aragón hi dissertaria sobre Conveniencia de la emigración a

Centroamórica.- "Revista Anyal", 1912, p. 59-62.

(155) El discurs de Benjamin Giberga, a la "Revista Anyal" 1912, p.62-66.

(156) "El Poble Català", 21 de Juliol de 1910. L'esmentada biblioteca es_

tava formada per les que havien pertanyut als professors Ebblnghaus

i Zoller.

(157) "Acció", 1 de desembre de 1910. "El Foble Català" del 12 de desem-

bre de 1910, atacava també el servei militar obligatori: "els jo —

ves de Catalunya reproben enèrgicament el sistema actual de quin —

tes per injust i antihumà i per això volem que s 'implanti el siste

ma voluntari en nom de la humanitat i dels principis liberals i d_e

mocràtics". Encara, a primers de febrer de 1912, es faria una reu-

nió de pares de familia al CADCI per a "tractar de la nova llei -
»

confeccionada pel Ministeri de la Guerra tergiversant la Llei de -

Bases aprovada per les Corts". Hom hi acordaria d'adreçar "un mi'—

satge a les Corts protestant de l''obra, anticonstitucional del ílfli —



142
nlstre de la Guerra", i el nomenament d'una comissió per a visitar

les autoritats locals a fi de demanar el seu suport "per a defèn —

sar el aue es creu de Justícia". V. "Renaixement", O de febrer de

1912, p. 70. La mateixa qüestió del servei militar, motiva també -

una altra gestió prop de les Cambres de Comerç i Indústria, Foment

del Treball Nacional, Lliga de Defensa, etc., pel fet que diversos

dependents "es vegeren despatxats pels seus principals al tenir -

que abandonar per algunes hores del dia els establiments mercan —

tils per a dedicar-se a les obligacions militars". La resposta de

les esmentades corporacions condemnava aquesta actitud dels patrons

i, accedint al prec que els hi feia el CAD C I, s 'adreçaven "als elj2

ments oue representen cada una, fent-los-hi veure el deure moral -

en auè es troben de reservar llurs llocs a aquells dependents aue

en compliment d'una prestació legal es vegin obligats a abandonar

durant una part del dia el seu treball". V. "El Poble Català" del

20 de Juny de 1313. Segons aquesta mateixa informació, el Centre -

en agrair els citats comunicats corporatius als seus associats, —

fets públics a la premsa periòdica i en els seus respectius butlljs

tins J publicacions, convidava acuelles corporacions a cooperar en

"les gestions cue es proposa emprendre per a portar aquesta qüestió

al terreny de la seva resolució definitiva, és a dir a una reforma

de la llei aue eviti la repetició dels esrrentats cassos. Al susdit

efecte, se dirigiré el Centre als parlamentaris catalans per a què

gestionin la reforma." "íflentre tal reforma no vingui -hom afegia-

(...) si, com no és d'esperar, tais cassos es repeteixen, el Cen—

tre Autonomista de Dependents es reserva fer públics els noms d'a-

quells patrons nue en el successiu recorressin a tants injustos —

procediments amb els seus dependents".

(158) El primer se celebrà el 15, 16 i 17 d'abril, i entre els partici-

pants, Eladi Homs hi dissertà sobre "Les associacions de nois". V.

aquesta ponència a "El Poble Català" del 19 d'abril de 1911. També

"Cataluña", 29 d'abril 1911, p. 257-268. "Revista Anyal" 1914, p.

185. A més d'Eladi Homs, també estigueren presents com a congres—

sistes Josep Noguera i Bas i Soler, president aquest darrer de la

Secció d'Educació, i aue duia la representació oficial del Centre.

V. "Acció",' maig 1911, p. 2. El segon es feu el 25, 26 i 27 de —

maig de 1912. En aouest segon, el Centre hi participà més activa —

ment; aixi "El Poble Català" del 9 de maig de 1912, comunicava que
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els llocs d'informació i inscripció eren l'Ateneu Enciclopèdic Po-

pular i el CADCI i que la delegació del Congrés a Barcelona es —

reunia tots els dissabtes al Centre. Joan Bas i Soler representava

aquest darrer en aquella delegació. El Comité Executiu del Congrés

encarregà al CADCI l'organització de la Comissió d 'Estudis Wercan-

tils, aue fou formada per Rossend Serra i Pagès, Carles Boselli, -

Francesc Ribera i Rafael Fons. Els temes i els ponents de la sec —

ció d'estudis mercantils eren: 1. Orientacions econòmiques que ca_l_

dria adoptar per les entitats culturals a fi de donar-los-hi vida

i suplir les deficiències de l'ensenyament oficial, a cura de Ra—

mon Rucabado; 2. Divulgació de la geografia en totes les seves

branques com "a base de cultura i especialment de la comercial, a -

cura de Rossend Serra i Pagès; 3. Divulgació de l'economia políti-

ca com a base de la cultura comercial, a cura de Guifré Coroleu; -

4. Avantatges de l'ensenyament mercantil per a les dones 1 com pc-

drien realitzar-lo les societats culturals, a cura de .T.aria C. To£

ne. V. "Acció", maig de 1912, p. 2-3. Les conclusions d'aquests t£

mes foren aprovats al Congrés per unanimitat i sense esmenes. V. -

"Acció", Juny 1S12, p. 3. Les ponències de Rucabado i Serra i Pa —

ges i de marià C. Torné es troben recollides, en les seves conclu-

sions, a la revista "Cataluña" del 1 de Juny de 1912, la qual tam

bé en transcriu de les altres seccions del Congrés. V. també els -

números de maig -p, 73-77- i de Juliol -p. 49-52 del segon- del —

"Boletín del Museo Social".

(159) V. "Revista Anyal", 1911, p. 156 i "Revista Anyal" 1912, p. 121. -

"Revista Anyal", 1914, p. 184.

(160) "Revista Anyal" 1914, p. 186. La decisió de formar aquest Cos de -

Delegats es degué a la iniciativa del soci Agustí Campanya i ÍYlas.

"Fins avui -manifesta el Consell Directiu-, han estat oastants els

socis que debent traslladar-se, han demostrat son veritable amor -

al Centre continuant pertanyent-hi, en quals casses el Consell Di-

rectiu, a l'haver-ne esment, els nomenava generalment sos delegats

en el punt de sa nova residència; nomenament que rares vegades ha

estat d'una eficàcia positiva, i no ho ha estat perquè cal reco —

néixer que tampoc anava acompanyat de les instruccions 1 medis —

d'assolir-la. Però, d'ara en endavant no serà així (...) el Con—

Bell Directiu prega a tots els socis que tinguin d'anar a viure a
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fora de Barcelona, que segueixin formant part riel Centre,'accep—

tant sa delegació a la població on vagin sempre -naturalment- que

no hi haqi Ja Delegat. Sera injerencia de dits Delegats, els se —

güents extrems: a). Représentas el Centre a les poblacions on vis-

quin, b) Fosar-lo en relació i contacte amb les societats que tin

guin fins similars al que persegueixen totes i cada una.de les -

nostres Seccions« c) Assistir en nom del Centre als actes, festes,

etc., que organitzin i celebrin aquelles societats, d) Procurar -

obtenir de les mateixes sa intervenció i ajuda, per a què trobin

empleu en sa població els socis del Centre que hi vagin o desitgin

anar-hi amb dit objecte. En Justa correspondència, el Centre tin-

drà igual consideració i donarà la mateixa ajuda als socis d'aque

lles societats que vinguin a Barcelona amb un fi semblant, e) Po-

sar en coneixement del Centre -Ja sigui adreçant al C.D. o parti-

cularment a la secció més interessasa- qualsevol fet que ocorreixi

o cosa de què tingui esment 1 ens pugui interessar. En aital cas i

quan el seu treball o indicació es cregui d'interès general, es DJJ

blicarà a "Acció", f) Presentar cada any -dins dels termes que as-

senyali la Secció encarregada de publicar la "Revista Anyal"- un -

rapport, destinat a ésser-hi indult, indicant el que ha dut a cap

el Delegat, en nom i profit del Centre, afegint-hi totes aquelles

dades, idees i suggestions que se le acudeixin i siguin d'utilitat

a nostre estament, g) Rebre els socis i persones recomanades pel -

Centre donant-los tots els informes i dades que necessitin refe

rents a la població o pals en què visquin, a fi de facilitar-los-hi

les seves tasques allí, o fer-los-hi agradosa la seva estada. Fi—

nalment, el Consell Directiu cooperarà a l'acció dels Delegats, f_a

cilltant-los-hi unes circulars redactades en la llengua respectiva

dels països on resideixin, en les que es farà saber l'existència -

del Centre, la seva finalitat, nombre de socis, funcionament de les

seccions i especialment del Registre de Col·locacions, que s'oferi

rà per a qualsevol demanda d'empleat, acabant en forma agradosa —

que predisposi a una bona consideració del Centre 1 del dependent

català. Aquestes circulars aniran firmades pel Delegat respectiu i

es distribuiran entre les cases importants de la plaça on radiqui.

Es d'esperar que, amb tot això, (...) es facilitarà al nostre Jo—

vent el poder anar a passar tongades a l'estranger, instruint-se i

adquirint coneixements que han de .servir per al major desenrotlla-
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ment del comerç català." -"Acció", gener 1912, p. 1-2. Cada mes -

aquest butlletí aniria donant els noms dels diversos delegats i pu_

blicant les seves noves. Hom nomenaria delegats a Hamburg, Buenos

Aires, Ginebra, Zuric, Colònia, Villa del Pilar (Paraguay), Llma,-

San Juan de Puerto Rico, Alger, Rio de Janeiro, .ïladrid, Valladolid,

Vincennes, Tanger, entre d'altres.

(161) "El Poble Català" del 23 de maig de 1914.

(162) "Revista Anyal" 1914, p. 18B-1B9. La proposició per a obtenir la -

subvenció fou presentada pels regidors Ramon d'Abadal i iïlartl iïia—

tons a la Junta iTunicipal de Vocals Associats, on fou defensada

per iïlir i (Yliró contra el regidor Domènech oue la impugnava "donant

mostres en ses paraules -aouest darrer- d'un absolut desconeixe—

ment del aue és el nostre Centre i de l'obra aue realitza". El Coni

sell Directiu, l'endemà de l'acord, adreçà ni regidor Domènech una

lletra convidant-lo a visitar el Centre a fi que, davant de la —

realitat, li assenyalés "els defectes de la mateixa o les causes -

que motiven el Judici emès per V. de aue aquest Centre no compleix

la finalitat social que correspon .als dependents de comerç" car
ben segur r.'apressaria a esmenar-los. V. "Acció", Juliol 1913, p.

3.

(163) V. Diccionari Enciclopèdic de la llengua catalana. V.IV, p.116-117.

(163 bis) BAS,J.- Josep Puig i Esteve. "Acció", Juny 1932, p. 4-5

(164) Segons Noguer I Comet que entrà al Centre el 1912.

NOGUER I CD.TET,̂ .- op, cit., p. 152-153.
(165) "Revista Anyal", 1914, p. 179-180.

(166) NOGUER I CCiïlET, R.- op. cit., p.155-156.

(167) GALÍ, A.- op. cit., p.347.

(167 Bis) BAS, J.- Josep Puig i Esteve.- art. cit, p.4-5
(168) Ha mort Josep Fuig i Esteve, a "La Veu de Catalunya", 11 de gener

de 1931. També, a l'article necrològic de "La Nau" del 12 de gener
del mateix any.

(169) UNIÓ FEDERAL NACIONALISTA REPUBLICANA.- op. cit., p. 19.

(170) "La Nau", 12 de gener de 1931.

(171) Ha mort Josep Puig i Esteve.- "La Veu de Catalunya", 11 de gener -

de 1931. V. més endavant el cap. 4, p.332 i sgs. Afegeix també
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aquest article: "Com en el cas de ffiartí PPatons, mort fa pöc, es pot

proclamar com una gran virtut del dlgunt , que se sentia primer ca-

talà que no Idòlatra del fetitxisme republicà".

(172) Articles citats de "La Veu de Catalunya" del 11 de gener 1931 1 de

"La Nau" del 12 de gener de 1931. V. també el proper capítol, p.3í-~-

(173) Id "La Veu de Catalunya" 11 de gener 1931. GALÍ, A.- op. cit., p.

347.

(174) Id "La Veu de Catalunya" del 11 de gener de 1931; id "La Nau" del

12 de gener 1931.

(175) NOGUER I CCiíET, R.- op. cit., p. Art. cit., a "La Veu de Cata—

lunya" del 11 de gener de 1931. BAS,J.- art. cit. "Acció", Juny —

1932, p. 7.

(176) "Dels.seus llavis -diu "La Veu de Catalunya" del 11 de gener de —

1931- ni de la seva ploma mal no havien sortit atacs a cap grup i

a cap personalitat catalanista". L'esforç perquè el Centre fos nejj

traí F.n les lluites partidàries "fou causa, potser, -diu, per la -

seva banda, "La Nau" del 12 de gener de 1931- que alguns elements

sincerament adherits a un altre matis determinat, Judiouessin amb

severitat les facilitats donades per la propaganda de la banda opo_

sada".

(177) V. la rfemòrla llegida per Puig i Esteve a la Festa de Cultura, -

celebrada amb motiu.del cinquè aniversari del Centre, al Teatre N£

vetats el 29 de març de 190Û, esmentada al capítol segon, p. ÇO-51.

V. també l'article esmentat a "La Veu de Catalunya" del 11 de ge —

ner de 1931.

(176) L'article esmentat de Fuig i Esteve obre un conjunt dedicat al

CADCI a "El Poble Català" i que també aparegué a "La Veu de Catalu

nya". V. aquest article traduït al castellà a "Cataluña" del 9 d \a

bril de 1910. p. 220.

(179) "El Poble Català" del 22 d'octubre de 1911.

(180) NOGUER I COÍYIET, R.- op. cit., p. 159.

(181) "Acció", Juliol 1913, p. 4

(182) "Acció", desembre 1913, p.2. NOGUER I COiïET, R.- op. cit., p. 160.

(183) "El Poble Català", 17 de novembre de 1913.

(184) "Acció" de cada mes de Juliol conté la relació de les diverses Jun
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tes.

(185) V. capítol segon, p.'f&'rl.

(186) GALÍ, A.- op. cit., p. 347.

(187) GALI, A.- op., cit., p. 347.

(188) NOGUER I COTET, R.- op. cit., p. 218. V. el capítol proper, p..V?3 .

(139) GALI, A.- op. cit., p. 350.

(190) Sobre Rucabado, vegi's el capítol segon, p.--Lí i notes 147 i 148.

(191) NOGUER I COITET, R.- op. cit., p. 164-165.

(192) Al Consell General esmentat foren reelegits Puig i Esteve, Fons Fer_

reras, Sala Ricol i elegit Felip d'Hita i ÍTlorros (aquest darrer —

com a bibliotecari). V. "Acció", Juliol 1914, p.2.

(193) "Acció", Juliol 1914, p. 2.

(194) "Acció", agost 1914, p. 2. La relació que segueix és extreta d'aque^

número d'"Acció".

(195) memòria dsl Consell Directiu. Curs de 1914-1915.- "Revista Anyal"

1915, p. 1B1-102. Aquest afer no motiva la renúncia de Puig a con-

tinuar amb la presidencia -o a anar a la reelecció en la contesa

següent-, com indica Noguer i Comet a les seves memòries -p. 165-,

car aquell segui dirigint el CADCI durant els cursos 1914-1915 1 -

1915-1916.

(196) Les festes esportives consistiren, la de 1910 en Jocs gimnàstics,

fets al mati del dia 3 d'abril d'aquell any al pati del Centre

("Acció" maig 1910, p.l); la del 14 d'abril de 1912, a la tarda al

camp d'esports esmentat del carrer PTuntaner, es composa d'exercicis

gimnàstics i atlètics, exercicis rítmics dels alumnes de les esco-

les del districte segon 1 sisè i un partit de futbol entre dos

equips del Centre ("Acció", maig de 1912, p. 2); la del 13 d'abril

de 1913 fóra una festa d'esbarjo i d'esport oferta, per la tarda,

als delegats assistents a l'Assemblea de Dependents ("Acció", abril

1913, p. 2); la de 1914 vingué caracteritzada per la inauguració -

del Club de íflar el 19 d'abril de 1914 i del nou casal; la de la tar_

da d'aquesta diada, al camp de carrer íïuntaner, consistiria en di-

versos exercicis d'atletisme i en un partit de futbol entre diver-

sos membres de l'equip "Barcino" del Centre ("Acció", maig 1914, -
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P. 7-e.).

(197) Les conferències foren publicades a la "Revista Anyal" de 191D, -

p. 7-47.

(198) "Acció", maig de 1910, p. 1-2. Aquest butlletí, tot comentant els

actes de l'aniversari, manifesta que aquests, " per sa importància

foren notables" i tingueren "aquest any el doble atractiu de tenir

per marc un nou eixamplament del nostre local, lo qual és signe de

progrés, no obstant i per a fer notar que no foren concorregudes

com era de desitjar. Es précis que els mandrosos reflexionin sobre

aquest punt, car és amb l'acció de tots plegats, que hem de dur a

cap la nostra cbra."

(199) No hem trobat cap dada sobre la festa d'aniversari de 1911, ni al

butlletí "Acció", ni a la revista "Anyal" ni a la premsa, cosa que

ens porta a creure que alguna raó n'impedí la seva realització, —

potser la tasca intensa de tirar endavant la construcció d'un edi-

fici social, a partir del gener de 1911.

(2CO) "Revista Anyal" 1914, p. 186. "Acció", maig de 1912, p. 1-2.

El discurs complet a la "Revista Anyal" de 1912, p.39. tt"és endavant

farem referències al mateix.

(201) "Acci£", maig de 1912, p. 2. Al dinar, s'hi produïen, segons aquest

butlletí, diversos parlaments "d'admiració i encoratjament vers —

nostra obra", pronunciats per íïlas, Folguera, Quer, Cambra, que h_a

vien participat també a l'acte del mati, Guifré Coroleu, Xavier —

Gambús, Joan 3as 1 Puig i Esteve.

(202) Així, "El Poble Català" del 10 d'abril de 1914, manifesta: "Nom-

broses seran, com tots els anys, les entitats corals que demà vi-

sitaran el Centre per a cantar-hi les clàssiques caramelles".

(203) "Acció", 1 d'agost de 1910, p. 2.

La primera comissió esmentada era formada per Baldomer Prat Paris,

Adrià Presas i Juli Bassols, i la segona per Antoni Roca, Francesc

Lluch i Josep IY1. ÍYlagrinà.

(204) "Acció" 1 de Juliol de 1910, p. 2. L'ingrés al grup creat al si —

del Centre, adherit al Sanatori esmentat era voluntari per part

dels socis, els quals, d'ingressar-hi, havien de pagar una quota -

de 5 o 10 cèntims mensuals segons volguessin beneficiar-se'n el SQ



14 9

ci 1 la seva dona, solament, o bé aquests i els parents més propers

(fills, pares i sogres). V. també "Revista Anyal" 1S14, p. 183 i -

224. "Acció", 1 de novembre de 1910, p. 3.

(205) "Acció", Juliol de 1911, p. 1. L'assegurança, a més de voluntària,

fóra sense limitació d'edats i mitjançant el pagament de quotes pro

gressives a partir de l'edat que hom tingués en inscriure's. La co-

missió citada, per la seva banda, era formada per Antoni Caballer,

Antoni Roca i Codina i Florenci Codina i Sunol, autor, aquest darrei;

de la proposta que havia motivat l'acord, i president entrant i sor_

tint de la Secció de Socors iTutus, respectivament, els dos primers.

(206) "Acció", Juny.de 1912, p. 1. i Juliol 1912, p. 1. La qüestió de l'e

difici, com Ja hem dit a l'apartat anterior, ocuparia un lloc cab-

dal i permanent a les memòries del Consell Directiu que es llegei—

xen als consells generals ordinaris. Així, en començar la iTemòria

del curs 191C-1911, el secretari general Rafael Pons diria que

aquest havia estat el "curs de les grans empreses. Cap altre com -

aquest, des de que existeix el Centre, ha intervingut tan intensa-

ment en la vida pública barcelonina, com ara que s'ha dedicat, amb

totes les seves forces, a propagar i aconseguir la implantació de -

l'anomenat treball intensiu; cap altre com aquest, la seva vitali-

tat s'ha mostrat tan ufanosa, com ara que s'ha arriascat, amb tot

el seu prestigi, a emprendre la construcció d'un casal propi (...),

empresa hisendlstica, la segona, és el fruit de dos anys d'estudis,

que es planteja com a nou i vigorós assumpte.de realitat." V. flflemg -

ria del Consell Directiu. Curs de 191G-1911.- "Revista Anyal" 1911,

p. 155. La ¡ternaria del curs 1911-1912, llegida en el consell gene-

ral del 30 de Juny de 1912, fa igualment referència als esforços i

dificultats trobades en aquelles dues "empreses". V. "Revista Anyal"

1912, p. 117-125.

(207) "Acció", Juliol 1913, p. 5 Rafael Fons, Igualment, en la seva memò-

ria del curs 1912-1913, remarcaria la importància i el significat

del canvi de casal i acabaria acomiadant-se del vell local del car-

rer Comtal. V. "Revista Anyal" 1913, p. 303-310. Al final del Con-

sell del 29 de Juny de 1913, a proposta de Puig i Esteve, hom acor-

daria de remerciar a Raimon d'Abadal, Pere Coromines i Jaume Carner

"les atencions que constantment tenen pel Centre aixi com als fir—
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mants 1 defensors de la proposició presentada a l'Ajuntament coneja

dint l'esmentada subvenció" (V. p.ve^ d'aquest capítol). "Acció" cit.

5,

(207 Bis) "Acció", agost 1913, p. 3. Hom hi aprovà també una quota tran-

sitòria "de casal" de 0*50 pts. mensuals, per als socis aue ingre_s

sessin a partir del primer de gener de 1914.

(2DB) V. més amunt, p.nHîl . "Acció" Juliol 1914, p.'2. Al costat de la —

qüestió dels Jocs de cartes, fou presentada també una proposició -

sobre la "creació en el Centre d'una Secció, amb les oficines cor-

responents, de Comissions i Representacions'Comercials". El Consell

General, en principi, acceptava el projecte i acordava de "facul—

tar al Directiu per a nomenar la ponència que estudiï àmpliament -

l'assumpte i sotmeti a un nou Consell general la manera de portar-

lo a la pràctica." Igualment, la lïemòria del curs 1913-1914, llegí,

da en aquest consell general, explicava les gestions i tasques fe-

tes per a resoldre la oüestló financera de la compra del casal de

la Rambla de Ganta Tònica. També, en aquest consell, la Comissió -

Administrativa ce l'Edifici Social, llegia el seu informe-memòrio.

V. "Revista Anyal" 1914, p. 71-87.

(209) "Acció", maig 1911, p. 2; id Juny 1911, p.3; id Juliol, p. 2. "Re-

vista Anyal", 1914, p. 207-208. Hom establia un premi al mèrit,- dos

accèssits que consistien en -una matrícula d'honor per al curs se—

güent, i un premi a la constància a l'estudiant que més s'hagués -

distingit per la seva assistència -o "menys vegades hagi deixat —

d'assistir a la classe"-, entre els alumnes de cada assignatura.

Els butlletins d'"Acció", generalment del mes d'agost, de cada any

duien la llista d'alumnes premiats. Pel que fa als premis, Joan —

Bas, en el parlament de la primera festa de repartiment d'aquells,

diria que "els premis que havem concedit són modestos en si, havent

procurat que siguin tots obres de consulta 1 d'utilitat, i són mo

destos perquè en lloc de recórrer a buscar subvencions a entitats

oficials i a particulars, hem preferit que siguin deguts solament a

l'esforç de la Secció que ve a representar la guardiola de tots vo¿

altres que heu assistit a les classes, i amb la petita part sobre-

ra de les dues pessetes satisfetes per matrícula 1 per assignatura,
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hem comprat els llibres que vosaltres, guanyadors dels. concursos re

breu (...) 1 aixi no serà una corporació poderosa, no serà un mag —

nat qui us honorarà, seran vostres companys qui us premien, sereu -

vosaltres mateixos que també contribuïu a honorar-vos, i aixa a vo_s

altres, guanyadors,- us lligarà amb un lligam més ferm a aquesta ca-

sa". "Revista Anyal" 1911, p..180-181.

(210) Discurs del President de la Secció F-ermanent d'Educació i Instruc —

ció, Joan Bas. Distribuciói de premis, cit. o la nota anterior: "Re-

vista Anyal" ICH, p. 173-160. Explicant els premis, Joan Bas mani-

festaria que s'havia creat el premi a la constància "perouè hem crj?

gut que deu compensaf-se la perseverancia en' unes Escoles que, com

les nostres, la sola assistència a elles Ja representa un esforç de

la voluntat-, pprquè s 'assisteix a elles després de tot un dia dedi-

cat al treball, i tots saben Ja, desgraciadament, que la Jornada

del dependent en nostra terra no peca de lleugera" (p. 130). í̂ és —

tard, afegia que hom havia instituït, també, "un àlbum d'honor en -

el qual s'hi consignarà el nom de tots (...) els qui hagin acabat -

el curs, emh l'ordre de qualificacions que cregui el professor s'han .

fet mereixedors pels seus avanços durant el curs, i aquest àlbum s_e

rà el constant consultor de la Secció encarregada del registre de -

col·locacions, perquè cada eia són més els comerciants que al Cen—

tre es dirigeixen en busca de dependents, atrets per la importància

que van adquirint les nostres escoles, les que cada dia seran modi-

ficades fins que logrin adauirir aquell nivell de perfecció que te-

nen les similars a 1 'estranger, enfocant a això tots els nostres e_s

forçós, i per a oonar-los-hi l'esplèndida Instalado de què són me-

reixedors, anem a bastir el nostre palau, que l'estimarem tant per-

què cada pedra representarà un esforç nostre" (p. 1Ü2).

(211) Aquest final de la festa era explicat per Joan Bas en el discurs

que hem anat esmentant fins ara: "I, ara, companys permeteu-me cue

us exposi una Idea del meu amic Pons, secretari general del Centre

i professor de Teoria de Teixits de les nostres Escoles. Em deia —

que trobant-se fa dos anys a l'Alsacià, va quedar sorprès en sentir

a l'hotel un gran brogit, acompanyat de cants, riallades i en fi un

sentiment general d'alegria que es desprenia d'una multitud; per a
*

satisfer la seva curiositat, demanà a què obeïa tot allò, obtenint

per resposta que era la celebració de fi de curs d'una de les escó-



les de la població, la qual convidava tots els seus alumnes i pro —

fessors a una festa de confraternitat. Aauest costum, tan generalit-

zat a les Escoles i Universitats alemanyes i dels"Estats Units, per

què no podríem instituir-la entre nosaltres? ens deia a en í-uig i -

Esteve i a mi. I fou idea aue ens entusiasma pel aue representa 1 -

que és necessària entre nosaltres i no podent fer.un convit a tots

els companys nue han acabat el curs ha decidit el Consell Directiu

reunir entorn seu després d'acabada aquesta fe.sta tots els profes-

sors de les nostres Escoles i alumnes guanyadors de premis i accès-

sits d'avui, i als guanyadors dels concursos de gimnàs, a una cosa

molt modesta en si, però corprenedora per la representació, tan mo-

desta com beure's en comunitat un vas de cervesa; però tindríem una

satisfacció immensa que els altres alumnes i tots els demés socis -

del Centre pel seu camote, s'hi ajuntessin a l'entorn nostre per a

celebrar tots Junts el feliç terme d 'un altre any de glòria per a -

les nostres Escoles, i al dringar els vasos, en aouell moment (...)

refermaríem la fe en les nostres amistats 1 la fe en la nostra ins-

titució, i empesos per l'entusiasme de la nostra Joventut, agafarí-

em tots plegats nou alè per a seguir treballant fermament i poder -

fruir ben aviat amb la realització completa de tots els nostres

ideals de millorament, de redempció i de Pàtria." "Revista Anyal" -

1?11, p. 182-103.

(212) "Revista Anyal" 1912, p. 146-150. Pel aue fa als participants en ca

da festa de repartiment de premis, a la de Juliol de 1911, prengue-

ren la paraula, Puig i Esteve, Bas i Soler, Eugeni Vandrey pels pro

fessors de les Escoles, Antoni Sansalvador per la Diputació, 1 Joan

Nualart per l'Ajuntament ("Acció", agost de 1911, p. G-G. "Revista

Anyal" 1914, p. 2D7-ZOb). A la de 1912, els dos primers citats

abans, Fèlix Foguet pels professors, [Manuel Rius i Rius per 1 'Ajun-

tament, i Duran i Ventosa per la Diputació. A l'acabar l'acte, se —

gui l'obsequi d'un refresc; allí l'alumne Enric Nadal dedicaria la

festa de 1 'endemà als seus professors i li contestaria el professor

Coroleu en nom dels seus companys ("Acció", agost 1912, p. 3-5; "R_e

vista Anyal" 1914, p. 211-212). En la festa del 5 de Juliol de 1913,

Puig, 3as, K'arcls Rucabado, Puig i Cadafalch per la Diputació i íY!ar_

ti Matons peir l'Ajuntament ("Acció", agost 1913, p. 3-5. "Revista -

Anyal" 1914, p. 215); Ferran Boter hi parlaria en nom dels profes—
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sors (el seu discurs a la "Revista Anyal" 1913, p. 33B-342). El 5 i

6 de Juliol de 1913, hom feu també una "exposició intima" dels "tr_e

balls procedents dels concursos celebrats a les classes a fi de —

curs". Pel que fa a la festa de 1914, si bé es dugueren a terme, nor

malment i com sempre, els concursos de fi .de curs i la proclamació

dels guanyadors, les obres d'habilitació forçaren l'ajornament d'a-

quella, segons ens refereix, Bas i Soler al seu discurs: V. "Revis-

ta Anyal" 1912, p. 198-203. A la mateixa "Revista Anyal", el dis —

curs del professor J. Viñas i Campanya (p. 204-20S). V. més enda—

vant la nota 742.

(213) V. nota 211.

(214) La festa de germanor del 7 de Juliol de 1912, es composà d'exerci—

cis de gimnàs i esgrima practicats per alumnes de les classes de —

gimnàs i esgrima; de ballets populars a cura de l'Esbart de Folclo-

re de Catalunya, precedits d'una Explicació prèvia, cadascun, del -

seu director Joan Rigall; i d'una audició de sardanes ("Revista

Anyal" 1914, p. 212. "Acció", agost 1912, p. 5). La del 6 de Juliol

de 1913 consistí en una audició de sardanes i en un "refresc al que

hi assisteixen els alumnes premiats i els professors" ("Revista

Anyal" 1914, p. 215-216). Pel aue fa a la oue havia de celebrar-se

el 1914, no sabem si s'ajornà com la de repartiment de premis, a —

causa de les onres del nou casal o no es feu. En tot cas no en tro-

bem cap noticia ni al butlleti "Acció" ni a la "Revista Anyal".

(215) Ds les fogueres, aue les revetlles de Gant Joan, encenien, conjunta

ment, les seccions de Propaganda Autonomista i d'Esports i Excursi-

ons, i a les quals férem esment al capitol anterior, en aquesta eta

pa solament coneixem la aue es feu el 23 de Juny de 1910. V. "Revijs

ta Anyal" 1914, p. 241; "El Poble Català" del 23 de Juny de 1910. -

Això no vol dir "que alguna d'aquestes seccions o dependents del Cejn

tre no participessin en actes semblants organitzats per d'altres eri

titats o, si més no, hi fessin arribar la seva adhesió. Aixi, aques;

ta darrera és present a la foguera oue encenen el 23 de Juny de

1912, el grup de "La Devantera" a Gant Fere màrtir. V. "Renaixement"

4 de Juliol 1912, p. 320-321.

També el Centre participa en d'altres diades com 1'"Aplec de la Sa_r

daña". Aixi al butlleti "Acció" de Juliol de 1913, p. 7, hi llegim:
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"Set anys fa que ve celebrant-se aquesta patriòtica festa i a la —

d'enguany nue s'escaigué en un dia seré, ple de sol, hi estigué, -

altra volta, ben representat el nostre Centre (el subratllat és no_s

tre) per un bon nombre de socis aue acompanyaren la nostra bandera,

la qual fou rebuda amb un esclat d'aplaudiments aue li tributà la -

gentada que omplia de gom a gom la plaça del Funicular". L'Aplec es

feia al mes de juny. El 12 de Juny de 1014, els socis del Centre, -

també, amb la seva bandera, es feien presents a "l'Aplec de la Sar-

dana, celebrat a Vallvidrera, en honor de la Festa Nacional Catala-

na". V. "Revista Anyal" 1914, p. 249.

(216) El Centre, fa també de seu de les r-eunions de- la Comissió. Així, ll_e

gim informacions o noticies en aquest sentit a "Renaixement" del 26

d'agost de 1.911, a la mateixa publicació el 22 d'agost de 1912 aue

informa que el CAQCI, com a secretari de la Comissió Commemorativa

de la data de l'onze de setembre de 1714, havia "oficiat a La Lliga

Regionalista, recordant-li li correspon enguany cuidar-se de la re-'

cepció de rams i corones que es dipositen al peu de 1 'estàtua Rafael

Casanova" (p. 404); a "El Poble Català" del 5 de setembre de 1913 -

que informs de la reunió preparatòria de la comissió la qual "acor-

da d'excitar el zel de totes les entitats afiliades a les diferents

fraccions del catalanisme per a aue, com semore, no deixin de con—

córrer a 1 'acte".

(217) Segons "El Foble Català" del 12 de setembre de 1910, cobrien 1'esta

tua, 30 corones; segons "Renaixement" del 10 de setembre de 1911, -

més de noranta; segons la mateixa publicació cel 19 de setembre de

1212, més de setanta, i en els dos cassos cita els noms de les ent_i

tats o particulars quo fan les ofrenes, si bé la majoria de rams o

corones són d'entitats o agrupaments. De totes maneres, cada publi-

cació cita els noms dels oferents que li semblen més remarcables. -

Així "El Poble Català" del 12 de setembre de 1912 cita quaranta

cinc noms; "El Poble Català" del 12 de setembre de 1913 esmenta —

unes noranta ofrenes, mentre la Vanguardia del mateix dia solament

cita 27 ncms; és difícil, doncs, de saber el nombre exacte de coro-

nes, però tots els comentaris ens assabenten, cada onze de setembre,

que els rarns i flors cobrien 1'estàtua* del tot i que, al llarg del

dia, aquesta era punt de reunió de grups que, en alguns moments, a_r

rlbaven a 200 o 300 persones ("El Poble Català", del 12 de setembre

1913). Cada comissió d'entitats o particulars era rebuda "amb frenà
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tics aplaudiments, especialment la de 1'Ajuntament de Barcelona en -

que, a més de l'ovació aue se li tributà, un dels nostres companys -

feu sentir un Visca Catalunya! aue fou unànimament contestat", infoi;

ma- "Renaixement" del 10 de setembre de 1911. El "Cant dels Segadors",

acompanyava igualment, diverses vegades, la jornada. L'ofrena del

Centre i la presència dels seus dependents, com serrpre, mai faltava

com ens ho il·lustren els butlletins "Acció".

(210) "El Poble Català" del 12 de setembre de 1910. Martí 1 Julià, al ma-

teix mitinq recriminaria a la dreta per "les seves conxorxes aTib els

cacics i el seu prurit d'afeblir totes les manifestacions catalanis-

tes per por a les estridències. A lïesnuerra, més ben dit, als que -

formen dintre de l'esouerra, provinents del nacionalisme, els acusa

d'anar plegats amb els oue un dia es mostraren contraris als autono-

mistes cubans i nue no són més aue desferres (...) dels vells par

tits, enemics tradicionals del catalanisme (...) i és (...) motiu

per a dubtar de aue sigui cert que el comú denomlnacor d'aquella si-

gui nacionalisme, el fet de què siguin òrgans de la mateixa (de la -

UFNR) diaris nua no estan escrits en nostra llengua." V. també la r_e

censió a "Acció" d'octubre de 1910, p. 1-2.

El parlament de Puig i Esteve, per altra banda, és reproduït a la -

"Revista Anyal" de 1911, p. 133-137.

(219) "Jo estic convençut -diu Joaauim Qelclós- aue una manifestació com-

posta de tots els catalans aimants de les llibertats de Catalunya, -

seria imponent; 1, si demà, al peu de 1'estàtua d'en Casanova, ren —

dint homenatge als màrtirs de la nostra pàtria, quedéssim despullats

de les petites diferències que ens allunyen els uns dels altres, el

fi aue a tots ens mou el veuríem més apropat, i llavors en nostre e_s

perit hi tornaria a renéixer aouella fe, hi tornaria a renéixer

aquell entusiasme, retornant-nos aquella esperança de què nosaltres,

la generació actual, és la destinada a complir aauell llegat que fe-

ren a les seves generacions venideres, els màrtirs de Catalunya aue

sucumbiren per la força, el dia 11 de setembre de 1714". V. "Acció",

octubre 1911, p. 4. "El Poble Català" del 12 de setembre de 1911.

El discurs de Delclós complet, també, a "Renaixement" del 11 de se—

tembre de 1911, p. 367-368.
*

(220) "Acció", octubre 1911, p. 5. El discurs de Francesc Rosell és repro-

duït a "Revista Anyal" 1912, p. 109-111. "Vivim actualment -diu tam-



156
bé Rosell- en uns moments ce greus lluites. Les lluites del-carrer -

enterboleixen les que un Jorn uniren a tot el poble. Les multituds -

segueixen als homes oue les dirigeixen, purament per rutinarisme (..).

Sens res aue el fereixi el nostxe poble no es mou, el nacionalisme -

el guarda en el més pregon de la seva ànirna com la cosa més estima —

da; però, malauradament, no el practica. Que en fa d'anys.què es pre

dica una mateixa cosa! I encara hi ha multitud d'infants aue no con-

corren a les escoles catalanes, multitud d'empreses mercantils o in-

dustrials nue, vergonyosament, per als aue poden 1 deuen fer-ho, es-

tan en mans de gent estrangera; les cases comercials 1 les botigues,

quasi la seva totalitat, estan anunciades en-una llengua, tan armo —

niosa com vulguin, però que no és la catalana; i encara en el cor -

dels homes adinerats de Catalunya hi ha aferrat l'egoisme vergonyós,

que no saben desprendre-se'n per un moment, quan la l-àtria ho demà —

na, per a realitzar obres magnes, per ajudar materialment als que -

del res han creat grans coses (...). Nosaltres fem obra de Joventut.

Volem que els Joves, que tan allunyats es mostren avui de les llui—

tes pol5tinues i socials, vulguin prendre-hi part. Cal que la Joven-

tut catalana reconegui oue la llibertat dels pobles no es conquereix

discutint a les-taules dels cafès: l'obra de llibertat ha d'ésser

nostra, dels Joves (...). Joves amics, són molts els catalans oue eri

cara no senten el nacionalisme; són moltes les encontradas de CataliJ

nya que no fian sentit mai els predicadors del nacionalisme: perquè -

no hem d'ésser nosaltres qui anem a convèncer aouells homes i a des-

pertar aauells pobles? L'home té dret a la llibertat; i els aui llui

tem en aquesta caso li donem els medis per a ésser apòstol d'aquella

(...) tenim nosaltres, els catalans, el dret a la llibertat, perquè

nosaltres som una raça, 1 com aue la característica d'aauestes està

en els costums, en la llengua, etc. pobles de diferents costums i d_i

ferenta llengua no poden regir-se baix unes mateixes lleis, un ma —

telx codi no pot limitar les llurs atribucions (...)."

(221) "Renaixement", '19 de setembre de 1912, p. 461-462. "El Poble Català",

11 setembre 1912. "Acció", octubre 1911, p. 6.

(222) "El Poble Català", 11 setembre 1912.

(223) "Acció", octubre 1913, p. 7. Aquest butlletí informa que no havent -

estat possible de fer el míting de costum, volgueren organitzar una

conferència h'istòrico que no es feu, per indisposició del que l'havia
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(224) "El Foble Català", del 5 de setembre 1913. La lletra era signada -

per la Unió Catalanista, Associació Nacionalista Catalana, CADCI, -

"Renaixement", Associació Catalana de Beneficencia, Lliga Espiritual

de N.S. de Montserrat, Escola Catalana ÍVossen Cinto, "El Foble Cata-

là", Foment Autonomista Català, Joventut Catalanista, Nets cels Almo

gàvars, Ateneu Obrer del Districte Tercer, Esbart Català de Dansai —

res, Casal Nacionalista fflartlnenc, Centre Federal Nacionalista Repu-

blicà del Clot, Ateneu Obrer Català de Sant Ffiartl, Escola Coral tlT.ar-

tinenca, Centre Nacionalista Republicà de Gràcia, Ateneu Gracienc de

la LFK'R, Lliça Regionalista de Gràcia, Centre Autonomista Català de

Sant Gervesi, Ateneu Autonomista del Districte VI, Centre Naciona-

lista Republicà del Districte IV, i Esbart Folclore de Catalunya.

(225) L'any anterior, responent també a una lletra semblant, signada per -

diverses entitats, entre elles pel CADCI ("Revista Anyal" 1913, p. -

3G3), els regidors catalanistes havien demanat igualment que l'Ajun-

tament de Barcelona fes l'ofrena d'una corona l'onze de seteirbre, —

com la feu cl 1311 (V. nota 217). Fosada a votació la "urgència" —

d'aital moció, fou ''rebutjada per 15 vots contra 12". V. La c c r on a -

d'espines a "Renaixement" del 11 de setembre de 1912, p. 450-451; —

també, "Renaixement" del 5 de setembre de 1912, p. 429. El 1913 1'A-

Juntament faria l'ofrenà, la qual fóra rebuda entre grans aplaudí

ments segons refereix "La Vanguardia" del 12 de setembre de 1911.

(226) "Acció", octubre 1913, p. 7.

(227) Les Memòries de la Secció d'Educació i Instrucció, llegides a les

obertures de curs són transcrites íntegrament a la "Revista Anyal".

(228) "Revista Anyal" 1914, p. 206.

(229) En l'acte d'obertura del curs, del 21 d'octubre de 1911, hi prendri-

en part, a més del president i secretari de la secció d'educació,

Eladi Homs, lílarti i Julià, Pere Coromines, Josep Quer del Centre de

Dependents de Sabadell, Duran i Ventosa per la Diputació, David Fer-

rer per l'Ajuntament, Joan Vallés i Pujáis per la Lliga Regionalis—

ta, Pere Serra pel Foment del Treball Nacional; i amb l'assistència

també de Ro-jion Bassols del Centre de Dependents de Sabadell, Lluïs

B. Nadal dels Estudis Universitaris Catalans, Joaquim Uriach de la

Cambra de Comerç, 1.Pere Prat i Josep Ribera de la Unió Industrial.-
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"Revista Anyal" 1914, p. 209.

A l'acte del mateix caire del 26 d'octubre de 1912, a més del presi.

dent i secretari de la Secció: Rafael Pons pel professorat, Ramon -

iïlonegal pels socis protectors, Ramon Bassols pel Centre de Depèn —

dents de Sabadell, Gustau Gili per la Cambra de Comerç, Ramon Roig

i Armengol pel Foment del Treball Nacional, Fere Coromines, Garriga

i (Ylassó per la Lliga Regionalista, iïiarti i Julià, ffîarti ¡Tâtons per

l'Ajuntament 1 Antoni Sansalvador per la Diputació Provincial.

La festa d'obertura del curs 1913-1914 no va celebrar-se pel canvi

de local, car hom creia que podria dur-se a terme pel gener o febrer

en fer-se la presa de possessió del local, però aquesta darrera en

aplaçar-se fins l'abril n'impedí la celebració. V. temerla de la —

Secció Permanent d'Educació 1 Instrucció. Curs de 1913-1914.- "Re-

vista Anyal" 1914, p. 91.

(230) "El Poble Català" del 24 d'octubre de 1910. Rafael pons, a la iïiemò—

ria del Curs 1910-1911, hi manifestava que l'obertura del curs (1910-

11) havia donat novament ocasió "perquè" diverses personalitats, -—

fins llavors poc coneixedores de nostra obra educativa, n'haguessin

esment i en quedessin admirats: sempre en semblants cassos, al des—

pedir-se de nosaltres aquestes noves coneixences, oim lo mateix: No

sabíem nue vostès fessin tant; 1 sempre nosaltres els contestem: —

Doncs encara oue hem de fer molt més." "Revista Anyal" 1911, p. —

155-156.

(231) "Jo crec -diu el mateix Serra i Pagès- que aquesta entitat (elCADCI)

està destinada a fer un gran bé a Catalunya: ha de formar el llevat

de la nova Catalunya, emprenedora, altra volta rica i plena, com —

els Jocs Florals formaren el llevat de la Catalunya romàntica, en-

tregada als idealismes de la Renaixença". V. "El Poble Català" 24 -

d'octubre de 1910.

(232) "El Poble Català", 24 d'octubre de 191C1. "Acció", novembre 1910, p.

1-2. "Esta clar -s'hi diu en aquest butlletí darrer que amb tant de

doll d'idees patriòtirues com se venia vessant des del començament

de la festa, els aplaudiments no podien pas escassejar i en reall—

tat tots els oradors sense excepció de cap, es vegeren interromputs
•

diferents vegades en els seus discursos i a l'acabar foren sorollo-

sament ovacionats, però quan tingué lloc el parlament del senyor -
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don ¡Tanuel Folçuera 1 Duran nue representava la Diputació Provinci-

al, l'ovació fou tsn grossa cue arribe a prendre proporcions veri —

tableirent Rxtraordtriarles 1 en veritat es cue el senyor Folquera —

estigué molt feliç en les seves paraules." (El subratllat és nostre).

El text de la lYíemòria de la secció d'educació i els discursos de

Joan Bas, Eugeni de Veudrey, en nom dels professors, i dea f-uig i E_s

teve a l'obertura de curs, d'octubre de 1310, són transcrits a la -

"Revista Anyal" 1311, p. 172-178 i 184-134.

(233) "El Foble Català" del 24 d'octubre de 1910. "I per això fer -diu -

també Rahola-, unlu-vos, organitzeu-vos en federació o en una sola

associació tots els dependents. Sortiu i sortim tots d'aquest Isolda

ment que afebleix totes les energies. Associeu-vos tots, ajunteu to

tes aquestes" entitats disperses."

Pel que fa a Carneggie, aquest serà citat nombroses vegades i diver_

sos cops pels animadors del CADCI.

(234) "El Poble Català" del 22 d'octubre de 1911. Per a l'acte inaugural

d'octubre de 1911 també "Acció", desembre 1911, p. 1-2. També "Re-

naixement" del 25 d'octubre de 1910, p. 433-440. iïlartl i Julià, per

la seva banda, hi diria: "!\,o repetiré els elogis de cada any sinó -

que (...) diré lo que hi trobo a faltar, i és que amb l'obra del

Centre de culturo i patriotisme hi trobo un mancament d'acció soci-

etaria, Ja aue amb l'importància que té el Centre, podria encarri—

lar l'acció societaria de la nostra terra, avui tan desgavellada."

Pel que fa a la festa de 1911, V. la HTemòria de la secció d'educa —

ció, el discurs de Joan Sas i el d'Eladi Homs a la "Revista Anyal"

1912, p. 127-145.

(235) "El Poble Català" del 28 d'octubre de 1912. Pel que fa a la festa -

d'octubre de 1912 també; "Acció", novembre 1912, p. 3-4; "Renaixe-

ment", 31 d'octubre 1912, p. 536; la ÍYIemòria, i els discursos de

Bas i Soler i Rafael Pons -en nom dels professors a la "Revista —

Anyal" 1913, p. 323-337. El de Ramon Bassols del Centre de Depèn

dents de Sabadell a "De la nostra vida", portanveu del Centre de D_e

pendents del Comerç 1 de la Indústria de Sabadell, desembre 1912, -

p. 1-2.
*

(236) "El Poble Català" del 28 d'octubre de 1912.

(237) "El Poble Català", 24 d'octubre 1910.
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(238) "Revista Anyal" 1912, p. 137. V. més endavant els apartats -L'Acció

nacionalista del Centre i Les seccions entre 1910 i 1914.

(239) Memòria de la Secció Permanent üe Propaganda Autonomista. Curs de -

1913-1914.- "Revista Anyal" 1914, p. 116.

(240) nierròria de la Secció P. de Propaganda Autonomista.- "Revista Anyal"

1912, p. 177-176.

(241) ÍTeT.òria de la Secció Permanent de Propaganda Autonomista.- "Revista

Anyal" 1911, o. 202-203.

Ja la festa dedicada a Àngel Guimerà el Juliol 1909 no fou prou corn

correguda de socis (v. nota 236 del segon capítol). La PHembria de -

la Junta Directiva. Curs de 1909-1910, es queixava aue les cnnferèri

eles no eren prou concorregudes. V. "Revista Anyal" 1910, p. 104. -

Igualment la iïlemòrla del curs sngüent es oueixava del mateix, si bé,

a continuació subratllava, "per a evitar falses interpretacions, aue

el fet ds quedar mancades d'auditori algunes conferències no vol

dir, de cap manera, desviament ni tan sols indiferència dels socis

vers el Centre, perauè el fet és, també,•aue quan es tracta d'as

sumptes de cabdal importància per a la nostra vida social, vostra -

assistència no "falla". V. ÍTlembria del Consell Directiu. Curŝ  de —

1910-1911.- "Revista Anyal" 1911, p. 159. La Tiiemòria esmentada del

curs 1909-1910 indicava també com a raó de la falta d'assistència a

les conferencies, "les hores que ens velem obligats a assistir a

nostre treball quotidià" oue "ens impossibiliten de tot treball in-

tel·lectual, fent-nos cercar en les poques hores que ens queden —

lliures, lleugeres distraccions o fàcils converses". També influiria,

ben segur, el tema i el renom del conferenciant.

(242.) "Acció", juny 1911, p. 6.

(243) Eugeni d'Ors el 21 de desembre de 1909 feu la introducció^ Ramon RLJ

cabado, el O de gener de 1910 parlà sobre "Què és cultura?"; Juli -

Bassols, el 26 de febrer, sobre "Coneixement de si mateix"; Eladi -

Homs, el 12 de novembre, sobre "Paraules amigues als Joves negoci —

ants"; 1 Alexandre Gall, el 11 de març de 1911, sobre "L'escola i -

la vida en 1 'educació integral de 1 'home. El cas de la Catalunya —

d'avui". V. ."Revista Anyal" 1914, p.. 240. El text complet d'aquest

cicle'és a la "Revista Anyal" de 1911, p. 5-74.

(244) El 30 d'abril' de 1910 sobre "Quelcom de nacionalisme" en la aue rei
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vindicaria la necessitat de la unió en el nacionalisme. La 'conferèri

ela experimenta una assistència escassa de socis.- "Acció", _Juliol

1910, p. Q.

(245) El 14 de maig de 1910 sobre "El nacionalisme econòmic. La crisi d f_a

xa". A la conferencia "es condolgué de la separació que es pretén -

donar entre les nostres entitats econòmiques i el nacionalisme, es-

sent aixi aue tot és una mateixa cosa, doncs si el nacionalisme no

estès lligat amb les qüestions econòmioues aquest deixaria d 'ésser

un ideal i llavors quedaria convertit en partit més dels aue roma —

nen en nostra Catalunya (...). Acabà el Dr. ÍYlartl recomanant a tots

procuréssim unir ben fortament el nacionalisme amb les qüestions

econòmiques, car fent-ho alxi, podríem donar sortida a les diverses

mercaderies aue per excés de producció no tenen cabuda en el mercat

espanyol".- "Acció". Juliol 1910, p. 8.

(246) El 2G de novembre ce 1310 sobre "Ce catalanisme". "Acció", desembre

1910, p. 4, "Revista Anyal" 1314, p. 242.

(246 bis) Jordi Alemany en un article, j-rincipls, el 15 de novembre de —

1910, manifestaria: "Ésser catalanista no vol pas dir ésser conser-

vador o liberal-, monàrquic o republicà, avançat o retrògad. No vol

pas dir res de tat això i tot hi pot ésser comprés. Nosaltres, els

obrers, ens cal meditaries aquestes paraules (...). Ésser catalanis_

ta vol dir ésser català í estimar la Pàtria Catalana; desitjar-ll -

' la seva llibertat, el mateix nue en el politic, aue en l'administra

tiu que en el judicial."

En un editorial titulat Lo que som, el mateix 15 de novembre de

1910, la Redacció insistia: "El nostre periòdic no és ni avançat ni

retrògad; ni de l'esquerra ni de la dreta, ni del mig. Venim a fer

propaganda pura i exclusivament catalanista, prescindint de tota -

tendència i actuació política (...) car creiem sincerament que, com

deia en ffiaraga.il, tots són prou necessaris per a la marxa ascendent

i alliberadora de nostra pàtria. íYies dirà algú, candorosament, ¿és

possible que per sobre de vostra actuació catalanitzadora no porteu

en vostre ideal una actuació de tendències politiques que simpatit-

zin amb la Unió Catalanista, amb la Lliga Regionalista o amb el Ceri

tre Nacionalista Republicà? Contestem Ingènuament. Si. Es innega—

ble que els components de nostre periòdic tenen simpaties per l'ac-

tuació política, de la qual en fugim en el cas concret d'"Avant"; -
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però també és innegable que aquests components representen no sola-

ment en conjunt les tres tendències esmentades, sinó que fins algun

n'està distanciat de totes tres, encara aue en el fons en el can —

cret, en el nervi de la idea que és el catalanisme, existeixi el —

contacte. I precisament pernuè el oue ens junta és el•catalanisme,

i perquè també en algunes d'aquestes actuacions esmentades queda r_e

lagat, injustament, a segon terme, l'actuació catfjlanista, per cau-

ses que no volem discutir, és pel aue tenim la gosadia d'emprendre

la publicació d'aquest periòdic dedicat netament a fer propaganda -

catalanista. ï\'o s'entengui, però, aue venim a esmenar la plana a —

ningú. (...) no volem enfondir diferències ni volem esborrarprocedi_

ments polítics. Cadascú que segueixi la via cjue més li plagui, tre

ballant per Catalunya, car nosaltres creiem aue el dia que la salut

de la Pàtria ho exigeixi, les mans es Juntaran a una mateixa obra -

sense diferenciacions i sense antagonismes. Hi ha una cosa més for-

ta cue l'amor propi dels homes: 1'arror a la pàtria; i aquesta té la

Virtualität de Juntar els seus fills quan el perill s'apropa."

El 15 de desembre de 1310, Jordi Alemany.en un article titulat Pa-

raules serenes proposava de constituir "una Unió o Directori, neta-

ment catalanista, representatiu de totes les tendències que inte —

grin el moviment català i per a allò que afecti a catalanisme i delx_

em aue La Lliga, nue la UFNR i cue la Unió Catalanista, continuïn la

seva actuació en les demés coses aue afecten a la vida general dels

pobles".

El número corresponent al 31 de desembre de 1910, informava aue —

s'havia constituït "en aauesta ciutat, amb elements joves i repre—

sentant entre totes les diferents actuacions del catalanisme, una -

comissió, aplec o lo que sigui (el nom no fa la cosa) per ajudar la

tasca de revifar i aixecar 1 'esperit netament catalanista de la no_s

tra terra (...). El primer acte serà donat el 14 de gener al Centre

Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria, entitat —

neutral en qüestions politicues, fogar vivent de bons patricis i

camp obert a totes les belles iniciatives. Després seguiran altres

actes de propaganda en altres diferents entitats". Desconeixem si -

l'acte s'arribà a celebrar al Centre car no n'hem trobat cap üada.
•

(247) En el mateix editorial de comiat justificaven la desaparició d'"A —

vant": "A l'aparèixer Avant a llum, ens trovàrem que Ja havia sor —
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[ne traí la i Renaixement ambdós portant en el fons el nostre ma—

teix fi, si bé discrepant lleugerament en la forma i allò ens portà

un descoratjament: tenim la convicció aue els altres faran la tasca

amb rnés abnegació i amb més profit, mes continuàrem endavant... i -

per què no confessar-ho? La nostra voluntat ens ha fet traïció i

hem comprés aue no era possible actuar amb tota 1'energia en dos -

camps, sense perjudici dels dos.'Hem comprés que el que suposàvem -

seria un incís més de la lluita que venim sos-tenint pro Catalunya,

ens absorvia per enter les energies que ens nuedaven del treball nrua

nual i com anterior a "Avant" Ja teníem la nostra tasca que entenem

enlairada i de resultats positius per la í-àtria, i a més la feina -

d'"Avant" altres Ja la realitzen, ens quedem amb el primer."

(247 bis) Aquesta manifestació del delegat del CNR va motivar uns comenta_

ris desfavorables de Grant i Sala 1 de Francesc Rossell a "Renaixe-

ment" del 11 de sete-nore de 1C11, sota el títol, el del primer, de

Tríptic (p. 353-4), i el del segon, de La inoportunitat (p. 360-1).

En aquest darrer, Francesc Rossell, hi escrivia: "El Doctor Tartí -

Julià ens parlava dies enrera de què tant la dreta com 1'esquerra -

no compleixen degudament com a tais; i precisament, amb l'aouiescèri

eia dels prohoms, una i altra es creuen complir radicalment com a -

tais, renegant de les manifestacions del catalanisme (...). Vivim -

en una època, aue per fugir de tot acto que tinga caràcter de cata-

lanisme a seques, la inoportunitat pren forma en el cervell dels —

nostres homes. Si fos possible aboliria aouest mot, però tinc la s_e

guretat que a 1 'endemà el Sr. Alomar Ja hauria inventat la nova pa-

raula perifrástica. Deixem passar el temps. Dies de fortes lluites

vindran, i tant la dreta com l'esquerra es veuran obligades a cer—

car el bàlsam de patriotisme oue conserva la Unió Catalanista. Temps

vindran i sens trigar gaire que uns i altres sentiran les conseqüèn-

cies de les llurs conxorxes amb els elements essencialment antinaci-

onalistes."

A aquests escrits replicava, el 21 de setembre, a la mateixa revista

el delegat esmentat del CNR del Districte VI, en una lletra oberta a

Grant i Rossell (p. 371-372) en la que assenyalava la seva creença

que un míting en què hi participés la dreta i 1 'esquerra catalanes

fóra "contrapruduent". "També vaig dir que potser (i remarco aquesta

paraula) podria resultar dit acte beneficiós pel catalanisme, però -
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que això era discutible (i torno a remarcar), puig el més natural -

seria que esdevingués un retrocés, car encara no està acabad.a l'o —

bra de consciència catalana que estem realitzant, i l'ajuntament de

la dreta i l'esquerra, encara que solament fos en un míting commemo

ratiu, s'interpretaria com una claudicació d'ideals" (...). L'obra

del catalanisme no ha d'ésser el fer un partit d'elements- eue dis—

crepen 1 discreparan sempre, sinó el fer de cada català un naciona-

lista, siguin les que siguin les altres idees- que pugui tenir."

Aquesta lletra oberta fóra replicada per Grant i Sala en el mateix

número del 21 de setembre (p. 372), tot subratllant que en la frase,

motiu de la polèmica, ell no havia sentit aquell "potser", i afegia

més avall: "Ja rn'ha semblat després que vàreu potser exposar massa

espontàniament, impremeditacsment, la vostra opinió, però, de moment,

tant a mi com a la majoria dels reunits, que ens va produir l'efecte

Just, n'és bona prova els murmulls també espontanis amb què va ésser

acollida la vostra afirmació".

Francesc Rossell, per la seva banda, contestava el 23 de setembre —

(p. 384-5), en un article titulat Els punts sobre les lli; "(...) mai

em convencereu .-hi ¿ela- amb el que dieu d 'ésser contrapruduera la -

celebració d'un míting commemoratiu d'una data de la nostra història.

Fixeu-vos-hi bé que no parlem d 'unió ni de dissolució de dreta i

d'esquerra, sinó senzillament d'un acte commemoratiu (...) 1 encara

que hi prenguessin part homes de 1 'una i de l'altra branca del cata-

lanisme, fóra la cosa més lògica, perquè al cap i a la fi tots ple —

gats tenim un ideal comú -l'autonomia- que sinó avui, demà forçosa —

ment tindrem d'unir-nos per conquerir-la. Què enteneu vos, descone-

gut amic, per 1 'obra de consciència catalana? i com podreu fer creu-

re a ningú que un míting commemoratiu s 'interpretaria com una claud_i

cació d'ideals? Jo entenc fer obra de consciència catalana el catal^a

nitzar el nostre poble, procurant que la catalanitat siga en totes -

les manifestacions de la vida,, que no consisteix, com avui, per exem

ple, en llegir "El Poble" o "La Veu"; mentre la immensa majoria dels

nostres comerciants anuncien llurs establiments en llengua no català

na; protegeixen empreses estrangeres; neguen els homes adinerats

llur concurs a les grans obres de cultura, i envien, la immensa majo

ría també, llurs fills a escoles que no són pas catalanes. I què en

direm de la ssqona pregunta que us faig? Claudicació d'ideals? Esteu

equivocat; Jo us vaig a parlar amb tota franquesa -soc home d'esquer
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.ra, i amb tot i creure en tots aauests actes oue vos repudieu, no he

abandonat mai els meus ideals liberals (...)« Ferò, és que creieu

vos, bon amic, que la consecució de 1'autoncmia del nostre poble ha

d'ésser obra exclusiva dels homes de la dreta o de l'esquerra? Ko

amic, no: en bona hora que existeixi una dreta i esauerra catalanes,

però ben catalanes, enteneu? sense claudicacions de catalanisme (..)•

I finalment, discrepin o no dreta i esquerra, el dia que la Pàtria -

ho demani deuen unir-se (...)• Però Jo estic convençut, convençudis-

sim nue Jamai, mai, aconseguirem catalanitzar el nostre poble mentre

la influència forastera hi predomini; i aquesta influència, sincer -

amic, subsistirà eternament mentre l'esquerra i la dreta fassin con-

xorxes amb elements d'enllà de l'Ebre que sempre procuren apropar-se

a nosaltres, no per a fer més factible la consecució del nostre ide-

al, ans al contrari, per a fer-lo impossible, predicant al nostre p£

ble idealitats radicalment oposades a les nostres."

(248) "Acció", gener 1511, p. 3. "La seva fe catalanista -diu de Collell,

secretari de la Secció de Propaganda d'ença del Juny de 1509- el

feia Incansable i el seu amor pel nostre'Centre ens feia veure en -

ell un Jove dels que són una falaguera promesa per a continuar i ti-

rar endavant la tasca començada per nostra entitat". La memòria de -

la Secció de Propaganda del curs 1910-1911 també remarcava el seu e£

tusiasme i activitat a favor cel CADCI. V. "Revista Anyal" 1911, p.

202. El primer aniversari de la seva mort, la diada de cap d'any, la

Junta de la Secció de Propaganda, amb un petit grup de socis, visit_a

ren la seva tomba i Francesc Rossell hi llegí una breu nota de re —

cord.- "Acció", març 1912, p« 4. V. el breu parlament de Francesc -

Rossell a "Revista Anyal", 1912, p. 113-114.

(248 bis) V. més endavant, p.153,

(249) V. capital segon, p.51 i nota 130. "Acció", Juny 1910, p. 2-3. "Re-

vista Anyal" 1911, p. 141-152. El Concurs Lexicogràfic volia conti —

nuar i completar el celebrat pel Centre Popular Catalanista de Sant

Andreu. Els treballs havien de presentar-se en forma de llistes de -

noms en ordre alfabètic, com en els diccionaris, o, millor, encara,

pel sistema de cèdules o de paperetes, "seguint les instruccions que

dóna el Dr. Alcover en la "Letra de Convit". Cada nom hauria "d'anar

acompanyat de la seva definició i dels diferents sentits en ouè s'es

merci dins d'una mateixa professió..Els treballs havien d'ésser inè-
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dits i no podien coincidir tampoc amb cap de les definicions dels -

treballs presentats al Concurs del Centre de Sant Andreu, a punt de

publicar-se en aquells moments. El Jurat qualificador el formaven:

Alcover, president, Josep Arañó, Domingo Aumatell, Joan B. Berenguer,

Joaquim Cabat, Eudalt Canibell, Folguera i Duran, ¡Ylas Bagà, Puig i -

Esteve, Serra i Pages, Joan Tarascó, manuel Urgell' i Pons Ferreras,

secretari.

Pel que fa als 13 pre-nis, aquests eren de l'Agrupació Catalanista -

del Casino Mercantil (75 pts) sobre borsa; de Viuda i fills de Fran-

cesc Cabot, industrials (50 pts), sobre joieria i platería; de Ca —

ralt i ela., fabricants (ICO pts), -sobre indústries tèxtils de lli

i cànyarn; del Centre de Dependents de Sabadell (5D pts), sobre tema

lliure; del -Col·legi de l'Art ¡Ylajor de la seda (2CO pts), sobre in-

dústries de IB seria; del Gremi de Fabricants de Sabadell (5C pts) s£

ore indústries tèxtils de la llana; de Joaquim Horta, Industrial

(50 pts) sobre Impremta; de J. ffacià, Industrial (50 pts), sobre

Joieria i platería; de Joan ffias Baga, fabricant (50 pts), sobre ma-

nyeria; de -Tatas i eia, fabricants (100 pts), sobre fabricació de

teixits elàstics; de Viuda de Josep iTiiauel I Rius, industrial ( 100 -

pts), sobre relligat de llibres; de Nicolau ÍYliralles, industrial, -

(75 pts) sobre litografia; de donant anònim (100 pts), sobre indus —

tries tèxtils de llana; de Joan Tarascó, industrial, (50 pts), sobre

picatge de cartrons "Jacquard"; de Torres i eia d'Olot, fabricants -

(75 pts), sobre fabricació de productes ceràmics; del Consell Direc-

tiu del CADCI (50 pts) sobre comerç i comptabilitat; de la Secció

d'Educació i Instrucció del CADCI (50 pts), sobre tema lliure; i de

la Secció de Propaganda Autonomista del Centre, també, (50 pts) so —

bre tema lliure.

(250) Memòria cel Consell Directiu. Curs de 1910-1911.- "Revista Anyal" -

1911, p. 158.

C251) memòria del .jurat qualificador.- "Revista Anyal" 1911, p. 145 I sgs.

El secretari del Jurat es dolia que sols dos treballs s'haguessin —

presentat per a millorar i completar aquells temes que havien estat

objecte d'elaboració en el Concurs esmentat del Centre de Sant An —

dreu, I que .alguns temes haguessin restat deserts: els de Joieria I

platería, teixits elàstics, productes ceràmics 1 comerç I comptabiLl
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tat; en canvi els de tema lliure havien estat força més concorre—

guts. Els autors de premis o accèssits eren Josep Gisbert, iïlelcior

Calvet, Laurea ffialet, Josep Pliveras, Josep Sala, Antoni Careta, -

Joan ¡Yïorera, Torres Tomàs, Salvador Casamitjana, Torrent Roig, Mar-

tí Calvet, Albert Aldric, Gabriel Nogués 1 Josep Clot.

(252) Deia la mateixa Pflemòria del Consell Directiu, esmentada a la nota -

250, "Doncs bé, després de dos anys de treballs persistents, el cori

curs prou arribà a organitzar-se, i es recolliren premis en metàlic

a Barcelona, a Sabadell, a Olot, en nombre de IB, i aquests premis

sumaren la important Quantitat de 1325 pts., i vingué el propi iïln.

Alcover a presidir la festa de repartiment, i aquesta sala d'actes

s*crnpli de gom a gen; però el desig del Consell Directiu no es vegé

satisfet, el" lèxic comercial català restà sense aplegar, el tema de

"comerç i comptabilitat" quedà desert. £s acuest, un cas tan inau—

dit ccm inescarat i fins podríem dir imperdonable, per als moltis—

sims socis que positivament estan en condicions d'haver pogut pren-

dre part en el concurs. El C.D. n'ha hagut greu contrarietat."

(253) "Acció", desembre 1913, p. 3.

(254) "Revista Anyal" 1014, p. 187. "Acció", desembre 1913, p. 3-4. El cos

de col·laboradors quedava format per Pere Alier i Amar, delegat de -

la Csmbra de Cnrprç i T.aveqació c's Barcelona; Camil Almun.l, delegat

de l'Aliança Industrial de Barcelona; Santiago Andreu i Barber de -

l'Associació de Patrons Blanquejadors, estampadors, tintorers i —

aprèstadors; Josep Arañó, fabricant i membre del Jurat del Concurs

Lexicogràfic; Joan Arús i Colcmer, de la Cambra Oficial del Comerç

i ris la Indústria de Sabadell; Ramon Batlle, professor i membre del

Jurat del Concurs Lexicogràfic de 1908; Daniel Blanxart i Pedrals,

catedràtic i delegat de l'Escola Industrial de Terrassa; Camil Cots,

catedràtic, de Barcelona; Josep Domindo, del Col·legi de l'Art fila —

Jor de la Seda; Fompeu Fabra, de la Secció Filològica de l'Institut

d'Estudis Catalans; Joan Feu 1 Panyelles, catedràtic i vocal de la

Comissió Organitzadora del Concurs Lexicogràfic de 1910; Domingo Cl

menez i Sentias, del Foment de la Sericultura Espanyola; Francesc -

ÍYlarch, fabricant, de ÍYIanreso; Manuel ffiasó i Llorens, catedràtic i -

delegat de l-'Escola Industrial,- de Vilanova i la Geltrú; Jaume

Oller, de la Unió Industrial; Jeroni Oller, de l'Escola Industrial,

de Barcelona; Venanci Palet, del Centre Industrial de Catalunya; GIJ
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mersind Feig, del Centre de Dependents de Sabadell; Rafael Pons i

Ferreras, del CADCI; Ramon Pons, del Centre F-opular Catalanista de

Sant Andreu; Alfred Rarroneda i .lolder, catearàtic, ce Barcelona, Emi

li Riera, catedràtic, delegat del Foment del Treball Nacional i mem

bre del Jurat del Concurs Lexicogràfic de 190Ü; Raimon Roca, cate —

dràtic, de 3arcelona; Pau Rodon i Amigó, catedràtic 1 deleyat de -

l'Escola de Teixits de Badalona; Isidre Serra i Borràs, catedràtic,

de Barcelona; Ramon N'. Soler i Vilabella, de la Cambra Industrial -

de Barcelona; Joan Tarascó, industrial i membre del Jurat del Con —

curs Lexicogràfic de 1910; íTiquel Travaglia i Curtis, professor, de

Barcelona; i Josep Viladevall i iTateu, de l'Associació Professional

de Dependents de .í'ataró. Al capítol sequent referim la conclusió

d'aauest tema. V. p. " í. 3 .

(255) "Revista Anyal" 1"14, p. 184. "Acció", febrer 1911, p. 2. "Revista

Anyal" 1011, p. 150.

(256) Les proposicions de Folguera i Duran foren un nou element que esti-

mula els atacs cue els mitjans de l'esquerra i els nacionalistes

"purs" feien a Prat de la Riba. En efecte, la Diputació aprovà d Mils

sar la bandera catalana si bé junt a l'espanyola i arr.ta l'acceptació

d'una esmena d'Albó en la qual es feia constar aue "l'enlairament -

de la bandera catalana no significava cap desaféete a Espanya, sinó,

pel contrari, una nova afirmació d'amor a Espanya 1 a les demés re-

gions germpnes, representades totes elles per la bandera espanyola";

fou rebutjaria la qüestió de la protesta per "l'actitud del ministre

d'Espanya a la República Argentina"; pel que feia a la cooficialitat

de] català, es reconeixia "solaT.ent el dret d'usar-se dita llengua

en tots els actes i documents de la corporació de conformitat amb -

les lleis"; i era aprovat el dictamen de la comissió d'hisenda so —

bre la proposició de Folguera "encaminada a aconseguir la restitu—

ció de la personalitat autonòmica de Catalunya amb plena autonomia

administrativa. En ell se declara que la Diputació continuarà treb_a

liant per la reconstitució econòmica-del Principat sens perjudicar

la natural armonia entre totes les regions i que es posaran els —

acords en coneixement del govern, de totes les diputacions i dels -

representants a Corts de Catalunya." V. "Cent Nova", de Badalona, -

19 de febrer ús 1910, p. 3. El text de les propostes de Folguera a

"El Poble Català" del 11 de gener de 1910.



169
L'actitud de Prat en el fort debat que segui a acuestes propostes

obri una viva polerr-ica. "Cent Nova", per exemple, el 26 de. febrer -

de 1910, manifestava, entre d'altres coses, "Si tots els catalanis-

tes que varen votar contra les patriòtiques proposicions d'en Fol —

güera fossin d'aquesta mena ("de la pasta .d'en Plaja i l'Albó"), en

faríem poc cas. ¡Ties el catalanisme d'en Prat de la Riba no era pas

d'aquests senyors. A ell si que li donàvem un lloc d'honor en les -

nostres fileres; a ell si nue el seguíem com un capdavanter del nojs

tre moviment... fPes avui tot ha canviat; 'la seva situació és ja

prou clara per a no donar lloc a dubtes; la seva aliança amb els c_a

cics, sistema Sostres és un fet no sols en les grans qüestions de -

càrrecs, sine en les grans questions de catalanisme. Davant dels —

fets no hi valen sofisrres. L'acord d'hissar la bandera catalana a -

la Diputació ha auedat desvirtuat amb el seu Deneplàcit per una es-

mena espanyolista GUP l'Albó va escamotejar al lerrouxista Fich. La

protesta centra 1'aqrsvi inferit a la bandera catalana a Xile i 3ue

nos Aires, va quedar ofegada amb el seu vot. La llengua cat£ilana, -

ha quedat, gràcies a ell, a la Diputació, en el mateix estat d'a —

bans i la cooficial!fcat rebutjada amb arguments que no mereixen és-

ser tinguts en compte (...). La part referent a l'autonomia adminia

trativa va quedar també reduïda al no res, a una modesta descentra-

lització per a l'ús de qualsevol provincià espanyola (...). Fel ma-

teix motiu que no podem oblidar el que el Senyor Prat de la Riba'ha

fet per Catalunya, tampoc podem deixar passar sense protesta, actes

cue, al nostre judici, són una palesa negació dels ideals per ell -

mateix sostinguts. Consti, doncs, que en aquesta ocasió com en to —

tes, estem sempre al costat dels que defensin íntegrament les doc—

trines nacionalistes, siguin quins siguin."

Els atacs contra Prat donarien lloc al manifest encapçalat per fflar_a

gall i signat per Ramon Picó, Francesc ÍYlateu, Jacint Laporta, Niar —

cís Oller, Eusebi Güell, Albert Rusincl, Francesc Romaní, Ribera i

Rovira, Joan Alcove, ÍHassó Torrens, Rubió i Lluch, Lluïs millet, IM

quel 1 Planas, Claudi Cmar, Sebastià Farnes, Bartomeu Amengual, Gus_

tau Gili, César August Torras, Manuel Folch 1 Torras, Carles Jordà,

R. E. Quintana i Josep Roig, En honor d'en Prat de la Riba, en el -

qual manifestaven que "La discussió que fa poc hi hagué a la Diputa

ció Provincial de Barcelona sobrs 1'ús de la llengua i de la bande-

ra catalana ha deixat en els cors un malestar que convé esvair de -
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seguida. La lluita es concrete! al capdaval-1 en posar ea dubte la

lleialtat catalanista ÜeL president don Enric Prat de la Riba; i com

que per damunt dels apassionaments promoguts amb tal ocasió hi ha —

l^interès suprem de Catalunya en servar els prestigis cabdals de la

seva causa, siguin ¿el costat nue siguin, és menester oue els homes

que solen intervenir menys en 1'ardència dels combats polítics, ens

sentim més lliures d'anuells apassionaments (...) i (...) recordem -

als politics més apassionats on està 1 'essència i la virtut del cat_a

lanisme, i convidant-los a fondre les passions naturals de cada mo—

ment en l'amor ferm i immutable a Catalunya, procurem unir-los amb -

tot el poble a nosaltres en un acte. reparador• del mal que a la pa —

tria pogués pervenir de les internes hotalles. Anuest acte ens ha

semblat aue,. pel cas, podria ésser la reimpressió per subscripció p£

pular de 1 'obra de don Enric f-rat de la Riba La nacionalitat catala-

na (...)."- "Autonomia", abril de 1910.

La Unió Catalanista rebutjaria de col·laborar a aquest homenatge pe_r

què pretenia "reivindicar al senyor Prat de la' Riba una perfecta con_

ducta nacionalista, en les sessions de la Diputació Provincial en

les cue es discutiren les proposicions de nostre expresident D. íïïa —

nuel Folguera i Curan, en les quals sessions el senyor Prat de la Ri

ba s 'oblidà de les doctrines per ell propagades i de les que ha sus-

tentat sempre la Unió Catalanista" si bé la Junta Permanent de la

Unió, en la seva comunicació,•reconeixia "els mèrits que el senyor

Prat de la Riba té contrets amb Catalunya i no li dol fer constar —

oue si l'homenatge tingués un fi concret, referent als mèrits al·lu-

dits, la Unió Catalanista s'hi adheriria creient complir un deure pj3

trlòtic.-" "Gent Nova", 11 de juny de 1910.

(256 bis) "Acció", febrer 1910, p. 1-2. Tanmateix l'adhesió a Folguera i

Duran no pressuposà, si més no oficialment, una actitud negativa en-

front d'en Prat; i així, el CADCI apareix com una de les entitats

que té una llista de subscripció per a la impressió de La nacionali-

tat catalana a la revista "Autonomia" de Juny de 1910, p. 230.

("257) "El Poble Català", 5 d'agost de 1910.

(258) "Prescindint de les rellevants Qualitats -diu també el mateix escrit-

que tothom reconeix i ha admirat en el mestre Lamotte de Grignon; —

àdhuc i l'absoluta ignorància d'aouell senyor San José, de qui no ço

neixem cap títol ni cap mèrit; prescindint del desig aue s'ha mani —
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festat en sentit favorable 1 vehement envers el mestre-Lamotte; mal-

grat el fallo d'un jurat competentíssim a favor del mateix mestre,

Jurat nomenat per l'Ajuntament amb majoria lerrouxista; no obstant

l'acord de la Comissió de Governació, també amb majoria lerrouxista

i també favorable a l'indicat mestre; contra tot sentit cornú, contra

tota lògica, contra tot respecte, la majoria lerrouxista de l'Ajun-

tament s'ha pronunciat contra el mestre Lamotte de Grignon i per a

afavorir aauell senyor San José els mateixos que en la comissió de

governació votaren a favor del primer, en la sessió municipal voten

en contra."

(259) "El Poble Català" del 8 d'agost de'l91ü informa, per exemple, de di-

verses protestes, d'un qerent de dues cases de comerç, el qual s'adhe

reïx al projecte del CADCI "d'un tancament general de portes", de la

Unió Filarmónica de Barcelona, del Sindicat fTusical, de l'Orfeó Bell

ÍYIontseny. "El Foble Català" del 9 d'agost informa de l'adhesió a la

protesta del Centre del Foment de la sardana i publica lletres de -

protesta de particulars. El 10 d'agost, el mateix diari segueix pu-

blicant escrits de protesta, col·lectius i individuals, adhesions a

la positura del CAOCI, etc. Igualment, segueix fent-se ressò de —

l'afer els dies següents. "El Poble Català" del 13 d'agost, assaben_

tava de la constitució d'una comissió d'artistes per a empènyer la

protesta, formada per Enric Granados, Domingo Mas i Serracant, Frari

cese Pujol, Joaquim F ena 1 Gaspar Brunet.

(26D) "La Veu de Catalunya", 18 d'agost de 1910. iT-és de 47 entitats hi -

eren representades en aauesta reunió que presidien Vidiella, Grana-

dos, ÍTas, Pujol, Pena i Brunet. V. també "El Poble Català" del ma-

teix dia.

(261) "El Poble Català" del 26 d'agost de 1910.

(262) "El Poble Català" del 1 de setembre de 1910.

(263) "El Poble Català" del 17 de setembre de 1910. "Acció", setembre 1910

p.l.

(254) "El Poble Català" del 30 de Juliol de 1911. L'abril de 1911, el CAD-

CI també participava en una reunió d'entitats nacionalistes a l'As-

sociació Nacionalista Catalana en la qual s'aprovaria la celebració

de la Festa Nacional Catalana. Hom convocava la propera reunió de la

comissió al CADCI. V. "Renaixement" del 22 d'abril 1911, p. 118.
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(265) "Renaixement", 5 d'agost 1911, p. 291-293.

(266) "Renaixement", 5 d'agost 1911, p. 292.

(267) Pere Pasqual, durant el míting faria referència al conflicte de les

banderes al que ens referirem al capítol anterior: "Ahir era en

Fuentes, un governador imposat pel centralisme, qui volent fer

arriar les banderes catalanes de les nostres associacions i entitats,

es veia envoltat per milers de banderes arborades arreu de la nostra

ciutat".

(268) El discurs íntegre de Francesc Rossell a "Renaixement" esmentat, p.

295-2S7.

(269) La premsa catalana dedicaria a la qüestió espais abundants. Casals i

Feypoch, col·laborador de "Renaixement" i soci del CADCI publicaria

un article, en aquesta mateixa revista, el 29 de Juliol 1911, p.281,

titulat Ja hi tornen, en defensa del dret civil català. Comentant la

mateixa qüestió, Alcántara Gusart, també soci del Centre, escriuria,

a la mateixa publicació el 19 d'octubre de 1911, p. 419, un altre e_s

crit, titulat A les armes catalans que ens han declarat la -guerra.

(270) "El Poble Català", 3 d'agost 1911, iïie.-nbrla de la Secció P. de Propa-

ganda Autonomista.- "Revista Anyal" 1912, p. 179: "Nosaltres crèiem,

efectivament, que la missió oue el Centre deu realitzar és la de —

l'educació tie les multituds en sentit patriòtic i cultural,i a això

anàvem amb els actes oue a més portem realitzats, com el míting de

les Notaries, el prirr.er celebrat d aouest objecte (...)".

(271) "El Poble Català", 6 d'agost 1911. "Renaixement", 12 d'agost 1911,

p.305-307.

(272) Què ens tornem mesells?.- "Renaixement", 12 d'agost 1911, p. 307-308.

(273) "El Poble Català" del 19 de novembre de 1911. Puig i Esteve, segons

aquest diari, seia a la presidència, dalt de l'escenari. V. Tembé

"Acció", desembre 1911, p. 2. Puig i Esteve i Fons Ferreras, en nom

del Consell Directiu havien signat la comunicació d'adhesió del CAD-

CI a la Comissió d'Estudiants organitzadora del míting, publicada a

"El Poble Català" el IB de novembre de 1911.

(274) "El Poble Català" del 19 de novembre de 1911. Cal assenyalar, d'al-

tra banda, que Lerroux mateix s'havia adherit al míting.

(275) '1E1 Poble Català", 31 gener 1912. D'acord amb la resposta donada a
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les Interpel.lacions de Ventosa 1 Carner al Congrés.

(27G) Lo de les Notaries* Centralisme vergonyós. La solució! "El Poble Ca

talà" del 19 de febrer 1913.

(277) "El poble Català", 24 febrer 1313. "Renaixement", 27 febrer 1913,

p. 103.

(278) "Acció", març 1913, p. 2. Sobre aquest afer, vegi's també HURTADO,

A.- op. cit., p. 230.

(279) "Revista Anyal" 1914, p.185 i 243. El 1 d'agost de 1911 el Consell

Directiu acordava que ell i la Secció de Propaganda acudissin per

separat a la informació pública. El 9 d'agost de 1911, hom aprovava,

al si d'aquella Secció, el treball a presentar per aquesta darrera.

(280) "El Poble Català", 17 d'agost 1911.

(281) "El Poble Català", 16 d'agost 1911. "Nosaltres, obrers, -hi deien,

també entre altres coses- que coneixem la manca de medis en què es

troba per a son desenrotllament la nostra pàtria, opinem que la —

unió de les quatre Diputacions catalanes formant un sol nucli, és

d'una trascendencia capitalíssima (....)".

(202) "Revista Anyal" 1914, p. 244. "Acció", gener 1912, p. 5.

(283) "El Poble Català", 15 de Juliol de 1912. El títol complet era: "Les

Mancomunitats al Congrés Espanyol. Posició dels partits polítics

davant de la qüestió catalana. La Mancomunitat 1 la llibertat de Ca

talunya." A l'escenari seien personalitats de la UFNR 1 de la Unió

Catalanista. Figuraven representacions i delegacions de la Unió Ca-

talanista, CADCI, Ateneu Gracienc, CNR, UFNR de diversos districtes,

diverses entitats polítiques de signe republicà, Centre Nacionalista

Català de Balaguer i "El Poble Català"; ni "La Lliga" ni "La Veu de

Catalunya" hi eren presents.

(284) AINAUD," J.iï!.-JARDÍ, E.- Prat de la Riba; home de govern.- p. 111.

(295) AINAUD, J.(Y).-JARDÍ, E.- op.cit., p. 112. "El Poble Català", per exem

ple, des de molts dies abans hi dedicava moltes planes. La manifes-

tació, certament, organitzada sense color partidista, reprenia el

sentiment solidari.

(206) "Acció", novembre 1913, p. 3.

(287) AINAUD, J.¡Yi.-JARDÍ, E.- op. cit., p. 112
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(200) "Acció" novembre 1913, p. 5-6. "Acció", abril 1932, p. 40: "La Sec

ció hi ha intervingut activament, ha format part de la Comissió Or

ganitzaríora i la bandera del centre, acompanyada d'un fort contin-

gent de socis, ha acudit a la manifestació 1 ha provocat intenses

ovacions al seu pas".

(2Ü9) La lletra duia signatura del 14 d'abril de 1914.- "El Poble Català",

16 d'ahrll 1914.

(290) PTerr.oria de la Secció P. dp Propaganda Autonomista.- "Revista Anyal"

1912, p. 170.

(291) Els nostres propòsits.- "Acció", gener 1912, p. 4. Hom hi declarava

també:"(...) el propòsit que avui anem a portar a la pràctica no és

més que un deure dpls joves que dirigim aquesta Secció, puig cue si

com a propaqondistes hi tenim una obligació, els estatuts nostres

ens ho indiquen. Kanal tres anem a extendre a arreu del nostre poble,

i amb col·laboració ce les demés seccions (..»), res més que l'obra

altament educativa que en la nostra Barcelona, el Centre realitza.

L'aspecte polític, l'aspecte social, l'aspecte educatiu. Volem anar

a predicar al poble, i amb l'exemple de la nostra obra, Catalanisme,

acció Social, Cultura. Volem anar a convèncer el poble de la noble-

sa i bondat de l'ideal nacionalista; de què els catalans tenirn un

deure ineludible, el de lluitar de tot cor per a l'alliberació de

nostre estimada Catalunya, i de què l'home que no es preocupa del

benestar del seu poble, és indigne de viure en el mateix. Volem —

anar a predicar al poble de Catalunya, que l'home que treballa pel

pa que ens dóna vida, té dret a totes aquelles reformes que les n£

cessitats de la vida li exigeixin (...). Amb l'exemple del nostre

Centre (...) anirem a predicar arreu de Catalunya la creació d'es-

coles catalanes en ouines a l'ensems que s'eduqui al poble, se li

ensenyi a estimar a la Pàtria. Volem, en un mot, procurar la crea-

ció de centres similars al nostre. " (El subratllat és nostre)

(291 Bis) "Acció", febrer 1912, p. 4.

(292) ROSSELL, F.- iremòrla de la Secció' P. de Propaganda Autonomista.-

"Revista Anyal" 1912, p. 178-179. A la mateixa Memòria del curs

1912-1913 ("Revista Anyal" 1913, p. 364), hi llegim: "Dins nostra

Secció sempre ha predominat la idea de sortir per tots els indrets

de Catalunya a propagar l'obra del Centre; a sembrar la llavor del
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noble irieal que ens gula, a fer obra educadora 1 a l'ensems a fer

pàtria; però quasi sempre hem topat amb dificultats que amb el —

temps seran vençudes, però que per ara han impedit nostres propò-

sits".

La ciutat en la aue fracassà el projecte"d'organització d'un mi—

ting, i a la que en concret es refereix el text, sembla que fou

Terrassa. Efectivament, "Acció" de febrer de 1912, p. 4, anuncia

la celebració "a mitjans d'aquest mes al Centre del Comerç de la

industrial ciutat de Terrassa", del "primer míting de la campanya

de divulgació de l'obra del Centre". I el mateix butlletí de març

de 1012, p. 4, n'anunciava la suspensió, "fins a nou avís, a prec
r*

dels elements co-crganitzadors de la susdita ciutat".

(293) "Acció", maig de 1512, p. 5-7. "El Foble Català", 11 d'abril 1912.

(294) yembrla d.--il Conseil Directiu.- "Revista Anyal" 1912, p. 122. "Ifer-

cès ¿j aquell afortunat míting -diu també la ff.emòria-, podem dir que

al celebrar el Centre les festes del XIX Aniversari de sa fundació

tinguérem el goig immens de comptar entre nosaltres a uns nous gejr

mans, als companys de Mataró, per 'als auals les nostres festes de-

gueren constituir un escaigut complement d'acuell míting, car sa

celebració revestí una solemnitat encara no assolida per cap dels

anteriors aniversaris i patentitzà clarament l'admiració que insp_i

rem entre les corporacions i entitats amigues de més relleu".

(295) "Acció", abril 1913, p. 4. TCés tard farem referència a aquest ci-

cle. V. la nota 780. La conferència de ûas, Juntament amb les al-

tres, fou publicada: Llibre del primer curs d'Estudis comercials de

Terrassa.- Terrassa, 1913. La conferència de Bas, p. 90-1D6.

(296) BAS, J.- Organització de Centres de Dependents, dins del llibre cl

tat a la nota anterior, p. 105-106.

(296 Bis) ALBO Y IY1ARTI, R.- Barcelona caritativa, benèfica y social. V.II

Barcelona, 1914, p. 230.

(297) "Revista Anyal", 1914, p. 191. . •

(298) "Renaixement", 19 de maig 1912, p. 236.

(299) "El Poble Català", 6 de'maig 1912.
*

(300) "Renaixement", 19 maig 1912, p.236.



(301) "El Poble Català", 6 de maig 1912.

(302) "Renaixement", 19 maig 1912, p. 237

(303) "El Poble Català", 6 maig 1912.

(304) "Renaixement", 19 maig 1912, p. 237.

(305) id nota anterior.

(305 Bis) Memòria del Consell Directiu.- "Revista Anyal" 1912, p. 122.

(306) "El Pobla Català", 14 de setembre 1912. L'article IX, esmentat, as-

senyalava que "la lenrjua española es la oficial del Congreso; sin

embargo cada miembro podrá hablar en su lengua nacional. En este c_a

so, uno de los individuos de la mesa, se encargará de hacer un ex-

tracto en español".

(307) "El Poble Català", 14 setembre 1912.

(30?) id nota anterior.

(309) Foc abans de l'incident, Francesc Rossell havia escrit un article a

"El Foble Català" del 20 d'agost de? 1912, titulat A propòsit del X

Congrés Internacional de Taquigrafía^ en el que remarcava la impor-

tància ds la taauigrafia.'Després, "El Poble Català" hi dedicaria

informacions: El del 14 de setembre Ja esmentat, el del 15 publica-

va un article, titulat, A propòsit del X Congrés Internacional de

Taquigrafía. La taoulqrafia catalana, en què explicava el sistema

de la tncuigrafla catalana. Els següents dies hi seguiria dedicant

espais.

(310) "El Foble Català", 20 de setembre 1912. La lletra de Puig i Esteve,

expressava disgust i sorpresa per la comunicació del secretari de le

comissió organitzadora del Congrés. Puig atacava la interpretació

que havia fet la comissió esmentada de l'article XIX del Reglament:

"Claro está que quieren ustedes decir que la lengua oficial será la

castellana, a la cual llaman ustedes española por autonomasia. Pero

es que nuestra lengua, la catalana no es española? i Ah ! segura-

mente que no se atreven ustedes a- hacer francamente tal afirmación

de separatismo. Pero no es eso. La lengua oficial del Congreso será

la castellana. Admitido. Por eso, nosotros, cumpliendo estrictamen-
*

te el Reglamento y para evitarles a ustedes la molestia de traducir
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la fíiemoria de nuestro ponente se la mandamos en castellano. Lo que

hay es Due para defenderla, afirmamos que el citado articulo XIX

del Reglamento, nos autoriza a hacerlo en catalán. Porque para no-

sotros catalanes, nuestra lengua nacional es la catalana.¿Querían

llevarnos ustedes a esta conclusión? Pues" ya está. Con toda claridad

y franaueza, con franqueza catalana, la sentamos (.».)." Remarcava

Puig que al Congrés, hom hi parlaria en alemany, francés, anglès,

etc. "Encambio a nosotros, catalanes, no se nos nuiere; a nuestra

hermosa lengua, cuyas glorias no vamos a enaltecer porqué está muy

por sobre de sus detractores, se la rehusa. »Separatistas! Separatis_

tas! (.».)". D'altra banda, interroga Puig, des de quan la llengua

castellana és la llengua oficial de l'Estat? I segueix després:

"Dice al final: No hay nue decir que estaban totaln-gnte descartados

les dialectos (en els Congressos precedents). ¿Qué quieren ustedes

decir con esto?¿Qué el catalán es un dialecto?¿Todavía eso del dia-

lecto, señores? (...) semejante error puede tolerársele a un patán,

pero es indigno de las luces intelectuales de ustedes (...).

Reunida la Sección Especial de Taquigrafía (...) ha acordado y yo

me honro en comunicárselo a usted, retirarse del Congreso, protes-

tando de la interpretación centralista que dan ustedes al tantas ve

ees mencionado articulo del Reglamento y haciendo pública su deter-

minación para conocimiento de la opinión pública de nuestro pals y

de los señores asambleístas extranjeros que acudan al Congreso (...).

Y no creen ustedes QUR por eso la tacuigrafia catalana y nuestro si¿

tema sufran detrimento. Una y otro progresarán con el avance cons-

tante del sentimlento de la personalidad viva e indestructible de -

Cataluña. Y en otro Congreso fuera de España, nos presentaremos pa-

ra obtener el reconocimiento y el aval de los hombres de ciencia,

que en nuestro .Estado no podemos alcanzar hoy por ese espíritu uni-

tario que todavía les domina a ustedes y que ha llevado a la ruina

de España."

(310 Bis) "El Poblé Cátala", 23 i 28 de setembre de 1912.

(311) "El Poble Català", 25 setembre 1912.

(312) "El Poble Català", 9 d'octubre 1912.

(313) temeria de'la Secció Especial'de Taquigrafía.- "Revista Anyal" 1913,

p. 344: "Immediatament -després d'haver adreçat el ponent el resum
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del seu tema al secretari del Congrés, indicant que fóra llegit en

català- els bons patriotes madrilenys ens escrlgueren dient-nos que

no s'admetien dialectes i, considerant el català com a tal, no es

podia usar en les discussions aue en el Congrés tinguessin lloc. £1

fet no era nou i per tant era previst: la' continuïtat de la salvat-

ge anticatalanitat d'aquella gent, el pedanterisme etern, i nos-

altres preferirem quedar-nos a casa abans que ajupir-nos a la imbè

cil imposició dels mangonejadors dels Congrés. Ens creuarem cartes

que esdevingueren després públiques; la premsa de Barcelona i la —

madrilenya cementaren el fet i nosaltres donàrem una conferencia -

per a explicar les causes de la nostra retirada. I l'incident hau-

ria finit Ja aquí si no s'hagués donat el cas de què una fulla por-

tantveu d'una societat de nostra ciutat no s'hagués pres la lliber-

tat de comentar l'incident negant-nos raó i fins negant el fet.

Això ens portà a una polèmica, però tot seguit 1'anandonàiem perquè

nostres contrincants, mancats de raó, tingueren de fer ús tot se-

guit de frasses mals sonants. 1 com que nosaltres ens preciem de -

de tenir cultura, i per consegüent de posseir bona educació, dccid_í

rem tallar tnta discussió amb els que ens demostraven tenir manca -

de sentit ètic."

La fulla en aoestió, era "La Taquigrafía" de setembre-octubre 1912.

L'article Después del Congreso. Impresiones y enseñanzas, manifes-

tava, entre d'altres coses, "Otra ofuscación queremos desvanecer y

es el infundio propalado, y del cual se hicieron eco algunos perió-

dicos de esta localidad, de que el idioma catalán habla sido recha-

zado por el Congreso. El dia que estaba reunido el Congreso en ple-

no, después de aprobadas las conclusiones de las diversas secciones

y haber hecho uso de la palabra los diferentes representantes ex—

tranjeros para-expresar sus complacencias por el éxito del Congreso

y dar las gracias por las múltiples atenciones recibidas, en lengua

catalana habló el firmante de este escrito (Rafael Cardona i lílerca-

dal), como representante de la Academia de Taquigrafía, siendo —

aplaudido y felicitada al acabar.-Con estos aplausos y con las con-

vincentes explicaciones que recibimos de la Comisión Organizadora

queda desvirtuado del todo el equivoco de que nuestro idioma dejara
*

de ser admitido en el Conqreso". Després manifestava que "no nos —

explicamos aún la apatia de muchos profesionales que han dejado de
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concurrir a las tareas del Congreso".

"Acció" de desembre de 1912, p. 4, replicava o aquest escrit, re-

cordant corn "Cl Imparcial" de Madrid, en el seu número 1G.3GG, h_a

via publicat la lletra de Cortés, el secretari general esmentat de

la Comissió Organitzadora del Congrés: "Per auè, doncs -s'interro-

ga "Acció"-, es té ara tan interès en negar una cosa que és inneg_a

ble?" El eue a la, sessió de Clausura, un delegat s'expressés en —

llengua catalana, no volia dir res, afirmava "Acció", "davant" la

negativa del secretari del Congrés a admetre el dialecto catalán"

(...)• ¿No comprèn l'home -l'articulista de "La Taquigrafía"- nue

tctborn vegé la cn'nama arr.b què a la fi volgueren reivindicar una —

ofensa irreparable? I el deplorable és que hi nagués un català nue

es volgués encarregar d'acueZl paper, tan trist, de la comèdia. —

Per alxiS, ccm a únic comentari al susdit article, sols li recorda-

rem al seu au tor, anuell aforisrre aue diu: "De lo sublim a lo ricii-

col sols hi na un pas".

"Taauigrafla", de desembre de 1912, per la seva banda, replicava

(p. G); "L'nos cuantos individuas pertenecientes a una sección esp_e

cial (¡y tan especial!) de una entidad de esta capital y cuya cap_a

cidad y conocimientos tanuigráf J ces quedan demostrados con la afi_r

mación hecha por uno de ellos, en todavia reciente conferencia, de

Que todos los sistemas de Estenografía española usan paralelas, —

vienen, hace algún tiempo, procurando ocultar su ineptitud bajo la

capa de un falso amor a Cataluña, haciendo cargos a quienes para

nada necesitan sus lecciones, pues han ciaco mayores muestras que -

ellos ce ouerer a la tierra aue les vio nacer." Tot seguit qualifi

cava de comèdia l'acte de retirar-se cel Congrés, "encomendando, en

cambio a otros, que fueran a defender lo que ellos no se atrevían"

(••«) ¡Y esas personas se atreven a calificar de ridícula farsa el

hecho de hablar en catalán uno de los representantes de la Academia

el dia en oue el Congreso celebró sesión plenària (...)! ¡Fobreci-

tosí'·ïj seguidament, manifestava que "l'opinió imparcial" Judicaria

oui més havia servit Catalunya, si els uns, deixant d'anar al Con-

Çrés, o els altres que havien donat a conèixer l'obra de l'escola

catalana ric taquigrafía "fundada por aquellos catalanes llamados -

Serra y Ginesta y Aribau", 1 acabaven:"!Ah ! Conste que esta es la

Primera y última vez que perdemos el tiempo contestando las insul-

seces de esos tan amables señores como insignes (?) taquígrafos."
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Com hem vist, al començament de la nota, la iTemòria de la secció

de Taquígrafia, del curs 1912-1913, feia el Judici prou explícit

de l'estil d'aquesta resposts.

(314) "El Fohle Català", 10 juliol 1012.

(315) "Acció", setembre 1912, p. B. Anunciada, primer, per al 10 d'octu-

bre s'aplaca per "imprevista absència" de Rovira. V. "Acció" d'oc_

tubre ds 1312, p.-5; i de novembre de 1912, p. 5.

(316) "El hoble Català", 26 de novembre de 1912. En català manifestaria

que la "millor denominació és jove (Qoi), base de l'institució, i

creient veure en el "scout", la selecció brillant del nostre Jn—

vent aixi com l'exemple vivent dr les virtuts cíviques, vaig esco-

llir la paraula bellísslma: Stel per a unir-la a la primera".

(317) "El Poble Català", 2b de novembre 1912. "Jo crec oue ben orientat

el mavin-.ent dels jove-stels pot ésser utilíssim ¿ Catalunya -mani-

festaria-, i àdhuc el crec indispensable si volem reincorporar el

nostre poble a la perduda Idealität patriòtica i cívica. La manca

de patriotisme és la causa del nostre atulment espiritual. Els ca-

talans no 1'estimem prou a Catalunya per a sacrificar-nos per ella.

El fracàs polític del catalanisme, no és més que el resultat de la

carència d'ideals patriòtics (...). 1 jo crec oue aquest ideal .

l'han de recollir i arbolar els nostres jovestels. La generació

actual dóna la sensació d'un poble fallit. No té ideals, no té re-

sistència, no té caràcter, ha mixtificat els sentiments ciutadans,

revela una inhabilitat industrial i una absoluta manca d'iniciati-

va (...). Fem hcmes de negoci 1 d'ideals al mateix temps (...).

Desvetllar aquestes energies, heus aquí la tasca dels Jovestels ca

talans. Ens anem afeblint físicament (...). Aquesta feblesa física

origina la por, oue és la nostra característica (...). Els Jovestels;

seran la nova força de la Pàtria. L'afebliment del caràcter. Aque_s

ta és la causa principal de la nostra crisi social 1 patriòtica.

Hem perdut l'orgull de catalans. ¡Nosaltres rebaixem el nostre idl£

ma, les nostres institucions, el.nostre dret, la nostra política

(...). Aquesta rehabilitació del caràcter l'han d'intentar els Jo-

vestels, no consentint cap transgressió, de sigui qui sigui, dels

deures cívics (...)." El conferenciant remarcava, també, aquella

"inhabilitat industrial i manca d'iniciativa", la "dependència ex-

cessiva dels catalans respecte dels estrangers", com a falles exls
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tents i concloïa: "Sé ous a Barcelona s'han organitzat dos grups,

de "Jovestels". El primer de Catalunya va ésser el del CADCI. Jo

voldria QUB totes les institucions de joves catalans s'hi trans—

formessin aviat com a l'Anglaterra. El nostre poble es regenerarà

per l'esforç de la Joventut o restarà com una colònia explotada -

pels fore'sters (...). Aquesta ha estat l'orientació seguida pels

qui han constituït el primer grup de Jovestels ouals estatuts tinc
•\

presents. Els preceptes inquebrantables, que Jo voldria oue ho fos_

sin de tots el futurs organismes semblants, són els tres següents:

1. Estimar Catalunya i la llibertat dels catalans. 2. No mentir.

3. No demanar."

(313) "Acció", desembre 1912, p. 5. Per l'afirmació de Ribera i Rovira

a la seva conferencia, segons la qual s'havien organitzat a áarcje

lona dos grups de Jovcstels i el primer de Catalunya al CADCI, hom

podria creure nue la xerrada dp Rovira responia o la voluntat ce

consolidar el treball Ja iniciat pels Jovestels del Centre. Tanma

teix, no trobem cap pista que ens permeti de conèixer aquesta ac-

tivitat dels Jovestels, abans de la conferencia citada, i la nota

esmentada d'"Acció" de tíese-mre de 131Z, dóna n,és aviat la impre¿

sió que l'organització dels Jovestels era una conseqüència de la

conferencia de Rovira: El dia 23 (...) Ribera i Rovira va donar la

seva anunciada conferencia (...) exposant l'origen, desenrotlla—

ment i finalitat d'aouella admirable fundació que va divulgant-se

rapidement en totes les nacions civilitzades, (punt i a part) I -

aquesta Secció que creu necessària una actuació ..." (segueix el

text com és citat a la p.(5\ . .Hom, enfl, parla "d'instituir aviat".

(319) "Acció", gener 1913, p. 6. Aquests eren els 10 punts del Decàleg:

"1. La paraula d'un stel ha d'ésser de confiança. 2. L'Stel es fi-

del a la seva pàtria. 3. L'Stel és bon amic, lleial 1 honrat. 4.

L'Stel és amic dels animals domèstics i no perjudicials. 5. L'Stel

és tolerant i respectuós. 6. L'Stel és pulit i net. 7. L'Stel és

estalviador i econòmic. 8. L'Stel és pur de pensament, de paraula

i obra. 9. L'Stel és amic de tothom prescindint d'Estaments. 10.

L'Stel farà per als demés el que per a ell voldria que fessin."
«

El 23 de gener, Ribera i Rovira, publicava un article sobre Els Jo

vestels de Catalunya, manifestant que els Jovestels havien de "for

mar una selecció, un agrupament genuí, nacional propi" 1 no podien
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ésser confosos amb les "colles de jovenets exploradors que desso-

ta el cel de Catalunya fan voleiar una bandera nue no és la barr_a

da", amb la "colla de Joventut organitzada sota el patronatge bu-

rocràtic".'

(320) "Acció", febrer 1913, p. 5-6. El Consell administratiu d'aquest

grup era format per Joan oadlmon, director; Francesc Codo, presi-

dent; Lluïs Bartomeu, caixer; Josep [fi. Feliu, comptador; i Joa-

ouim Estrems, secretari.

(321) "Acció", març 1913, p. 5. "Renaixement", 6 febrer 1913, p. 71:

"S'ha constituït al CADCI el grup Jovestel "Canigó", qual fi no

és altre que la regeneració de In raça i el deslliurament i en

grandiment de la Pàtria."

(322) "Renaixement", 3 d'abril de 1913. L'aplec era organitzat per la -

Joventut Catalanista i entre les adhesions hi figurava la del CAD_

Cl. V. també la fVemòria de la Secció Permanent de Propaganda Auto-

nomista.- "Revista Anyal", 1913, p.363. L'aplec a l'ermita de la

Salut de Sant Feliu de Llobregat era convocat amb motiu del vint-i-

un aniversari de la publicació de les aase?., de tïianresa.

(322 Bis) ífiarcel Gabarro que està elaborant una tesi sobre l'escoltisme

català i oue ha tingut la gentilesa de posar al meu abast el ca-

pítol, dedicat als "Jovestels", subratlla el paper pioner d'aouests

en la història de l'escoltisme a Catalunya i la seva durada breu,

de la qual nn ha trobat gaires més dades que les exposades en el

present treball. El mateix Ribera i Rovira, al seu recull d'arti-

cles, titulat Nacionalisme, 1 que conté els estatuts dels Jovestels

editat el 1917, reconeix oue la "temptativa dels Jove-stels" va t£

nlr "la durada d'un foc follet" (p. 104). Cita estreta del capital

esmentat de la tesi de Marcel Gabarro. Aquest mateix estudiós es-

menta l'existència d'un fulletó de 15 planes, titulat Estatut dels

Jovestels de Catalunya, amb data de redacció del gener de 1913.

(323) "Acció", abril de 1912, p. 4. transcriu el text de la lletra a —

l'Acadèmia Sueca d'Estcolm, traduïda al català del suec: "Es tal

la influència -hi diuen- que ha tingut pel nostre poble l'obra de

tan estimat filestre, que ha arribat des de les classes altes fins

al cor del més humil treballador (...). Per això, la nostra Insti-

tució, formada de més de 2000 obrers catalans que, amb el nostre
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entusiasme i nostre amor a l1Intel.léete sostenim unes "Escoles

Catalanes" a les que hi concorren més d'un miler d'obrersj la —

nostra institució fermament patriòtica i cultural, atenent a que

l'obra de Guimerà' ha traspassat les fronteres de Catalunya per a

recórrer triomfalment per tot el món civilitzat (...) us preguem

que tingueu en compte al concedir els premis corresponents al 1912,

l'obra del mestre Guimerà, i (...) fareu un hermosíssim acte de

Justícia, a l'ensems que honorareu, una raça, i una llengua, 1 un

poble que és Catalunya, que sent ànsies de solemne glorificació

mundial, amb la concessió del premi Nobel, a aquell home que ha

sapigut encarnar tan hermosament aquest ideal tan sublim, aquesta

herr.osa dèria, que és l'ànsia de tota nostra vida: la llibertat -

per als humes; la llibertat per als pobles." La lletra era signa-

da pel president accidental de la Secció de Propaganda, J.Noguera

i pel secretari ce la mateixa, J. Anglada.

(324) "Acció", octubre 1912, p. 3-4. Aquest acord responia a un "desig

que Ja l'any passat volíem satisfer". "Hem escollit els diumenges

al vespre -subratlla "Acció"-, per creure que en tal dia cap per

Judici pot sofrir la vida social, Ja que en ell l'animació al Cen

tre és menor que els altres dies (...). £1 conveni que hem fet —

amb el Sindicat d'Autors Dramàtics Catalans, ens dóna a dit efec-

te, totes les facilitats i considerables avantatges." Tot seguit

referia els preus convinguts que anaven d'una pesseta a 7'50. L'abo

nament es faria per series de quatre funcions, la primera de les

quals havia de tenir lloc el 13 d'octubre de 1912. "Acció", no
vembre 1012, p. 2, informava de l'èxit de les sessions al Teatre

Espanyol, tot remarcant que aquest, en el que anava de temporada,

"estigué concorregudíssim, velent-se molts socis acompanyats de -

les seves distingides famílies. En els entreactes es convertia el

Teatre i sobre tot els salons de descans, en una perllongacló de

la vida, sempre animada, del Centre." En vista d'aquest èxit, hom

obria un altre abonament amb el Sindicat esmentat per quatre ses-

sions més, a parti- cel 1C de novembre. V.també "El Poble Català",

6 d'octubre 1912.

(325) "Acció", abril ce 1914, p.5.

(326) V. nota 75. d'aquest capítol. V.rTembria del Consell Clrectiu.-
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"Revista Anyal" 1913, p.307: "El Centre va adherir-se a aquella

magna manifestació vivent del catalanisme en forma d'Assemblea Na

cionalista a Tarragona, havent-hi concorregut amb delegats propis,

acompanyats d'una grossa munió de socis". A la mateixa "Revista

Anyal" (T.embria de la Secció Permanent de Propaganda Autonomista),

p.363. Segons "El Poble Català" del 20 d'octubre de 1912, partici-

paren a l'Assemblea 150C delegats i 326- entitats -si més no adhe-

rides-; entre aquestes, a més del CADCI, el Centre de Cependents

de Sabadell i l'Associació Professional de Dependents de HT.ataró.

V. "Renaixement", 24 d'octubre 1912, p. 515-525. per a la Comis-
sió Executiva, que es decidí de formar a l'Assemblea, i en la que
hi havien d'estar representades totes les tendències del naciona-

lisme, hom nomena, per les entitats culturals, a Puig i Esteve i

Geroni Martorell, al Consell General de Representants de la Unió

Catalanista, feta el 1 de desembre de 1312. "Renaixement", 5 de-
sembre 1912. Ja vàrem indicar a la nota citada, 75, el nul resul-

tat pràctic de l'Assemblea.

(327) "Revista Anyal" 1914, p. 246. "Acció", novembre de 1912, p. 5. En

diversos números (abril 1913, maig 1914) hom publica la llista de

subscripcions, que "Acció" de setembre de 1914 dóna per tancada.

(328) "Acció", desembre 1912, p. 5. "Acció" de Juny de 1914 (p. 11) as-
sabenta que tots els qui s'havien apuntat a la subscripció ober-

ta al Centre, podien passar per la Secretaria a recollir el volum
d'articles de Martí i Julià.

(329) El Centre participa en l'homenatge i en el Centre es recullen sig_
natures (entre les entitats, hom en recull lambe a la Joventut So

ciallsta -"El Poble Català" del 8 d'agost-). V. "El Poble Català"
del 31 ds juliol de 1912. El CADCI i les seccions d'Educació i —

Propaganda figuren entre les achesions al "lunch" d'homenatge, al

mundial Palace, del 29 de desembre.- "El Poble Català", 30 desem-
bre 1912.

(330) "Acció", febrer 1913, p. 1

(331) "Acció", març 1913, p.l. "Revista Anyal" 1914, p. 247.
•

(332) Francesc X. Casas Briz, Antoni Pala, Josep lïl.lïlallafré, Noguer i Ço

met, Andreu Nin i Claudi Ametlla, formaven la comissió organitza-
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dora de l'homenatge, ofert amb motiu de la publicada'del llibre

Historia dels moviments nacionalistes. "Renaixement", 6 de febrer

,1913. £1 13 de febrer tenia lloc el banquet.-"El Poble Català", 14

de febrer 1913. rc.einbria de la Secció Permanent de Propaganda Auto-

nomista.- "Revista Anyal" 1913, p.363.

(333) "Revista Anyal" 1914, p. 247.

(334) "Revista Anyal" 1914, p. 247-243.

(335) "Renaixement", 23 d'octubre 1913, p. 513-515. "Renaixement",' 4 de

desembre 1913, p. 576. "El Poble Català", 26 d'octubre 1913.

(336) "Renaixement", 7 d'agost 1913, p.-368.

(337) "Acció", setembre 1913, p. 1. El 21 d'agjst de 1913, la bandera del

Centre era posada a mig pal amb motiu de la mort d'ambdós.

(33G) "Revista Anyal", 1914, p, 24B. "Acció", setembre 1913, p. 11, in-

forma de l'ofici rebut de la Junta Organitzadora del V Centenari de

la rendició del Comte d'urgell a Ferran d'Antequera a Balaguer i ma

nifesta que la Junta de la Secció "desitja compartir i protegir en

tot quan li sia possible l'esmentada commemoració". Aquests mots -

semblen traduir que l'dcord de cooperar s'havia pres abans del 30

de setembre que assenyala la "Revista Anyal" de 1914, car el butlljj?

tí "Acció" apareixia a primers de cada mes. "Acció" d'octubre 1913,

p. 7, transcriu la crida-proclana d'aquella Comissió Commemorativa.

"Acció" de desembre 1913, i de febrer 1914, reprodueix llistes de

subscripcions que es donc-n per tancades al mateix butlletí de Se—

tembre de 1914 (p.11).

(339) "Renaixement", 12 març 1914, p. 144. "Acció", març 1914, p. 6.

Pel que fa a l'onze de setembre de 1914, vegi's, el proper capítol,

p.321 1 sgs.

(340) "El Poble Català" del 6 d'abril 1914,.Al míting, Francesc Rossell,

Rodergas, Grant i Sala, ocupen la presidencia al costat de iïlartí Jjj

lià, Francesc ÍYlacia, Josep lYi.Roca, Folguera 1 Duran, Girons i Lla-

gostera, Laporta, Colomer, Vidal i Valenciano, Vidal i Riba, Antoni

Suñol, Casas Briz i d'altres. Al míting se sentirien crítiques a

la Lliga i a la UFNR. lïiacià sustentaria les tesis de la Unió Cata-

lanista; "per a arribar a aquest fi de la llibertat de Catalunya

-diria entre d'altres coses-, jo crec precís que hi hagi entre tots
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els catalans amor 1 germanor", ttartí i Julià hi exposaria .el pro-

grama de la Unió: servei voluntari, Justa tributació, reconelxe—

ment de les reivindicacions obreres, oposició a la guerra, supre-

macia del poder civil.

Pel que fa a l'homenatge a fYlartí Julià: "Renaixement", 9 Juliol -

1914, p. 331. Hi assisteixen del Centre, Antoni Roca i Codina,

Francesc Rossell, Joan Parellada 1 Vila, Joaquim Delclós 1 Dols,

Frederic Barceló, Rodergas i Calmeu-, entre els noms que ens són

coneguts com a pertanyents al CADCI.

(341) "Acció", Juny 1914, p. 10. "Revista Anyal" 1914, p. 249. A la vet_

Hada, J. Ferran Torras desenrotllà una conferencia sobre la "Lí-

rica de .T.istral" i l'Esbart de Rapsodes de l'Ateneu Enciclopèdic

Popular recità i cantà diverses composicions d'aquest poeta.

(342) Així, el 12 de març de 191G es donava al Centre un recital de

cant i piano a cura d'Adelina Serra i Francesc Figueras; el 1£ -

d'abril, un concert musical a cura de Josep Port, Francesc ¡Ylont—

serrat i Josep ül.'.veras (violí, violoncel.lo i piano); el 19 d'a-

gost actuava el Cor Catalunya Nova; el 29 de setembre, es feia

una festa sardanista a cura de la cobla "La Principal Barceloní —

na"; el 5 de novembre,- un concert musical a cura d'un quintet; el

11 de febrer de 1911, un concert de piano a cura de Lluís Segura;

el 24 de març, una audició de sardanes; el 22 d'abril, un concert

a piano i violoncel.lo a cura de les germanes Antònia i Aurella -

Sancristòfcl; el 28 de maig, un altre concert, a càrrec de P. Fi-

gueras i R. Farré (violí i piano); el 16 de desembre, novament un

concert, a cura d'Agnès Ribas i P. Burgués, soci aquest darrer -

del Centre; un nou concert, sota la direcció del soci Li. Soler -

el 3 de febrer de 1912; el 2 de març, un altre a "lieder" i piano

a cura de Clotild i Càndida .Palau; el 12 d'octubre de 1912, sota

la presidència d'Apel·les Mestres i Carles íYlartí de l'Havana té -

lloc una Festa de la Dansa Catalana en la que hi participen l'Es-

bart Català de Dansaires i la cobla "La Principal Barcelonina", -

sota la direcció el primer d'Aureli Campmany que feia precedir céï
•

da dansa d'una nota explicativa; el 16 de novembre, un recital mu

sical, a cura de Teresa Raduà (violoncel·lista), Conxa Raduà (pi-
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anista) i Enric Roig (violinista); el 22 de març de 1913," an-a au-

dició de sardanes; el 21 de maig, Frederic Rahola fa una Lectura

de poemes del seu llibre "L'oasi"; el 24 de maig, recital d'E can-

çons a cura d'Adela de Cots i Verdaguer, acompanyada al piara per

Josep tYlartorell; el 21 de setembre, audicid de sardanes a ojxa de

la cobla "La principal Barcelonina"; el 19 de març de 1914, audi-
ció" de sardanes, darrera festa celebrada per la Secciá de Precia —

ganda al local del c. Comtal amb una gran animació per aquest mo-

tiu.

Citem també la visita d'una nombrosa comissió de socis a la tomba
de Lluïs ft'anau, el 11 de desembre de 191C,-amb un parlament ce -

Joaquim CPuntaner ("Revista Anyal" 1914, p. 242. El parlament de -

Muntaner a la "Revista Anyal" 1911, p. 123 i sgs); la recapta de
diners en els actes de l'onze de setembre de 1911 a benefici de -

les víctimes de l'epicsmia que sofria la vila de Vendrell ("Revls_

ta Anyal" 1914, p. 244.} iTemòria de la Secció P. ce Propaganda -

Autonomista.- "Revista Anyal", 1912, p. 179-1SC) ; i la instaura-
ció d'un premi de 25 pts. , el B d'octubre de 1912, per a l'alumne

de la classe de català de les Escoles Mercantils, guanyador del -

primer premi -en els concursos escolars de fi de curs ("Revista

Anyal" 1914, p. 246).

(343) La conferencia es feu el 13 de febrer de 191C acompanyada d'una -
projecció de diapositives.- "Revista Anyal" 1914, p. 243. El text

complet a la "Revista Anyal" de 1910, p. 49-80.

(344) El 25 de maig de 1910. "Revista Anyal", 1914, p. 241.

(345) El 21 de gener de 1911. "Revista Anyal" 1914, p. 242. "Acció", fe

brer 1911, p. 3. "Acció", subratlla, tot comentant aquesta confe-

rencia: "Prescindint de la seva tendencia política, sobre la qual

el Centre ha d'ésser indiferent, podem ben afirmar que la confe—

renda del bon company Serra i fïloret és notable". El text complet,

a la "Revista Anyal" 1911, p. 77-92; hom l'encapçala amb una nota

aclaratoria, en el mateix sentit que l'esmentada abans; "Com és -
costum en aquest Centre, les opinions que sustenten els conferen-

ciants són única i exclusivament seves. Ni el Centre ni la Secció
Permanent,de Propaganda Autonomista poden ni deuen sostenir critjï

rl sobre els procediments o actuacions dintre del catalanisme. —
Dintre el nostre Centre hi figuren tots els matisos que constitu-
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elxen el catalanisme, i si bé no hem negat mai a ninyú la nostra

Tribuna per exposar llurs punts de mira, tampoc, emperò, cap ac-

tuació ha d'atreure'ns. Dintre el Centre som únicament autonomistes-'

"Si tenim en compte -hi diu, entre d'altres coses Serra i (floret- el

migrat ús que fem dels nostres atributs "diferencials per a afirmar

la vida en una forma més i el propens que som a valer-nos del verb

i d'elements d'altri per a manifestar-nos a la resta de la humani-

tat, trobarem explicable el que hi hagi qui cregui que el llevat -

de català que li ha tocat per herència és un article negatiu que

dificulta el seu accés a la humanitat. El que un ésser així se sen

ti isolat i distanciat per un abisme de la resta dels homes és un

sentiment molt posat en raó. A aqueix monstre li escau que digui -

qus vol ésser home abans que català. Essent fruit de l'aberracLÓ -

li escauen totes les aberracions. La humanitat i la personalitat

d'un poble deuen estar en relació molt directa si hem de judicar .

per Catalunya, on una i altra estan en estat incipient. I el llur

paral·lelisme ens el confirmaria la comparació de Catalunya amb els

pobles directors de la humanitat que són ara, com en tot el curs

de la història, els pobles oue més culte han rendit a la llur per-

sonalitat. £s ver que aquí fa seules que fem de comparses inneces-

saris, llogant el nom, la màscara i l'abillament per a concórrer -

al mercat universal a xopluc de la responsc?.bilitat del vel, cone_i_

xent a l'home complet només que per referències, ignorant el valor

de la personalitat, practicant durant sengles generacions un atc?m£

tat constant contra la vid?, general al cohibir en el més reculat

del nostre ésser amorf totes aquelles caracteritzacions que ens són

pròpies i les quals, seguint les lleis naturals, hauríem d'expan—

dir i fortificar car són el més noble que tenim i en cert sentit

són la nostra.única vida possible. Perquè és aquesta la situació,

és per el que es fa difícil comprendre el valor de la personalitat.

No en tenim exemples ni en coneixem el tipus. En realitat estem -

tan lluny de posseir aquesta força individual que quan veiem una -

manifestació catalana misericordiosament tolerada diem que Cata—

lunya avança. Avança amb l'aquiescència de l'enemic que és com dir

que va dret al precipici. Si no visquéssim tan lluny de nosaltres

mateixos sabríem oue tot allò que no es guanya des de l'oposició

i per imposició de la pròpia força no ens ha de fer cap profit i
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és al capdavall el reconeixement explícit de la nostra impotència,"

I, tot fent una ben clara referencia a política catalana preconit-

zada per La Lliga -si bé sense nomenar-la-, manifestava: "L'imperiji

lisme català! Valenta frase en boca d'aquells que s'hi encaminen

a través de detestables humiliacions i conxorxes polítiques! Cata-

lunya avança per ells: avança envers la seva degradació i cblite-

ració. Jo us dic que la personalitat no pacta, ni transigeix, ni

necessita adoptar acuesta o aauella actitud. ÎÎQ necessita captar

misericòrdia, ni sotjar oportunitats, ni imposar-se com un malfac_

tor per sorpresa i aixopluc de la fosca. Sempre la veureu manifes-

tar-se d'una fciso rectilínia proclamant la intransigència com a

base del seu ésser (...)." I assenyalava més tard: "Catalunya no

hi és reconeguda en el concert universal perquè tampoc és reconeçu

da entre nosaltres. I Catalunya vol que la sevn veu ressoni perquè

té molt i t!oït per a dir (...). TCireu COT. en Diego Ruiz anuncio el

manament de la n a." ió: Sigues ben bé tu i no un aj._tr_c?_!̂  Tu mateix!

Fes-te la llei! Sigues urn voluntat, un poder, un destí!(...).. leus

aaui el proarar.n de tots els oui caparixen el valor de In personaljL

tat. -Jeus aaui el programa dels fills de Catalunya: fer que el món

hagi d-3. vunir a rosaltres, fer CUP el món necessiti de nosaltres,

fer que el món no pugui prescindir ae nosaltres (...). aigües tu

mateix; tu i no un altre. Siga-ho a tct arreu i a totes hores: en

el pensar, en el parlar i en l'obrar; en la ciència i en l'art,en

la industrie i en rl ccmerç, en la vida privada i en la vida pú—

blica. Ni la P.ÓCÍÓ ni l'individu coneixen cap altre catecisme per

a eixamplar el llur radi geomètric de puixança (...)" I cloia la -

seva conferència: I el problema de la personalitat de Catalunya,

com el problem? de la personalitat de cada un de nosaltres, es —

conté en dos mots d'una irreductible contra-eauivalència: o ésser

o no ésser, ü com deien uns homes purs i forts que han fet estol i

han fet època: o tot o res."

(34G) El 23 d'abril de 1911. "Revista Anyal" 1914, p.243. El títol com-

plet era "Petits raonaments filosòfics sobre proverbis i adagis -

populars".-"Acció", maig 1911, p.4.

(347) El 14 de maig 1911. "Revista Anyal"1914, p.243. "Acció", Juny 1911,

p.6.

(348) El 2 de desembre de 1914. "Revista Anyal" 1914. p.244. més avall
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ens hi referim. "Acció", gener 1912, p. 5.

(349) El 27 de desembre de 1911. "Revista Anyal" 1914, p. 244.

(350) El 30 de desembre'de 1911. "Revista Anyal" cit., p. 244.

(351) El 10 de febrer de 1912. "Revista Anyal" cit., p. 245.

(352) El 23 de març de 1912. "Revista Anyal" cit., p. 245. "Accin" abril

1912, p. 4. El text complet de la conferència a la "Revista Anyal"

1912, p. 5-22.

(353) El 25 de maig de 1912. "Revista Anyal", cit., p. 245.

(354) El 11 de Juny de 1912. "Revista Anyal" cit., 246. El text complet

a "Revista Anyal" 1912, p. 23-39.

(355) El 25 d'abril 1913. "Revista Anyal" 1914, p.247.

(356) El 12 de juny de 1913. El títol complet era: "¿1 problema de 1'ha-

bitació popular; organització de societats a l'estranger; plans a

realitzar a Catalunya; cases per a empleats i dependents". -""RevijS

ta Anyal" cit., p. 248. "Acció", Juliol 1913, p. 7. El text de la

conferencia, Junt?ment amb d'altres estudis complementaris fou pu-

blicada sota el títol L'habitació popular. Cases i hotels per a —

obrers, empleats i estudiants, a Barcelona el 1914.

(357) Les conferències de Roca i Codina, començaren el 25 d'abril de

1914 (V. "Revista Anyal" cit., p. 249). Les conferències que, en

un principi havien d'ésser tres, esdevingueren un cicle oue s'anà

allarqant pels mesos de maig, Juny i Juliol. Les recensions a

"Renaixement", del 3D d'abril (p. 229), 7 de maig (p. 243), 14 de

maig (p. 254-5), 21 de maig (p.267), 11 de juny (p. 301-302), 2 de

Juliol 1914 (p. 939). "Acció", Juliol de 1914, p. 6 assenyala que

la darrera havia de fer-se dins d'aquest mes de Juliol.

(357 Bis) El 25 de maig de 1914. "Acció", maig 1914, p. 6. memòria de

la Secció Permanent de r-ropaqanda Autonomista. Curs de 1913-1914,

"Revista Anyal" 1914, p. 115-116.

(350) Memòria de la Secció F. de Propaganda Autonomista.- "Revista Anyaï

1912, p. 177.
•

(359) memòria cit. nota 357 bis, p. 116.

(360) Parlament de Don iïlanuel Folguera .1 Duran, glosant el tema de la -
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Seccj 6 Permanent de Propaganda Autonomista.- "Revista Anyal"lD10

p. 35.

(3G1) rremoria de la Sécelo Permanent de Propaganda Autonomista.- "Revis-

ta Anyal", 1913, p. 352. Rafael Pons, per la seva banda, a la FTemo

ria del Consell Directiu, cel curs 1912-1913, declarava: "El Centre,

amics meus, és una institució eminentment nacionalista, per tempe-

rament 1 per convicció. Sense caure en el fons de les lluites pol^í

tiques; sense deixar-se arrastrar mai per les que algunes vegades,

desgraciadament, han abrandat entre les diferents branoues que in-

tegren el catalanisme, nostra secció de Propaganda Autonomista —

aprofita totes les oportunitats oue es presenten per a fer sa veu

i sa influencia en totes les qüestions que afecten a nostra F-atria'j-

"Revista Anyal", 1913, p. 3G7.

I el mateix Pons, a la "eiioria del Consell Directiu del curs 1913-

1914, insistia novament sobre el tema: "postra actuació na estat

especialment notaria en el sentit d'estreta amistat conreuada amb

totes les branques del catalanisme, sense fondre's, però, mal, amb

cap d'e.lles, sinó mantenint una a'bsoluta Independència (...)."-

"Revista Anyal" 1914, p. 77-78.

(362) V., per exemple, aquesta opinió a CARRERAS I PALET, J.- Un troc de

la historia c!e Catnlurya. La v iria i l'obra drl nue fou el CADCI.

Text mecanografiat, p. 7. Al capítol següent ens hi tornem a refe-

rir. V. p.3¿! i sgs.

(363) Així, Isidre ÍYiolas, al seu llibre La Lliga Catalana, I, p. 87, -

escriu: "La influència directa de la UFIX.R en el món dels treball_a

dors organitzats era rnés aviat escassa, bé que real. Es canalitza

va principalment a través del CADCI (.».). "El subratllat és nostre

(364) "El Poble Català", 9 de gener 1911. Segons aquesta publicació, —

Puig va haver-se d 'absentar de 1 'assemblea i va deixar encarrega-

da la seva defensa a Pere Coromines. La ponencia de Puig fou apro

vada per unanimitat amb dues addicions (sobre el foment del cl —

clisme i de les associacions de 'tir).

(365) V. p. [í "f i sgs. Ja hem assenyalat la constància de Fuig, Bas i ---

Pons en e-ls seus respectius càrrecs; aquesta coincidència al si -

de les mateixes Juntes directives, anava acompanyada d'una estre-

ta compenetració en Is ideologia nacionalista, si més no aquesta
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és clara en els textos 1 parlaments de tots tres.

(366) V. la llista dels socis protectors i actius del Centre a "Acció",

.abril 1913, p. 14-24. Confrontant aquesta llista amb la llista de

socis de La Lliga Regionalista del 15 de maig 1911, hem trobat -

com a socis del Centre aue ho eren de La Lliga, Josep Güell i Ta_r

ragona, i Josep Rodon i Forta. Tanmateix, a part que la llista de

La Lliga sigui de 1211, podia haver-hi més socis del Centre que -

votessin aquella o seguissin la seva política, i que no estigues-

sin associats a La Lliga.

(357) Per "El Poble Català" del 1 de gener de 1510 ens assabentem cue -

Lluis iïlanau i Francesc Cure t i Pairot, socis del CÂDCI, eren mem-

bres del Ç-.R. No hem trobat una llista de socis de la UFNR que -

ens permetés de fer una confrontació, fora ae les llistes de col-

labaradors de "El Poble Català" o assistents a les diverses assem

blees que són del tot insuficients per a aouella confrontació. —

Ja hem remarcat la pertenencia de Fuig a la UFKR.

(353) D'acord arno els Estatuts, el caixer de la Secció Permanent de So-

cors iTiutus havia d 'ésser soci protector.

(369) "Revista Anyal" 1914, p. 244. "Acció" de gener de 1912 subratlla:

"L'anunciada conferència del S. Joan Cabré, membre de la J. D. de

La Lliga Regionalista, havia promogut ja abans de celebrar-se ' —

grosses discussions. El conferenciant fou presentat pel 3r. Ros —

sell, qui feu avinent a l'auditori, nombros.íssim per cert, que la

tribuna del Centre és lliure i aue per consegüent aquest no es fa

mal solidari de les manifestacions dels oradors. I el senyor Ca —

bré, arrb paraula focil i amb multitud de detalls que li serviren

per a afermar la seva argumentació anà desenrotllant 1'anunciat -

tema: les injustícies del sufragi universal en les darreres elec-

cions. Al finalitzar el Sr. Cabré, son interessant parlament, fou

llargament aplaudit."

(370) ARQUER I CLAPES, J.- £1 cap dret 1 el cor net.- "Renaixement", 19

de febrer de 1914, p. 100-101. Cal remarcar que l'autor era soci

del CADCI.

(371) Joaquim Torrent i Hostench fou vocal de la Junta de la Secció Per;

manent de Propaganda Autonomista durant el curs 1910-1911; Fran-

cesc Rossell, era professor de taquigrafía catalana del Centre, -
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vicepresident de la Secció Especial de Taquigrafía durant el curs

1911-1912, i president durant els cursos 1912-1913 1 1913-1914 de

la mateixa, vocal de la Junta de la Sécela de Propaganda el curs

1910-1911, caixer de la mateixa el curs 1911-1912; J.Delclos 1 -

Dols fou president de la Sécela de Propaganda durant el curs 1911-

1912; Antoni Roca i Codina fou president de la Secció de Socors -

[í,utus durant els cursos 1909-1910 i 1910-1911, i president de la

de Propaganda Autonomista, el curs 1913-1914; l Rodergas Calmell,

si bé fou elegit en la Junta general de la Secció de Propaganda

del 10 de Juny de 1914 no acceptà el nomenament ("Acció", agost -

1914, p.7), essent dels pocs càrrecs que no fou reelegit, després

de l'incident referit a la p. 3 r i i sgs d'aquest capítol.

V. cites d'articles de socis del Centre, col·laboradors de "RenajL

xement" a les notes 68, 69 i 85.

El que queda ben clar, a la vista dels textos citats, del nombre

de col·laboradors de "Renaixement" que eren membres del Centre i

dels que hi ocupaven o hi havien ocupat llocs de responsabilitat,

i, sobre tot, de les mostres d'aprovació que eren objecte les pe£

sonalitats de la Unió Catalanista al Centre, concretament, [fiartí

Julia l Folguera l Duran, és que el Centre englobava, certament,

socis de diferent criteri polític, que reei'xia a mantenir una cori

vivència entre uns i altres i a seguir una línia nacionalista in-

tegradora 1 global, però que entre els socis més actius i assis-

tents als actes, si més no, la influència més remarcable era exe£

cida per la Unió Catalanista.

(372) V. nota anterior. Francesc Rossell era col·laborador de "Renaixe-

ment", de manera assídua al llarg d'aquesta etapa, i el març de -

1914 entrà a formar part de la Redacció d'aquella. V."Renaixement"

del 26 de març 1914. Rossell fou també president del Casal Nacio-

nalista del Districte VI ("El Poble Català" 27 maig 1914). Fran-

cesc Rossell, Juntament amb Francesc Curet, Rodergas Calmell, Al-

cántara Gusart (socis del Centre) i d'altres formarien, l'octubre

de 1914-j la Joventut Nacionalista de Catalunya al si de la Unió

Catalanista. V."Renaixement", 22 d'octubre 1914, p. 546. Francesc

Rossell, entre d'altres, publicava articles sota el tema Questions

£u_lturals»i économiques. El 21 de maig de 1914, per exemple, publi

caria un article titulat Lliurecanvistes! (p. 259-260) i d'oposl-

al proteccionisme tradicional 1 de reivindicació del lliure—
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canvlsme.

En un altre article, publicat a "Renaixement" el 30 de Juliol de

1914 (p.379-380), Al marge d'una protesta, manifestava: "A nos—

altres, nacionalistes de l'extrema esquerra, ningú no ens pot sjj

posar posseïdors d'idees imperialistes, que nosaltres aspirem ¿1

màxim de llibertat per a la nostra pàtria i aquest mateix grau de

llibertat ecnòmlca i política, volem per a tots els pobles de la

terra". "Seran les petites nacionalitats, serem nosaltres els na-

cionalistes -afirmava en un altre, D'esquena al passat- els qui -

la portarem la civilització" al man, realitzant la federacid de tots

els pobles de la terra. Serà el nacionalisme qui retornarà a tots

els pobles les grandeses i exuberàncies pròpies dels pobles lliu-

res".- "Renaixement", 10 novembre 1914, p.460. En un altre, ti-

tulat Escolteu .joves, publicat a "Renaixement" del 22 de gener de

1914 havia afirmat "La cultura ha de deixar d'ésser burgesa per a

esdevenir popular. Tothom hi té dret al seu perfeccionament i a

la possessió d'una major riquesa intel·lectual" (p. 52).

(373) Segons manifestació que ens feu Cardús, antic president del Cen-

tre durant la segona república. V. l'obra de Rossell sobre el —

Doctor fílartí-i Julià, esmentada a la nota 69 d'aquest capítol.

(374) "Renaixement", 9 de novembre 1911, p. 454-455.

(375) Per exemple, després de l'Assemblea de Tarragona. V. nota 75 i

361 d'aquest capítol.

(376) DELCLCS I DOLS, J.- Intransigents.- "Renaixement1'. 19 d'octubre

1911, p. 417-413). El mateix Delclos, publicava a "Renaixement",

el 22 de gener de 1914 (p. 51), un article titulat No som nega—

tlus, som pràctics en que manifestava: "Els catalanistes que, ma^

grat tots els entrebancs i contratemps, hem permanescut Immutats

baix la bandera de la Unió Catalanista, seguidament sorn tractacs

de negatius, per aquells que a tothora, sense escrúpols de cap me

na, mercadejant amb la causa de Catalunya, procuren encimbellar-

se en profit propi (...); la gran causa que discutim per a la —

nostra terra, no és obra fàcil per a triomfar dintre una témpora

da més o menys curta, o més o menys llarga, sinó que'és obra

d'anys i més anys. En canvi, girem els ulls vers els nostres de-

tractors, i flxemnos amb la gent que entra a formar a l'entorn -

del catalanisme partidista i veurem que, en sa gran majoria, mi-
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den la bondat i la lògica del catalanisme, segons el resultat
d'unes eleccions i del triomf o derrota de qualsevulga regidor o

diputat, de la comunió" a la qual s'hi troben afiliats temporalment.

Des de "Renaixement" hem tingut ocasió d'observar la diferencia —

que hi ha entre la gent que seguidament entra i surt d'aquell ca-
talanisme modern, a la gent que vé o torna amb nosaltres; ja que
molts dels redactors hem passat les beceroles del catalanisme en

aquelles entitats de la Unid que es deien Lliga de Catalunya, Cen-

tre Escolar Catalanista 1 Associació Popular Catalanista en quals
entitats l'home que avui té quaranta anys 1 no és coneixedor de la

tasca realitzada per elles, no és possible que senti el catalanis-

me arnb l'abnegació que és menester per a contribuir a l'assoliment

del triomf de Catalunya. Ho hem observat 1 ho observarem cada dia,
perquè en les nostres llistes da subscripció hi venen acudint noms

coneguts de temps, que perteneixen al gran nombre de cent que, com

nosaltres, no han cregut mal amb l'evolucionisme pràctic, ahir i

avui fracassat, i s'havien quedat a casa, durant la llarga època -
que amb la capa del Catalanisme, s'hi han fet tantes moixiganges."

(377) "Acció", abril 1922, p. 38.

(370) "Revista Anyal" 1912, p. 44.

(379) "El Pcble Català", 17 d'octubre 1913.

(380) Així, per exemple, en dirigir-se el Centre a diverses entitats per_

que vulguessin nomenar representants per a formar una Junta Consul

tiva de les Escoles Mercantils Catalanes, el "Círculo de la Unión
Mercantil" contestaria que "no puede delegar persona alguna al ob-

jeto que interesa, por el carácter político de la entidad (...) y
de las Escoles rrercantlls Catalanes, mediante las cuales, aquella

tanto contribuye al desarrollo y fomento de la cultura." Comunica-
ció que fou contestada amb una altra lamentant que aquell "Círcu-

lo" refusés la seva col·laboració a una obra, la del Centre, que

aquella entitat mateixa reconeixia que era de "cultura"."El nostre

Centre, que vos considereu té caràcter polític, seguia la resposta
del Centre al president del Círculo, té per fi la defensa dels na-

turals Interessos de llurs associats, sa educació 1 instrucció, i

per tant 1-a formació d'homes aptes i ciutadans conscients. Es aques

ta l'acció del nostre Centre, a la qual segons vos, els estatuts

de la vostra associació no us permet intervenir."-"Acció", febrer
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1910, p. 1.

(3B1) Sobre els socialistes del PSQE 1 el nacionalisme català, V. CUA-

GRAT, X.- La cuestión catalana y el P5CE,- "Perspectiva Social",

5. Barcelona, 1975, p. 129-157.

(382) V. capítol segon, p.tt-¿e , 1 cap. tercer, p.:->l .

(383) V. p.-H-tt .

(3Q4) BAS I SOLER, J.- Josep Puig i Esteve.- "Acció", juny 1932,

p. 6.

(385) V. capítol segon, nota 212.

(336) "Revista Anyal" 1914, p. 250-251.

(387) GALÍ, A.- op. cit., p. 274. "Revista Anyal" 1914, p. 251.

(388) V. nota 96 d'aquest capítol.

(389) "Acció", agost 1910, p. 7-8. Segons aquest butlletí, fins el 15

d'agost, havia d'estar exposat al tauló d'anuncis el projecte de

reglament interior de la secció a fi que els socis poguessin "es-

tudiar-lb", abans ce la seva aprovació per la Junta general de la

Secció. Aquesta se celebraria el 7 de setembre. V. "Acció" setem-

bre 1910, p. 9, i "Acció", octubre 1910, p. 7. El 29 de desembre

del matslx any, finalment, el reglament interior fóra aprovat per

l'autoritat governativa.- "Revista Anyal", 1914, p. 252.

(390) "El Poble Català", 28 d'agost 1910. "Acció", setembre 1910, p. -

10-11.

(391) "El Poblo Català", 15 de setembre 1910. J. Clots i Corts, hi publi

ca una lletra oberta, A mos companys de treball, mossos del comerç

i de la indústria, en la qual narra aquesta reunió. L'Autor sub-

ratlla que els mossos són "també dependents del comerç i de la in-

dústria, puig de l'un o de l'altre dependim" i respecte del pro-

jecte de constituir una associació de mossos, creu que "el millor

i més convenient per a nosaltres, és ingressar en el Centre que

ens reuní 1 demostra que s'interessava per nosaltres de la manera

tan desinteressada com ho efectuà, cosa que no podrà desmentir ni

negar cap dels companys que assistiren a l'acte. Enfortint una en-
•

titat que ja actualment és innegable que és forta, es pot aconse-

guir d'obtenir les reivindicacions a que, dintre del treball a —
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que ens dediquem tenim dret. Constituint una nova associació no

aconseguirem més que ajudar a la formació de capelletes, capelle

tes que sols serveixen per a fer del tot inútil els desitjós i -
demandes de millorament que per a nostra classe se sol·licitin i

el de dividir els treballadors que, per pertànyer o dedicar-se a
un mateix ram, haurien d'estar fortament units. £s ma creença que

quantes més societats existeixin, més dividits estarem; és per a
evitar això el perquè sóc partidari que abans de crear-la nova, -

ingressem a qualsevol de les societats existents, sempre i quan

tinguin relació" amb el comerç i la indústria. El crear societats

divideix, el acoblar-se tots en una enforteix (...)."

La lletra sortia el mateix dia que havia estat anunciada la cele

bracio de la reunió següent de mossos.

(392) "Acció", octubre 1910, p. 8. L'aplaçament fou comunicat pel ma—
teix Bordas en començar la reunió , si bé "aprofita la vetlla —

per a exposar la conveniència de la propagació de la reforma de -
les actuals hores de treball, i explicà amb tots els detalls ne-

cessaris 'i d'una brillant manera, el que és el Centre, com pensa,
com sent en el que és vida econòmica, política 1 socialment."

(393) "Acció", octubre 1910, p.8 "El Poble Català" 26 setembre 1910.

També "El Poble Català" del 29 de setembre 1910 anuncia una nova

reunió, convocada per la Junta interina organitzadora de l'Asso-

ciació de mossos i cobradors per al 29 del mateix mes.

(394) "Acció", desembre 1910, p. 5. Els elegits per a aquests consells

gremials eren, per al de l'engrós, Anfós Galí i Coll, president;

Josep Fernández, vocal primer; Josep Güell, vocal segon; i Josep

Erviti, secretari. Per al de l'escriptori, Josep Rivalta, presi-
dent; Jaume Ferrer, vocal primer; Ramon Forcada, vocal segon; i
filarla Vendrell, secretari. Per al del detall, Josep Cruxent, preí

sident; Enric Valls, vocal primer, iïlanuel Rius, vocal segon; i J.
Sarret, secretari. Per al de Viatjants i Corredors, {ïliquel Bayo-
na, president; Frederic Juandó, vocal primer; Ramon Qrriols, vo-

cal segon; i Juli Bassols, secretari. Per al de Fàbrica i Taller,

Salvador Sellés, president; Josep Roca, vocal primer; Antoni Cal-

vet, vocal segon; i iïlanuel Sabé, secretari.
Després de les votacions la Junta de Govern de la Secció de Reia-
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ció i Treball restà formada per Josep Bardas, president; Baldomer

Prat i Paris, vocal primer; Francesc Casademon, vocal segon; Felí

cià Elias, caixer; i Josep ff,. Feliu i Codina, secretari, més els

presidents de cada gremi com a vocals nats, pel mateix ordre que

hem seguit en esmentar els consells gremials.

Tanmateix pel que fa al Consell Grenial del Gremi del Detall, el

3Q de desembre es procedí a una nova elecció per la renúncia de

la major part dels elegits. El Consell resta format, després de

la nova elecció, per Enric Valls, president; Victor Riera, vocal

primer; Lluïs Feliu, vocal segon; i Antoni Verdaguer, secretari.

"Acció", gener 1911, p. 4, i febrer 1911, p. 4.

"Revista Anyal" 1914, p. 252. "El Poble Català", 21 i 22 de no-

vembre 1910. Aquest darrer subratlla l'"exlt extraordinari", —

l'elecció "nodridíssima" dels gremis d'escriptori 1 magatzem i

l'entusiasme regnant.

(395) "Acció", desembre 1910, p. 5.

(396) "Acció", desembre 1910, p. 5. Els butlletins del Centre convida-

ven a omplir unes caselles en les quals hom demanava la filiació

dels socis, el nom de la casa on treballava, els anys d'antlgue-

tat, el càrrec que hi ocupava i el gremi al qual pertanyia. Les

dades havien de servir per a fer el cens de la dependència "de -

grandiosa necessitat per a un bon registre de col·locacions".

"Acció", gener 1911, p. 4-5. "Acció", febrer 1911, p. 4.

(397; "Acció", febrer 1911, p. 4.

(398) "Acció", abril 1911, p. 4. El reglament fixava la composició del

Consell Gremial dels gremis alhora que recomanava que el càrrec

de vocal segon recaigués en un meritori o aprenent; el Consell -

era facultat per a cobrir les vacants que es produïssin al seu -

sí, llevat de la del president que havia d'ésser elegit en la Jun

ta general de gremi; els consells havien de reunir-se dues vega-

des al mes i, en sessió extraordinaria, a proposta del president

o de dos membres del Consell; tot membre del Consell que faltés

a quatre Juntes seguides, s'entenia que dimitia; els consells, so_

lament podien acceptar proposicions signades per socis inscrits

en els seus respectius gremis; els presidents dels consells ha—

vien de donar compte de les proposicions a la primera sessió que
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celebressin i ésser resoltes, a ésser possibles, a la mateixa se£

sia; els consells gremials podien contestar i resoldre totes

aquelles proposicions que es referissin al gremi, "sense previ —

- examen de la Junta de Govern de la Secció", i cas d'ésser de cai-

re general havien de presentar-se a la primera reunia que fes la

Junta de la Secció esmentaca; pel que feia als consells generals

de cada gremi, aquests havien de reunir-se un cop a l'any, de ma

ñera ordinaria, amb la funció, entre d'altres, de renovar els —

consells i resoldre les "proposicions presentades amb 48 hores -

d'avançat", i, extraordinàriament, "a petició del president o -

dos membres del Consell del Gremi, a petició de la Junta de Go—

vern de la Secció, i "per proposició, exposant l'objecte i firma

da per la meitat més un dels socis inscrits en gremis"; els socis,

per la seva banda, podien recórrer a la Junta de Govern de la Se£

ció per a "l'alçament dels acords que hagi pres el Consell del

Gremi, sobre les proposicions presentades per aquells", se-npre

que ho demanessin "les dues terceres parts dels Inscrits al ma-

teix, devent-se fer per escrit i exposant les raons; tot soci, -

també, pooia presentar proposicions a la Secció; les convócate—

ries a consell general extraorcinorl havien d'ésser fetes per es

crit, amb indicació de l'objecte del mateix i "repartides possi-

blement a domicili dels inscrits al Gre-ni"; les atribucions de -

cada càrrec eren les mateixes que els corresponents de la Secció

de Relació i Treball; els socis estaven obligats a inscriure's -

als gremis que els hi correspongués "segons la seva actuació en

el comerç o indústria"; pel que feia a les votacions hom procedia

d'acord amb el que assenyalaven els estatuts del Centre sobre —

aquesta qüestió; t el càrrec de president del gremi es renovava

cada any 1 la resta del consell cada dos i tots els càrrecs eren

reelegibles.

(399) JYtembria de la Secció Permanent de Relació i Treball. Curs 1910-

1911.- "Revista "nyal" 1911, p. 2ü9.

(400) Josep Ràfols 1 Camí, president de la Secció d'Organització i Tre

ball el 1942 ho remarcava el 3 d'abril de 1932 a les Festes de

l'Aniversari.- "Acció", juny 1932, -p. 20. Pel que fa al Gremi de

Viatjants i Corredors, aquest, de fet, no s'estructuraria défini,

tlvament fins l'abril de 1916. V. "Acció", abril 1932, p. 32. V.
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el capítol següent, p. 122 i sgs.

(401) "¿^ul de nosaltres S'orientaria a ésser dependent de comerç d'un

ram determinat, sabent per endavant que sobrava personal'l que -

per aquest motiu la soldada era escassa? O a l'inravés, ¿qui te-

nint desig de dedicar-se al comerç no s'especialitzaria vers

aquell ram on el personal fos més reduït, on per tant hauria de

trobar més recompensat el seu treball? £s ben cert que es fa ne-

cessari aplegar com més aviat millor el cens de la dependència de

Barcelona, no pas una cosa ideal que en l'estat d'inconsciència

de l'estament fóra difícil assolir, però sí prou eficaç per a die

terminar aqueixa regularització de personal; tant més necessari

quant més avanci la lluita comercial que obligarà sovint als pr£

ductors a canviar de tàctica i de procediments, i aleshores sobra

rà personal per unes coses i en mancarà per altres. El Cens dona-

ria la mida, sind justa, ben acostada a la realitat." V. Secció

Permanent de rtelació j Treball per son president Adrià Presas.

"Revista Anyal" 1911, p. 20?.

(402) Al mateix parlament, esmentat a la nota anterior, Adrià Presas re

marcava que "no es cooncebeix que en una ciutat de la importància

de la nostra, mercantilment, no pugui saber-se de manera indubta-

ble el nombre de treballadors d'un estament o classe, quan a l'es_

tranger en ciutats de menor categoria comercial els posseeixen

complerts." V. revista cit., nota anterior, p. 206. Al capítol -

primer, d'altra banda, ja assenyalàvem aquesta falta de dades.

(403) "Acció" de novembre de 1910, p. 7, informa de reunions del 10, 11,

12, 13 i 14 d'octubre de 1910, de dependents dels gremis de maga_t

zem, escriptori, despatx al detall, corredors i viatjants, fàbri-

ca i taller, i mossos 1 cobradors, les quals en ésser pocs els S£

cis presents s'hagueren d'aplaçar per a l'objecte que havien es-

tat convocadas, si bé hom aprofità l'avinantesa per a fer el cens

de la dependència, el qual "es continuarà els dies de les Juntes

gremials". Igualment les caselles que, freqüentment, "Acció" re-

produía i que hem esmentat abans, havien de servir també per a -

la formació del cens (V. nota 396). V. també, per exemple, "Acció",

abril 1911, p. 5; "Acció", maig 1911, p. 4 que demana que els so-

cis omplin els butlletins que el cobrador del Centre els lliurava

amb el rebut del mes amb la mateixa finalitat; "Acció", Juny 1911,
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p.7 reiterava el prec que els socis s'inscriguessin al cens. Tan-

mateix, "Acció" de desembre de 1912, assabenta que la Secció per

a poder prendre part a les eleccions a la Junta Local de Reformes

Socials, "ha format un cens professional de dependents, en el qual

hi han inclosos més de 1G.OGG electors" (p. G).

(4C4) El 9 de Juny, segons informa "Acció" de juliol de 1911, p. 5, hom

acordava a la Junta general ordinària de la Secció de Relació i

Treball, de crear un secretariat -per al nomenament del qual la -

Junta quedava en llibertat d'acció- "per a la Borsa del Treball -

de la qual la Secció aviat s'haurà d'encarregar". La Secció Perma_

nent de Socors PTutus, per la seva banda, informava a "Acció"

d'agost de 1911, p, 9, que el registre de col·locacions passava a

ésser de la incumbencia de la Secció Permanent de Relació i Tre-

ball.

(4G5) "Acció" desemcre 1911, p. 5. £1 primer mes de funcionament es pro_

ddlren "40 demandes de col·locació i 25 ofertes, obtenint el sa—

tisfactorl resultat de col·locar 15 socis". Pel que fa al secret¿

riat, "Acció" de març de 1912, p. 6 esmentava els noms de Valls i

fïlarill.

(4CB) Així Adrià Presas al parlament esmentat a la nota 401, "Revista -

Anyal" 1911, p. 2C6. "Acció" de gener 1912, p. 6, feia tres reco-

manacions: que es divulgués el registre de col·locacions, que es

renovessin cada mes les demandes inscrites al mateix i que s'apo£

tessin totes aquelles ofertes de patrons de les quals hom en tin-

gués esment. També "Acció", març 1912, p. 6; "Acció", abril 1912,

p. 5, "Acció", maig 1912, p. 7. FELIU I CCDINA, Josep m.- (Temòria

de la Secció Permanent de Relació i Treball.- "Revista Anyal"1913,

p. 368-370: el seu comès era "procurar feina al qui no en té, pro

porcionar una plaça o millor col·locació per al qui es creu poc

remunerat pels seus serveis o pels seus coneixements, interessar

als qui estiguin en bones condicions per la seva molta practica,

per la seva especialitat de treball, a una oferta mes avantatjosa

de la que olsfrutln." També "El Poble Català" del 12 de Juliol de

1912, reprodueix la lletra de la Secció de Relació i Treball als

socis, la qual els recomana que es prenguin interès en la tasca -

de fer del Registre de Col·locacions una veritable Borsa del Tre-

ball establerta al Centre; la lletra es dolia que aquella tasca no
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podia avançar perquè els socis "amb ben poques excepcions, semblen

negar-se a donar la filiació de llurs coneixements, tant reitera-

dament demanada". La lletra assegurava el secret de les dades que

hom aportés i per tant no es podia "admetre la por a veure's per-

judicats en les seves feines actuals". "IT.és aviat sembla -afegei-

xen- que els nostres consocis na s'han adonat de la importancià -

que inclou per a l'interès oe tots un Registre o Borsa de Treball

ben organitzaoa (...)."

(407) PONS, R.- iï'cmòria del Consell Directiu.- "Revista Anyal" 1912, p.

120. "Així, -afegeix- si al soci a qui s'ofereix la col·locació -

li convé el canvi de casa, ho aprofita i llavors es compleix un -

d'aquells fins socials de nostra institució, que és el millora —

ment del dependent. Avui (Juny de 1912), contra el que succeïa —

anys enrera, es dóna molt sovint el cas d'ofertes que no es poden

atendre, per no tenir a qui proposar. Durant el curs, aquestes

ofertes deixaaes d'atendre són unes vuitanta més i sens dubtes no

han quedat inateses perquè veritablement no hi hagi algún soci al

qui haurien pogut convenir, sinó .que és perquè no se'l coneix"; -

amb aquest fi Rafael Pons insistia en la nécessitât que els socis

omplis&in uns fulls en distribució entre els socis.

(408) "Acció", juny 1912, p. 7; "Acció", Juliol 1912, p. 4-5.

"Acció", agost 1912, p. 7; "Acció", desembre 1912, p. 6.

"Acció", abril 1932, p. 10. "Revista Anyal" 1914, p. 255.

(409) "El Poble Català", O de febrer 1912 i 11 de febrer del mateix —

any; "Renaixement", 13 de febrer 1913, p. SI; "Revista Anyal" —

1914, p. 256. £1 text complet de la conferència de Ruiz Castellà

a "Revista Anyal" 1913, p. 143-148. Ruiz Castellà subratllava el

paper de les borses de treball com un dels mitjans per a combatre

l'atur forçós. "Aqueixa malaltia social -l'atur-, no es desenrot-

lla pas solament entre la yent de fàbrica, els qui es dediquen a

les feines més pròpiament industrials, entre els ambients pura —

ment obrers, sinó que es desenrotlla tamba entre les demés ocupa-

cions i empleus, fins en els genèricament1, anomenats de la depèn —

dencia mercantil en les seves diferents especificacions i demés -

treballs propis de la classe mitjana; amb el ben entès de que or-

dinàriament el problema dins d'aquesta classe, és de més difícil

resolució« Donat l'exagerat obrerisme de nostres dies, es tenen -
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completament oblidats els deures socials envers les altres classes,

especialment envers els anomenats obrers d'americana o empleats ha

bltualment en el comerç, la indústria 1 en les professions deriva-
des, quals-problemes els esperonen amb tanta o major intensitat.

A més de que refiant-se de que aqueixa classe d'ocupacions es bus-

quen i obtenen per relacions particulars, ningú no s'ha recordat -
d'organitzar degudament el servei de col·locacions per a les matejL

xes."

(410) Pel que fa al curs 1911-1912, sols coneixem els totals de les ofer

tes, demandes i col·locats. FELIU I CODINA, J.fi!.- ff.embria de la -

Sécela P. de Relació i Treball.- "Revista Anyal" 1912. Segons "Ac-
ció" de Juliol de 1912, s'havien tingut en el darrer curs 214 de-

mandes de col·locació (la IT,embria abans citada n'esmenta 213), 16Q

ofertes de treball (176 segons aquella (Ternaria), i 80 col·locats

(idèntic nombre segons la memòria). Donat que "Acció" esmenta la
Memòria llegida per Feliu i Codina i que la diferència és petita i

deguda, probablement, a un lapsus, esmentem a dalt les xifres de

la "Revista Anyal".

Pel que fa als BO col·locats, 60 eren socis "cessants", segons la

"Revista Anyal" esmentada, i 2Q, socis que havien sol·licitat de -
"millorar en el treball".

(411) El quadre és extret de la PTemoria de la Secció Permanent de Reia —

Cid 1 Treball. Curs de 1913-1914. Llegida per Feliu 1 Codina.- "Rj2

vista Anyal" 1914, p. 118. Feliu i Codina, comentà la significació

d'aquestes xifres: "Direu amb irreflexió que la nostra gestió no -
ha estat acompanyada d'èxit: per 241 ofertes en el curs passat, —

sols n'hi ha hagut 105 en el present", tanmateix, assenyalava, Fe-

liu i Codina "l'any actual, amb menys ofertes, ens ha estat el mi-

llor (...); les xifres d'aquest any són les veritablement aproxima^
des al nostre desplegament col·lectiu, les .més acostades a la nos-

tra manera d'ésser en el sentit professional. Ho comprendreu, dl—
ent-vos que en el curs anterior,.de les 24 ofertes concorregudes a

la nostra borsa en sobraren 110 i aquestes foren; 71 places afer—
tes per a meritoris, 30 places ofertes per a aprenents i 9 places

ofertes per a mossos; fixeu-vos que totes elles són alienes a l'eri
tes de Dependents del Cornerg; els meritoris i aprenents que tenen

poca edat, d'acord amb l'equivocada significació que es dóna avui
a la seva feina, treballen Ja quan poden fer-se socis del Centre;
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els mossos tenen prou esplèndides les seves societats especials,

a les quals els patrons, en necessitar un professional hi acudei-

xen amb la seguretat de que els atendrà. El nostre caball de bata_

lla el constituexen la Dependència d'Escriptori, de ITagatzem 1 de
Detall. Concretant-nos, doncs, a aquestes classificacions ben prò_

pies, la nostra Borsa de Treball pot ben aspirar a un paper més -
important, que l'aconseguirà si amb ínteres i sabia insistencia -

perseverem en el nostre propòsit, dedicant-hi seriosa i meditaria
campanya. I sobre les actuals xifres certes i ben orientades au£

mentara bon xic més del que ho ha fet enguany la proporció dels -

nostres companys col·locats."

(412) V. p.Mü d'aquest capítol.

(413) "Acció", febrer 1912, p. 5; "Revista Anyal" 1914, p. 255; "El Po-
ble Català", 28 de gener 1912. L'Associació segons (Tartí Julia i

la referència que en donava "El Poble Català", la formaven, per

una banda, els qui volien i demanaven el compliment de les lleis -

socials perqub en minvar "els dolors del humils tranquilitzen les
multituds proletàries", són les persones "aimants de l'ordre, del

veritable ordre social"; per una altra banda, el sector dels que

"podríem dir neutres o del centre, que sense preocupar-se de la fi

nalitat progressiva de les lleis socials, creuen que aquestes

s'han de dictar i arrelar per a evolucionar", i un tercer grup, el
d'"aquells que tenint ideals de radicalismes socials, creuen que

el millor i més humà mitjà de la transformació de la constitució -
social, el constitueixen les lleis". Per això els uns reclamen més
aviat el compliment de les lleis existents i els altres noves lleis,

noves reformes socials, però, uns i altres s'hi troben be dintre

l'associació, perquè aquesta s'inspira en la tolerància, en el res

pecte mutu i un sol, però poderós negoci lliga a tots els seus com
ponents: la bondat", ífartí Julià explicaria també el caire interna^

cionalisme tot indicant com els obrers "s'han convençut de que la

seva força depèn d'aquest internacionalisme que fa que el proleta-

riat arreu de la terra se solidaritzi i s'organitzi com un sol cos'.'
En aquest sentit es mostraria "satisfet de que Catalunya entri en

aquest corrent internacionalista", manifestà el seu interès pels

"nostres proletaris els quals no ha oblidat mai en les seves can-

panyes nacionalistes, convençut de que el nacionalisme no pot

ésser oposat a les reivindicacions socletàries, al desig de millo-
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rament de les classes proletàries, ans al contrari, és un moviment

guiat pel mateix sentit deslliurador;".

El dia abans d'aquesta conferencia, "El Poble Català" anunciava -

que el Grup Català de 1'Associació per a la protecció legal dels

treballadors, constituït el 9 de desembre de 1911, projectava la-

celebració de diverses conferencies divulgadora dels seus objec—

tius, la primera de les quals era la que es donava l'endemà, 25

de gener de 1912, al CADCI. N'havien de seguir d'altres, durant -

els propers dies, el local de diverses societats obreres, al car-

rer GuàrOia a cura de Noguer i Comet, i al local d'Acció" Social -

Popular, a cura de ff.iquel Sastre. Hom en preparava també per a d_o

nar a l'Ateneu Enciclopèdic Popular 1 a l'Ateneu Cbrer, alhora —

que s'anunciava la possibilitat de fer-ne una a l'Ateneu Barcelo-

nès a cura de Francesc Layret, vicepresldent del Grup.

(414) V. nota 1 del primer capítol. El text complet de l'informe a "Re-

vista Anyal" 1914, p. 145. També el publica el "Butlletí del ff.u-

seu Social" d'octubre de 1912, p. 2c£. "El Poble Català" del 26 -

de Juliol de 1912 es refereix a la reunid de la Secció de Relació

1 Treball, en la qual es resolgué de concórrer a la informació

oberta per la Cambra de Comerç -el parer de la qual havia estat -

demanat per l'Institut de Reformes Socials- sobre la "Significa-

ció i límit" del terrne "dependència" "per a resoldre Jurídicament

alguns assumptes plantejats en el Cos Legislatiu". V. també FELIU

I CCDINA, J. fi,.- memòria de la Secció Permanent de Relació i Tre-

ball.- "Revista Anyal" 1913, p. 374.

(415) "Revista Anyal" 1914, p. 255. "Acció", març 1912, p. 5, transcriu

el text complet de l'informe. V. més endavant, p.i^ i sgs.

(416) "El Poble Català", 3 de novembre 1912. "Acció", novembre 1912, p.

5. V. més endavant, p. 230 i sgs.

V. la memòria de la Secció de Relació i Treball, cit. a la nota -

414 i publicada a la "Revista Anyal", 1913, p. 374: "(...) com a

conseqüència d'un programa de govern social que volia emprendre

el malaguanyat ex president del Consell de Ministres don Josep C£

nalejas fí.éndez (...) se'ns envià un qüestionari detalladíssim re£

pecte a la situació social i col·lectiva dels Dependents, vàrem -

completar-lo de quant es demanava i a més dels ideals que sobre -

determinades qüestions nosaltres teníem."



200
resposta s'adreçà durant l'agost de 1912. "Acció", setembre -

1912, p. 8.

(418) "En ocacid d'una entrevista -manifesta Feliu i Codina a la matei-

xa fïlemòria esmentada a la nota anterior- del President de I'InstJ.
tut de Reformes Socials amb el president del Consell, en la qual

tractaren de l'obra social del Govern, redactàrem una extensa co-
municació al primer de dits senyors, Interessant-li la més curta

temporada d'inactivitat i remarcarem novament els nostres ideals

en quant a l'horari del treball, a l'internat, al salari, etc., -

etc."
(418 bis) Rafael Pons a la ffîemoria del Consell Directiu. Curs de 191C-

1911.- "Revista Anyal", 1911, p. 1G4-5, manifestava; "Una tasca

que en l'avenir haurà de realitzar la Secció de Relació i Treball,

es procurar aconseguir la intervenció del Centre en la Junta Lo-
cal de Reformes Socials. Avui, amb el respectable nombre d'asso-

ciats que tenim, Ja ens correspondria aquesta intervenció 1 per a
entrenar-se sobre la manera d'aconsegulr-la, el Consell Directiu

es decid.C a prendre part a l'elecció de vocals obrers per a dita
Junta, que ha tingut lloc durant el curs ^ si bé, com Ja esperà—

vern, la votació no fou favorable als nostres candidats, la impre£
sid rebuda ha estat immillorable, i ens fa esperar que amb la de-

guda preparació i amb l'experiència adquirida aquesta vegada, no

serà gens impassible aconseguir un complet èxit en una altra."

(419) "Acció", desembre 1912, p. 6. HHemòria cit. nota 414, p. 374.

(420) rr.emòria cit., nota 414, p. 374. "Acció", març 1913, p. 7, esmenta

l'article 7 de la llei del 22 de Juliol de 1912, segons el qual

el tribunal industrial era l'únic organisme competent per a resol,

dre "las reclamaciones civiles que surjan entre patronos y obre—

ros, o entre obreros del mismo patrono, sobre incumplimiento o —

rescisión de los contratos de arrendamiento de servicios, de los
contratos de trabajo y de los de aprendizaje", "los pleitos que

surjan en la aplicación de la ley de Accidentes del trabajo some-
tidos hasta ahora, provisionalmente, a la Jurisdicción de los Jue
ees de primera instancia. El contrato se supone siempre existente
entre todo aquel que da trabajo y el que lo presta, a falta de BJS
tipulación escrita o verbal, se atendrá el tribunal a los usos y

costumbres de cada localidad en la respectiva clase de trabajo."
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I l'article B, segons el qual, quan "se suscite Juicio ordina—

rio en virtud de reserva de derechos, en él entenderá el Tribu—

nal industrial, si el asunto es de su competencia, con arreglo al

artículo anterior, o el Juez de primera instancia, en el caso —

del artículo 32."

(421) "Acció", abril 1913, p. 11, subratllava el "resultat altament ~

satisfactori i difícilment igualat per cap altra societat obrera

barcelonina" que suposava la presentació d'aquelles 2.3GG paperei

tes; de la mateixa manera que havien palesat l'interès dels so—

cis del Centre.

(422) ¡Tiemòria de la Secció" de Relació i Treball cit.- "Revista Anyal"

1913, p. 375.

(423) Memòria de la Secció de Relació i Treball cit. "Revista Anyal"

1914, p. 122.

(424) "Acció", abril 1913, p. 11-12.

(425) [Yior.òria cit. nota 423, p. 122-3. "Acció", abril 1914, p. 5.

(426) PUIG I ESTEVE, J.- En pro del treball intensiu. "El Poble Català",

23 d'abril 191C; "(...) Treballant set hores seguides, amb una p_e

tità interrupció de 15 minuts per a menjar un xic, sense deixar,

només suspendre el treball, s'eviten les molèsties i despeses —

d'energia i s'estalvia el temps que exigeixen dos o tres entrena

ments, la feina es beneficia en quantitat i qualitat i el depen-

dent no es veu obligat a recomençar un treball del qual està riss

centrat, estant encara subjecte a una digestió que forçosament -

es dificulta o perjudica. I ara no cal entrar en les raons que -

podríem dir-ne d'ordre secundari encara que ben positives, com -

són l'estalvi de llum, no tenir de treballar amb llum artificial,

el fet de què, terminant el treball a les quatre o a les cinc -

de la tarda, el dependent podria viure fora de Barcelona, estal-

viant lloguers, guanyant en bons aires i comoditats, i que podria

fer vida de societat, tenint hores per a tot, per a dedicar a la

família, per a instruir-se, per a cultivar-se físicament, per a

divertir-se, per a conrear amistats, etc., etc., que de tot això

n'és tan digne de fruir el dependent com qualsevol altra persona

(...). Els patrons hi guanyarien amb la qualitat i la quantitat

de treball i l'estalvi de llum artificial. Els dependents hi
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guanyarien en estalvi d'energies, en majors comoditats en el tre-

ball, en minva d'hores ocupades i en guany de temps per a dedicar

- al descans, al cultiu de la inteligencia l a l'esplai del cos i -

de l'esperit."

(427) PUIG I ESTEVE, J.- art. cit., "El Poble Català", 23 d'abril de -

1910. "Fou per a nosaltres motiu de Joia immensa -escriu- el saber

que en el ram de banca i borsa hi han individus que integren les

seves directives que cobegen la idea de la implantada del treball

intensiu, i moltíssim més a l'enterar-nos de que la dependència -

d'aquells despatxos emprenia la defensa de la reforma amb coratge

i empesa per la pruïja del millorament que van a aconseguir."

Pel que fa a l'accid empresa en el ram bancari a favor del tre

ball intensiu, "El Poble Català" del 29 de maig de 1910 informa -

del parer favorable de la Junta nomenada pels delegats de més de

500 dependents bancaris de 14 cases de banca de Barcelona amb mo-

tiu de la Informació" oberta pel Col·legi de "Corredors Reales de

Comercio de Barcelona", en una lletra titulada Pel treball inten-

siu. J. Clots i Corts, soci del CADCI, per la seva banda, el 7 de

Juny de 191G, publicava un escrit sobre el treball intensiu en el

qual esmentava l'ajut ofert pel Centre als dependents de Banca 1

Borsa en les seves gestions pel treball intensiu 1 propugnava l'as

sociació 1 la necessitat de superar l'individualisme, integrar —

les associacions de dependents i de no crear-ne de noves amb pocs

membres.

(428) "Acció", Juliol 1910, p. 1. La reforma es proposava per als de—

pendents d'escriptoris 1 magatzems a l'engrds, però no per als -

dependents al detall.

(429) "Acció", Juliol 1910, p. 1. "Revista Anyal" 1914, p. 181-182. "El

Poble Català", 26 de maig 1910.

(430) "Revista Anyal" 1914, p. 139-141. "La Cataluña" del 25 de Juny de

1910, p. 401-4C2 reprodueix l'al.locució en castellà.

(431) Al.locució als caps de casescomercials.- "Revista Anyal" 1914,

p. 142-144. "La Cataluña" del 2 de Juliol de 1910, p. 416, el re-

produeix igualment. V. també "El Poble Català", 14 Juny 1910.
«

(432) "Revista Anyal" 1914, p. 181-182.
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(433) "Acció", Juliol 1910, p. 1.

(434) V. p. ¿'El .

(435") "Acció", agost 1910, p. 6. "Acció", setembre 1910, p. 9.

(436) "Revista Anyal" 1914, p. 251. "Acció", setembre 1910, p. 10. Rius

i Zanuy parlà en contra de la reforma, mentre que Prorata i Font,

i Feliu i Codina ho feren a favor, així com també Carbó que no -

era soci del Centre però que usa "dol dret que li concedia la nos_

tra tribuna lliure".- "El Poble Català", 5 d'agost 1910. '

(437) V. p. \tt-hS . "El Poble Català" del 25 d'agost de 1910 i del 11,

15, 18 i 22 de setembre del mateix any. Francesc Casademont, el

4 d'agost de 1910, publicava també una petita columna, Centre Au-

tonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria. Pel treball

intensiu, la qual recordava la reunió del 28 de Juliol i l'activ_i

tat del mes. "El Poble Català" del 10 d'agost de 1910, informa —

també de la marxa de la campanya.

(438) "Acció", octubre 1910, p. 7-B. "El Poble Català", 16 de setembre

1910.

(439) "Revista Anyal" 1914, p. 252. "El Poble Català", 28 setembre 1910.

(440) "El Poble Català", 26 de setembre 1910. "Acció", octubre 1910, p.B,

(441) "Acció", octubre 1910, p. 8. "El Poble Català", 18 de setembre —

1910. "El Poble Català" del 16 de setembre del mateix any, remar

ca també les nombroses adhesions rebudes; "arriben Ja a milers",

hom hi diu.

(442) "Acció", novembre 1910, p. 7.

(443) "Revista Anyal" 1914, p. 252. "Acció", novembre 1910, p. 7.

(444) Paral·lelament als esforços de la campanya, especialment en els

seus moments intensos, els estius de 1910 i 1911, els periòdics -

reproduïen escrits favorables i contraris a la reforma. Així "El

Consultor Mercantil e Industrial" del 16 de Juliol de 1910 duia -

un article favorable titulat El trabajo en los escritorios mercan

tiles signat per Fernando (Ifiaristany i reproduïa un escrit també

favorable per a la reforma publicat el 1894. El mateix diari, el

1 d'agost de 1910 reproduïa l'informe del Foment del Treball Na-
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clonal del 1902 que defensava aquella reforma. La "Crónica (Yiercari

tll" del 1 de setembre de 1910 publicava també un article, signat

per F. de A. Fortuny, titular El trabajo intensivo que subratlla-

va els avantatges de la innovació. La revista "Cataluña" del 13 -

de maig de 1911, publicava un article, signat per Francisco Casa-

demont, soci del CADCI que defensava igualment el treball inten-

siu i esmentava l'acció del CADCI en aquesta qüestió (p. 291-292).

Ramon del Estany s'hi manifestava a favor en un article a "Renai-

xement" el 1 de Juliol de 1911, p. 234-235 i remarcava que "la —

consecució d'aquesta reforma és un gros triomf per al nacionalisme

1 per tant un gros triomf per al Centre Autonomista de Dependents

del Comerç i de la Indústria, sustentador dels ideals nacionalis-

tes". Els diaris, per una altra banda, reproduïen lletres dels —

seus lectors sobre aquest tema. V., en aquest sentit, les notes

de Luis Costa 1 F. Farré titulades El trabajo intensivo a "La —

Vanguardia" el 29 d'agost de 1911, favorable la darrera a la mod_l

flcacio de 1'horari de treball; en un altre sentit, la "Crónica -

pericial mercantil" el 1 de Juliol de 1913, comentant les dificul

tats de la comissió propulsora del treball intensiu per a reeixir

en la seva tasca, proposava l'horari intensiu per a la tarda, de

2 a 9 del vespre, en un article, El trabajo intensivo, signat per

R. Ferse. Igualment es produïren escrits en contra del canvi en

l'horari de la Jornada de treball. D'aquesta manera, el periòdic

abans esmentat, ""El Consultor tí.ercantil e Industrial", reproduïa

també els escrits desfavorables que motiva l'informe abans esmen-

tat del Foment del Treball Nacional del 1902 i que en aquelles d_a

des havia publicat aquell com els escrits inserits el 16 d'agost

de 1910 i el 1 de setembre del mateix any. "El Consultor (Tercan—

til e Industrial", el mateix 1 de setembre de 1910 publicava un -

article de Federico Climent Ferrer, titulat El Trabajo intensivo,

en el qual manifestava el seu escepticisme envers l'acció dels —

promotors de la reforma 1 el seu possible èxit, així com sobre la

viabilitat d'un treball Intensiu en les tasques que comportaven -

un esforç mental considerable o en les botigues que exigien un —

treball més extensiu que intensiu pel caire especial que calia d£

nar a la-venda de productes a clients - si bé cal assenyalar que

el CADCI no el propugnava precisament per al comerç al detall-.
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La "Jornada de diez a cinco -ho afirmava-, aun con la media hora

de descanso cenital, resultaria excesivamente fatigosa para los -

trabajos de contabilidad y cálculo que, digan cuanto se les anto-

je a los teorizantes, no es fisiológicamente posible continuarlos

sin alivio año tras año durante siete horas al dia"; l'articulista

enfí considerava la necessitat de no trencar el costum establert -

i de no posar-se "en remedos de extranjería" (p. 130-131). Citem

també, El trabajo intensivo, a "La Vanguardia" del 26 d'agost de

1911, que combatia la reforma i subratllava les dificultats

d'emmotllar el nou horari al sistema de menjades que es feien al

país, 1 s'interrogava també sobre si fára "higiénico" un "esfuer-

zo cerebral realizada durante ocho horas sin más descanso que

treinta minutos" en oís treballs "puramente mentales". Aqüestes -

mostres, entre d'altres, Juntament amb les notes i informacions de

la campanya que publicaven els diaris ens il·lustren sobre el pro

ces d'aquesta i els arguments favorables -que hem vist desenrot-

llats a l'article abans esmentat de Puig i Esteve (nota 42G)- i

contraris que palesaven, aquests darrers, el pes de la tradició i

del costum establert de feia anys més que no raons profundes.

L'escepticisme sobre la viabilitat del treball intensiu s'afegia

també sovint com reconeixirien els mateixos dirigents del Centre i

com reflectia, per exemple, un dependent, Plàcid Reses en un es—

crit, titulat Del treball intensiu. Un vot en contra, publicat a

"El Poble Català" del 1 de novembre de 1910. Aquest manifestava -

que la reforma solament serviria per a perdre hores de descans, -

car es reduiria a mitja hora el temps per al dinar mentre que no

existia cap garantia que hom plegués a l'hora estipulada i que la

Jornada no s'allargués Igualment sense control com venia fent-se

fins aleshores, i manifestava la seva esperança que la reforma no

s'acomplís.

"El Poble Català", especialment, conté una bona mostra d'escrits

sobre la reforma i d'informacions sobre la marxa d'aquesta-, així,

ultra les cites fetes 1 a esmentar més endavant, assenyalem "El -

Poble Català" del 12 de Juny de 1910 que publicava un article de

B. Escofet, El treball intensiu j la reglamentació d'hores de tre-

ball el qual, a més de la reforma, preconitzava la unitat de totes

les associacions de dependents i la necessitat de mantenir-la



després de la campanya pel treball intensiu. Carles Feliu, publicava

un escrit a "El Poble Català" del 22 de setembre de 1910, titulat -

Els dependents de comerç i el treball intensiu en els despatxos; al-

gunes consideracions generals que explicava les característiques del

treball intensiu, subratllava els seus avantatges i negava que ofe—

ris altre inconvenient que el aue pogués venir de l'adaptació i del

canvi de costum però que desapareixeria "amb un xic de bona volun—

tat", indicava la forma d'organitzar el treball intensiu, els obsta-

cles a vèncer, subratllava com oferia també avantatges per a les do-

nes i assenyalava la tasca a fer per a obtenir aquesta reforma. J. -

Riera i Colom, en un altre article aobre la mateixa qüestió, dirigit

als caps de les cases comercials i publicat a "El Poble Català" del

19 de novembre 1910, presentava, primer el CADCI amb les seves Esco-

les Mercantils Catalanes I les seves activitats esportives per a de-

fensar tot seguit la necessitat del treball intensiu. Joan B. Peig,

dependent, signava un escrit de suport al Centre i a la campanya a -

"El Poble Català" del 15 de gener 1911. 3. Escofet, també, un altre

cop, defensaria el treball intensiu en. un. article dirigit Als depen-

dents de comerç, el 1 d'abril de 1911 a "El Poble Català".

(445) Hlalgrat les adhesions rebudes, la reforma en la pràctica avançà poc

el 1910, el que motivaria la continuació de la campanya l'any se

güent. Pel que fa a la implantació efectiva, tenim esment d'algunes

cases que establiren el treball intensiu; així la Casa Andreu Igle —

sias a partir del 1 d'agost de 1910, segons "El Poble Català" del 27

de juliol del mateix any 1 "per via d'assaig"; "Acció" de febrer de

1911, per la seva banda, ens assabenta que la revista "filercurlo" —

l'havia establert des d'aquell mateix mes (p. 4).

(446) PELIU I CODINA, J.HI.- Cenoria de la Secció Permanent de Relació i -

Treball. Curs 1910-1911.- "Revista Anyal" 1911, p. 209.

"Acció" de febrer de 1911, p. 4, anunciava el proper començament de

la nova camnanya a favor del treball intensiu "amb importants actes

de propaganda que s'anunciaran oportunament, cuan s'hagi espargit la

nuvolada de vagues cue travessa la ciutat nostra".

(447) V. p. 162-lt^.

(448) FELIU I CODIÙA, J.fi!.- memoria cit., nota 446, p. 209.

(449) "Acció", abril 1911, p. 5.
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(450) "El Poble Català" del 15 de març de 1911 duia les convocatòries de la

Secció de Relació i Treball per a reunions dels dependents de magat—

zem i escriptori del gremi de la sedería per al mateix dia 15, i dels

gremis de panyeria, cereals 1 filadors de- cotó per a l'endemà, dia 15.

"El Foble Català" del 17 de març de 1911, duia la crónica de la reu-

nió del dia 15 i anunciava reunions dels gremis de vidre i cutis per

al 2D del mateix mes i d 'agents de duana i ferreteria per al 22. "El

Foble Català" del 27 de març de 1911, es referia a l'èxit de les - -

reunions fetes aquella darrera setmana així com a l'entusiasme que hi

regnava i n'anunciava de noves per al dis 27 de març, de dependents -

comissionistes i de camiseria; per al 29 del mateix mes dels per ta —

nyents als gremis de tapissos i catifes i curtits; i per al dia 30, -

també del mateix, per als dependents dels gremis de maquinària i ane_x

es.

(451) "Acció", maig 1311, p. 4. "El Poble Català", 5 de maig 1911.

(452) "Acció", Juny 1211, p. 6. "El Poble Català", 17 de maig 1911.

(453) "Acció", juny 1911, p. 6. "Acció", juliol 1911,' p. 4.

(454) "El Foble Català" del 1G de Juny de 1911 publicava la convocatòria i

el mateix diari del dia 23 de Juny de 1911, en feia la recensió; a la

reunió hom acordava "per unanimitat fer constar 1'adhesió de la majo-

ria confirmada pels plecs de signatures obtingudes dels dependents de

Banca a la modificació del treball intensiu".

"Acció", del mes de Juliol 1911, p. 5 esmentava que hom havia cele —

brat al Centre, a les darreries de Juny "dues grans reunions de depe_n

dents de Banca per a tractar del treball intensiu, acordant-se el re-

constituir la comissió de delegats de Banca de 1'any passat per a què

continuï les seves tasques fins a un fi concret".-

(455) "Acció", Juliol 1911, p. 4-5. "El Poble Català", 25 de Juny 1911. —

"El Diluvia", 26 de Juny de 1911.

(456) "Revista Anyal" 1914, p. 254.

Joan Bas en la fes La de distribució de premis del curs 1910-1911, sub

ratllava com "són poques les energies que resten després de deu hores

dedicades al treball intel·lectual, per.a assistir a les nostres clas^

ses 1 fer a oasa els treballs de preparació necessaris; per això som

nosaltres esforçats paladins del treball intensiu, perquè fent la ma-
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