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Les activitats permanents entre 1S14 1 1918

Al costat dels factors dinàmics, -Interiors i exteriors, les activi—

tats permanents enregistraven els grans trets permanents del CADCI i

subratllaven la continuïtat de la seva actuació.

Les inauguracions de curs cercaven d 'esdevenir "festes culturals" que

donessin el to d'una "veritable Universitat Comercial Catalana" -"leiv

motiv" tants cops repetit- (274).

Esmentem que si bé el primer d 'octubre de 1914 .es feia l'obertura de

les classes, les obres d'agençament del nou local impedien de celebrar

l'acte de cada any alxi com el de repartiment de premis del curs 1913-

1914 (275). El 20 de novembre de 1915, se celebrava per primera vegada

al casal de la Rambla de Santa Tflònica, la sessió d'inauguració del

curs, en aquest cas del de 1915-1916, amb l'assistència de represen —

tants de l'Ajuntament I de la Diputació, de diverses entitats i de cen_

tres de dependents de Catalunya, acte que coincidí alhora amb el repa_r

tlment de premis als alumnes del curs anterior (276). El 31 d'octubre

de 1916, se celebrava l'acte conjunt d'Inauguració de les classes del

curs 1916-1917 i de repartiment de premis (277), i el 27 d'octubre de

1917 es feia el del 1917-1918 (278), els parlaments i manifestacions -

dels quals seguien la tònica nacionalista i panegírica de l'obra del -

CADCI dels anys anteriors.

Al costat de les inauguracions de curs, i deixant de banda els cants -

de les caramelles la vigília del diumenge de Pasqua a la nit (279), la

gran manifestació interna del Centre la constituïa com, sempre, la cele

bracio de l'aniversari de la fundació de l'entitat. La de 1915 es re—

tarda al mes de maig per a fer-la coincidir amb la inauguració "oflci-
al" del nou local després de fer-hi les obres d'habilitació esmentades
a l'apartat anterior (280). Del 8 al 16 de maig se celebraren tota mé-

fia d'actes civics, culturals i esportius que donaren gran relleu a 1 'ja

"iversari així com un gran ressò públic a l'obra del CADCI (281). El -

dis 8, es feia la "inauguració solemne del Casal", en la qual, l'alcal^

°e accidental Joan Fich abraçaria "en nom de Barcelona tota, que si to

*a fos al local s'hi adheriria de cor"-, a Josep Puig 1 Esteve (282). -

El dia 9, regates 1 sardanes (283), el dia 10, un concert Instrumental

'2B4)} l'onze s'inaugurava oficialment el Dispensari establert al Cen-
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tre per la Secció de Socors iïkjtus (285), el 12 s'inauguraven "les no-
ves aules construïdes expressament sobre la gran sala d'actes del Cen_

tre'l (286), el 13 se celebrava un berenar col·lectiu i una festa gim-
nàstica (287), el dia 14 Guifré Coroleu donava una conferència sobre

"el sistema de Taylor 1 l'organització científica del treball" (280),

el 15 un míting nacionalista al que tot seguit ens referirem, i el 16

una festa atlètica 1 un concert coral (289). El míting nacionalista -

fóra realment l'acte més rellevant amb un gran èxit de públic, el oual

omplia totalment el local (290) "malgrat haver-se limitat l'entrada -

al Centre per als socis i persones aue aauests acompanyessin, acord -
que prengué el C. D. -i així ho posà aquest en coneixement del gover-

nador civil- per a evitar que s 'introduïssin en nostre local certs —

elements pertorbadors que tothom coneix, fins amb l'olor" (291). Al -
míting hi intervingueren, Josep Puig i Esteve, cue obri l'acte, lili

quel Cuinart de la Secció de Propaganda Autonomista organitzadora del
mateix, Josep Pi i Sunyer, en nom de la Junta d'Afirmació Catalana, -

que lloà l'obra del centre i el nacionalisme dels seus membres; An —

dreu Nin "en representació dels socialistes nacionalistes catalans",

el qual, segons el butlletí "Acció", "pronuncià un dels més bells dis_

cursos aue s'hagin pronunciat en nostra casa. Demostrà com es buit i

xorc -pura abstracció filosòfica- tot socialisme que no es basi en el

respecte a les petites nacionalitats i no defensi llurs drets, sense
la consecució dels ouals la pau'l la igualtat en la terra no seran —

"factibles. I en termes d'un emocionant sentiment exposà el seu ardo—
ros amor a Catalunya i cridà al nostre proletariat a compartir-lo, no

sols per sentiment, sinó per dignitat, car és Incomprensible com els

nostres obrers que no toleren la més lleu Imposició, s'acoten davant

les irritants injustícies de l'unltarisme espanyol." Les ovacions oue
dolen el parlament de Nin -subratllava el mateix butlletí-, "foren -

també d 'aquelles de perdurable memòria i ben merescudes per cert" .

(292). Francesc Layret, tot seguit, parlaria en nom del nou Bloc Repjj

blicà Autonomista, subratllant "l'oportunitat del míting 1 de tota —

acció nacionalista, per a contrarrestar certes influències de provin-
cianisme, que han reviscolat en nostra terra i que s'han volgut empa-

rar amb l'esperit de tolerància i de cortesia d'aquest país", proba—

°le referència a l'enlluernament que estaven experimentant alguns po-

lítics catalans -per exemple, Lluïs Companys- envers el reformisme de
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(Ylelquladez Alvarez (293). Pere Coromines, després, en nom dels nacio-

nalistes republicans, manifestaria oue el míting era "la festa de con

sagrado de la més bella de les entitats catalanistes" (294). "Venen

dies perillosos -afirmaria el mateix orador- i cal afrontar-los (...)•

Cal que nosaltres tinguem plantejat el nostre problema nacional i no

ens quedem endarrerits en l'hora que se solucionin els altres. La no_s

tra Joventut ha de fer el que no hem sapigut fsr els polítics, perquè

fóra una vergonya que es resolguessin els plets de les nacionalitats

d'Europa, menys el nostre (295)". Joan Garriga i fïlassó ho faria per -

la Lliga Regionalista, en substitució as Raimon d'Abadal, malalt

aquell dia, que subratllaria i elogiaria el caire nacionalista afirma

tiu de l'acte."ben necessari per a fer conèixer la nostra personalitat

nacional que encara hi ha qui vol ignorar" (296). iïlarti i Julià, per

la seva banda, en nom de la Unió Catalanista, faria igualment "grans

lloances per al Centre per haver sapigut agermanar 1 "esperit patrió—

tic amb el social". "Això -escriu hom a "Acció"- el portà a relació —

nar magistralment el nacionalisme i el socialisme que definí d'una rn_a

ñera admirable, afirmant oue en una plena armonía són el substractum,

la plenitud de la vida dels pobles" (297). Fuig i Esteve, finalment,

clouria l'acte tot manifestant oue el CAOCI havia adquirit aquell —

casal "per a continuar l'obra començada" i oue abans deixaria el Cen-

tre d'existir "com a col.lectivitat que abandonar el sentiment cata —

là". Puig llegiria un telegrama d'adhesió de Folguera i Duran i Josep

Grant i Sala, 1 després d'unes paraules de solidaritat de Pere Coromi_

nes pel procés nue era objecte, a causa del discurs pronunciat amb mo
tiu del darrer onze de setembre a l'Ajuntament, n'explicaria les vi —

cissituds, "refermant-se serena però enèrgicament en els conceptes —
Pel aual se'l persegueix, fills, digué, de la clara .consciència del -

meu deure" (298). Prop de 300 entitats adreçaren representacions a aJL

Quna o a la totalitat dels actes fets que merelxeren l'atenció de la

Premsa catalana i de fora (299). J. Carreras i Fujal, el 17 d'abril -

de 1915, publicava un article titulat Conclusió, el qual subratllava

Çue aquestes festes havien estat "una fita de tot el realitzat durant
els 12 anys de la seva existència" (del CADCI), ensems que havien "en_

senyat a qui no volia saber i a qui no coneixia la potència d'aquesta

°rganitzacló catalana". "Organització catalana, si -prosseguia-.

Aquest és el nostre principal element: la catalanitat de les nostres
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activitats i progressos. Quants ens n'hem hagut de sentir d'insults i

baixeses per aquesta tara que portem, al damunt. Si, tenim una tara, -

però no corn ells volen suposar-la; la nostra tara és (...) la marca -

de la nostra pàtria que tenim posada a dins del nostre cos (...). —

Heus aquí perquè ens odien; perquè som massa nacionalistes, massa pa-

triotes, massa bons. No fem mal a .ningú, no ataquem a cap germà nos-—

tre del qual respectem les idees per oposades que siguin a les nos —
tres. I perquè és tan difícil aconseguir a la nostra terra una orga—

nització dintre la qual tots s'hi sentin compenetrats i units per una

sola voluntat, per una sola finalitat, ens diuen que la nostra tasca

és buida, que és una tasca de negació, perquè no combatem res: defen-

sem només a Catalunya, sempre a Catalunya. I no obstant qui sap més -

que nosaltres, qui sap més que tots aquells que ens vilipendien, ens

diu que la nostra obra és un exemple. Ens ho diu en Jaume Carner, amb

aquelles seves paraules màgiques dites quan la sessió inaugural: per-

seguiu amb la vostra obra l'ideal de pàtria i l'ideal d'emancipació.

I saben els nostres enemics si la nostra col·lectivitat persegueix —

cap més fi que aquests? Fot haver-hi cap fi més noble, més gran, més

humà que els oue.perseguim amb la nostra actuació? Si, tot ho en

clouen aouests dos ideals nostres: l'ideal de la pàtria, el més gran

ideal oue un digne fill de Catalunya pot sentir; i l'anhel de millor^

fnent social. (...) I per la nostra obra realitzada se'ns concedeix -

que som un exemple, qual exemple deuen haver de seguir els nostres

rics comerciants, els nostres industrials, els nostres agricultors, -

els nostres artistes, els nostres obrers manuals. £s una glòria que -
avui, en mig d 'aquesta desorganització, d 'aouest mal conviure entre -

els catalans, se'ns digui oue nosaltres som un exemple. Dissortada —

ment no tindrem el goig, malgrat l'ésser Joves, de veure la nostra Ca

talunya convertida en una poderosa organització nacional. Però pensem

Que el nostre exemple d'avui serà apreciat per una nova generació. —

Llavors veuran el nostre exemple i diran: quina gran obra patriòtica
no hem de fer nosaltres per a aconseguir l'alt grau de perfecció que

aquells nacionalistes del nostre passat aconseguiren amb la seva obra

col·lectiva. Aquesta serà la nostra glòria, la glòria de tots (...)."

Les festes de-1'aniversari de 1916, es feren el 15 i 16 d'abril amb
Ur> programa d'audició de sardanes, regates, àpat de germanor, festa

atlètica i esportiva i 1'escenificació a la sala del CADCI de 1'obra
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d'Ignasi Iglesias, Els vells (300); les de 1917 es dugueren a terme -
el 17, 19 i 20 de maig, amb una festa atlètica, el repartiment de pre

mis d'un certamen literari-patriòtic-social, una audició de sardanas,

un àpat de germanor, regates i funció teatral (301); i les de 1918, -

el 31 de març i 1 d'abril amb un programa semblant d'actes, regates,

exposició de fotografies, tenis, audició de sardanes 1 vetllada tea--
.traí (302).

A partir de 1915, el Centre protagonitzava una nova iniciativa. El 17

de març.de 1915, hom acordava que la Secció Permanent de Propaganda -

Autonomista, en nom del Centre i juntament amb la Cooperació l'Outual -

Catalana, organitzés una "gran festa de primavera anomenada de flors

1 d'infants", a benefici de l'Associació Protectora de l'Ensenyança -

Catalana; amb aauesta finalitat s'establia oue cada una de les cinc -

seccions permanents del Centre nomenés un deleqat, que se sumarien —

als altres cinc oue designaria la Cooperativa Mutual Catalana per a -
formar part del Comitè organitzador, al qual, per un altre costat s'hi

cridava diversos periòdics catalanistes com "Renaixement" (303). La -
festa se celebrava efectivament el 23- de maig de 1915 al Turó Park, -

amb la intervenció de la cobla Els Peps de Figueres, els Xiauets de -

Valls, l'Orfeó Graclenc, el Cor Infantil iïtossèn Cinto, esbarts dansa¿

res, la cobla La Principal de Perelada, la qual resultava resultava -

un èxit "malgrat la inseguretat del temps" (304) i es concloïa amb un
benefici de 5Q3.'70 pts. (305). La mateixa nit del 23 de maig, la Ca—

bla Perelada, aprofitant 1'avinentesa de la seva estada a Barcelona,

donava una audició al local del CADCI (306). A partir'd'aquesta data,

la celebració de la Festa d 'Infants i Flors esdevenl una activitat —
permanent més, amb un caire eminentment popular. La festa se celebra-

ria el 4 de Juny de 1916, al Parc Güell, amb la participació de l'Or-

feó Gracienc, del" Cor Infantil ÍYIossèn Cinto, l'Esbart Floklore de Ca-

talunya i la Cobla la Principal de la Bisbal (307); el 17 de Juny de

1317, al mateix lloc que esdevindria l'indret permanent de celebració
(308); i el 1910 no se celebraria, si-més no en la data prevista del

9 de Juny, encara que si es duria a 'terme la sessió de teatre progra-

^ade, al local del CADCI (309).

Durant el mes-de Juny hom desenrotllava el "concurs de treballs que -
ar>yalment s'efectua de ço que s'ensenya de cada assignatura" a les E_s
c°les iYtercantils Catalanes (310) i la festa de germanor organitzada -



3S3
pels.alumnes 1 dedicada al professorat (311).

També el mes de Juny, a 1'igual que els altres anys, era el temps —

dels consells generals ordinaris del CADCI i de les seves seccions —

permanents, especials i gremis, en els quals es renovaven els càrrecs

que pertocaven del Consell Directiu 1 les Juntes de govern* El con—

sell general del CADCI del 27 de Juny de 1915 ratificaria la decisió

de la Secció permanent de Socors íflutus de crear dues seccions especi-

als, la una adherida a la "Quinta de Salud La Alianza" i l'altra de -

subsidis en cas de mort, a les que podrien ingressar tots els socis -

del Centre (312); en el del 25 de Juny de 1916, Puig i Esteve presen-

taria la seva dimissió com a president del CADCI, si bé la Secció Pe£

manen t de Propaganda Autonomista l'elegiria president de la mateixa -

(313); el del 24 de Juny de 1917 es desenrotllaria sense cap incidèn-

cia coneguda (314); el del 23 de Juny de 1916 donà lloc a aquella na-

ta de "La Publicidad" esmentada a l'apartat anterior 1 que desvetllà

la protesta dels socis assistents (315). Al costat dels consells gene

rals ordinaris, cal esmentar els extraordinaris: el del 26 de gener -

de 1915, que donà un vot de confiança al Consell Directiu per a col—

laborar a les festes del carnestoltes (316); el del 25 de Juny que —

fou convocat per Iniciativa de la Comissió Administrativa per a donar

compte de la seva gestió durant l'exercici social de 1914 a 1915

(317); el del primer de desembre de 1915 autoritzà al Consell Direc—

tiu a rebre l'emprèstec del Banc Hipotecari per a cancel·lar les hlp£

teques aue pesaven sobre el casal del Centre i aprovà la reforma dels

estatuts del CADCI oue suposava, entre d'altres qüestions, la conver-

sió de la Secció de Relació i Treball en Organització i Treball, com

Ja assenyalàrem a l'apartat anterior (318); el del 28 de Juliol posà

a discussió 1 a aprovació el projecte de reglament de la caixa d "es-

talvi (319); i el del 15 de desembre de 1917 elegi el patronat de la

caixa d'estalvi esmentada (320).

El CADCI se sumava també cada any a l'Aplec de la Sardana (321) i, -

sobre tot, 'feia acte de presència a la diada del 11 de setembre.

A l'obertura del curs i a les festes de l'aniversari l'afirmació na-

cionalista i l'exaltació de l'obra del CADCI anaven parionades, car
«

es tractava de festes internes, encara oue de ressò públic; a la fe_s

ta d'Infants i. flors, el CADCI sortia fora 1 protagonitzava l'orga—
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nització d 'una manifestació eminentment popular, folclòrlca i naciona

lista; l'onze de setembre era el moment cabdal d'aquesta afirmació nja
clonalista en què els dependents del CADCI s'afegien -i s'afegia

aquest darrer- a totes les entitats, grups i persones que impregnaven

d'animació i entusiasme popular a la diada. El Centre, participava al

si de la comissió encarregada de l'acondulment de les ofrenes a l'es-

tàtua de Rafael Casanova, ofrenes entre les quals hi figurava, com —

sempre, la corona dels dependents (322), a l'ensems oue no deixava de

desenrotllar d'altres iniciatives per a aquell mateix dia. D'aquestes,
la que portà més conseqüències sobre el CADCI o, millor, sobre el seu

president, fou el lliurament d'una bandera catalana per part d'aquest

darrer a l'Ajuntament l'onze de setembre de 1914. Aquest acte culminai

va la iniciativa esmentada en capítols anteriors d'Eduard Segarra i -

Cendra l'any 1SQB, que donà lloc a la constitució d'una comissió d'ejn

titats autonomistes a fi d'oferir una bandera catalana a l'Ajuntament

de Barcelona per a hissar-la sobre la portalada gòtica (323). La Comis

sió, domiciliada al local del CADCI i a la que aquest estava associat,

obri una subscripció pública per a .aquest fi, però la mateixa es dis-

solgué posteriorment "per vicissituds de la nostra política" (324). -

Tanmateix, el CADCI, l'estiu de 1914 recollia aquesta Iniciativa i es

proposava de dur-la a compll-nent. D 'aquesta manera, el Juny de 1914 ,
Puig i Esteve s'adreçava per escrit a l'alcalde de Barcelona tot ofe-

rint-li la bandera i explicant l'origen de la iniciativa (325). No -

obstant, caigueren dues sessions municipals per a arribar a un acord

transaccional entre els regidors, car el dictamen de la Comissió de -

governació oue acceptava l'oferiment del CADCI restà sobre la taula -

en la sessió del 9 de Juliol de 1914, en trobar l'oposició de diver—

sos regidors que consideraven el Centre entitat "política" (326), fet

Que motivà el descontent dels membres del.CADCI i-de la premsa més na

cionalista (327). Es-tractava, per un altre costat, de fer coincidir
l'acte de lliurament amb la celebració de l'onze de setembre.

Efectivament, l'onze de setembre de 1914 representava el 200 anivers_a
rl Pel que aquella diada es presentava en mig d'una expectació molt -
mes important oue en d'altres anys. La comissió commemorativa de la -
°iada, formada per representants de la Unió Catalanista, Lliga Regio-
nalista, Centre Nacionalista Republicà, Esquerra Catalanista i el —

ho entenia aixi i dirigia els seus passos a aconseguir 1'adhe—
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sió de l'Ajuntament i que les ofrenes a l'estàtua del conseller bares;

lonl fossin més nombroses que mai, alhora que se sol·licitava i s'a—

conseguía oue l'estàtua es traslladés de lloc (328). La diada respon-

gué realment a l'expectació, una expectació no solament entre els am-

bients nacionalistes, sinó entre d'altres que esguardaven amb més •—

aprehensió aquesta celebració (329). El governador civil, per la seva

banda, feia prendre "precaucions policíaques oue feia anys, molts —

anys que havien caigut en desús per innecessàries", "sense que cap

causa ho.Justifiqués" (330). Fel mati començà la desfilada d'entitats

i persones oue anaren a dipositar la seva ofrena, gest ritual de cada

any, en el que no hi mancava tampoc mal el CADCI (330 bis); aquest —
cop hi participaren també l'Ajuntament 1 la Diputació (331). L'acte -

més esperat del matí, però, era el lliurament de la bandera catalana

a l'Ajuntament, previst a la una del migdia, "iïlolt abans de l'hora -

anunciada per a la sortida de la manifestació, al CADCI hi havia Ja -
una gran animació tant a dins del local com a fora -escriu la crònica

de "El Foble Català"- (...). Dins del Centre hi havia una taula per a

rebre les adhesions d'entitats que sense Interrupció anaven venint -

(...)." (332). A l'hora esmentada, es formava la comitiva, oberta i -

tancada per una parella de guàrdies municipals muntats, 1 "una impo—
nent manifestació oue espontàniament es formà i segui a'la.bandera -
Que un cotxe portava ben estesa, a la qual acompanyaven d'una manera

preferent els components del Consell Directiu i d'aquesta Secció (de

Propaganda Autonomista)" (333). La manifestació que acompanyava aque_s
ta comitiva, en arribar a la Plaça de Sant Jaume "passava d'un miler

de manifestants" que engroixien "una gran massa de públic estacionat

allí" (334). Una vintena de joves, socis del Centre, recolliren la —
bandera del cotxe, en arribar aquest, 1 la traslladaren al Saló de

Cent on esperaven-1'alcalde accidental Pich, nombrosos regidors, el -

diputat Pere Coromines, Àngel Guimerà, Rubió i Lluch, Puig i Cada

en representació de la Diputació, i un gran nombre de públic,
es feia el lliurament i Fuig i Esteve pronunciava un discurs d'jo

'rena, de tons fortament nacionalistes que li havien de merèixer la -
Incoació d'un procés com veurem més endavant. Puig i Esteve, feia 1 'o_

de la bandera en nom de la ciutat "perquè onegi en els balcons
casa comunal, com a símuol del fervent amor patriòtic que -

alena en els nostres cors". Puig i Esteve, després d'assenyalar que -•
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era per "atzar" (335) que ell feia l'oferiment, subratllava que en —

aquella bandera hi havia "1'esperit d'aauestes generacions que sense

més lema que 1'amor a Catalunya han treballat fort i ferm pel seu res

sorgiment; aouesta bandera vol dir oue Catalunya retorna com a nació

a la vida dels pobles, bregant per la seva llibertat, per a. tornar a

ésser un altre cop un factor més, si pot ser el més perfecte, en la -

inacabable obra del progrés humà". Després de recordar tots els oue -
havien contribuït a la realització d'aquest acte (336), cloia el seu

parlament amb aquestes paraules que havien d'ésser precisament objec-
te de denúncia: "En nom, doncs, de tots els que hi han contribuït; —

avui que tot just es compleixen dos cents anys en què, hereva d'una -

llarga i honrosa història, després de combats gloriosissims va caure

retuda per les nombroses forces de dos estats poderosos aliats; tinc

excel·lentíssim senyor l'altíssim honor de posar a les vostres mans -

aouesta preuadlssima bandera catalana, fent vots perouè, quan volei—

ant al vent sos guspirejants reflexes, brillin en els ulls dels via —

nants, despertin en els seus pensaments la idea de les nacions escla-

vitzades i en els seus pits l'afany indomable de lluitar per la seva

santa llibertat" .(337). L'alcalde Pich agraí l'ofrena "en nom de l'A-

Juntament", la qual onejaria "ben alta al costat de la bandera espa—

nyola oue recull en els seus plecs també l'amor dels catalans que vo-
len veure a Catalunya rica i plena, germana volguda de les dames re—

gions d'Espanya" (338).• Ambdós discursos foren "entusiàsticament
aplaudits" i tot seguit hom hissava la bandera a la façana gòtica de

l'Ajuntament, al carrer de la Ciutat, mentre el públic, amb una pre—

sència abundosa de dependents, i "que durant llarga estona esperava -
el moment solemne amb tot i la calor que feia, prorrompé en una salva

Indescriptible d'aplaudiments i visoues, essent un moment corprenent

de tant entusiasme, cantant-se "Els Segadors". El públic aplaudia en

veure acostada al balcó la testa venerable de l'Àngel Guimerà, com —

"també d'en Pere Coromines, invitant-los a què parlessin. Per fi es re

tiraren cap .al despatx de l'alcalde, sense que els manifestants po —

9usssin aconseguir el seu objecte. Però no es donaren per satisfets -
encara perauè a l'aparèixer alguns regidors a la façana principal de
ia casa de la ciutat, el públic quedà estacionat allí, seguint amb in
Cessants visques 1 cantant "Els Segadors" que eren corejats per una -

" (335). En aquest ambient Intervingueren alguns pertorba —
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dors que foren aviat acallats per la gent (340) i s'assajà de formar

una manifestació pel carrer Ferran i més tard per les Rambles, cosa

què fou obstruida, de manera contundent, per la força pública que de-

tingué també alguns manifestants (341). Els fets del mati i les infor-

macions que arribaren al governador, segons les quals hom havia cri —

dat visnues a Catalunya lliure i moris a Espanya, motivà que.aquest -

prohibís tota manifestació per la tarda i que fes adoptar un gran de_s

plegament policiac entorn del local del CADCI on havia de fer-se un -

míting a la nit (342).

A 2/4 d 'onze de la nit començava el míting organitzat pel CADCI per a

commemorar el segon centenari de l'onze de setembre de 1714. Pere Co-

romines (UFNR-), Bofill 1 mates (Lliga Regionalista), íïiarti i Julià -

(Unió Catalanista) i Puig i Esteve del CADCI, presidirien i prendrien

la paraula en aquest acte que ratificava la voluntat del CADCI d'en—

globar totes les tendències nacionalistes (34j). "Diferents motius

d'ordre interior els uns 1 d'ordre exterior els- altres -assenyalaria

Fu.lg i Esteve en obrir el míting-, fan enguany més que mai Justifica-

da acuesta commemoració: el fet de fer dos cents anys de la caiguda -

de Barcelona, l'acte de l'hlssament de la bandera catalana a la casa

de la ciutat i encara el que en aquests moments en què Irlanda veu ajr

ribar la seva somniada autonomia, en aquests moments en què la redem£

ció va a realitzar-se, és quan .més devem enfortir-nos en les nostres

virtuts patriòtloues, per a assolir la llibertat de Catalunya (344)."

Al llarg dels parlaments, Pere Coromines, que assenyalaria com feia -

algun temps oue no prenia part en actes públics a causa de la seva —

malaltia ("la meva malaltia me n'ha privat de fer discursos" diria),

però que davant "d'una invitació com la d'aquest Centre no m'he pogut

negar a venir-hi", afirmaria que "passi el que passi, nosaltres serem

com sempre catalanistes extremats, fins que vingui una revisió d 'a-

QUell moment cruel de la pèrdua de les llibertats catalanes de 1714"

i que "nosaltres volem la revisió del setge i continuarem demanant-la.

El dia que hi hagi una discussió sobre Catalunya direm el que volem,

Però si se'ns vol atropellar, llavors guerrejarem" (345). Bofill i ÍYla

tes elogiaria la tasca del CADCI 1 assenyalaria que "ara que l'Europa

sofreix la convulsió de 1'esmicolament d'un món revellit; ara que ne-

cessàriament s'acosta la celebració d'una conferència internacional on
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es posi a revisió la constitució dels estats, és necessari que. donem
fe de vida, que intensifiquem el nostre nacionalisme, que tornem a —

plantejar allò que en Pf.aragall anomenava el tràgic conflicte perquè -

l'Estat Espanyol a l'acudir a aquesta conferència, no pugui escamote-

jar el fet que aquí hi ha una nació oprimida (346)," Els aplaudiments
i ovacions que havien interromput i clos els- anteriors parlaments es-

clataren amb més força encara, en aixecar-se a parlar (Ylartí i Julià -

alhora que se sentien visques i el públic cantava "Els Segadors". "Amb
cants i aplaudiments sols -afirmaria, entre d'altres coses-, no s'aix_e

quen els pobles. Hem de conquerir l'esperit dels nostres germans, i -

hem de mirar si el nostre Ja li és ben bé sempre fidel a la pàtria. -

(...) Els pobles que vulguin fer-se dignes de la llibertat -afegiria

més endavant-, han de conrear amb fermesa llur esperit nacional. Ara
el nostre renaixement va prenent una actuació positiva, amb la creació

d'instituts de cultura popular. Es amb la cultura com hem d'enfortir-

lo el poble. Els homes que són cultes són sempre de la seva pàtria, —

perquè tenen coneixement de la veritat. I quan els homes coneixen llur
pàtria, senten un anhel vivíssim d'assolir per a ella la llibertat." -

(347). A l'acabar.tornaven a entonar-se "Els Segadors". Puig i Esteve,

abans de desallotjar el local, recomanava a tothom que sortís ordenadla

ment sense donar lloc a cap manifestació, car el governador ho havia -
prohibit. Segons "El Poble Català", el governador civil ho havia comu-
nicat a Pere Coromines i aquest ho manifestà als organitzadors del mí-

ting, "i així hi havia el propòsit" (348). El fet és que la policia —

Rue havia "assetjat" el casal del Centre (349) i que "en gran profusió
guardava l'entrada del nostre local, provocà alguns incidents que ana-

ven a ésser molt dolorosos si no ho haguessin evitat, aconseguint im —

posar-se, els senyors Coromines, Bofill i ÍYlates, i íYlatons" ('35G). Pere

Coromines i Bofill i mates, per un altre costat, es personarlen al go-
vern civil per a protestar davant del governador mateix de l'actitud -
06 la policia, i, en no trobar-lo allí, li deixarien escrita la seva -
Protesta per "la agresión de los agentes de la autoridad contra pacífi
c°s ciudadanos asistentes a una reunión pública en local cerrado, den-
ro de este mismo local cerrado. Cuando el presidente del míting acab_a
a de aconsejar que los asistentes desalojasen ordenadamente el local,
as seis o siete primeras personas que han salido han sido agredidas,
at)lendo penetrado detrás de ellos agentes de la autoridad apaleando—
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los. Dos de estos agentes han empuñado el revólver en el patio, sin -

que nadie les hiciera frente ni se resistiese, y uno de los agentes -

dio el grito de iffluera Cataluña! .Protestamos de que por parte de la -

autoridad se acuda a tales procedimientos, que habrían podido produ —

cir un conflicto de no impedirlo el concejal señor iïlatons y. los fir —

mantes." (351) La mateixa nit dels fets, se sentia dir a l'Ajuntament,

segons la crònica d'un diari de l'endemà, que el text del discurs de

Puig 1 Esteve "se habla remitido al fiscal, quien habla declarada pr£

cesado a su autor" (352). El dia següent, 12, continuava la tensió, —
palesada amb la presència de la policia per la. ciutat i, en especial,

per les rambles (353) alhora que la premsa catalanista en condemnava

el capteniment mostrat durant la diada de l 'onze de setembre, negava

l'autenticitat dels "crits subversius" (354) i ressenyava extensament

els diversos actes (355). Una Comissió de dependents del CADCI, per -

la seva banda, acudia al govern civil per a protestar per l'actitud -

dels agents (356). La premsa dels dies següents seguiria encara ocu —
pant-se d 'aquest tema (357) i més quan es coneixeria la notícia del -

processament de Puig i Esteve, nue "El Poble Català" atribuiria a una

delació de "El Diluvio", atribució que instrumentalitzaria al mateix

temps per a atacar, d 'esquillentes, a la Lliga Regionalista (358). D_u

rant diversos dies "El Poble Català" atacà amb duresa "El Diluvio" i
de passada a la Lliga (359), mentre "La Nació", òrgan del catalanisme

radical i adherit a la Unió Catalanista criticava aquest procedir de

"El Poble Català" i l'oblit oue feia de les responsabilitats en què -

havia incorregut "El Progreso", diari dels radicals aliats de la UFNR

Pel pacte de Sant Gervasi (360).

1 Esteve, rebria amb aquest motiu nombroses expressions de soli-

daritat, entre les quals un article de Josep Carner a "La Veu de Cata

lunya", titulat La bandera de la ciutat que feia referència al lliura

"lent d'aquesta a l'Ajuntament l'onze de setembre (361). Pel que fa a

la incoació de procés, semblà, en el primer moment, que aquest fóra -

Per Incitació a la rebel·lió però després l 'aute de processament as —

senyalaria "por ataques a la integridad de la nación española", i en-

cara hom assajaria de fer-lo entrat dins de la Llei de Jurisdiccions
v362). "|_a Nació", per la seva banda, assenyalava la sospita que dar-

rera de la denúncia contra Puig i Esteve s'hi amagava "infligir un -
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dany a la més forta entitat catalanista de la nostra terra" (363). '-

El 28 de setembre de 1914, per un altre costat, es reunien a la Lliga

les minories parlamentàries regionalistes per a parlar extensament

del procés a Fuig i Esteve, a més d'altres qüestions (364), iniciati-

va que donava lloc a què "El Poble Català" acusés els regionalistes -

de voler "fer-se seu el cas d'en Puig i Esteve" (365), picabaralles -

que, ben segur, no devien pas satisfer a aquest darrer. Alhora es de¿
plegaven les gestions legals corresponents per a aconseguir el sobre¿

selment.del procés, en especial en anunciar-se pel novembre del ma —

teix any un "projecte de llei presentat pel govern a les Corts, conce

dint una amnistia pels delictes de caràcter social 1 polític" (365).

Els dirigents del Centre, per una altra banda, en considerar aquest -

"projecte massa esquifit", gestionaren el seu millorament i ampliació

a fi d 'aconseguir nue l'amnistia arribés als "6 soldats -tres d 'ells

socis del Centre- oue estan arrestats per haver assistit a alguns

dels actes celebrats el darrer 11 de setembre, 1 els diversos com —
panys que estan sotmesos a processos a conseqüència d'algun dels inci

dents a. què tan sovint dóna lloc l'escandalós incompliment de la Llei

del descans dominical o pels- oue provocà la campanya iniciada pel Cen

tre l'any passat per a obtenir el tancament dels establiments a les -

vuit del vespre" (367). A aquest darrer fi, Puig i Esteve cursaria te

legrames als diputats Cambó, Rodés 1 (Ylacià "pregant-los gestionessin

pue dits soldats i companys entressin també a l'amnistia" (368). Els
sis soldats esmentats eren indultats la primera desena de desembre -

(369), però auan tot feia semblar aue Puig i Esteve havia de veure's

inclòs en la darrera mesura de gràcia del govern, el febrer de 1915 -

la Sala de l'Audiència refusava "la petició d 'amnistia oue havien so_l

licitat per a ell, els defensors d'en Puig senyors Abadal i Gay" (370).
Aquesta noticia produí una general indignació en els ambients catala-

nistes i un moviment de solidaritat envers Fuig i Esteve (371). Alho-
ra que es realitzaven novament gestions per aconseguir d'incloure'l -
er> aouella amnistia (372), les Joventuts nacionalistes iniciaren una

campanya al seu favor. A finals de febrer de 1915 1 convocada per la

Joventut Nacionalista, se celebrava una reunió de les Joventuts de to

tes les branques catalanistes per a tractar d'aquest afer; hom hi de-

cidia l!d'iniciar una acció conjunta de totes les forces organitzades
OB1 nacionalisme aue demostri al govern el disgust que a l'opinió ca-
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talana ha produït la persecució que és objecte el senyor Puig i Este-
ve, i oferir a aquest el suport i solidaritat necessaris per a veu —

re's lliure ben aviat de tota persecució"» Amb aquest objectiu es cojn

vocava a "totes les entitats, periòdics i organismes nacionalistes a

una gran assemblea que se celebrarà el proper dijous, dia 4 de març -

(...) al vell Teatre Olimpo d'aquesta ciutat (...) (373). La Junta !Y|u

nicipal de Barcelona de la UFNR, per la seva banda, es posava a dispo^

sició de Puig i Esteve per tot el que calgués fer "a favor d'ell des-

prés de la injustificable comesa de no ésser inclòs entre els oue gâ j

deixen els beneficis de la darrera amnistia" (374). El 4 de març ds -

1915, com estava anunciada, se celebrava l'assemblea al Teatre "Olim-

po". Plena de gom a gom, hi estigueren presents representants de més

de cent entitats, entre les quals podem esmentar nombrosos ateneus, -
orfeons (l'orfeó Català, entre ells), l'Associació Protectora de l'Eri

senyança Catalana, el Centre Excursionista de Catalunya, l'Acadèmia i

Laboratori de Ciències Mèdiques de Catalunya, els grups polítics cata

lanistes com la Unió Catalanista, la UFNR i la Lliga Regionalista, i .
els periòdics "La Veu de Catalunya", "El Foble Català", "Renaixement",

"El Teatre Català", "Anals de (Yiedecina", "Gent Nova", "València", "La

Nació", "Foment" de Reus, "La Veu de l'Empordà" i "Germanor", a més a

més de nombroses adhesions de tot Catalunya (375). L'assemblea era —

presidida pels representants de les Joventuts convocadores de l'acte,
Puig de la Bellacasa, Cull i Verdaguer, i Guinart; i per ITlassot i No-

guer i Comet. Noguer i Comet llegiria una carta de Puig i Esteve

(376), Puig i Bellacasa explicaria l'estat del procés (377) i proposta
ria dirigir un missatge als diputats i senadors de Catalunya, perquè

"usessin dels mitjans que tenen, amb el fi d'obtenir un reglament que

desfés la interpretació absurda que s'ha donat a la llei d'amnistia",

Proposta que trobaria l'oposició de Folguera perquè "ell no era parti

dari d'adreçar missatges als diputats i senadors per Catalunya per a

demanar-los-hl a la fi no altra cosa sinó que facin el que Ja haurien
de fer per propi impuls, si estessin més atents -com és llur obliga —

ció- als batecs del poble que diuen representar. Que els nostres par-

lamentaris compleixin el deure llur; -digué- però fora de llur actua-

ció, nosaltres, som els qui en definitiva, en aquest cas com en tots -
els que afecten a la dignitat de la Pàtria, amb la nostra actitud —
enèrgica i valenta per a suportar tots els sacrificis, hem de resol—
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dre el plet, si arriba que les gestions dels diputats i senadors, no

aconsegueixen restablir la Justicia (378)." Noguer i Comet referiria

les gestions d'Aoadsl, Cambó i Coromines per a aconseguir aquella fi

nalitat. Fuig 1 Pey, president del Casal Nacionaliste del Districte

V, proposaria -i aixi s'aprovaria- fer una subscripció amb una quota

màxima d'una pesseta per a "costejar les despeses del procés, 1 del

sobrant oferir un record a Puig i Esteve, no permetent que pagués —

aquestes despeses, com té acordat fer-ho, el Centre de Dependents" -

(379). Joan Bas i Soler, per la seva banda, agrairia en nom del CADCI

l'interès palesat pel procés de Puig del qual feu "un Just i caluros

elogi" (380). L'assemblea, finalment, aprovaria manifestar la seva -

adhesió incondicional a Puig i Esteve, nomenar una comissió perquè -

reunís els diputats i senadors de Catalunya "per a significar-los la

conveniència" d 'acuell reglament del qual havia parlat Puig de la B£

llacasa, que fes incloure Puig i Esteve a la darrera amnistia, i cas

de fracassar els representants parlamentaris en llur actuació, convo

car una nova assemblea. Rovira i Virgili, Curet, Cull i Verdaguer, -

Jordà, Puig de la Bellacasa, Bofill i Mates, Guinart, Joan Carner i

Josep Cuadras eren nomenats per a formar part d'aquella comissió —

(381). Durant els mesos següents, les gestions de caire Jurídic, per

una banda (382), i les empeses per la darrera comissió esmentada, —

continuarien. Aquesta darrera, impulsaria la subscripció per a pagar

les despeses del procés (383), i redactaria 1 adreçaria el missatge

abans esmentat als diputats i senadors per Catalunya (384). Un bon -

nombre d'aquests responia positivament (385) i el maig de 1915, 24 -

parlamentaris adreçaven un escrit al Ministre de Gràcia i Justícia -

d'acord amb els desitjós d'aouella Comissió (386). La resposta del -

Ministeri "fent-los avinent que farà tot el possible perquè s'ator—

Qui l'indult que segons 11 sembla s'ha incoat" no satisfeia en abso-

lut als animadors de la campanya. "El Poble Català" i la revista "Re_

naixement", adherida a la Unió Catalanista, aixi ho manifestaven —

(387). El cas és que els mesos anirien passant entre esperances i im

Paciències (388). El setembre de 1915, Rovira i Virgili, Cull 1 Ver-

daguer l F. Curet dimitien de la Comissió pro Puig i Esteve en cons_i

derar que aquesta es trobava en punt mort, car "si amb tres mesos —

d'actuació no s'havia obtingut res, ni una esperança, només hi cabia
Ur>a acció pública, revolucionària potser, o dissoldre's" (389) . —
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Existia malestar perquè es considerava que els diputats i senadors no

havien fet tot el possiole pel cas Puig i Esteve (390). Precisament a

pro'posta d'un dels dimissionaris, Culi i Verdaguer, en la reunió de -

finals de Juliol, s'aprovaria i s'adreçaria un nou escrit als parla—

mentaris catalans, "el qual és evident que constitueix un descàrrec -

per la Comissió que ha fet ço que bonament podia fer"; carta que no -

fóra publicada, "malgrat 1'acord pres" i que incloïa una "censura ben
Justa", segons "Renaixement" envers aquells parlamentaris esmentats -

(391). Tanmateix, passats uns pocs mesos, el 27 de novembre de 1915 -
la Sala de,l'Audiència Provincial de.Barcelona -declarava Puig i Este-

ve comprès en la darrera amnistia (392). El lliurament de la bandera

catalana a l'Ajuntament de Barcelona l'onze de setembre, havia donat

lloc, doncs, a una incoació de procés que havia palesat, per les inol

dències internes referides, les tensions existents al si del català—
nisme polític. Per un altre costat, el mateix procés, el desig d'in—

cloure'l primer a la Jurisdicció militar i desprès de negar-ll de gaii

dir dels efectes de l'amnistia, evidenciava ben bé el desafecte que -

el nacionalisme popular del CADCI, aquesta vegada en la persona del -

seu president, provocava.

Pel que fa a les altres celebracions de l'onze de setembre, el CADCI

prosseguí la seva tasca al si de la comissió organitzadora dels actes

commemoratius de la diada. En la corresponent a l'onze de setembre de

1915, a part de la seva intervenció al si d'aquella comissió (393) 1
de l'ofrena consegüent (394), el CADCI organitzava una vetllada comme

morativa (395), a part de la intervenció de Puig 1 Esteve per aconse-

guir la llibertat dels detinguts pels "inevitables" incidents d'a

puell dia (396). En la mateixa^ diada de 1916, el CADCI s'encarregà de

la recepció de les corones al peu de l'estàtua del conseller barcelo-

ní (397). Els incidents i les detencions aquest cop no havien tampoc

de faltar (398). Aquest dia, per un altre costat, com Ja hem assenya-

lat en un altre lloc, la Joventut Catalanista de Barcelona, presidida

Per Jaume Cardús, membre del CADCI, editava un full dirigit als treba
lladors amb motiu d'aquesta commemoració (399). La diada de 1917

transcorregué amb la major normalitat malgrat els esdeveniments trans

correguts aquell estiu, probablement mercè a les grans precaucions -
adoptades per la policia (400). El CADCI faria la seva habitual ofre-
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na al peu de l'estàtua (401), com ho acompliria el 1918, alhora que

aauest any es feia present a la "vetllada patriòtica" al Teatre Es-

panyol (402).
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L'activisme nacionalista del Centre entre 1914 i 1918

El butlletí "Acció" del CADCI, del mes de novembre de 1917, en convi-

dar els dependents del Centre a col. laborar "econòmicament amb l 'Asso-

ciació Protectora de l'Ensenyança Catalana i l'Associació Catalana de

Beneficència, començava amb uns mots que ens servirien ben bé per a -

definir el nacionalisme dels mateixos dependents del CADCI i que la -

Secció de Propaganda Autonomista tenia prouta cura a esperonar amb el

seu activisme: "El nacionalisme català, norma de vida i compendi de -

virtuts i aspiracions, manera única d'arribar a la conquesta de les -

llibertats de Catalunya, exigeix, de tothom que desitgi merèixer el -

dictat de fill digne de nostra terra, un seguit d 'esforços que és pr£
els veure traduits en quelcom material, en quelcom que representi el

lloc.de partida d'una actuació o el redós amorós per als oue s'esfor-

cen" (4C3).

Cuinsrt i Castellà, secretari de la Secció de Propaganda Auto-

nomista, a la ÍYíemòria del curs 1914-1915 d'anuesta secció, en subrat-

llava el paper dins el moviment nacional català: "No podeu pensar amb

Quina intensitat -afirmava tot dirigint-se als dependents inscrits a
Propaganda Autonomista- sent reposar sobre seu aouesta Gecció la te-

bior dels esguards de tot un poble. No podeu pensar de quina manera -
s'adquereix consciència, des del nostre lloc^de què ens movem dintre

una entitat potent, guia 1 exemple de moltes altres creades arreu de

Catalunya. Hem arribat a forjar-nos la idea cue aquest edifici era —

una immensa fàbrica de saba patriòtica. Considereu, doncs, la respon-

sabilitat que atribuïm a la Secció de Propaganda, que té al seu car —
rec una missió altíssima i delicada dintre d'ella, que tot i no es —

sent de bon troç, -tan complicada i difícil com la de les altres Sec —

Cions, és més visible, més aparatosa, més exterior que totes elles. -

Pot dlr-se que tan sols es redueix a curar que aquest gran espill —

clar i diàfan oue és el nostre Centre,, en el qual es contemplen per a
efnbellir i perfeccionar llurs Imatges les entitats de tots els bàndols
en què es destria el catalanisme, conservi sempre al llarg dels anys,
sense que el més lleuger entelament l'ombregi, aquesta seva actual bo
na llum aue avui tant s *hl admira 1 que a nosaltres tant ens enorgu —

(404).
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Aquesta imatge del CADCI com a fàbrica de "saba patriòtica", fóra —

compartida pels amics i enemics de l'entitat. Rovira i Virgili, en -

començar una conferència seva al Centre, el 17 d'octubre de 1914, ho

subratllava de manera precisa tot manifestant la seva "admiració"

per la seva tasca: "Aquest Centre realitza una obra importantlssima
per la causa nacional catalana; realitza una obra fecunda de naclona

lització; i davant d'souesta obra, Jo sento una admiració gran i sin

cera. Hi ha qui ha dit que aquest Centre és una fàbrica de separati_s
tes; deixant a part l'apreciació de la paraula, Jo crec que, en rea-

litat, aquest Centre és una fàbrica de patriotes, i la nostra sort -

més gran, la sort més gran per.a Catalunya, fóra oue cada estament -

social tingués una fàbrica com aouesta. Gràcies a l'obra d'acuest —
Centre, en la oual té una part Importantlssima el seu digne presi—

dent (president avui processat, però que de segur continua amb el

cap ben alt i amb el cor ben valent), gràcies dic a l'obra d'aouest

Centre, el catalanisme té un lloc on s'educa la nova generació. Els

que s'eduouen en aquest Centre venen a admirar la seva obra de cata-

lanització, i per damunt de l'obra de classe, el Centre realitza una

obra nacional." _(405). No podrien trobar-se millors paraules per a -

definir amb exactitud el nacionalisme dels dependents del CADCI, en

especial dels seus dirigents d'aouell moment, i, per un altre costat,

els límits de les posicions socials dels mateixos, o potser millor,

de la seva consciència de classe.

Entre 1914 i 1913, doncs, l'activitat nacionalista del CADCI fóra mo

Quda per l'esperit que traslluïen aouests textos esmentats i per les

paraules de Rafael Fons, a la Memòria del curs 1914-1915: "Avui dia,
el Centre ve a ésser l'eix on convergeixen bona part de les manifes-

tacions patriòtiaues catalanes. Ell. és el que dóna la modalitat de -
molts actes l'festes que arriben a germinar i a prosperar mercè als

elements Juvenils inestroncables d'aquesta casa." (406). Aquesta ta_s
ca era protagonitzada sobre tot per la Secció de Propaganda Autono—

rolsta, com-Ja hem vist en d'altres capítols, però el nacionalisme —

animava igualment l'actuació i les manifestacions de les altres sec-
cions 1 lògicament del CADCI, en general. El Consell Directiu, per -
Un altre costat, quan es tractava d'iniciatives o de participar en -
actuacions de caire nacionalista, freqüentment ho encarregava a aqu£

secció o be en delegava la representació en les persones de la -
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Junta de Govern de la mateixa. Alxi, per exemple, era la Secció Perrrva

nent de Propaganda Autonomista, LBencarregada d'organitzar els actes
commemoratius de l'onze de setembre, l'ofrena del Centre o l'estàtua

i l'exercici de la corresponent representació de l'entitat en els ac-

tes organitzats per d'altres aquell dia. Era també la mateixa secció

la que participava a l'Aplec de la Sardana, la que tenia cura de la —

vinguda de les caramelles al CADCI cada dissabte de glòria i l'orga—-

nltzadora de la nova activitat, ben aviat popularitzaria, de la Festa

d'infants i flors, Juntament amb la Cooperativa (Mutual Catalana -en -
la qual, per un altre costat, s'hi molen molts socis del Centre-, De

totes aquestes manifestacions ens en hem ocupat a l'apartat anterior

sobre les activitats permanents. .

Aquesta etapa, doncs, oberta amb l'esclat de la Gran Guerra, s'inici-

ava per al CADCI, des de la perspectiva de la seva actuació naciona—

lista, amb l'oferiment de la bandera catalana per Josep Fuig i Este—

ve a l'Ajuntament de Barcelona (407). El' discurs de Puig amb motiu —

d'aquesta avinantesa, la participació masslva de socis en l'escenari

de l'acte, amb els incidents i detencions que es produïren, en espe—
cial de sis soldats, tres dels quals eren membres del Centre, el ml—

ting nacionalista, al vespre, en el local del Centre Autonomista de

Dependents amb la intervenció corresponent de la policia al final, —
el processament de Fuig, els esforços per la seva amnistia, així com

per la dels sis soldats esmentats, l'acte al Teatre Olimpo, la cons—

titució de la Comissió Fuig 1 Esteve per aconseguir l'acompliment

d'aauella mesura sobre el president del CADCI, les innombrables adhe-
sions que rebé aquest, la intervenció dels diputats i senadors cata—•

lans a favor seu, l'atenció de la premsa, tot plegat, al que ens hi -

hem referit llargament a l'apartat anterior, posava en el primer pla
de l'actualitat l'obra del CADCI i la persona del seu president. El

procés en si i les dificultats perquè Puig i Esteve fos amnistiat, —
els mesos que passaren fins al definitiu sobresselment, la mateixa -

sentència, palesaven de manera prou clara el protagonisme del CADCI -

en aquests moments, en la consciència de catalanistes i anti català—
plstes, Justificant, enfi, els mots que hem esmentat de Rovira i Vlr-

9Hi en comencßr aquest apartat. I si en alguna de les seves modali—
tats, la del nacionalisme republicà, el catalanisme es troba en cri—
si en aquests anys, aquesta no sembla pas que atenyi al CADCI. Hem —
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vist a l'apartat anterior, també, la importància de les festes del -

XII aniversari, el maig de 1915, en especial el míting nacionalista

del dia 15. hero, el mateix 1915, auan encara no s'havia resolt l'a-

fer de Puig i Esteve, el Centre es trobaria, en mig d'un altre con —

filete, que mostrava un cop més les animadversions que el CADCI des-

vetllava i que donaria ocasió a un nou enfrontament entre regionally

tes i nacionalistes republicans. El 19 de setembre es duia a terme -

la col·locació de la primera pedra del monument a Pi i (Ylargall en un

acte oficial i popular alhora (4GB). La significació de la personal!
tat de Pi i (Ylargall atragué a aauesta manifestació republicans radi-

cals i catalanistes, a més a més de nacionalistes purs (409). Entre
les adhesions hi figurarien des de entitats polítiques com la Lliga

Regionalista fins a l'Associació de la Dependència Hfercantil (410).

El CADCI tampoc hi faltaria i una nombrosa comissió de socis, presi-

dida per Puig 1 Esteve, amb la bandera de l'entitat, formaria part -

de la comitiva que des de 1'Ajuntament es traslladà a 1'encreuament

Passeig de Gracia-Diagonal, indret on havia de dinositar-se la prJ.me_

ra pedra del monument i que es vegé concorregut per una gran quanti-

tat de públic, banderes i estandarts de les societats i grups pre—

sents allí. L'alcalde Pich, Pere Coromines 1 Pi Arsuaga pronunciaren

discursos, es col.locè la pedra i, tot seguit, el públic entonava la

fflarsellesa i es donaven visques a la República alhora oue hom comen-

çava a desfilar Passeig de Gràcia avall. Els dependents del CADCI, -

llavors, "després d'haver entonat amb el públic la Ffiarsellesa '(...),

al redós de la seva bandera, es disposaren a tornar a nostre estat-
ge, davallant pel Passeig de Gràcia, al cant de Els Segadors. A les

poques passes Ja, alguns nuclis de radicals amb les seves banderes i

banderins s'acostaren al grup format per nostres companys i als
crits de Viva la'integridad de la patria española, ffiueran los sepa —

gatlstas i altres per l'estil, intentaren envoltar a nostres com-—

panys, que als crits aquells respongueren amb altres de Visca Cata-

lunvjj. En mig de la natural confusió que es produí, es començaren a

sentir trets, partits indubtablement del grup dels agressors, els —

Quals aprofitant-se d'aquella, intentaren apoderar-se de la nostra -

bandera, el qual naturalment no aconseguiren perquè tots els socis -

Centre allí aplegats repeliren l'agressió amb tota energia. Ref£

un poc la calma, el grup de nostres consocis es tornà a posar en
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marxa, amb la bandera al davant, 1 a les poaues passes -a la cantona

da del carrer Provenga- novament els escometeren a trets els lerrcurx

istes, sense per això aconseguir el seu evident objecte d'apoderar—.

se de nostra senyera. Segons sembla, amb l'estúpid pretext que no en

som dignes, volien apoderar-se amb preferència del llaç dels colors

francesos que en ella hi figura i que ens regalaren nostres companys

de Lyó en la visita que ens feren l'any 1913. Fer tercera vegada es

produí l'agressió a l'ésser aprop del carrer de València, intervé —

nint-hi aleshores seriosament la força pública. En vista de la per—

torbació dels lerrouxistes i per a no portar la pertorbació fins al

centre de la ciutat, nostre president Junt amb el company portador -

de la bandera., entraren aquesta al magatzem de l'Editorial Española

que ens obri noblement les seves portes." (411)

"Tota la premsa catalana, a excepció, naturalment, -afegia la mateixa

font- de la petita part que defensa el partit dels agressors o que -
amb aouests simpatitza, tingué també al ressenyar els fets, paraules

d'elogi per al Centre i l'obra patriòtica i.de civisme que acompleix"
(412). L'incident, però, a més a més, donaria lloc a una polèmica eri

tre "La Veu de Catalunya" i "El Poble Català". La situació, certa-

ment, resultava incòmoda per als nacionalistes republicans aliats —

amb els radicals, i de la mateixa manera que "El Poble Català" havia

aprofitat el tema de la real o.suposada delació de "El Diluvio" quan

el discurs de Puig i Esteve en el lliurament de la bandera catalana
a l'Ajuntament de Barcelona per a combatre la Lliga Regionalista, —

aquest cop fóra aquesta oui aprofitaria l'avinantesa per a fer-ho ein

vers la UFNR i "El Poble Català". Val a dir que aquest darrer diari,

d'alguna manera, mirà d'excussr el Partit Radical'l llançar les cul-

pes sobre grups marginals o incontrolats (413), els quals en un edi-
torial, publicat el 20 de setembre, eren qualificats d'"inadaptats"

(414). El mateix periòdic, l'endemà, manifestava que no es podia im-

putar l'esdevingut al Partit Radical, tot apel.lant a les paraules -

pronunciades per l'alcalde Pich, que era radical, a l'Ajuntament —

(415). Foren aquests comentaris i interpretacions de "El Poble Cata-
là", en ésser rebatuts per "La Veu de Catalunya", els que donarien -

Hoc a una polèmica entre ambdós. "La Veu de Catalunya" retrauria el

"servilisme" de 1.'orgue de la UFNR respecte dels radicals, la desfl-

9uracló de la realitat i la manca de coratge per a acarar-se clara —
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ment amb els lerrouxistes 1 ésser conseqüent amb el seu proclamat na_

cionalisme, mentre "El Poble Català" responia agrament i titllant de

"falsos nacionalistes" als membres de la'Lliga Regionalista (416). -

"El Progreso", per l;a seva banda, atribuïa l'agressió feta als dépéri

dents del CADCI al grup de "El Alma Popular", indignada pel "odio i-

rracional contra Castilla" i per haver-se pronunciat un "mora Espa--

nya" (417). Les informacions confuses oue correren dels fets 1 les -

mateixes que donaren alguns orgues de premsa el dia 20 (413), dona—

ren lloc a què el CADCI difongués una nota oficial precisant la seva

versió dels esdeveniments, tot subratllant oue els socis del CADCI -

tan sols havien cridat "Visca Catalunya" i que els agressors "enron-

daven les banderes i banderins de diferents centres radicals" (419).

En un altre ordre de coses, l'incident contrlbui al distanciament de

Puig i Esteve de la UFNR com assenyalàvem al capítol anterior (420).

El desembre de 1915, el CADCI s'adherirà al gest de fYiacià de renun—

clar a l'acta de diputat per Les Borges Blanques. Josep Puig i Este-

ve, com a president 1 Rafael Pons,, com a secretari, adreçarien una -

lletra a Francesc filada, "plena d'afecte i d'admiració":^

"No sabem oue admirar més -hi llegim-: si la vostra enteresa o el —

vostre patriotisme. El vostre acte memorable davant del Congrés d 'E_s

panya, acte que constitueix el més alt exemple de civisme dels nos—

tres temps i del nostre país, us fa acreedor a l'admiració 1 a l'a—

plaudiment de tots els bons patriotes. Rebeu, doncs, el d'aquest Ceri

tre, oue veu en vos la més noble representació de la raça i que con-

sidera que, amb vos, Catalunya ha començat a absentar-se del Faria—

ment d'Espanya, fugint de les pestilències d'una política de liquid_a

ció, de la qual és de desitjar que Catalunya sàpiga sostreure-se*n,

com vos heu fet." (420 bis). Sens dubte aquest text és una prova més

pue el catalanisme del CADCI no anava precisament a remolc de les in

fluencies de la Lliga Regionalista. El Centre, però, encara convida-

ria ÍTIaclà a pronunciar una conferència pública al CADCI perquè hi e_x

posés "el seu concepte sobre la situació actual del moviment polític

Català amb relació al problema general d'Espanya" (421). A la vista

de la "gran expectació causada per l'anunci de la conferència" que -

havia de pronunciar-se el dia 19 de desembre, el Consell Directiu,

Per a evitar una excessiva aglomeració de públic", acordava que l'eri
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trada fos "per rigurosa invitació", lliurant-ne dues a cada soci que

es presentés al local a demanar-les .(422). La Unió Catalanista, per

la seva banda, organitzava un àpat en honor de ÍYIacia el mateix dia -

(423). El diumenge, dia 19, unes 400 persones acudien a l'estació

del Passeig de Gràcia a rebre al diputat dimissionari, entre les

quals Folguera 1 Duran, Coloma i Grant i Sala de la Unió Catalanis-

ta, i Fuig i Esteve del CADCI. Pel que fa a la. conferencia, "bona es_

tona abans de començar la sala estava atapeïda" així com "tots els -

llocs d'accés a la sala. La gentada era extraordinària (424)." Fornia

ven la presidència: Puig i Esteve, Roig i Pruna del C.N.R., ÍYïarti i
Julià de la LJnló Catalanista, i Folguera i Duran 1 Antoni Suñol, ex

presidents ambdós d'aquesta darrera entitat. Fer l'escenari estaven

repartides "moltes altres representacions" i el cronista de "El F o—
ble Català" indica oue "una estona començada la conferència aparegué

el diputat per Barcelona Pere Coromines", i subratlla que "no hi ha-

via cap representant de la Lliga Regionalista" (425). Fuig i Esteve,

llegiria una salutació, "plena d'admiració i entusiasme, a la perso-

nalitat del noble patrici", "explicant l'objecte de la mateixa -de

la conferència- que l'havia organitzada el CADCI per rendir un home-
natge a l^acià", i remarcaria "oue no feia la presentació (de ¡Tacià)

perquè fóra una mesquinesa després de la grandiositat del gest seu,

acció que ha corprès als bons catalans i que el manifesta tan gran,
tan noble 1 tan digne com s'ha presentat sempre". (426) Francesc Tïïa-

cià, "enmig d'una ovació indescriptible", començà la seva conferèn—

ela en la qual faria una critica de la política espanyola, dedicant

una bona extensió a criticar la política militar del govern des de -
la guerra de Cuba, tot denunciant la incompetència i incapacitat —

dels ministres de guerra i, en darrer terme, dels caps de govern

(427).ÍYlacià, tot partint de les qüestions militars faria una critica
general de la política governamental apuntant a la responsabilitat -

de la mateixa corona (428), censuraria la llei de Jurisdiccions i -

"els qui administren la Justícia", subratllant que no es podia tole-
rar més "que el Parlament de la llei sigui el de la farsa 1 el de la

Mentida" (429). "Davant d'aauest estat de coses -afirmaria- vaig re-

nunciar l'acta creient que era el millor que podia fer. Ho vaig fer

.Pensant amb Catalunya." (430) I respecte de la política catalana, ma
nlfestaria que1 sempre, havia "estat partidari de la unió de tots els
catalans". "Va venir l'assemblea del dia 10 d'octubre (431) i Catalu
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nya va presentar unes demandes convençuda de la seva força. No vaig
anar a l'Assemblea, però sí a la manifestació adherint-m 'ni per —

tant. Dels balcons de casa ciutat es va dir que si el govern no at_e

nia aquelles peticions, els parlamentaris renunciarien l'acta i fa-

rien si convingués la revolució. Això ho vaig creure contraproduent

perquè dubtava que es fes i seria la causa de desil·lusió pels cata

lans. Però això jo no podia tolerar-ho i vaig presentar la meva re-

núncia al Parlament. I no renunciaria una acta per Catalunya sinó -
cent." (432). (Ylacià, finalment, acabaria la seva conferència fent -

una crida a la unió dels catalans, car "aquesta unió ens tornarà —

forts". "51 així no ho fem -diria-, la funesta política de l'Estat

ens arrossegaria a les seves dissorts, i nosaltres no ho hem de pe_r

metre si volem veure convertides en realitats les aspiracions de Cja

talunya (433)." ÍTIaclà fóra aplaudit i vitorejat a peu dret pel pu—

blic, que l'havia interromput diversos cops al llarg de la seva di¿
sertació, i que clouria l'acte amb el cant de Els Segadors. Després,

200 comensals prendrien seient en el dinar que la Unió Catalanista

oferia a íflacla, amb la presència de Puig i Esteve a la presidència.

Aquest manifestaria a l'hora dels parlaments que se sentia "Joiós -

de poder portar la representació del Centre Autonomista, desitjant

que l'exemple d'en dflacià trascendeixi al cor dels fills dels cata-

lans" (434).

El dia 1 de gener de 1916, el CADCI participava activament en la -•-

realització de la Diada de la Llengua Catalana. Aquesta celebració

naixé com una reacció contra unes declaracions, fetes al Senat, el

22 de novembre de 1915, per Royo Villanueva, en les quals s'oposava
a la redacció de la documentació oficial de les corporacions públi-

ques en català, t.ot donant lloc a un debat que durà alguns dies i -

que posà novament de relleu el plet nacional i les aprehensions que

provocava els intents de normalització que la (ïlancomunitat, en esp£
clal, intentava (435), tot donant lloc a una forta reacció en els -

mitjans catalanistes, encara que Fuig i Cadafalch, a "La Veu de Ca-

talunya", "Intentés, per la via de la persuassió 1 de les bones mane
res, fer entendre les posicions catalanes a Royo Villanueva, en un

article que significativament es titulava La qüestió de la llengua.

Royo Villanueva, nostre aliat 1 amic (436). Aquest cop, -
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però, no es produí cap picabaralla amb ocasió d'aquest afer, com -

s'havia esdevingut abans, entre nacionalistes republicans l regional

listes quan el processament de Puig i Esteve o l'agressió dels ler-

rouxlstes contra els socis i la bandera del CADCI el dia de la col-

locació de la primera pedra del monument a Fi i lïlargall (436 bis).

El fet desvetllà l'emocionalitat catalana i es produí un ràpid movi

ment de repulsa que, precisament, fóra el CADCI qui l'encapçalaria.

Efectivament, el dia 25 de novembre de 1915, convocada per aquesta

darrera entitat, se celebrava al seu local mateix una reunió de re-

presentants de tots els partits autonomistes de Catalunya. Alli, -
hom prenia l'acord de celebrar "una gran festa nacional en desagra-

vi als atacs de auè ha estat victima la nostra llengua en el recent

debat promogut en el Senat". Aquesta festa, es faria el primer de -

gener per tot Catalunya 1 s'anomenaria "Dia de la llengua catalana";

hom hi procuraria recaptar diners per a la "construcció del Teatre
Català". Alhora, com a preparació de la festa, se celebrarien dive£

sos actes, "mítings, vetllades i com a iniciació una assemblea oue
tindrà lloc el dia 4 de desembre a l'a qual el CADCI convidarà a to-

tes les entitats de cultura, corporacions, cooperatives, societats

obreres, etc., en la qual es nomenarà un Comitè que porti a terme -

tots els treballs preparatoris". Amb aquesta festa nacional havia -

de respondre "Catalunya tota a aauests atacs 1 injúries que inflin-
gelxen els anticatalans al que és essència de la seva personalitat"

(437). Mentre la premsa continuava referint-se a les intervencions

de Royo Villanueva (438), el CADCI convocava la projectada assem

blea d'entitats per al quatre de desembre (439). Aquest dia, se ce-

lebrava efectivament l'assemblea, amb l'assistència d'un públic que

omplia tota la sala i més de setanta representacions d'entitats —

(440). Puig i Es'teve, Pere Coromines, íïïartl i Julià, Fuig de la Be-
llacasa, Noguer i altres membres del CADCI, ocupaven la taula presjL

dencial. Fuig 1 Esteve, obriria l'acte manifestant que feia "més de

dos cents anys que malauradament ens-privaren per la força del dret
a usar en tota llibertat la nostra "estimada llengua, continuant —

fins avui l'intent d'anorrear-la i escarnir-la sense haver-ho acon-

seguit. La raça catalana s'ha venjat dels seus opressors servant el

seu Idioma en contra de tot, creant un prestigi d'orgull que és to-

ta la seva superioritat i grandesa. Som més forts, sortosament, del
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due a nosaltres mateixos a vegades ens ha semblat. Fer això els in—

suits i vexacions aue a la llengua se'ns dirigeixen, a la nostra ànjL
ma nacional, no podem deixar sense una vibrant protesta vindicatoria

i com ara recentment tíes del Senat s'ha llançat en contra de Catalu-

nya una ofensa ben declarada, més que mai estem obligats a oposar-hi

la nostra resolució més positiva i eficaç enlairant la nostra lien—
gua a l'admiració i respecte de tothom." Puig i Esteve, assenyalaria,

també, que la primera intenció havia estat la de "dirigir-se als par_

lamentaris catalans perquè presentessin l'oportú projecte de llei, a

fi que tant en l'ensenyament primari- com en el'superior, hi tingués

la nostra llengua catalana una directa intervenció". Exposava des —
prés la idea .general del "gran homenatge" aue havia "d'ésser obra —

de tots" 1 llegiria una "comunicació dels nacionalistes de Valls pro
posant, entre altres coses, la creació en cada població d'una Junta

de defensa de la llengua catalana", per a, tot seguit, donar compte

d'unes "conclusions provisionals perouè servissin de base de discus-

sió". Puig i Esteve acabaria,remarcant que havien d'ésser "en aques-

tes qüestions bon xic intransigents, per a fer prevaler tot el vigor

de la nostra indignació" (441). Pere Coromines, intervindrla a conti

nuació tot manifestant-se partidari no solament de "demanar una par-

ticipació del nostre Idioma en el primer i segon ensenyament, sinó -

que deu demanar-se que sigui totalment en català"; adduiria diversos

arguments a favor d'anuesta exigència, reivindicaria la catalanitat

de la Universitat de Barcelona i faria diversos suggeriments snbre -

la recaptació pel teatre català i l'exposició del llibre català

(442). Casas Carbó s'adheriria als suggeriments de Coromines i ofer_i

ría d'"interessar-se prop de l'Ateneu per el de l'exposició", filartí

i Julià recomanaria que no se celebrés una "festeta més, amb molta -

Profusió de banderetes i flors com altres festes d'exportació, sinó
una duradora i sorprenent manifestació que, a la vegada, donés a co-

nèixer arreu la virilitat de la nostra ànima" i proposaria la "cons-

titució d'un comitè permanent que podria anomenar-se de la naciona—

lització i defensa de la llengua catalana". Parlarien després, Puig
06 la Bellacasa que assenyalaria el dobl-e caràcter de la idea proje£
tada, "un de transitori, que és el crit de l'ànima ferida i l'altre

°e nacionalització, de defensa 1 conquesta de la llengua pàtria"; Ra_
m°n [Donegal que subratllaria la "necessitat d 'augmentar les escoles



345

catalanes" i aue, en aquest sentit, "podria demanar-se als diputats a

corts que en discutir-se el pressupost d'instrucció pública, plante—

gessln aquesta aüestió"; ÍYIaspons- i Anglasell que remarcaria la neces-

sitat d'usar a fons dels "drets legals que avui té la. llengua catala-

na" (443); Ramon Duran que atacaria els "diaris aue a Catalunya es pu
bllquen en castellà", plantejant l'a necessitat d'una campanya perouè

"quan menys tinguin les seves columnes obertes -a la col·laboració ca-

talana"; i Jaume Bofill i ÍYlates que defensaria l'ús de la llengua ca-

talana, i es doldria oue aquesta s'abandonés en corporacions civioues

Ja fossin oficials o no (444). Assenyalaria, igualment, la convenièn-

cia aue la comissió que es constituís "anés vigilant les punyalades -

traïdores que van sortint a "La Gaceta", especialment en el ram d 'Ins

trucció Pública (445). L'Assemblea finalment, aprovaria, com a con —

elusions la creació d'una comissió "encarregaria de la defensa 1 nació

nalltzació de la llengua catalana", per a la designació de la qual —

l'assemblea, a proposta de (Ylaspons i Anglasell, dona un vot de confi-

ança a la taula perouè procedís ella mateixa a fer-ho; segonament, -

hom va aprovar d 'interessar "dels parlamentaris catalans que pels mi_t

Jans aue el seu patriotisme els aconselli", procuressin aconseguir el

més aviat millor l'ensenyament obligatori en català a les escoles pú-

bliques de Catalunya, l'establiment de càtedres obligatòries de llen-

gua i literatura catalanes a les "universitats, instituts i escoles -
normals de terra catalana", l'obligatorietat de "conèixer perfecta —

ment" el català per a "exercir qualsevol càrrec públic a Catalunya" i

que fos "respectat i reconegut oficialment el dret'dels catalans a —

usar el seu idioma propi en tots els actes de llur vida pública i pri_
vada"; i tercer, l'assemblea acordà la seva "adhesió a l'obra de la -

Diputació d'usar el nostre idioma, splidaritzant-se amb la seva con—

ducta i expressar el seu desig que totes les corporacions públiques -

catalanes i especialment de Barcelona secundin i segueixin l'exemple"

(446). El Comitè Executiu de la'Diada restà format per nHartl i Julià
de la Unió Catalanista, Raimon d'Abadal de la Lliga Regionalista, Pe-
re Coromines del Centre Nacionalista Republicà, Francesc Layret del -

Bloc Autonomista Republicà, Josep Puig i Esteve del CADCI, H. Puig i

Sais de l'Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques de Catalunya, —
Josep ¡y]. Roca de l'Ateneu Barcelonès, Ricard Giralt i Casadesús de la

Joventut Nacionalista de Catalunya, Carles Jordà .de la Joventut Nacl£
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nallsta, Albert Solsona de la Joventut Nacionalista Republicana, Jo-

sep iïl. Fi i Suñer de la Joventut Republicana Nacionalista, Josep Car;

ner de la Junta d'Afirmació Catalana, iïl. Folguera i Duran de l'Asso-

ciació Protectora de l'Ensenyança Catalana, Jaume iïlassó i Torrents -
del Centre Excursionista de Catalunya, iïlarti matons per l'Orfeó Gra-

cienc, F. Flos i Calcat pel Col·legi de Sant Jordi, Josep ÍYlorató per

"La Veu de Catalunya", el mateix Fere Coromines per "El Poble Català",

Antoni Rovira i Virgili per "L'esquetlla de la íorratxa" 1 "La Campja

na de Gràcia", fil. Alcántara i Gusar per "Renaixement", Joaquim Del—

clos per "La Nació", i Francesc Curet per "El Teatre Cátale". Tots -

plegats en representació de les entitats i periòdics assenyalats, —
signarien un "nissatge", redactat per Rovira i Virgili, que, amb data

del 14 de desembre de 1915, fóra adreçat a la premsa de Catalunya i

a totes les entitats catalanistes, tot explicant la motivació del ma_

teix (447). L'escrit reproduïa les conclusions de l'assemblea del 4

de desembre, abans esmentades, i manifestava l'acord de celebrar la
"Diada de la llengua catalana, aue ha de celebrar-se a tot Catalunya

el dia de Cap d'Any" i pregava que amb tal motiu "totes les entitats

autonomistes de la nostra terra", promoguessin una sèrie d'iniciati-

ves i actes a favor de la normalització de la llengua catalana en la

vida municipal i a l'escola i, en general, a favor de 1'"enaltiment"

de la mateixa (448). La comissió, a l'ensems recomanà que a cada lo-

calitat es constituís una comissió o comitè, en el que estiguessin -

representades, "a ésser possible", "totes les associacions" que s 'eri

carregaven d'organitzar les diverses manifestacions el dia assenya—
lat i de posar-se en relació amb el Comité de Barcelona, el qual tin

dría el caràcter de "central", alhora que aquest, "per a millor dis-

tribuir-se la feina, s'ha dividit en comissions especials cada una -

de les quals té una tasca pròpia". El Comitè central fixava el seu -

domicili al local del CADCI, i, per delegació del Comitè, les Joven-

tuts nacionalistes de tots els grups, eren "encarregades de les ofi-

cines que s'han instalat al local del benemèrit CADCI" (449). El no-

menament encara de Royo Villanueva pel govern de director general —

d'ensenyament ajudava indubtablement a augmentar l'activitat organij.
zadora i l'espectació envers la diada -(450). La premsa catalanista -
c°m el mateix butlletí "Acció", començarien a publicar les iniciati-
Ves i actes projectats en nombroses ciutats i viles de Catalunya —
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(451), alhora que informava de la tasca del Comité executiu de Barc£

lona i de les diverses comissions oue aquí treballaven (452). El dia
l de gener de 1915, diversos periòdics publicaven números extraordi-

naris com "El Poble Català", "Via Fora" o "La Falç", a part dels es-

pais remarcables que es dedicaven en d 'altres a glossar la Jornada -

com, a "La Nació" o "Renaixement" (453). La celebració de la Diada -

de la llengua catalana, es duria a terme en tres manifestacions, —

dues de les quals es desenrotllarien al CADCI. Primerament, pel mati,

a la sala d'actes d'acuesta entitat es desenrotllà un míting de vin-
dicació de la llengua catalana, amb el local ple i l'adhesió de més

de setanta entitats de Barcelona 1 d'altres poblacions catalanes, al
marge d'aouelles en què s'hi celebraren actes de la diada (454).

Puig i Esteve ocuparia la presidència, acompanyat d'Àngel Guimerà, -

Ignasi Iglesias, Albert Bastardas, Raimon d 'Abadal, ' !Y1. Folguera i D_u

ran, Josep ÍY1. Roca, Joaquim Casas Carbó, Josep Francuesa i Gomis, —

ÍYïarti i Julià, Fompeu Fabra, Pere Coromines, Francesc íYlateu, Puig i

Cadafalch i Josep Coromines, a part d'altres persones assistents

(455). Puig i Esteve obriria l'acte amb unes poques paraules i No —
guer i Comet llegiria les adhesions de 1'Ajuntament i de la Diputa-—

ció de Barcelona, 1 de la fï'ancomunitat de Catalunya, que foren llar-

gament aplaudides (456). Al llarg dels mítings, intervindrlen Josep

Coromines en nom ce l'Associació Catalana d 'Estudiants que combatria

"aquests professionals de l'insult a Catalunya" i afirmaria que "els

nostres representants en corts s'haurien de retirar del saló de ses-

sions quan s'aixequés un senyor qualsevol a malparlar de Catalunya"

(457); Ignasi Iglesias pel Foment del Teatre Català que subratllaria

la necessitat de catalanitzar tots els aspectes de' la vida catalana,
els privats, els familiars, els comercials, els lingüístics i litera
ris, cridaria a estimar "sempre la nostra llengua", a tenir-la "com

la més hermosa perquè és nostra" i a portar el català al teatre, al
que defensà de les "mentides" oue s'havien dit sobre ell al senat; -

Manuel Folguera i Duran, per l'Associació Protectora de l'Ensenyança
Catalana oue assenyalaria que no servirien de res els estusiasmes mo

roentanis si "en totes les manifestacions'de la vida 1 de la cultura

catalanes i principalment en el teatre, no es rendeix el degut home'-

al nostre idioma, i no pot viure el nostre teatre" (458) i aceí

demanant que "constés la simpatia amb què s'havia vist 1'adhe-
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sió dels mallorquins, valencians i rossellonesos a l'acte"; Josep —•

Franquesa i Gomis per l'Acadèmia de la Llengua Catalana que manifes-

taria la necessitat de lluitar per la llengua catalana perquè "és

l'única arma formidable que ens resta del nostre antic poder"; Josep

Garriga i HHassó pel Foment del Treball Nacional que defensa la seva

corporació de l'acusació de falta de catalanitat (459); Frederic Ra-

hola per l'Econòmica d'Amics del Fais que comentaria els mots de

Franquesa i Gomis "que en el temps de l'absolutisme se'ns respectava

parlar amb la nostra llengua, en canvi avui en temps de llibertat

se'ns nega anuest dret. Abans els reis invasors aprenien el català.

Avui no tan sols no l'aprenen sinó que el neguen." Advocaria per una

Confederació Ibèrica amb tres llengües, català, castellà i portuguès,

i acabaria manifestant: "Espanya ens pot demanar el sacrifici de la

nostra vida. Però que no ens demani l'abolició de la nostra llengua

perquè ella és la nostra ànima i l'ànima no pot morir mai." Parlari-

en després Josep iïl. Roca, president de 1'Ateneu Barcelonès, que s'ac!

herirla els conceptes pronunciats pels altres oradors i subratllaria

la necessitat de propagar les idees exposades al míting, "exortant a

què la llengua catalana sigui purificada per a què tots la respectin

com a llengua nacional catalana"; i Pere Coromines, per l'Institut -

d'Estudis Catalans, el qual remarcaria la tasca d'aouesta institució,

reivindicaria el català com a llengua de la cultura superior i de -

les ciències, i s'adreçaria a la Cambra de Comerç demanant-li que de

posés la "seva actitud de no permetre eue les classes es donin en qa

talà". Puig i Esteve, finalment, donaria lectura a les conclusions -

que foren aprovades per aclamació, les quals interessaven dels po—

ders públics que el més aviat possible s 'establís 1 'ensenyament

obligatori en català a les escoles públiques de Catalunya, la instacj

ració, també obligatòria de càtedres de llengua, història i literatu
ra catalanes a les universitats, instituts i escoles de "terra cata-

lana", el coneixement correcte de la llengua catalana parlada i es—
crita per als qui vinguessin a exercir- qualsevol càrrec públic a Ca-

talunya, i, per últim, que fos respectat i reconegut oficialment "el

dret dels catalans a usar son idioma propi en tots els actes de llur
vida pública i. privada", conclusions cue foren lliurades a la tarda
a l'Ajuntament barceloní al tinent d'alcalde Duran 1 Ventosa, "en de
legació de 1'alcalde senyor Collaso", per la Comissió Executiva de -
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la Diada, encapçalada per Puig i Esteve (460).

A la tarda, també, es faria al Palau de Belles Arts, el segon acte de

la Jornada, el "Cap d'Any Català (Any I)", a profit de l'Associació -

Protectora de l'Ensenyança Catalana 1 organitzada per la Joventut Ca-

talanista i l'Orfeó Gracienc, en la qual intervindrien l'Orfeó Graci-

enc i la Cobla la Principal de Cassà de la Selva. A la nit, se cele—

braria el tercer acte al CADCI, la representació teatral de iïlar i Cel

i de La fi de Serral·lonqa que constituiria la primera sessió teatral

de la sèrie que, a partir d'acuesta data, anava a organitzar el CADCI

i a la que ens hem de referir més endavant.

L'activitat del Comitè Executiu de la Diada no finí amb aquesta. El -

10 de gener de 1915, es reunia novament al local del CADCI per a

"acordar la manera de dur a terme les conclusions" aprovades el dia 1

(461). El Comitè Executiu faria cúblic, per un altre costat, la "seva

satisfacció per l'èxit que tingué la Diada arreu de Catalunya", l'a—

gralment envers les persones i entitats oue havien prestat la seva

col·laboració i, "especialment", la "seva profunda simpatia 1 remerc^

ament als germans del Rosselló, tïlallorca i València, oue cooperaren a

la Jornada patriòtica demostrant així, que la unitat espiritual de la

Catalunya històrica oue es reflexa a la seva gloriosa parla, és inde_s

tructible"; hom acordava també l'edició d'un llibre de la Diada que -

hauria de contenir "les principals comunicacions, oficis, fragments -

periodístics, publicats o cursats amb motiu d'aouella", la redacció -

del qual s'encarregaria a "un competent escriptor", i que fóra finan-

çat, "a més del sobrant del recaudat pel Comitè", per la subscripció

Que aouest "ha obert (...) entre totes les entitats i persones que —

vulguin rebre el llibre" (462). El Comitè Executiu decidia també, per
a "procurar donar 'compliment immediat a l'acord de l'assemblea del 4

de desembre, de constituir en totes les poblacions de Catalunya on s_l

Qui possible, Juntes de defensa i de propagació de l'idioma català i
Ur|a Junta central a Barcelona", d'encarregar a Puig i Esteve i Noguer

1 Comet, "l'estudi i redacció d'unes bases per al funcionament de —

dits organismes" i que, un cop "sancionades pel comitè", foren "sotmjB
Ses a l'aprovació d'una gran assemblea d'entitats patriòtiques, cul tu
rals, etc." El Comitè delegava, per un altre costat, a Josep.(Yl. Roca

* Pere Coromines oue fessin les gestions escaients per a organitzar -
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l'exposició del llibre català, recollint així una de les Idees plante_

jades a l'assemblea d'entitats del 4 de desembre de 1915. Igualment -

s'acordava de comunicar els acords de la Diada al president del Con-

sell de ministres per mitjà d'algun parlamentari català, "a l'objecte

que no ignorin els poders públics la voluntat manifesta del poble ca-

talà, que es traduirà posteriorment, en actes qual finalitat serà la -

de portar a la pràctica les dites conclusions", 'que també serien comú

nlcades "als principals periòdics d'Espanya, per a ouè se sàpiga

arreu el pensament i el voler de Catalunya, respecte a l'ús de son —

gloriós idioma". Finalment, el Comitè decidia exercir provisionalment

les funcions de les Juntes de Defensa esmentades, mentre acuestes no

estiguessin constituïdes (463). El Comitè, havia subratllat oue "la -

tasca de defensar i propagar el nostre idioma no pot estar subjecta a

moviments passionals i com a tais passatgers, sinó aue requereix una

labor persistent i quotidiana" (464), tanmateix la major part de les

conclusions i propostes quedarien com a bones intencions o reivindlc_a

dons sempre presents dels grups i institucions catalanes, car, a par_

tir de febrer de 1915, no veiem aparèixer a la premsa o al butlletí -

"Acció" les actuacions del Comitè Executiu, ni les anunciades Juntes

de defensa, ni el projecte d'una nova assemblea d'entitats que apro—

vés llurs bases de constitució i funcionament. Però, sí, en canvi, -

que alguns fruits havia de tenir la celebració d'acuella diada; per -

un costat, fou la primera d'una celebració que esdevindria tradició—

nal el primer Jorn de cada any, si bé, a partir de la de 1917, s'en—

carregaria de la seva organització l'entitat "La nostra Parla" (465).

Però, per una altra banda, les iniciatives o actuacions desafortuna—

des dels poders i de les institucions centrals espanyoles havien d 'as_

segurar la continuïtat dels esforços vindlcadors de la llengua catalja

na. Així una comunicació feta per Antonio Haurà, en nom de la "Real ̂

cademla Española de la Lengua", el 20 de gener de 1916, i difosa pel

Ministre d'Instrucció Pública contra l'us dels dels "dialectes de la

regió o província" en la documentació oficial i en 1'ensenyament

(466), posaria en tota la seva actualitat les reivindicacions de la -

Diada i donaria lloc a una nova reacció .de les entitats catalanistes

(̂ 67), entre elles del mateix Comitè Executiu de la Diada (468), en—
capçalades per les mateixes corporacions oficials de l'Ajuntament de

Barcelona i de la mancomunitat (469).



351

Precisament, pel que fa a l'Ajuntament, el 22 de febrer de 1916, el'-

regidor 3ofill i Mates protagonitzava un debat sobre la llengua cata-

lana, en presentar una proposició que ratificava l'adhesió de l'Ajun-

tament a aquesta (470), que expressava el desig de l'Ajuntament de

l'oficialitat del català al principat "como uno de los derechos Inhe-

rentes a la personalidad de Cataluña", que significava "a la Comisión

ejecutiva del mitin celebrado en el Centre Autonomista de Dependents

del Comerç durante la Diada de la Llengua Catalana" el ferm propòsit

de l'Ajuntament de "seguir honrando la lengua catalana y usándola en

la vida municipal, como aquella solicita", i que 1'alcalde s'adrecés

al president del Consell de iïlinlstres perquè "en las disposiciones de

carácter puramente administrativo como en los proyectos de ley que s£

meta a la deliberación del Parlamento, se inspire en los principios -

de la más amplia libertad y profundo respeto al uso de todos los idLo

mas españoles". La moció, signada neis regidors Duran, Bofill i An —

dreu, donaria lloc, com hem dit a un débat, en trobar l'oposició del

regidor radical Giner de los Rics (471), 1 en el qual es destacaria -r

la intervenció de Bofill i (Ylates que 'fóra objecte d'una comunicació -

d'adhesió de la Secció Permanent de Propaganda Autonomista del CADCI

(472). L'actuació del Centre en el camp de la llengua, duria, final—

ment, a l'Institut d'Estudis Catalans a adreçar "una vibrant 1 patri-

òtica comunicació" al CADCI, "remerciant (...) tot el fet per ell en

defensa i enaltiment de nostra gloriosa llengua catalana" (473).

Al míting esmentat del primer de gener de 1916, al CADCI, alguns dels

oradors feren referència a la situació del teatre català en uns ter—

mes oue traduïen l'existència d'una crisi, si més no de representaci-

ons públiques i àdhuc de públic (474). I en el mateix dia 1, el ter-

cer acte d'anuella Diada consistia en una representació teatral com -

hem vist. Doncs bé, aauesta sessió constituïa la primera d'un cicle -

amb què el CADCI responia a la crisi del teatre català d'aquests anys

(475). Aquesta situació havia Ja estat exposada en una conferència d£

nada al mateix Centre per Francesc C.uret, director de la revista "El

Teatre Català", membre del Foment del Teatre Català i soci també del

CADCI, el 7 de novembre de 1914, sobre el tema "El teatre català i la
vlda social catalana". Francesc Curst hi remarcaria aue el "teatre, -

Per ésser l'art que està més en contacte amb el poble,ha estat a Catai

lunya una escola de nacionalisme que ha donat fruits ubèrrims" (476),
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presentaria un panorama històric, esmentant les obres de Renart, Ro-_
breño, Pitarra, Roure, Vidal i Valenciano i, finalment, Guimerà: "Ve

en Guimerà que engrandeix i eleva el nivell de qualsevol teatre es—

tranger (...). Floreix un. bell esbart d'escriptors al seu entorn.Les

nostres obres corren el món i són celebrades arreu. Les companyies -

catalanes aue aqui actuen, són integrades per grans actors. Es dedi-
ca un gran homenatge a en Guimerà. S'alça un monument a en Pitarra ...

I de sobte la vitalitat del nostre teatre s'estronca? Es que a l'i-

gual que la consciència general catalana, el nostre teatre nada en di

vagacions? Curet s'interrogava sobre les possibles causes d'aquest —

estroncament (477), assenyalava el fet que aquest fenomen arribava —

"fins el punt de no haver-hi actualment una empresa seria de teatre

català a diari", i acabava "recomanant a tots la fe més absoluta en
el Foment del Teatre Català, obra de voluntat 1 de patriotisme, que

posarà el nostre gloriós teatre en l'altíssim lloc que li pertoca" —

(470). El CADCrorganitzaria el 20 de febrer de 1915, una nova confe-

rència a cura del "ferm campió del nostre teatre nacional", Ramon Vi-

laró i Guilleml sobre 1'"Actuació present i futura del Foment del Tes

tre Català" (479-), recomanaria als socis la seva cooperació al Foment

així com a d'altres "institucions patriòtiques"(480); la Secció de —
Socors íYiutus programava per al 26 de maig una funció d '"Art Dramàtic

Català", a benefici de la caixa mutual, al Teatre Català Romea (481);

el 1G d'octubre de 1915, Puig i Alfonso donaria un altre conferència

també sobre tema teatral, aquest cop sobre "els teatres de Barcelona

-Resum històric" (4B2). Un incident, però, l'incendi del Teatre Prin

cipal, havia de motivar que el CADCI prengués una iniciativa molt —

roés a fons en aquest camp. "Després de les vicissituds sofertes en —

aquests darrers anys pel nostre dissortat teatre -escrivia hom a "El

Poble Català"-, durant els quals solament ha tingut ocasió de rebre

l'homenatge d-_'ls seus devots en manifestacions isolades, que esclata

ven'un dia per a apaivagar-se l'endemà; després d'aquest llarg perlg

de de postrado, en el que els teatres d'afeccionats de Catalunya -to

ta han estat els únics voluntariosos sostenidors, ens destinàvem a -
er>diumenjar-nos per a celebrar la inauguració de la temporada, prome

tedora de fruité ubèrrims per la solidesa de la mateixa, que sota —
els auspicis de Frederic Bassó havia de cursar a hores d'ara en el -

leatre Principal, ouan traïdorament llengües ce foc, enverinades, so

^erraven aquelles històriques parets tan estimades i colgaren entre
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les runes, els projectes de l'empresa. (...) I els amants de la nos--
tra escena (...) havíem de veure com allò que freturàvem i que quasi

vèiem acomplert, era objecte d'un nou ajornament, d'un ajornament iri

definit. Però,' en mig de la nostra (...) aflicció, hem rebut una gran

alegria: la que una prestigiosa i catalaníssima entitat, model d'ins-

titucions similars i glòria de la nostra terra, el Centre Autonomista

de Dependents del Comerç i de la Indústria, eo disposava amb febresa

activitat a instal·lar un escenari en el seu local par a inaugurar-lo

seguidament." (4B3). La Secció de Propaganda Autonomista, efectivanent

després que es produïssin diverses peticions de socis (484), i des—

prés d 'un temps "que la Secció acaronava el projecte de donar algunes

vetllades de teatre seriós no té aquest any, per diverses i doloroses

circumstàncies, cap escena a Barcelona" (485), el dia 1 de gener de -

1916, aprofitant l'avinantesa de la celebració de la Diada de la Lleri

gua Catalana, inaugurava les vetllades de teatre català. Fer a això, -

calgué habilitar la sala d'actes per a fer representacions teatrals, -

car no havia estat concebuda per a aquesta finalitat (485), hom fixà
per a cobrir les despeses d'habilitació de la sala d'actes, un dret —

d'entrada provisional d'una pesseta la cadira per a cada funció (487).

Les vetllades, foren posades sota la direcció d'Ignasi Iglesias, "al

qual ens fou fàcil d'atreure a la nostra iniciativa" (488) 1 que posà
"tot el seu cor, pròdig d'entusiasmes, en l'organització de les matei

xes 1 a ell es deu en gran part l'èxit imponderable que han obtingut"

(les vetllades) (48S). £n la primera, corn Ja hem assenyalat en'parlar

de la Diada de la llengua catalana, es representà filar i Cel d 'Àngel --

Guimerà i s'escenificà el poema de ÍYlaragall, La fi de 5erral·lonqa;Iqna
si Iglesias, abans de començar la primera vetllada, faria "breus (...)

atinades consideracions sobre l'estat actual del teatre català" tot

"complaent-se que-sempre resti algú, com ara els dependents, que es —

disposi a vestir de festa la seva casa, per a rebre-hi, amb el cor ge-

nerosament obert, al gloriós Teatre que ha irradiat pel món el coneixe_
ttsnt de l'existència de la nostra pàtria, ben definida i diversa de —

qualsevol altra" (490). El públic obligaria Àngel Guimerà a sortir als
'inals d'acte i, en el darrer, es veuria "precisat a pronunciar unes

Paraules al·lusives al Centre per a satisfer la concurrència"(491).

Les vetllades teatrals s'anirien desenrotllant a raó de dues cada més,

Seneralment espaiades de quatorze dies, des del primer de gener de 1916

'ins el 28 de maig inclusiu, amb un èxit complet de públic, represen—
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tant-hi obres de Guimerà, Santiago Ruslñol, Pitarra, Feliu 1 Codina,,
Apel·les mestres, Ignasi Iglesias, Pous i Pagès, Puig i Ferrater i —

d'altres (492). Una d'aquestes sessions teatrals, formaria part de —•

les festes del XIII aniversari com hem vist a l'apartat anterior, la

del 16 d'abril de 1916, i en ella, Ignasi Iglesias, al final de l'obra

reclamat pel públic, pronunciaria unes paraules, "que per cert foren

de plany pels diaris catalans, que pregonant amor al nostre teatre, -

venen fent el buit a les selectes vetllades d'art català que es fan al

Centre" (493). Tanmateix, "El Poble Català" dedicaria bons espais a -
recensionar les vetllades, generalment en termes elogiosos i no sense

que algun cop n'assenyalés les falles de representació (494). El but-
lletí "Acció" del Centre, en comentar la darrera sessió del dia 28 -

de maig, subratllava que havien estat complertes les finalitats que -
s'havien proposat: "Ens proposàrem suplir el teatre organitzat, ac

tuant a diari i en català, que deuria haver-hi a Barcelona, implan—.-

tant el teatre en el Centre, i hem aconseguit de ple el que entrava -
en els nostres càlculs, això és que si bé les nostres vetllades s'han

succeït de tard en tard, i en conseqüència no han arribat a donar la

tònica de l'existència del Teatre Català, en canvi, les nostres repre

sentacions han estat una magnífica demostració del que pot la volun—
tat, quan va menada del patriotisme i han alliçonat a qui s'hagi vol-

gut donar per entès que les obres del nostre teatre, quan es presen—

ten curosament i són inteligentment dirigides i degudament assajades,

prenen un relleu insospitat fins pel públic que no està acostumat a —

aquestes atencions." I acabava fent vots perquè la propera temporada
"el teatre català no hagués de menester el nostre esforç" (495).

La Junta general de la Secció de Propaganda Autonomista del B de -.-
Juny es faria ressò d'aquestes vetllades, en especial del paper desen

volupat per Ignasi Iglesias, al qual adreçaria un escrit de "reconei-
xement" alhora que decidia de rètre-li un homenatge (496) que se cel£

braria el B d'octubre de 1916 en forma d'un "àpat íntim" (497) "com -

a agraïment a la cooperació entusiasta desinteressada i donada" per -

Ignasi Iglesias "dirigint les vetllades de teatre català". A l'àpat,
hom li lliuraria una plaça d'argent, costejaria per la mateixa Secció

de Propaganda Autonomista; Rafael Pons faria present" l'adhesió del
Consell Directiu a l'acte i, a més intervindrien Puncernau com a pre-

sident sortint de la Secció de Propaganda que ofrenaria l'obsequi, —

i Esteve, president en aquells moments de la Secció, Bas, i Vllja
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ró, entre d'altres, 1 Ignasi Iglesias que regraciarla "l'obsequi

(...) pronunciant un formós discurs rublert d'amor al Centre-, al teja

tre català i a Catalunya" (498). La intervenció del CADCI en la pro-

mocld del teatre català, no finiria pas encara. Vilaró i Guillemí, —
president del Foment del Teatre Català, en el mateix acte esmentat -
d'homenatge a Ignasi Iglesias, faria referència al trencament de les

negociacions amb el Teatre Romea, "per a implantar de nou, allí, el
teatre català" (499). Aquest fet i el que l'esmentaria sala, en cons_e
qüència, no oferís teatre en llengua catalana d'acord amb el nom del
local, donaria lloc, el 21 d'octubre de 1916, a una lletra de Rafael

Pons, com a president, i J. Bertran, com a secretari, adreçada als -
empresaris del Teatre Romee, "per acord del Consell Directiu", i en

la qual, "en nom i representació cels 4.500 socis que formen el CAOCI
(...) 1 amb la seguretat d'interpretar el sentir de tota l'opinió —

catalana", els hi demanaven que traguessin de la façana del Teatre -
Romea les paraules "Teatre Català" i desistissin "des d'avui a fer -

constar aquest subtítol en els cartells i anuncis de tota mena que -

publiqui" (500). "Com sigui -assenyalaven més endavant- que aqueixa

empresa, segons testimonis irrecusables, s'ha fet Indigna de la con-
fiança del nostre poble amb els seus repetits actes de desamor a no£
tre gloriós teatre; actes que renunciem a relacionar pel recents 1

coneguts que són de tothom, i que han dut com a natural conseqüència

el foragitament de nostra escena de son vell baluard; formulem el —

present prec amb tot el respecte no dubtant ésser atesos"(501). Els

signataris prevenien, finalment, que si no era atesa la seva petició

"que amb el coratge i la intensitat que sabem posar sempre en nos—
tres empreses, estimulats per la indignació que ens causa una toss_u

dèria incomprensible, que ens apart una befa insana, apel·larem a —
l'opinió pública, al boicot i a tots els recursos legítims que aco_n

sella l'amor filial ofès i escarnit".

En persistir la mateixa situació de manca de temporada oficial de —

teatre català per al nou curs, la Secció Permanent de Propaganda —

Autonomista decidia d'organitzar, l'octubre de 1916, una nova tanda
de sessió'ns teatrals (502). Aquesta es desenrotllaria de forma sem-

blant a l'anterior, amb algunes modificacions en l'habilitació de la

sala i en eís preus (503), a la nit; llevat de la diada de Sant Este

ve que es faria a la tarda (5Q4), i a partir del 5 de novembre de —
J.916 fins el 4 de febrer de 1917 (505). En aquesta data se suspe
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nien les vetllades en començar, el febrer de 1917, les representa

clans al Teatre Novetats, dedicades a Àngel Guimerà (5CG). L'octubre
de 1917, finalment, el mateix Teatre Romea estlmagtitzat en aquella

lletra esmentada dels dependents del CADCI, anava a començar, "sor—
tosament per a nostre art escènic", d'una "manera completa i defini-
tiva en nostra ciutat les representacions de teatre català per dis—
sort interrompudes durant tant de temps" (5G7). Aquest fet donava —-

lloc a qufe la Sécela Permanent de Propaganda Autonomista, per a con-
tinuar oferint vetllades als socis, gestionés, "després d'haver con-

sultat el Consell Directiu del Centre i tenint en compte totes les -
circumstàncies i tots els factors que intervenen en la temporada vi-

nent", prop de l'Empresa Romea "l'establiment d'un abonament que con_

senti a mesura de les nostres forces i entusiasme aportar a favor —

del teatre català nostra cooperació*". "La tasca ha estat planera
-assenyalaria una circular de la sécela als socis- mercès a l'excel-

lent disposició dels elements directius d'aquell Teatre, havent-se -
establert una sèrie d'abonaments a quatre funcions en diumenge a la

nit, ça qual resulta perfectament compatible amb les necessitats de
nostra vida social". Amb aquests termes esmentats, la Secció de Pro-

paganda Autonomista adreçava una circular als socis, el setembre de
1917, comunicant-los, a més, els preus especials que gaudirien i

convidant-los a "assistir a les vetllades que sota el patrocini de -
nostre (...) Centre començaran el dia 7 del proper mes d'octubre" —
(508). Cada diumenge a la nit, doncs, els socis del CADCI podien, as-

sistir a preus especials a les sessions teatrals del Romea, fins el

roes de maig de 1918 que quedà tancada la "tanda d'abonaments" (509).

A l'apartat anterior, en parlar de les Festes del XIV aniversari del

CADCI, celebrades durant el mes de maig de 1917, citàvem l'acte de
lliurament de premis d'un "Certamen patriòtic-literari" (510), que -
volia ésser la continuació d'aquell "Petit Concurs", organitzat el
19Q9 i la proclamació del qual es realitzà també a les festes de

l'aniversari (511). Aquest cop fou convocat al butlletí "Acció", el
febrer de 1917 per la Secció de Propaganda Autonomista, si bé el car
tell definitiu aparegué al mateix butlletí del mes de març. Hom hi -
atorgava tres premis de poesia per a composicions dedicades respectjL
Vament<e cantar la pàtria, l'amor, i la tercera a servir d'himne del
Centre; i sis premis més atorgats respectivament, a un treball lite-

en prosa de tema lliure, a un aplec de castellanismes i barba—
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rismes, "no publicats fins ara, que s'usen en nostre llenguatge i —--

que convé combatre", a un treball "demostratiu de la manera com un -

comerciant o industrial català pot i deu usar I'1 idioma nacional en el
desenrotllament del seu negoci", a un que estudiés "la manera de cons

tituir en el Centre una cooperativa de producció" amb el "negoci o —

negocis que pot comprendre", a una composició" que estudiés "un assump

te de caràcter social més interessant per al dependent de comerç", i,
finalment, al treball "que millor glosi l'esport" (512). L'acte de —

lliurament de premis, com hem escrit se celebraria el 17 de maig de -

1917, dins de les festes del XIV aniversari, amb la presencia dels re

présentants de la Diputacid Sansalvádor i Utrillo, de l'alcalde de —
Barcelona fí.arqués d'Olèrdola, dels regidors Puig i Alfonso, Cirera, -

Cararach i Llepis, dels representants de la Cannbra de Comerç i d'al—
tres organismes, i dels membres del jurat qualificador, presidit per

Bofill i mates i format per Pere Coromines, Ignasi Iglesias, ÍY1.Folch
i Torres, Rafael Pons, Josep Viurà i Puig i Esteve, secretari del ma

teix. Bofill i Trates, obriria l'acte i Puig i Esteve Llegiria el ve-
redicte tot explicant les raons del certamen (513) al qual es presen-

taren vuitanta i una composicions. Pel que fa als premis, s'atorgaren
els dos primers de poesia a Casimir Aregall i ffíassip i a Pere Zarago-

za i Alemany, i respecte del tercer hom atorgà dos accèssits, a nil

quel Gulnart i Castellà i a Casimir Aregall [T,asslp (514); el premi —

de prosa literària s'atorgaria a Josep Roig i ÍYlas, el de barbarismes
a Lluïs Pascual Sanmartí amb un accessit a Francesc Casademont, el de

la llengua catalana en el comerç a Josep Altura i Pujada, el refe

rent a una cooperativa de produccid a Joaquim Estrems i Borràs amb -

un accèssit "quin autor no s'ha donat a conèixer encara", el de caràc:
ter social a Josep Vives i Figuerola (515), i el'dedicat a l'esport
a Joan Sala Ricart amb un accèssit, l'autor del qual tampoc s'havia -

donat a conèixer segons la recensid d"'Accid" (5l£). Bona part dels -

treballs premiats foren llegits, tret dels de més extensió, i després
de lliurats els premis i accèssits, el Quartet Pàtria donaria una

audlcid de sardanes i el president del CADCI, Rafael Pons, clouria —
l'acte (517).
Bofill i ff.ates, en el discurs esmentat-d'obertura del repartiment de

premis al que ens acabem de referir, subratllava que "actualment se

segueixen els dies de festa i els dies de lluita i que, corn si sentís_ ;

el que el poeta italià digué la Joia del dissabte esperem un diu-
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menge de pau" (518).

El que vingué, però, no fou un "diumenge de pau", sind nous "dies de
lluita", un estiu, el d'aquell any 1917,' farcit de crisis, militar,
política, social, dins d'una nova conjuntura internacional revoluci£

nària que ara s'encetava. Els dependents, com qualsevol altre grup -
social, no hi quedarien pas al marge. Els dependents del CAQCI, a -—

més a més, aquest cop no havien de deixar de fer-se presents en una
de les manifestacions de la crisi, la de l'Assemblea de Parlamenta—

ris. Puig i Esteve, president llavors de la Secció" Permanent de Pro-

paganda Autonomista, prestaria la seva col·laboració" a l'Assemblea de

Parlamentaris, carn Ja assenyalàvem en un capítol anterior (519). Se-
gons un article necrològic de la "Veu de Catalunya" quan la mort de

Puig i Esteve, aquest "prestà serveis molt valusosos. Ell amb un es_

tol de dependents voluntaris, amb una rapidesa inaudita, anaven des-

patxant, com si rss, la delicada organització de la convocatòria que

el govern volia impedir de totes maneres" (520). "Accid", d'agost de

1917, reflectia, per un altre costat, l'ambient en el CADCI durant el
dia 18 1 19 de Juliol: "Tot ço que es referia a la celebració d'aques^

ta Assemblea (de Parlamentaris), no podia deixar d'apassionar als so-
cis del Centre, que des de mitjans del mes passat fins transcorregut

el memorable dia 19, feren vida més intensa que de costum, en el nos-
tre Casal, comentant entusiàsticament els trascendentalíssims de pal-

pitant actualitat, encara avui, per a la nostra pàtria. El dia abans
de la celebració de l'Assemblea, tinguérem el gust d'hostatjar uns —

moments, en el nostre casal, els dos homes il·lustres, el senador Pe

xe Rahola 1 el diputat albert RusiAol, els quals es presentaren a la

nostra sala d'actes, davant d'una nombrosíssirna concurrència de so—
cisi a infondir en l'ànim dels oients de confiança 1 la seguretat en

el seny amb que prendrien l'endemà les seves decisions. En mig d'una

intensa emoció que fluctuava en l'ambient de la nostra sala, en Pere

Rahola tingué sabies paraules recomanant prudencia i ponderació en -

aquelles hores trascendentals del dia 19 a la tarda... S'havia reco-
manat, del bell antuvi, que ningú prorrompés en visques ni en aplau-

diments, 1 era ben visible l'esforç que costava a tots obeir aquest -

manament. En Rahola s'acomiadà de nosaltres, afegint que a l'endemà
al vespre vindria, amb el seu company Rusifjol a explicar suscintament
com s'era escaiguda la realització de l'Assemblea. El dia 19 que fou

solemnitzat amb el tancament general del comerç barceloní, fou per a
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la nostra Casa un dia de traut immens. Tothom anava adalerat en cer-

ca de noves sobre el curs de l'Assemblea. Espectació que fou a bastai

ment satisfeta amb la visita promesa dels dos referits parlamentaris,

que explicaren -en mig d'una atenció" supresa del socis que omplien -
la sala d'actes- amb quines habilidosas estratagemes i amb quanta —

fermesa i valentia havien arribat al terme de la celebració de l'As-

semblea, que cristal·litza en l'aprovació" d'unes saboroses Conclu

sions." (521) La llarga transcripció" esmentada no deixa de traduir, -
certament, l'abast i les limitacions del moviment, àdhuc l'adjectiu -

final "saboroses" aplicat a les conclusions no deixa de tenir un to
irònic per a l'observador d'avui ... Es evident, però, que els de—

pendents del CADCI visqueren el moment amb intensitat i ll.lusió. —
Com tradueixen els textos esmentats aquests se sentiren al costat de

l'Assemblea ce parlamentaris, com hi estigué l'opiniá pública en ge-
neral (522). El Gremi de Viatjants i Corredors del CADCI, al mateix,

butlletí "Accid", subratllava que no "recordem mai haver-lo presen—
clat tan formós i unànim -un "esclatant entusiasme"-, com durant —

l'últim mes de Juliol, per tot Catalunya i Espanya, envers la nos-tra

classe. Pels Cafès-Hotels, durant el viatge no es parlava d'altra ço

sa que de la qüestió que en's tenia a tots preocupats; de l'Assemblea

de Parlamentaris celebrada a Barcelona el 19 de Juliol. Assedegats -

tots de tenir noves de tan trascendental acte, vàrem tenir que val—

dre'ns de totes les imaginacions, per a poder-les tenir, i ço que és

més important, que fossin certes." I afegia l'adhesió del Gremi 02 -
Viatjants i Corredors "amb tot entusiasme als acords presos per l'es

mentada Assemblea" (523). En canvi, les fonts impreses no ens han —

deixat cap impressió dels mateixos dependents davant de la vaga

d'agost de 1917, fet igualment significatiu alhora de precisar les -
posicions socials i la consciència de classe dels dependents del CACI

Cl. Com Ja veurem a l'apartat proper, els fets de la setmana del 13
al 19 d'agost produïren la interrupció de la campanya pel descans d£
minical, cosa que també s'havia esdevingut el mes anterior per la —

crisi política assenyalada (524).

L'estiu de 1917, per un altre costat, havia de dur la mort de dues -

personalitats importants del catalanisme polític bé que diferents en

a i pràctica polítiques, Prat de la Riba i lYlartí i Julià. —

que fa al primer, el Consell Directiu del CADCI expressà el seu
sentiment quan l'agreujament de la seva malaltia (525) i el seu dol
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un cop mort, assistint al seu enterrament, Juntament amb moltes al-
tres entitats de Catalunya (526). Pel que fa al segon, hem assenya-

lat repetidament la seva popularitat i influencia entre els depèn—

dents del Centre, traduiria en mil fets prou significatius com eren

el que fos el primer conferenciant convidat a parlar al CADCI quan
aquest es crea, la seva presència repetida als actes del Centre on

sempre era acollida, aquesta 1 els seus parlaments, amb grans entu-
siasmes i ovacions i la mateixa realitat dels socis que en altres -

llocs hem esmentat pertanyents a la Unid Catalanista. Puig i Esteve
figuraria entre els acompanyants del fèretre a l'enterrament (527)

i la Secció Permanent de Propaganda Autonomista, organitzava tot s_e

guit una vetllada necrològica per al 7 de juliol de 1917 que fóra -

suspesa, tanmateix, per ordre governativa (528). Finalment, la ma—
teixa secció,que s'havia proposat, també, d'organitzar, una altra -

vetllada per a Prat de la Riba, quan aquest poc després de Tfartí i

Julià moria (529), ajuntava les dues sessions en una sola i decidia

la celebració d'una vetllada dedicada a tots dos i a (Ylaragall. -—

Aquesta després d'alguns aplaçaments, se celebraria el 1C de setem-

bre de 1916 (53G) alhora que el Consell Directiu acordava la col.lo
cació dels retrats de Prat, iï:artí i Julià i rf.aragall al costat de

la "col·lecció de quadres de catalans il·lustres que honoren la Sa-
la de Juntes" (531). A la vetllada esmentada "en honor dels que fo-

ren ferms lluitadors i exemplars patricis, els il·lustres catalans

Enric Prat de la Riba i el Dr. (Ylar.tí i Julià", intervindrien el so-

ci del CADCI i membre de la Unió Catalanista, [Tanuel Alcántara i Gu
sart que glossaria la biografia de Coartí i Julià, íïlartí Esteve que

evocaria la figura i l'obra de Prat de la Riba, iïl. Folguera i Duran

que resumí l'acte "fent un Just parangó entre les vides dels dos —

Il·lustres homenatjats que, encara que lluitant en camps diferents,
però per un ideal comú, en moments que la Pàtria ho exigia, es re—

trobaven i d'acord laboraven pel benestar de Catalunya", i el dipu-

tat Sansalvador que clouria la vetllada (532).

L'activitat nacionalista del CADCI podem resseguir-la tant a través

d'un gran nombre d'actes organitzats, la major part, per la Secció
Permanent de Propaganda Autonomista, com en adhesions o afirmacions

nacionalistes del Centre motivades pel fluir continu de conflictes,
menuts o grans, que nodrien la crònica periòdica catalana. Si ens -

aturem en el primer aspecte, haurem d'esmentar la Iniciativa d'una
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vetllada a la memòria de Rizal el desembre de 1915 (533), la fes-

ta dedicada als infants el 30 d'abril de 1916 (534), la vetllada -

dedicada a Pi 1 íT.argall el 28 d'abril de 1916 (535), amb ocasió de

commemorar-se el 93 aniversari* del neixement de Pi , tat sumant-se

als diversos actes que és desenrotllaren aquells dies, entre els -

quals una manifestació en la que també hi participarien els socis

del CADCI (536); la vetllada del 23 de febrer de 1918, dedicada a

la poesia patriòtica catalana antiga i moderna, a càrrec de l'es—

bart de rapsodes de l'Ateneu Enciclopèdic Popular (537); la sessió

de rítmica, plàstica, cançons i jocs d'infants del ÍO de març de —

1918 (538); la vetllada dedicada a la memòria del doctor Estrany el

16 de Juny de 1918 (539), a part dels concerts (540) i audicions —

de sardanes (541). A més a més d'aquestes activitats (542), hauríem

de subratllar les conferències. Ja hem remarcat en d'altres capí

tols la importància del CAOCI com a una de les principals tribunes

de Barcelona. Amb el nou local, aquest paper s'havia d'acrèixer.—

Hom hi habilità fins i tot una sala especial per a conferències. —

Aquestes seran organitzades per totes, les seccions, però aquí esmeri

tarem tan sols les muntades per la Seccid de Propaganda Autonomista.

Entre 1914 1 1918, passarien per la tribuna del CAOCI Joaquim Ter—

mes i Vilaplana, president de l'Orfeó Català de Buenos Aires (543),

Antoni Rovira i Virgili . (544), Francesc Curet (545), Ramon N. Comas

(546), Daniel Girona (547), Grant ± Sala (548), Josep Carner (549),

Francesc de Bofarull (550), Ramon Vilaró i Guillemí (551), Martínez

Ferrando (551 bis), Puig i Alfonso, (552), Oriol rfartorell (553),—

Bonaventura Bassegoda (554), Josep íí¡. Lípez Picó (555), J. Guirao -

Homedes (556), Duran i Tartajada (557), Pere Font i Puig (558), Puig

i Cadafalch (559), a part d'aquells que citarem en parlar de la tas_

ça de les altres seccions (560).

En un altre ordre de coses, els dependents del CAOCI no deixaran --.

d1 adherir-se a gestos nacionalistes com hem vist amb ffîacià o a

d'altres actuacions d'afirmació catalanista, a l'igual que tampoc -

deixaran passar cap ocasió per a manifestar el seu desacord o la se

va protesta davant de qualsevol manifestació antiautonomista, anti-
naclonalista o que representés una vexació per qualsevol aspecte de

la vida o de la personalitat catalana. D'aquesta manera, el CADCI -
es mostraria, com hem escrit en un altre apartat, contra la manife^

organitzada, entre d'altres, per la Unió Gremial el 10 de no-
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vembre de 1914 oer la seva significació "en desacord en absolut—

amb els ideals autonomistes que inspiren la nostra entitat"- (561);
contra un gest anti caiala de l'alcalde de Vilafranca del Penedès,

el maig de 1G15 (562); a favor de la protesta de la Joventut Valeri

cianista de València "contra la intervenció de gent i parla foras-

tera en els Jocs Florals que anyalment celebra el Rat Penat de di-
ta ciutat", l'agost de 1915 (563); el Juny de 1916 felicitava de -

manera "entusiasta", "per acord unànim" del Consell Directiu a Aba
dal, Cambá i Ventosa "per la brillant campanya patriòtica per dits

senyors realitzada en el Parlament de l'Estat" (564), mentre que -
adreçava un telegrama en contra del diputat-Salas Anton per les Sj2
ves intervencions anticatalanistes, donant lloc a un conflicte po-

lèmic en assegurar-se que aquest darrer havia denunciat als tribu-

nals alguns dels signants dels telegrames que havia rebut, entre -

ells.el de la Secció de Propaganda Autonomista del CADCI (656). —

Igualment, els dependents del Gremi de Viatjants i Corredors dèl-

Centre protestaven contra l'artista malaguenya 1'"Argentinita" i

contra un article del diari "AEC" (566). Alhora es preparava, la -

Secció de Propaganda, a protestar davant l'intent del Minister! de

la Governació -d'excloure el català dels llistins telefònics de la -

fiflancomunitat, el Juliol de 1918 (567). Per un altre costat, la —

col·laboració d'aquesta secció, era sol·licitada per la Lliga Re—
gionalista per a "emprendre una campanya a favor de la reglamenta-
ció del secretariat municipal" (568) 1 per la Unió Nacionalista Ra
dical perquè un representant seu "prengués part en les dues festes,

necrològiques (...) dedicades al doctor Bartomeu Robert i a fïlossen
Cinto Verdaguer", cosa que feia, els dos cops, [Yliquel Guinart, se-

cretari de la secció (569). £1 Centre s'adheria a l'Aplec Naciona—

lista de Poblet, organitzat per les Joventuts Nacionalistes del —

Camp de Tarragona l'octubre de 1916 (570), a la Festa de la Pàtria,
el 29 de Juny de 1915, organitzada per la Joventut Valencianista -

de Barcelona "per a commemorar la pèrdua de les llibertats de Valeri

eia (571), a l'Aplec regionalista celebrat al monestir del Puig a

Valencià el Juliol de 1915 (572). Recordem com sobre el tema de la
unitat nacional entre Valencia i Catalunya, aquest mateix mes, el

10 de Juliol de 1915, nilquel Duran i Tartajada pronunciava una cori
herència al CADCT, titulada "Catalunya i Valencià, nació" (573).

El Centre s'adheria, per un altre costat, "al Justíssim homenatge -
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tributat al Cercle de Sants" el 25 i 26 de març de 191C, ".amb mo-..

tiu de la profitosa tasca de dita entitat en honor del Teatre Ca-

talà" (574).
A primers de maig de 191E, el CALCI oficiava una lletr-J al ff.inis-
tre de Comunicacions de França "agraint-li en termes vibrants la

seva disposició autoritzant l'ús del català en la correspondència

subjecta a la censura en la veïna república" 1 una altra al dipu—

tat de Perpinyà E. Brousse, a les gestions del qual s'havia degut

aquesta autorització (575). A partir de Juliol de 1916, el CADCI

cooperava, mitjançant una subscripció, en la compra d'una estàtua

dedicada a Rafael de Casanova per a la vila de fíloià (576); el 17

de setembre de 1916, la Secció de Propaganda Autonomista, en re

presentació del Centre assistia als Jocs Florals, organitzats pel
Casal Nacionalista fï:artinenc de Sant fflartí, per als quals havia -

dotat un premi de poesia (577). A mitjans de febrer de 1917, el -

Consell Directiu del CACCI, d'acord "amb el benemèrit apòstol de
nostra parla, rfn. Antoni fil. Alcover, lliurava a l'Institut d'Estu-
dis Catalans un exemplar del Vocabulari Català ce les Industries -

Tèxtils i ses derivades, l'origen remot del qual era aquell Concurs

lexicogràfic que el 2 de desembre de 1908, decidia d'organitzar el

Consell Directiu del CADCI per a cooperar a l'obra del Diccionari
d'Alcover. A partir del material recollit en el certamen i de la -

seva posterior ordenació i classificació, el Consell Directiu, el
12 de març de 1913, delegaria a Rafael Pons, a instància seva, per

que formés un "cos de col·laboradors" que enllestissin el citat Vo-

cabulari (578). Quatre anys després quedava complert el treball —

amb un recull de 2.000 mots (579). D'altres col·laboracions o con-

tribucions, finalment, podríem esmentar del CADCI, des de l'ajut -

a institucions catalanes (580) o a la construcció de monuments o -
símbols commemoratius, com el de Verdaguer o Pi i iïîargall (5B1), -
fins el lliurament de llibres a la Joventut Valencianlsta de Valen

eia (582). -

En conjunt l'actuació nacionalista del CADCI i, en particular la -
de la Secció Permanent de Propaganda Autonomista, seguí essent f£

namentalment la mateixa que la dels anys anteriorsf si més no ex-

teriorment. Ja ens hem referit al problema de les tendències inte£

nes del CADCI 1 a les Influències que podia experimentar aquesta -

entitat en>un altre apartat (583). Aquí només volem assenyalar que
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el CADCI seguí mantenint el principi de la neutralitat enfront de

les diverses opcions, com hem pogut veure en resseguir els mítings,

festes i vetllades del CADCI. Si per una banda s'adheria al gest -

de Macià de dimitir de la seva acta de diputat, per 1'altre costat

felicitava Abadal, Cambá i Ventosa per la seva actuació parlamentà

ria, com hem vist. En una ocasió i en l'altra eren les manifesta—

cions o els fets d'afirmació nacional el que els animadors del CAD_

Cl aplaudien, i era la coherència nacionalista de les diverses op-

cions polítiques existents a Catalunya el que motivava una major o

menor atracció envers elles per part dels dependents del 'Centre.

En definitiva, era aquesta coherència la que desvetllava la "devo-

ció" de la gent del CADCI envers ff.artí i Julia i la que els porta-

va en la direcció del nacionalisme radical, nacionalisme, que, com

hem dit tants cops en d'altres capítols, tenia la seva base entre

els dependents, en especial al si del CADCT, la "fàbrica de sepa—

ratistes", com prou significativament assenyalava Rovira i Virgili

que hom l'havia titllat. Ja hem esmentat en altres capítols els —

noms de membres del CADCI que ho eren de la Unió Catalanista i

d'altres entitats o nuclis; hem subratllat abans també l'aparició

de Joves descontents de la direcció del CADCI com Jaume Cardús, —

però de moment el nacionalisme global seguia essent la tònica del

Centre. Ni els incidents de la col·locació de la primera pedra del

monument a Pi i (Ylargall el setembre de 1915 havien de privar de —

veure novament el CADCI representat a la manifestació del 29

d'abril de 1916 en commemorar-se l'aniversari de Pi. I a la matei-

xa Junta de govern de la secció Permanent de Propaganda Autonomis-

ta, hi podem veure figurar un Puig i Esteve que anava evolucionant

cap a la Lliga i un ffiiquel Cuinart que el març de 1915 apareixia -

també com a president de la Joventut de la UFNR "Mestre Olaguer"

(584). I no oblidem que l'evolució de Puig i Esteve es produí des-

prés del Pacte de Sant Gervasi i dels incidents citats el dia de-

ia col·locació de la primera pedra del monument a Pi i fY!argall, —

quan la Lliga esdevingué, sobre tot, després de la desfeta electo-

ral .de la UFNR, a les eleccions d'abril de 1916, pràcticament

l'única força representativa del catalanisme a (Yladrid (564 bis).

El catalanisme radical, per un altre costat, Ja ho vàrem veure al
•

seu moment, condemnaria la UFNR per aquell pacte i la positura

d'aquesta restà molt incòmoda, com també hem vist, quan aquest —
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darrer incident. El mateix Fuig i Esteve, finalment, hauria de formar

part de l'escissió nacionalista d'"Acció Catalana" el 1922, cosa prou

significativa, ̂ e fet l'escrit esmentat en un altre apartat, publicat

a "La Publicidad" el 8 de Juliol de 1918, és la millor síntesi del —

clima existent entre els dependents del Centre: la inquietud o la pr_e

sència de noves posicions es manifestava més en el terreny social, que

no en el nacionalista, encara que els dos aspectes s'entrelliguessin

i la radicalització progressiva a la llarga comprengués tant el nacio-

nalisme com les posicions de classe dels dependents (585). Tot plegat,

però, formava part d'un procés l'evolució dal qual hem anat remarcant,

des de la fundació del Centre, un procés on els elements de la Unió -

Catalanista hi tenien un paper notable i que amb llur radicalisme na-

cionalista havien empès a molts cap a posicions socials també més ra^—

dicalitzades. wuan dins d'aquesta evolució, historiem les biografies -

d'aquells dependents del CADCI que en aquests anys i en els venidors -

estimularen l'actuació de la Secció d'Organització i Treball o el seu

rol sindical, hi trobarem les influències del Doctor Ffiarti i Julia, de

la Unió Catalanista, o, senzillament, el nacionalisme pur o radical.

Els mots esmentats de Rovira i Virgili al començament d'aquest apartat,

haurien pogut servir, igualment, per a cloure'l. El nacionalisme, com

assenyalava Noguer i Comet a l'Anuari de Catalunya" de 1917, era el "nex

i la força" del CADCI, una entitat que qualificava com "el més gran —

fogar de catalanisme" i aue, certament, sense exageració, subratllava -

que havia esdevingut "una de les Institucions barcelonines de més popu-

laritat". Sovint també -afirmava més endavant Moguer 1 Comet-, tota

l'actuació social del catalanisme sembla reduir-se a la del Centre, —•

que en tal ordre és, sens cap mena de dubte, la més potent organització

amb què compta aquell" (586).
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Les camnanyes de reivindicació social del CADCI entre 1914 1 1918

Hem parlat extensament en un altre apartat, sobre- les incidències de la

gran guerra a Catalunya, en especial sobre la classe treballadora i —

com el grup social de la dependència es vegué igualment arrosegat a -

compartir la sort dels seus companys obrers de la indústria: en un pri

mer moment el pànic de l'atur, després l'encariment de les subsisten—

clés 1 dels lloguers (587), oi bé la seva consciència de classe i la -

seva sindicalització, es retardà, com també hem assenyalat, respecte

la dels treballadors manuals (588). És dins d'aquest marc de les inci-

dències de la guerra mundial sobre el'nostre.país, que hem de situar

les actuacions reivindicatives del Centre en l'esfera de les condi •

cions laborals" i socials dels dependents. Aquesta activitat, era pro—

tagonitzada fonamentalment per la Secció Permanent ris Relació i Tre

ball la qual organitzava "l'acció pròpiament sindical de l'entitat"

(589).

Ja esmentàrem en anuell apartat citat, sobre els' dependents i la crisi,

les iniciatives preses per la Secció de Relació i Treball davant l'atur

de treball i els acomiadaments de dependents que es produïren en es—

clatar la guerra., l'activitat de la Borsa de Treball i l'evolució de-

ies seves xifres (590). En el capítol anterior, subratllàrem també la

creació de la caixa de resistència el Juliol de iyi4 (591). Vèiem ales

hores, per un altre costat, ccim-l'estiu de 1914 s'obria amb un projpc-

te de llei, regulador de la Jornada de la dependència mercantil, pre-

sentat pel govern a la Cambra legislativa el 12 de Juny de 1914, i —

que fixava en 11 hores el màxim de duració de l'horari del treball en

el comerç. Indicàvem corn la Jornada de treball havia estat objecte Ja

de diverses reivindicacions, de les societats de dependents, entre
elles el CADCI, i com havia constituït un dels temes de l'assemblea de

dependents de 1913, Ara, novamant reviscolava la sensibilitat dels ds-

Pendents sobre aquest problema, prou desperta Ja arran del conflicte,

de la tardor de 1913, per obligar els botiguers a tancar llurs establj.

roents a les vuit de la tarda. Totes les entitats de dependents protes-

tarien unànimement contra la duració de la Jornada, fixada en aquell—

Pr°Jecte de llei, i el CADCI començava a 'desplegar diverses iniciatives

Per a fer-hi front (592). L'Associació de la Dependència Mercantil, per
ia seva banda, adreçà també el seu informe sobre la llei, presentant —

^verses propostes d'esmenes com la que es reformés l'article primer —
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_del projecte, establint un descans continu de dotze hores en lloc de.

les onze que assenyalava aquest, 1 la supressió de l'internat (593),

i en passar els dies sense oue hom passés a la discussió efectiva del

projecte a les Corts, adreçaria telegrames, a finals d'octubre de

1914, al president del Consell de íílinistres interrogant-lo sobre si -

el govern sotmetria a aquelles l'esmentat projecte de Jornada (594),

i al president de la comissió dictaminadora del mateix per a demanar-

li, tot interpretant "unànime opinión dependientes comercio", la "pron_

ta terminación correspondiente dictamen proyecto, rogándole merezcan

su atención modificaciones solicitadas por representaciones de la cla-

se" (595). El 26 de novembre de 1914, se celebrarla al local de l'As-

sociació de la Dependencia ¡Mercantil, un míting a fi de pressionar so

bre "las esferas gubernamentales para que sea pronto presentado en —

Cortes el Proyecto de ley reguladora de la Jornada de la dependencia

mercantil y oue dicho proyecto sea bajo la base de 10 horas diarias ~

como máximo", 1 en el que hi participarien diverses entitats de depein

dents, entre les ouals el CADCI (596). El Centre, després de diverses

reunions, l'octubre de 1914, adreçava un escrit, el 31 d'aquest mes,

a tots els senadors catalans, com assenyalàrem al capítol anterior, en

sol·licitud de llur suport a les posicions dels dependents (597). Pe-

rò, de moment, el projecte restà paralitzat. Així, "Acció", del mes —

de març de 1915, assenyalava que "el plet que teníem amb els Poders.

Públics sobre aquest Ja enutjós assumpte, segueix igual. El govern —

sembla que per ara té una altra feina i nosaltres no podem fer cap —

treball fins que s'anunciï la discussió a les Corts d'aqueixa llei —

que si s'arriba a aprovar tal com està redactada serà un perjudici —

per a la nostra classe, ben al revés del que el legislador es proposa.1

(598). Els mesos d'inactivitat sobre aquesta oQestió (599), foren in—

terromputs només pel míting del 18 de novembre de 1915, celebrat a —

l'Associació de la Dependència Mercantil, per a "recabar del govern -

la discussió i l'aprovació a les actuals Corts del projecte de llei -

regulador de la Jornada de treball i per a protestar de l'incomplí

roent del descans dominical", amb la participació de representants del

CADCI i del Centre de Couradors iïlossos de Banca, Indústria i Comerç,
a part de l'entitat organitzadora (6QD), però després tot seguiria —

*9ual, feta excepció d'un informe, que sobre el tema elaboraria nova-

ment la Secció d'Organització i Treball, el Juny de 1916 (601) i

una campanya dels dependents d'ultramarins pel tancament de les bo-
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A part d'aquestes actuacions respecte del projecte de llei de la jorrva

da mercantil, durant el curs 1914-1915, la Secció de Relació i Treball

es proposa de crear un nou servei, un hotel o residència per als depèn
dents, a iniciativa de Pere Fala, president de la Secció de Relació i

Treball (603). Hom començaria a treballar en aouest sentit; es farien

consultes (604), es projectaria la construcció d'una casa a l'efecte,

si bé partint de la utilització, primer, com a assaig, dels "dos pisos

sobrers oue el Centre té al seu casal" (605), hom demanaria als socis

que, en principi, els interessés la idea, que s'inscrivissin (606), —

s'estudiarien els estatuts i pressupostos, els quals foren debatuts en

una reunió feta desprès de l'estiu de 1915 (607), però malgrat les —

il·lusions i esperances posades (603), acuest projecte no es realitza-

ria, i el butlletí "Acció", després de novembre de 1915 que recensio-

nava acjuella darrera reunió esmentada, no tornava a referir-s'hi.

Fins i tot, la Secció de Relació i Treball Intentaria prendre part a -

la festa del primer de maig de 1915,-sense passar, però, tampoc, del

propòsit a la realització efectiva, com Ja hem assenyalat en un altre
apartat (609).

De fet, però el curs 1914-1915, com la mateixa memòria de la Secció de

Relació i Treball reconeixia, fou de "repòs en el oue fa referència a

la nostra actuació en la vida pública", a diferència del ressò públic

de les actuacions passades (campanya pel treball intensiu, assemblea

de dependents de 1913) o àdhuc de les estridències d'un moviment com -

el de la campanya pel tancament de les botigues a les vuit de la tarda,
el curs anterior; si bé també, segons la mateixa memòria, havia estat

"de reconstitució en el que afecta a nostra vida interior" (610).

'Ha hem fet així -subratllava la mateixa memòria-, seguint un criteri

que des del primer moment ens imposàrem. Aquesta Junta, un cop consti-

tuïda, al marcar-se la tasca a fer i el camí a'seguir, cregué que des-

Pres de l'esmerçarnent d 'energies en le.s campanyes que es dugueren a —

terme en els cursos anteriors -les quals, si bé no tingueren l'èxit —
Que d'elles podia esperar-se, no per això varen ésser estèrils-, calia
r5posar, però no amb aquell repòs atrofiador d'energies que condueix a

^a indolència, sinó amb aquell repòs sagrat del que ha treballat en una

noble causa. I la nostra causa ho és de noble." (611). Sols que aquest
C°P, el repòs, per més "sagrat" que es considerés i fos, s'havia triat
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en el pitjor moment, car quan, tot Just, la Junta d'aquesta secció -

duia mes i escaig en el càrrec, esclatava la gran guerra, i la reali

tat fóra que, en els primers moments, com Ja ho hem remarcat en un -

altre lloc, la Secció de Relació i Treball no encertaria a reaccionar

amb prouta energia (612).

Al marge, tanmateix, del que hem assenyalat per al curs 1014-1915, ;—

aouest any darrer fóra important per a la Secció de Relació 1 Treball,

en produir-se, el primer de desembre de 1015, la reforma dels esta

tuts que accentuaven la preocupació social del CADCI i suposaren per

a aquella secció, la seva transformació en una altra amb el nom d'Or-

ganització i Trenail, amb personalitat Jurídica pròpia (513). La Sec-

ció de Relació i Treball, com escriu Noguer i Comet a les seves memò-

ries inèdites, fins aleshores "no tenia formalitat Jurídica pròpia",

Ja que estava constituïda solament "als afectes interiors de l'orga^—

nltzació de l'entitat. Això representava per a aquesta un veritable -

handicap, car produïa a l'exterior una confusió perjudicial per al —

Centre en la seva vida de relació amb els altres organitzacions obre-

res i patronals, i sobre tot amb els -organismes oficials que intervl-

nien en les nues tions de treball, els ouals al·legaven sempre que el

Centre era una entitat política -i d'una política per ells odiada- —

per a negar-li personalitat o entrebancar-ll la seva actuació. Calia,

doncs, posar remei a tal situació, trobar una fórmula Jurídica adequ¿

da per a aue la susdita secció pogués defensar amb plena personalitat

legal i eficàcia els interessos professionals dels milers de depèn

dents associats al centre." Acuesta tasca, fou encomanada a Noguer i

Comet, segons ell mateix remarca (614), i fou resolta amb la redacció

d'uns estatuts "per a la susdita secció que va prendre el nom -més en_

certat i comprensiu- de Secció d'Organització i Treball, en els ouals
el caràcter de sindicat o associació obrera i professional del rarn -

personalitat pròpia, ben definida i separada del Centre, restà —

afermat, mitjançant aquella radical reforma, la citada secció po-

9ue ésser inscrita com a associació amb personalitat pròpia, no sols

en el registre del Govern Civil de la província, sinó també en el

s de les associacions professionals del ram a tots els efectes de

lleis socials vigents." (615). D'acord amb l'article primer del -

Reglament de la Secció Permanent d'Organització i Treball del Centre

Autonomista cíe Dependents del Comerç i de la Indústria, Entitat Obre-
Ia (616), aquesta secció tenia "per objecte proposar, fomentar i acari
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seguir totes aquelles reformes que siguin millorament i perfecció de

les condicions de treball de la classe de la dependència mercantil o

industrial, així com intervenir en totes aquelles qüestions que, amb

referència al seu interès professional, afectin al dependent català.

Amb aquest objecte, procurarà organitzar degudament a la dependència

comercial i industrial, crear i sostenir institucions socials, inter-

venir en l'elecció i funcionament de la Junta Local de Reformes So—

cials, Tribunals Industrials i demés organismes creats o que es

crein amb el fi d'intervenir en els problemes del treball. Igualment

i als objectes d'assegurar la seva eficàcia, farà objecte de la seva

preferència, la creació i enfortiment d'una Caixa de Resistència (617)

que es formarà de la manera aue s 'indicarà en el lloc corresponent —

d'aquest Reglament (618). " Per a aconseguir aquests fins, la Secció

podria valer-se, segons l'article segon d'aouest reglament, "de tots

els mitjans que cregui convenients, mentre concordin amb la general

actuació del Centre i en res modifiquin o apartin dels seus ideals"

(619). .

La reforma estatuària (520) i una cura més escrupulosa en el .complí—

ment dels estatuts pel que feia referència a la baixa immediata, com

a soci actiu del Centre, de tot aquell que s'establís pel seu compte,

amb la corresponent revisió de llistes de membres del CADCI, foren —

els punts principals d'aquella labor de "reconstitució interior" de -

la que suara parlava la memòria citada de la Secció de Relació i Tre-

ball (521). Una labor tant més necessària i urgent quan aquesta sec—

ció es veia obligada a donar una resposta als nous problemes oue plajn

tejava als dependents la situació creada pel reflexes de la guerra —

mundial sobre Catalunya (622).

UB la revlgorització de la Secció d'Organització i Treball, a partir

°el desembre de 1915, en sorgiria un nou esforç per 1'agremiado dels

socis i la primera campanya per l'augment dels salaris. Fel que fa a

*a primera tasca, aquesta no era pas nova. La Secció de Relació i fre:

ball s'havia estructurat, des de bon començament, en gremis i l'agre-
miació dels socis havia estat una de les seves preocupacions (523).

Més recentment, el butlletí del Centre,, "Acció", de desembre de 1914,
remarcava que la substitució de Joan Vivèt i Leandre Pedro i Fons, djL

de'ls seus càrrecs, per lïiàrius Valls i Francesc Sacaria, -

a representants, respectivament, dels gremis de magatzem i escrip_

donava lloc, "amb l'entrada d'anuests nous companys en aouesta
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Junta" a "una empenta gran al registre de gremis, estant Ja quasi —

llesta 1'agremiado de tots els socis que ompliren les fulles d'org_a

nització gremial que aquesta Junta recomana encara als consocis que

no ho hagin fet" (624). Pel que feia al nombre de gremis, el nou re-
glament de la Secció d'Organització i Treball, preveia d'acord amb -

l'article 26, "per a facilitar l'estudi i defensa dels interessos —

professionals i de les millores dels mateixos que d'una manera espe-

cial afectin als socis de la Secció", l'estructuració dels gremis de
Dependents de Magatzem, Dependents d'Escriptori Dependents de Detall,

Dependents Viatjans i Corredors de Plaça, Dependents de Fàbrica i T_a

lier, i Dependents P'ossos i Cobradors, (525). .A mitjans de febrer de
1S16, la reunió general de dependents detallistes, aprovava el reglja

ment d'aquest gremi, que tindria com a tasca principal impulsar les
campanyes pel descans dominical (626), si bé el Dreml de Dependents -

del Detall no s'organitzaria definitivament fins a la reunió general

de detallistes del 23 de gener de 1917, sota l'esperó d'una nova carn
panya pel descans dominical, a la que ens hem de referir més enda

vant (627), i la major part dels altres gremis no s'estructurarien,

igualment de manera definitiva, fins el novembre de 1317 (628). Les

dificultats per a la sindicalització de la Secció d'Organització i
Treball, foren, doncs, evidents i no se superarien de manera efecti-

va fins l'any 1917. Un gremi, tanmateix, reeixiria a estructurarse -

aviat i a prendre una força i una activitat molt remarcables, el Grjï

mi de Viatjants i Corredors que amb els seus mil socis, a finals de

1917, i les seves iniciatives, hauria pogut constituir prou bé una -
secció permanent del Centre o àdhuc, un agrupament independent.

El 23 d'octubre ÚR 1915, el setmanari "La Nació", publicava un arti-

cle, signat pel viatjant Ignasi Gual, sota el títol Cal orqanltzar-

H£s, el qual subratllava la importància del viatjant dins de la vida

comercial i industrial, i com malgrat la importància del seu rol i -

•*-3 seva vida allunyada d'una llar estable, es veia "recompensat, ge-
neralment, amb una mesnuina mensualitat". Però, així com "tots els —
estaments buscuen el seu millorament, tote s'organitzen per a assolir

seves aspiracions, sols tu (viatjant) restes estancat en la teva

En lloc de veure la prosperitat.de! viatjant, el que velem, de
a en dia, és la seva decadència." Els viatjants, per a resoldre —

lurs problemes, havien d'unir-se i organitzar-se. "Hnra és ja -mani-

estava més endavant Ignasi Gual- que deixem aqueix individualisme —
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que ens malmet i ens Impossibilita d'actuar.(...) Avui qualsevol es—

tement té la seva organització societaria, i això que la immensa maje}

ria d'aquestes societats estan formades per gent humil ous, per dis—

sort de la vida, no nan pogut tenir la instrucció necessària; al re—

vés de nosaltres, aue, encara que molt deficient, hi ha, entre el nos_

tre estament, certa instrucció aue podria afavorir la comprensió deta

liada da l'indispensable que ens és una bona organització, ben ferma

i amb ganes de fer feina, car, desgraciadament, en tenim moltes de —

qüestions a resoldre. " I acabava l'article tot insinuant que' el —

CADCI fos la plataforma d'aauesta organització:

"No creiem difícil aauesta nova organització, i menys comptant anuí a

Catalunya amb una entitat fermament constituïda i a 1 'alçaria de les

millors de 1'estranger, nue podria ésser una base per a una actuació.

Si acuesta no respongués, però, al moviment social aue caldria, es -

podria fins a arribar a la creació d'un Centre Socialista de Depèn •

dents de Catalunya." '(629).. Aquest article, donaria lloc a la.publica

ció al mateix setmanari, les setmanes següents,, de diversos articles

de viatjans, donant suport a la idea de Gual i plantejant les neces--

sitats i problemes aue experimentaven aquests (630). Davant d'aquesta

campanya, duta a terme des de les planes de "La Nació", Pere Pala i -

Joaquim Estrems, president i secretari respectivament de la Secció —

d'Organització i Treball, adreçaven un comunicat a aquest mateix pe—

riòdic,arrib data del 10 de gener de 1916, i que "La Nació" publicava

el 22 del mateix mes, en la qual, tot recollint 1'"amable al.lusiú",

feta per Ignasi Gual envers el CADCI, asseguraven a aquest i a "tots
els companys viatjans" aue no s'havien enganyat "auan confiaren que ~

en nostra entitat trobarien el suport necessari en la tasca d'organit

Zació del seu estament". £1 comunicat d'Organització i Treball oferia

la casa del Centre i la seva organització als viatjants,per ".tal que —

canalitzessin llur afany associatiu (631), sobre tot mitjançant l'es-

tructuració en gremis de la secció d'Organització i Treball la qual -

havia previst Ja, com hem assenyalat, la formació del gremi de viat—

Jants i corredors (632). "Fer a facilitar-vos més la tasca i, alhora,

per tal que tingueu aauella autonomia que us caldrà per a l'eficàcia

de l'actuació vostra, l'organització del Centre permetrà que us cons-

tituïu en secció especial, que, en tot ço que no sigui contrari a les

mares de la nostra entitat -idees que són precisament les vos—

-, gaudirà, com totes, d'una completa llibertat d'acció, tenint a
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més intervenció directa i adequada en el govern d'aquesta Secció Per-

manent i, per així) també, indirectament, en el general del Centre. La
vostra Secció Especial,, llevat d'aquells lligams, mai feixucs, que la

uneixin al Centre, pot constituir ben bé -si la vostra acció de pros£
litisme tá l'eficàcia que tant com vosaltres desitgem-, la puixant or_

ganització professional per la constitució de la qual veniu treballant
amb enardiment." (633). Per un altre costat, l'associació al Centre i

la inscripció en la Secció de Socors [Tutus, segons el comunicat, per-
metria als viatjants de centrar-se en la tasca d'organització profes-

sional per a millorar les condicions de l'estament, perquè "integrant

el Centre, Ja servireu constantment la pàtria,- 1 formant part de la -

Secció de Socors [ÏXttus, obtindreu els innombrables avantatges que —~

aquesta us pot proporcionar i que difícilment us podria donar el vos-

tre esforç isolat. L'acció societaria i l'interès professional vostre
quedarien aleshores com a exclusiu camp de la vostra activitat i de -

les vostres iniciatives, i en ell la vostra tasca pot ésser fecunda -

per a vosaltres i per a Catalunya." (634). La campanya, no deixaria -

de tenir els seus detractors, encara qu.e aquests fossin pocs nombro—
sos. Joan Escapa i Llach, uns mesos després, des de "La Nació", hi —
feia referència;•"Uuan La Nació se'ns dirigí oferint-nos les seves
pàgines desinteressadament a tots els viatjants per tal d'emprendre -

aquesta campanya i defensar els interessos de la nostra classe, de se-

guida sortiren un nombre determinat de companys proclamant a tort i a

dret que el que ens proposàvem seria un fracàs. Uns argumentaven que
el que cercava aquest periòdic no era res més que actuar amb fins po-

lítics j altres deien que el que ens proposàvem anava nogensmenys que
contra l'associació nostra, com si tingués res que veure una cosa —

amb l'altra; i fins alguns s'atreviren a proclamar que la nostra cla¿
SB no devia confondre's amb altres estaments que lluiten pel seu mi—

llorament social, volent dir que la nostra classe és superior a les -
demés. Així per l'estil s'oí la cantarella dels inútils, dels que no

tenen cap ideal social, dels que per ells tot deu estar i deixar-se -

com és." (635). Ignasi Gual, el 29 de gener de 1916, en un altre ärU

cle a "La Nació" faria també referència a aquesta actitud (636), des-

prés de constatar amb satisfacció els fruits de la campanya feta des
de "La Nació"1 i el "digne coronament"- que suposava que el CADCI, "cap
1 casal dels dependents de Catalunya, escoltant els nostres clams, -

'lagl deixat sentir la seva veu prestigiosa, identificant-se amb les -

necessitats nostres, i, ple de germanívols sentiments, ens hagi obert
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de bat a bat les sèves portes i els seus braços protectors, per tal -

que, en son sí, puguem desplegar el nostre programa 1 veure un dia s_a
tisfetes les nostres aspiracions" (637).

En conseqüència, i deixant de banda aquelles "insídies" esmentades, -
Ignasi Gual considerava que havia arribat Ja l'hora "de posar fi a —

les discussions" i després de l'oferiment del CADCI "entrar de ple a

la palestra". "Per tant, des d'ara, podem Ja enviar nostres adhesions,

engroixint les llistes de socis del Centre Autonomista de Dependents

del Comerç i de la Indústria, perquè, rtot seguit, quedi constituida -

la nostra Secció de Viatjants i puguem entrar de pla a la vida activa

i de lluita per l'assoliment de nostres idealismes de social redemp—•
cid". Un bon nombre de viatjants començaren a ingressar efectivament

al CADCI, mentre les planes de "La Nació" seguien publicant articles
sota l'epígraf general citat de Notes del viatge (638). D'aquesta ma-

nera, a mitjans d'abril de 1916, la Secció d'Organització i Treball -
del CADCI, convocava a tots els viatjants 1 corredors, socis d'aques-

ta entitat, a una reunió, el 23 d'abril, diumenge, per a constituir -

definitivament el gremi (639). Dels 20D viatjants convocats, hi acud_I

ren 56, els quals, "enmig d'un gran entusiasme", varen constituir el

Gremi de Viatjants i Corredors i nomenaren la Junta directiva corres-

ponent, encapçalada per Antoni Nada i Vicens, com a president (64D).

Aquesta Junta començaria immediatament a redactar el reglament inte—

rior del gremi, a inscriure-hi els socis que no ho haguessin fet ença

ra i a captar per al CADCI els viatjants que no n'eren membres; "mer-
cès a aquesta campanya", cada dia "són més els viatjants i corredors

(•••) que s'inscriuen com a socis del Centre, comptant-se per alguns
centenars els que han entrat a formar-ne part des de primers d'any",

segons 1'"Acció" de Juny de 1916 (641). La Junta, per un altre costat,
centrava la seva atenció en "la redacció d'un manifest, adreçat a —-
tots els viatjants 1 corredors de Barcelona en el qual la Junta del

Gremi exposarà els motius que han indult a constituir-se i el camí -

que seguirà per a la consecució dels ideals de classe" (642)> 1, com
a conclusió de tota aquesta tasca, convocava per al 11 de Juny de —

1916, una reunió general d'agremiats que aprovaven els estatuts i fi,

xaven les línies d'actuació del Cremi (643) Joan Escapa i Llach, a -

"La Nació" del 1C de Juny de 1916, a. 1.'article al que hem fet referen
eia abans, en parlar dels detractors de la idea, subratllava que mal-

"aquesta-campanya realitzada pels qui mai seran capaços d'asso—
res en profit de cap mena d'ideal, podem dir que tot Just fa qua-
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tre dies que parlàvem de la nostra organització social, i avui Ja la

tenim començada. Ha calgut només que en aquestes columnes la discu—

tíssim, per a immediatament posar-se al costat nostre el benemèrit -

Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la indústria, orga-

nitzant la secció destinada a la nostra classe." (644). El Consell -

Directiu del Centre, per la seva banda, el Juliol de 1916,•acordava

de "felicitar a la Junta de Govern del Gremi de Viatjants, recent—-

ment constituït al Centre, per la seva brillant actuació que ha donat

Ja com a fruits l'ingrés en la nostra entitat d'un considerable nom—

bre d'aquells companys (645).

El Gremi de Viatjants i Corredors, per un altre costat, començava

d'immediat les seves actuacions. A través d'"Acció" i de "La Nació",

la seva Junta directiva pregava als viatjants que posessin tot seguit

en el seu coneixement, "qualsevol acte de desconsideració o abús" que

els hi pogués "ocórrer en els autos, fondes i demés serveis" (646);

prosseguiren entrant en el CADCI i completant la tasca d'agremiado,

s'iniciava una biblioteca del Gremi amb diversos donatius i es comen-

çaven a cobrar les quotes voluntàries mensuals "pel foment del nostre

Gremi", acordades en la reunió del 11 de Juny (647). Pel mes d'agost

de 1916, es repartien, "per a ésser fixats en totes les fondes de Ca-

talunya, Balears 1 València", cartells del Gremi (648); aquest per un

altre costat, faria sentir la seva protesta i desplegaria les seves -

campanyes contra els "abusos" de les companyies de cotxes de línia

(649), alhora que cercava descomptes de les companyies de transports -

i de tramvies (650), contra la Companyia de Ferrocarrils del Nord pel

retard dels seus trens (651), contra les mesures de les companyies —

ferroviàries que perjudicaven als viatjants (652), contra les alces -

de preus a les fondes (653). o per la higiene escaient de les mateixes

(654). A més a més, organitzava conferencies (655), festes de germà

nor per l'aniversari de la fundació del gremi (656), excursions (657)

*• d'altres actuacions (658), a part de les preses de posició naciona-

lista davant fets com la renúncia de Macià (659) a l'acta de diputat,
0 els esmentats a l'apartat anterior (660), Alhora el Gremi de Vlat—

Jants i Corredors, continuava el seu creixement que es concretava en

la Xifra de "prop de 600 socis", a finals de novembre de 1916 (661).

£n un altre ordre de coses, Puncernau i Giró presentaven una proposi-

tó al consell general del Gremi del 6 de gener de 1917, " perquè es

fessin els treballs per poder celebrar un Congrés Nacional de Viat

Jants" (662); i el 25 d'agost de 1917, hom creava una ponencia "per a
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que estudiés un qüestionari per a les reformes i millores que convé

a la classe de viatjants i corredors 1 que tan mancats n'estem" (663).

A finals de 1918, el Gremi arribava a 1ÛOD socis i amb aquest motiu -•

editava un butlletí el gener de 1918. Antoni Nadal, president del Gre-

mi, hi afirmava que aquest, havia tingut "la gran virtut de desvetllar

als adormits esperits, dels meus companys, que potser més que cap al-

tre estament estava atacat d'aquesta malura, d'individualisme, tan -—

aparellada dins el nostre caràcter català. Afirmo resoltment, que els

viatjants de comerç molt menys que cap altre obrer, Ja que obrers som

nosaltres, mal no els acomodi a més de quatre, hem sofert malaurada—

ment les conseqüències desastroses d'aquest individualisme suïcida"—

(664). Els mots subratllats eren prous significatius i es correspo

nien amb l'esperit combatiu i resolt manifestat pel gremi a les carn—

panyes esmentades. En aquest mateix sentit, la Junta general ordinà—

ria del 5 de gener de 1918, aprovava la creació d'un "fons de reserva

o de resistència" per a "fer front a futurs esdeveniments" (665) alho

ra que adreçava, "en mig d'un gran entusiasme, un telegrama d'adhesió

al nostre consocl i amic Enric Codina, detingut preventivament a iïlahó,

oferlnt-se-li incondicionalment", al mateix temps que en dirigia "un -

altre al Govern demanant la seva llibertat definitiva" (665 bis). El

22 de Juliol de 191B, finalment, una nova Junta general, extraordinà-

ria, debatia 1 aprovava uns nous estatuts per al Gremi (666).

A l'encop que des de les planes de "La Nació" es feia campanya per —

l'organització dels viatjants i es desplegaven les primeres iniciati-

ves que haurien de dur a la constitució del Gremi de Viatjants i Cor-

redors, el CADCI desenrotllava la seva primera campanya per l'augment

. dels salaris com a resposta davant el procés inflacionari dels preus

de les subsistències. Els preparatius de la campanya començaren a fi-

nals de 1915 (667), però aquesta no es manifestà,de manera pública, —

"fins a començaments de febrer de 1916. L'acció dels dependents del —

CADCI, vindria a més a més esperonada per l'èxit assolit, en una ini—

ciativa semblant, pels dependents del País Basc (668). "Acció", de —

•ebrer de 1916, subratllava que "hora és Ja que aquesta Secció -d'Orgjï

nitzacló i Treball- que representa el nucli més fort de dependents a

Barcelona, deixi sentir la seva veu davant del conflicte econòmic
creat en les llars obreres, efecte de la ineptitud dels governants de

l'Estat Espanyol que amb la seva passivitat han permès que acapara

°Qrs i agiotistes Juguessin amb la vida dels treballadors. Després '•
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del moviment iniciat pels obrers de diferents oficis no podíem restar

callats, nosaltres que sempre hem estat els més soferts i els més pa-

cients. La nostra Secció, que va adherir-se al Comité pro subsisten—
cies, creat de poc a Barcelona,- va creure que no era sols per l'abara^

timent dels queviures que s'havia de treballar, siná perqué els sous,
migrats de sí, augmentessin amb el que la vida a les nostres llars es
faria més passadora. Nosaltres hem vist com moltes cases comercials -

s'han enriquit d'ençà del conflicte europeu, nosaltres hem col.labo—

rat en la tasca d'exportar als països actualment en guerra partides -

mai somniades per la seva magnitud a Catalunya. I d'aquesta tasca —
nosaltres no n'hem tret cap profit. Ml contrari, la vida se'ns fa im-

possible amb el constant augment del preu dels articles de primera n_e

cessltat. No volem pas afirmar que siguin totes les cases les que han

tret beneficis de la guerra actual: potser algunes n'han estat vícti-
mes, però, en canvi, els dependents podem assegurar que tots sense e>£

cepcló n'hem sortit perjudicats. Veus aquí la raó clara i contundent

de la campanya que anem a començar. Cal que tots ens ajudeu, car és -

en benefici de tots que aquesta Secció.treballa. Necessitem que el —

nostre salari augmenti si volem continuar vivint. Necessitem que la -
classe patronal -es faci càrrec que la demanda és Justa i no obeeix a

capricioses pretensions. No tenim sinó mirar el lluminós exemple de—
les més importants cases mineres, bancàries i navileres de Bilbao que
nan concedit als seus empleats un augment de sou que varia entre un -

10 i un 25%." (669). La campanya s'encetaria amb un míting, a cele

brar el 4 de febrer, i un cicle de conferencies sobre "els aspectes

socials de l'actual moviment popular i les solucions o remeis que es

podrien trobar a la crisi present" (670), que es desenrotllarien du—

rant el mes de febrer de 1916, a càrrec "de Josep [Y!. Tallada, Francesc

Layret, Francesc Ripoll i Josep Vilalta i Comes (671).

L'acte de ressò més popular fóra, evidentment, el míting citat del 4

de febrer de 1916, celebrat al CADCI, amb un gran èxit de públic, a
desgrat que, aquest dia, fos "un dels més dolents del present hivern,

el'vent i la pluja" (672). Presidit per Puig 1 Esteve, hi pren

n la paraula, Pere Pala per la Secció d'Organització i Treball —
del Centre, Roig i Trius pels dependents detallistes, Adrià Presas —
Pels dependen-ts d'escriptori, ITladrid pels de banca i borsa, Feliu i -

ocJina de la Secció d'Organització 1 Treball, 1 Càlmet pels dependents
de ferreteria,' tots ells del CAOCI. Puig i Esteve, que resumiria, fa—
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ría remarcar "que l'énorme gentada aue s'havia congregat a l'acte, -

malgrat la inclemència del temps, demostrava la raó de' la demanda

dels dependents, puix els salaris que percebeixen, no solament en -

temps anormals com els d'ara, sinó en temps normal, són exigus, in —

suficients, per a què l'individu pugui viure amb tot i pesar en ell -

una tasca pesada com és la llarga Jornada de treball que hi ha esta-

blerta a les cases comercials de Barcelona, i l'haver de vestir amb

luxe". Acabaria "dient que tots hi devien ésser en aauesta campanya

empresa, associats i no associats, i que si la classe patronal no

atén les Justissimes peticions dels dependents, es farà un acte pu—
blic i grandiós per a cue allí pugui anar-hi tothom i pugui fer-se -

càrrec de la raó que assisteix als'dependents"(673). L'acte, "de ve£
dadera oportunidad -segons "Nuestro Programa"- y al que presto su -

concurso gran parte de la dependencia mercantil, enviando sus adhe-

siones bastantes entidades profesionales entre ellas, la nuestra

-l'Associació de la Dependència ff.ercantil- y los periódicos de clase,

El Dependiente Español de iT;adrid, y Nuestro Programa, aprovaria unes

conclusions, adoptades "en medio del mayor entusiasmo" (674), i de -

les que se 'n faria una edició de.tres mil exemplars per a adregar
"a tantes altres cases comercials de la nostra ciutat" (675) i a les

entitats econòmioues de Barcelona (676).

"La dependència comercial i industrial catalana -llegim a les con

elusions citades-, a la qual no pot titllar-se d'exigir ni d'exigent

ni d'agitadora, malgrat el que sistemàticament es conculquin les po-

ques lleis dictades en el seu favor, que amaga els seus sofriments i

les seves necessitats sota una aparença col·lectiva de força i benes_
tar, que ha col.laborat sense benefici propi al mai somniat desen —

rotllarnent que la guerra ha proporcionat a bona .part del comerç i la
indústria de la nostra terra; que sent, com cap altra classe social,

l'angoixa dels actuals moments, declara en aquest solemne acte que -
uneix la seva veu clamorosa a la del proletariat català que reclama

un millorament urgent, immediat, de les seves condicions de vida i -

adreça una respectuosa però resolta imprecació a totes les empreses

patronals, per a què, mentre durin les actuals circumstàncies, re-

tribueixin més Justament i equitativament a llur dependència. Con-

fia la dependència catalana, que els comerciants i industrials cata-

lans demostraran la mateixa generositat de sentiments que ha fet

que els de les terres de Biscaia, augmentessin, quasi sense necessi-
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tat de petició, la retribució de llur dependència, i sobre tot

ra que les grans organitzacions del patronat català Foment del Tre-
ball Nacional, Cambra de Comerç i Indústria, etc., a les quals ha

prestat sempre la dependència catalana, desinteressadament i patriïb

ticament, la col·laboració de les seves organitzacions, en totes —

les campanyes i qüestions que han afectat al comerç o a la indus ---
tria del país, faran sentir la seva influencia prop d'aquell, empa-
rant amb els seus prestigis, les Justes peticions de la dependència.

No pot, finalment, aquesta, determinar concretament i casuis ticament.
quina millora han de tenir els salaris de les múltiples categories -
de dependents i empleats del comerç 1 de la indústria perquè per ai-

xò fer, entén que es precisa una mútua i cordial negociació amb els

patrons, negociació que des d'ara sol·licita i per a la qual ofe ---

reïx la representació de les seves col·lectivitats. Però sí que pot
precisar, des d'ara, que, de l'estudi que ha fet de l'actual situa-

ció, entén que dit augment ha de partir de la base d'un 2CÏt> com a
mínim, mínim que defensarà la dependència amb totes les seves for —

ces i valent-se de tots aquells mitjans que les circumstàncies li -

aconsellin posar en pràctica. "(677)

Per la premsa i el butlletí "Acció", pot hom seguir el devenir d'a-
questa campanya que, en tot cas, no donaria lloc a cap negociació

col·lectiva, sinó a respostes parcials i individualitzades de dive£
ses cases comercials (678), i a una reunió dels presidents de la —

Cambra del Comerç i de la Indústria i del Foment del Treball Nacio-
nal, el 29 de febrer, en la que acordarien de "redactar una al.locjj
ció, recomanant un augment d'un deu per cent als sous dels empleats
jlns a sis mesps després de signada la pau" (679),. Val a dir, però,
que en realitat aquesta primera campanya no respongué ben bé a ----

aquest terme, car mancà d'una continuïtat efectiva, i en alguns —

casos reflectí per part. dels dependents desinterès i desídia, com -

ho subratllava "Acció" de març de 1916, que feia notar "el contrast

de l'entusiasme que regnà en el míting amb el poc interès que s'han
pres els socis per a indicar-nos noms de cases a les quals enviar -

les conclusions" (68C). "Nuestro Programa", òrgan de l'Associació -
de la Dependència Mercantil, per exemple, que Ja havia lamentat en

un article citat en planes anteriors, la passivitat i la lentitud -

de reacció de la dependència respecte dels obrers de la indústria -

(£81), tornava amb ocasió d'un augment extraordinari de sou, atör —
9at espontàniament pels magatzems "El Siglo", i del míting del 4 de
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febrer al CAÜCI, sobre el mateix tema (682). "El acto del Centre —

-manifesta- va aquest periòdic el 1 de març de 1916- hubiera,podido

ser la iniciación, el punto de partida de esta campaña noble y

equitativa corno pocas. Pero, forzoso es consignarlo, aunque ello —

nos apene, este acto, si bien realizado con pleno éxito, tanto de

concurrencia como considerando lo mucho y bueno que allí se dijo, -

no ha alcanzado ni es de creer que llegue a alcanzar resultado ge-

neral alguno» Y no lo logrará, no porque nuestros amigos, los direc_

tores de aquella entidad, no hayan cumplido debidamente su cometido,

llevando a cabo lo acordado en el mitin, que ya sabemos lo hicieron

inmediatamente, sino porque dicho acto, como solo y único que fue,

no tuvo, como no tienen todos los que realiza nuestra clase y por -

parte de la inmensa mayoría, de casi todos los individuos, otra fi-

nalidad que el acto en sí, sin ansia de continuidad constante y ac-

tiva hasta lograr el fin apetecido. Al adherirnos y enviar nuestra

representación personal al mitin del Centre lo hicimos, des de lue-

go, de todo corazón y ofreciéndonos por completo en lo poco que so-

mos y valemos, pero lo hicimos sin esperanza, pues sobrado sabemos

el mal que padece nuestra clase, como también demostraron saberlo -

los oradoras, que en aquel acto tomaron parte, pues con harta razón,

se condolió uno de ellos de que, siendo de 25 a 3G mil los depen

dientes que hay en Barcelona, solo haya unos cinco mil asociados eri

tre las diversas sociedades, prueba palmarla del estado de apatía,

de despreocupación y de inconsciencia que reina entre nosotros; y

aún, como también allí se dijo, menos mal si todos los asociados —

cumpliesen sus deberes como tales y se preocupasen algo de sus aso-

ciaciones. Seguramente que, teniendo en cuenta estas y otras cosas,

seria por lo que el estimado compañero que presidía aquel acto, ex-

clamó al resumir, que él no tenia gran confianza en el resultado —

del mismo. En efecto, aquel acto, solo, aislado, sin ir seguido de

otro y otros hasta llegar a formar una fuerza de opinión, no diré—

mos que no haya influido algo en algunos patronos pero en muy esca-

so número y aún en aquellos que por ser más inclinados a la con si de

ración para con sus dependientes suelen ya tenerlos en mejores con-

diciones. Nuestra clase atraviesa una época de crisis volitiva, y

hablarle de asuntos societarios y de campañas emancipadoras es ma—

chacar en hierro frió; bien experimentado lo tenemos en nuestra ca-

sa en donde tantas veces hemos predicado poco menos que en desier—

to." (683)
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Les conclusions del míting del CADCI, trobarien encara l'adhesió -

d'una acte semblant, celebrat per la Unid Ultramarina, el 16 de —

març de 1916 i al que Ja ens hem referit, també, en un altre lloc

(684).

Deixant a un costat, les Iniciatives preses pels dependents, res—

pecte del projecte de llei sobre la Jornada de treball mercantil,

que donaria lloc, el 28 de Juny de 1916, a una nova reunió de socis

del CADCI per a aprovar-hi un informe sobre aquest tema (685), i —

aquelles contra l'encariment de les subsistències i dels lloguers,

a les que ens hem referit igualment en un altre apartat (686), o —

per l'augment dels salaris que el febrer de 1916, protagonitzava el

CADCI com acabem de veure, hem de referir-nos també a aquella rei—

vindicació "de sempre" i que no havia pas estat resolta, malgrat —

els anys qus durava el plet: la lluita pel descans dominical i pe r

1'anuí.lacia dels "celebres" pactes, lluita al compàs de la qual —

s'aniria reorganitzant el Gremi del Detall del CADCI.

Recordem com l'Assemblea de dependents de 1913 havia aprovat la fo£

mació d'una comissió permanent de representants d'entitats, entre -

les quals figurava el CADCI, a fi de lluitar per l'anul.lacio dels

pactes, vetllar pel compliment de la llei del descans dominical i -

aconseguir, finalment, una reforma d'aquesta, favorable per als da

pendents. A començaments d'abril de 1918, veiem com s'iniciava una

campanya amb un míting al CADCI, secuit d'un altre a l'Associació -

de la Dependència mercantil, per a assolir el triomf de les reivin-

dicacions dels treballadors mercantils en aquesta mateixa direcció,

alhora que aquella comissió topava amb dificultats econòmiques i —

amb la falta de resultats concrets en les seves gestions amb les ajj

toritats (687). El míting del 2 d'abril de 1914, com hem escrit, en

cetava "una forta campanya pública, que es desenrotllà en els mesos

d'abril, maig, Juny i Juliol, arribant a produir un estat de violen

eia, que l'autoritat aprofità per emparar als infractors de la llei

i perseguir amb extremat rigor als quins volien que fos executada.

El privilegi que una parella situació significava per als patrons -

provocà una tal reacció entre ells, que no sols seguiren mancant a

la llei els que Ja hi estaven habituats, sinó que s'atreviren a bur

lar-la molís que fins aleshores l'havien respectada. Transcorregué

el temps sense ocasió propícia per reproduir la campanya; mentre —

ocorregué en el sí de la comissió algun fet que per delicadesa no
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hem d'esmentar i que el Cantre subsana generosament, fins que

obrant amb tota lleialtat proposarem la dissolucia de la comissió.,

ço que fou acordat a darrers d'octubre de 1914. " (688) A partir -

de la dissolució d'aquesta comissió, l'Associació de la Dependència
(íiercantil passa a encapçalar la lluita pel compliment del descans

dominical, mentre el CADCI s'hi retreuria durant una bona tempora-

da, de fet, fins a finals de 1916 i començaments de 1917, no sense,

però, que aparegués la seva adhesió o presencia en alguns mítings -
de dependents convocats per a reivindicar el compliment de la llei,

o sense que afectués gestions prop de l'autoritat governativa per -

aquesta qüestió (6S9). L'actuació de l'Associació de la Dependència
mercantil, es manifestaria en forma de telegrames o escrits de pro-
testa per l'incompliment de la llei (690), la realització de denún-
cies contra els infractors (691), a part de les agressions que al—

guns grups de dependents exercitarien contra els establiments que -

obrien en diumenge, i de les quals no se'n responsabilitzaria dire£

tament, encara que arribat el moment no deixés d'amenaçar amb passar

a l'acció directa (692),

En aquest sentit, l'actitud de la Casa de Jorba de processar dos de¡

pendents per la trencadissa dels seus vidres en un diumenge del mes
de maig de 1914 (693), donaria lloc a una campanya contra aquest —

procés, menada també per aquella associació, i que es clouria amb -

un míting, el 17 de Juny de 1915, al que assistiria també una repre

sentació del CADCI (694). Tanmateix, aquestes iniciatives no deixa-
ven d'ésser disperses, fins que el primer de Juny de 1915, l'Asso-

ciació de la Dependència (Ylercantil convocava a una "reunió pública"
o "assemblea magna", "a todos los dependientes que tengan dignidad
y vergüenza, y posean los suficientes entusiasmos y arrestas para -

trasladar a la calle, si preciso es, la necesaria protesta de la —
clase para acabar de una vez con esta vulneración indigna de que es

objeto la Ley del Descanso por parte de la clase patronal, envalen-
tonada por la pasividad gubernativa" (695), la quai se celebrarla -

el 22 de Juny de 1915..Amb un pie total de públic, intervindrien —
Pere Gorga, president de l'Associació de la Dependencia rrercantil,

Francesc Calvet, Ventura, Duch i Salvat de "El Poble Català", Josep

Caldes del Centre de Cobradors i [Ylossos de la Banca, la Indústria i

el Comerç, Cardona Sadurní, Peris Forné de "Nuestro Programa", Bat-
lle i Gorga que resumiria, bona part dels quals es manifestarien —

per la utilització de mètodes contundents i àdhuc violents per acori
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seguir l'aplicació efectiva del descans dominical (696), aprovant-se -

al final, com a conclusió, un escrit per al governador civil, demanant

li fes complir la llei i declinant "la responsabilidad de lo que pú—

blicamünte pueda ocurrir" (697), el qual seria efectivament lliurat -

per una comissió, encapçalada per Pere Gorga, al governador Andrade,

que prometria de fer complir la llei, "castigant durament als seus in_

fractors (698). No obstant, malgrat la nota feta pública pel mateix -

governador que "en vista de las repetidas quejas que formula la Aso—

elación.de los Dependientes de Comercio -es refereix a l'Associació -

de la Dependència iïlercantil-, por infracciones de la ley del descanso

dominical", ordenava "a cuantos dependan de la autoridad gubernativa,

no toleren ni consientan (...) que en sus respectivas Jurisdicciones

se vulneren los preceptos de la referida ley" (699), a la qual s'afe-

gia la formació de comissions de dependents "para fiscalizar y coadyu

var a la acción de los agentes encargados de velar por su cumplimien-

to" (7DO) que haurien de recorrer la ciutat el diumenge, 11 de Juliol,

la llei del descans dominical continuarla amb el mateix incompliment

de sempre. La força pública no faria acte de presència el dia 11 de -

Juliol, ni els diumenges següents, a 'desgrat de les noves promeses -

del governador (701), fet que provocaria una "enèrgica protesta", per

part de l'assemblea de socis de l'Associació de la Dependència iïlercari

til del 21 de Juliol, contra l'actitud d'aquell (702) 1 la constitu—

ció d'una comissió especial (703), "cuya sola y única misión será or-
ganizar bajo su responsabilidad una actuación briosa y firme por la -

Que se logre el fin anhelado", a la qual es permetia, a més, "cuando

las circunstancias lo aconsejen y sus componentes lo crean oportuno"

de mantenir "reservados sus acuerdos hasta después de ejecutados" —

(704). L'agost de 1915, se celebrarla també un nou míting, organitzat
Pel Centre de Cobradors i ÍYiossos, al que hi faria acte de presència -
el CADCI (705), tanmateix, malgrat els acords "enèrgics", les protes-

tes, les amenaces i les noves reunions, l'incompliment de la llei pro_s
seguiria sense solució de continuïtat (706). Aixi, el 18 de novembre

de 1915, se celebrava un míting perquè es discutis i aprovés a les —

Corts el projecte de llei de regulació de la Jornada mercantil i per
a Protestar per l'incompliment del descans dominical, a l'Associació
°e la Dependència iïiercantil, amb l'assistència de representants del -

(707); el febrer de 1916 una nombrosa comissió de socis del —

visitava el governador perquè aquest fes complir la llei (aquest
C°P no es tractava del governador Andrade, sinó de (Ylorote) (70S); mer!



384

tre les coses continuaven més o menys igual i els "cèlebres pactes" -

donaven "fe de vida" (709).

Passaren els mesos amb la llei que solament es complia "a mitges, es-

pecialment a les barriades de les afores, els botiguers de les quals

obren i venen cada diumenge" (710), fins que a finals de 1916, hom ço

mençava a posar en marxa una nova campanya per 1'assoliment del repòs

dominical, que es faria palesa en els primers mesos de 1917. Aquest -

cop fóra el CADCI el que tornaria novament a encapçalar-la, després -

d'un bon seguit de mesos d'inactivitat en el terreny d'aquesta reivin

dicació (711). D'aquesta manera, "Acció", de novembre de 1916, remar-

cava que era "vergonyós l'espectacle que ofereix la nostra ciutat, -

els dies festius, amb els seus establiments oberts. Ja no és en els -

suburbis solament on es burla la llei, sinó també en el cor mateix -

d'ella, on, els diumenges, obren llurs portes importants comerços prl

vant als dependents d'un merescut repòs, després de treballar lntens_a

ment deu, onze i fins més hores diàries durant la setmana. " Per aca

bar amb aquest "indigne abús", el mateix butlletí anunciava que "te—

nim en via d'estudi una ferma campanya", cosa per a la qual cridava -

els socis a comunicar les cases que coneguessin infringien la llei

(712). La Secció d'Organització i Treball, iniciaria la preparació de

la campanya amb diverses reunions d 'associats "per a iniciar-los en -

l'empresa que s'anava dur a terme" (713). Aquesta iniciativa, tot —

Just anunciada en el butlletí citat de novembre de 1916, trobava una

gran acollida al si del Centre, car una "munió d'entusiastes companys

de dependents de detall (...) venien a oferint-se 'ns per quan fos ar-

ribada l'hora". Aquest entusiasme fóra aprofitat per a organitzar —

d'una manera definitiva el Gremi de Detall", després "de tantes vega-

des d'intentar-ho en va". Així, la Secció Permanent d'Organització i

Treball, convocava per al dia 23 de gener de 1917, a tots els depèn—

dents detallistes del CADCI, a una reunió, a la que acudi una "nombro

slsslma concurrència" que sorprengué als mateixos convocants. Pere P_a

là, president d'aquella secció, presidiria la reunió i incitaria els

dependents de detall, considerats com la classe potser més vexada -

dintre el comerç" a què "despertessin d 'aquesta inexplicable indife—
r^ncia que demostren pels afers socials i treballin per a obtenir un

Just millorament". "Heu d 'emmirallar-vos -afegiria- amb l'exemple que
er>s ofereix el Gremi de Viatjants i Corredors amb la seva brillant a£

; també ells, abans de constitulr-se, poc hagueren capit la fco:
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ça que avui representen, que els permet fer-se escoltar i atendre per

tot arreu. Feu, doncs, com ells: organitzeu-vos, constituïu el vostre

Cremi, feu oue ni un de sol de vostres companys deixi de figurar-hi i

aportar-hi, sinó les seves iniciatives, els seus entusiasmes, que ai-

xi aconseguireu 1'ansiada reivindicació de la vostra classe" (714). -

Hom hi plantejaria l'actuació a desenrotllar pel gremi, especialment

la campanya pel descans dominical de la que se'n responsabilitzaria -

directament, i l'elecció dels càrrecs de la Junta directiva (715), la

qual tot seguit feia imprimir i repartir, per tots els establiments -

de Barcelona, "una fulla donant compte de la constitució del Gremi i

saludant als dependents" (716). Però la tasca principal 1 immediata -

fóra la campanya pel descans dominical. El dia 11 de febrer de 1917,

la Junta del Cremi, acompanyada per Pere Pala, acudia a entrevistar-

se amb el governador civil "para quejarse del incumplimiento de la -

ley del descanso dominical y anunciarle una campaña pública para con-

seguir esa Justa aspiración de la dependencia" (717), sense que, a -

desgrat de les paraules del governador, els comerços tanquessin llurs

portes el diumenge següent a l'entrevista (718). "Nosaltres, per això,

no massa Incautes -refereix una informació del Gremi del Detall-, pros

seguírem la nostra creuada. De moment, vam convocar a una reunió a t£

tes les entitats que els pot interessar una campanya en aquest sen —

tit, la qual tingué lloc el 15.de febrer. Allí, recabàrem l'adhesió -•

de totes elles a la nostra causa, obtenint-la sense pressió i d'una -

manera desinteressada per part de tots els assistents que foren: Ass£

ciació de la Dependència Mercantil, Associació Ferratera, Associació

General d'Auxiliars de Farmàcia, Associació General d'Empleats d'Es—

criptori, Associació de Viatjants del Comerç 1 de la Indústria, Acció

Popular, Centre de Defensa Social, Centre de Cobradors i íflossos de la

Banca, Indústria 1 Comerç, Unió Professional de Dependents 1 Empleats

de Comerç, i Unió Ultramarina. Per altra banda, creient que nostra ac

tuació afectava en igual proporció a 1'element femení i sabent el va-

luós suport que representaria si poguéssim comptar amb ell, emprengué

rem una sèrie de visites, que s'han convertit en les següents entusl-
astes adhesions: Lliga de Compradores, Lliga de Senyores per a 1'Ac—
cló Catòlica, Federació Sindical d'Obreres i Patronat d'Obreres de -

*•'Agulla." (719). El 16 de febrer mateix, per un altre costat, el «-'

CADCI presentava al govern civil una "raonada exposició reclamant la

intervenció de la primera autoritat governativa, per a què sigui un -

l'exacte compliment de la llei del descans dominical", tal com -
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s'havia convingut, en l'entrevista anterior del dia 11 (720). Alhora,

els dependents del CADCI sol·licitaven el suport de la premsa (721) i

redactaven unes lletres de felicitació per als "comerciants compli-

dors de llur deure, que tanquen els diumenges", i "unes altres als

qui obren, demanant-los-hi respectuosament tanquin els establiments -

com preceptúa la llei i com raons d'humanisme reclamen" (722). Tanma-

teix, la reacció de molts botiguers davant l'actuació dels dependents

era la de desenterrar un altre cop els tants cops esmentats "pactes".

"Els mercers de la pomposa Unió Gremial, s'han recordat d'ells'-es —

criu hom a "Acció" del 1 d 'abril de 1917- i a correcuita els han bai-

xat de 1'estantería Í bruts de pols .encara, s'han apressat a fer-los

firmar pels seus dependents. L'acte aquest és senzillament una inioui

tat, és una coacció desvergonyida, i és, en definitiva, no tenir una

idea del mot dignitat" (723). Els dependents, enfront de l'actitud -

dels botiguers, hi oposaren una actuació sistemàtica i contínua: visi^

tes al Govern Civil dels representants del CADCI i de les altres enti^

tats de dependents durant el mes de març, en la segona de les quals -

"que durà cinc auarts d'hora, per fi poguérem obtenir una declaració

categòrica per part d'ell: que els pactes són il·legals i, en conse—

püèncla, la llei s'aplicarà per un igual a tothom, pactistes o no"

'724); sol·licitud del concurs de les entitats econòmiques a favor de

l'empresa dels dependents (725), fixació pels carrers de cartells di-
rlglts al públic en general demanant que hom no comprés en diumenge,

als obrers més en particular, "ells que tant treballen per a reivlri

icar-se perquè ens prestin suport, no efectant llurs compres en dies
estius", i l?uns altres als catòlics, recordant-los la llei divina -

^ue mana santificar les festes... i altres cartells encara que parlin
als ulls i al cor de tothom" (726), i sobre tot la formació d'un cos

denunciants, oue començarien a actuar a partir del diumenge, dia -

°e març (727). Aquest diumenge, era el primer, segons "El Poble C_a

> oue, "després d'una bona colla de mesos", hom intentava de
er complir el descans". "Colles de dependents, prèviament organit-
s Pel Centre, recorregueren els principals carrers de la ciutat i

. Queren nota dels establiments que tenien les seves portes obertes

objecte de cursar després la corresponent denúncia" (728). El but.

"Acció", descriuria la primera Jornada d'actuació d'aquest cos:
A i *

63 9 del mati -hi llegim-, sortien del nostre estatge, escampant-
r tots els indrets de la ciutat, una munió de companys, dis tri —
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buits per parelles, quiscuna a recórrer la demarcació prèviament ass£
nyalada. El telèfon del Centre, durant el matí, no parà un moment de

funcionar per aclarir dubtes, solventar dificultats, rebre impress!—

ons, etc. En segons quins districtes, la policia contràriament al que

ens havia ofert el Governador, per ordre superior es negava a acompa-

nyar als nostres companys, mes no desesperàvem: un urbà o bé un muni-

cipal, el primer que ensopegàvem era requerit 1 suplia el lloc d'août;

lla. Un per un, entràvem en tots els establiments oberts, demanant el

nom de l'amo, que s'apressaven a facilitar-nos-el, amb el rostre ra—

diant de satisfacció, el dependent o dependents esclavitzats, i de
molts d'ells, en veu baixa, reblem paraules d'agraïment, encoratjant-

nos a prosseguir el nostre apostolat. SI topàvem amb l'amo mateix, Ja

era una altra cosa: el seu rostre denotava més aviat contrarietat i -

en alguns fins ira. Aquells, barrejat amb tota mena d'excuses 1 expli^

caclons, ens complaien donant-nos els seus noms; els altres ens indi-
caven la porta. No =ns donàvem per molestats. Tranquilament anotàvem

el rètol de la botiga i cap a una altra, sempre al costat de l'agent

de l'autoritat, qui, en el seu carnet, anava formulant les mateixes -

denúncies que nosaltres. Cap a migdia anaven arribant al Centre els -

delegats amb les fulles atapeïdes de noms. Un èxit complet; sense un

incident desagradable a registrar, s'havien fet un miler de denúncies.

•La tarda aquella fou de febre intensa. Un estol de companys, ocupant

totes les taules i màquines d'escriure, anaven omplint denúncies amb

totes les dades, adreçades a l'alcalde." I acabava: "Companys: diumeri
ge que ve, al carrer novament a continuar la llista negra! Veniu-hi -

•̂ots, que la victòria és nostra!" (729). Setmana rera setmana, els d_e

pendents sortirien cada diumenge i les denúncies s'anirien apilant 1

gestionant-se la seva tramitació (729 Bis), alhora que hom visitava -

l'alcalde per a aconseguir la seva col·laboració (73D). De manera lern

ta s'anaven obtenint fruits, si bé els butlletins del CADCI subratlla

ven que els resultats que s 'anaven obtenint no compensaven l'esforç -
"fet (731). La persistència 1 la serenitat amb què era menada la campea
nya, desconcertava els botiguers, segons "Acció" de Juny de 1917. "Es
belluguen contínuament; fa pocs dies els hem malmès una contra-acció

que preparaven a base d'uns nous pactes, més vergonyosos que els ac-

tuals, que volen fer prevaler però que no ho aconseguiran, car l'Ins-

titut de Reformes Socials dictaminà en contra d'ells. Som els amos de

la situació estratègica, i, per tant, tot intent d'ofensiva per part
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d'aquella bona gent ha de fracassar com suara ha succeït." ('732). —

Aquest butlletí remarcava la voluntat del gremi de detallistes d 'obté;

nir el repòs dominical primer i la reglamentació del treball després

(733). D'aquesta manera, "taulell i dependent, fins ara considerats -
monstruosament una sola cosa, deixaran d'ésser-ho, i el dependent pas_

sarà a ocupar el lloc d'home lliure oue li correspon". "Fer a donar -
el primer pas -afegia hom-, hem apel.lat a tots els procediments le—

gals. Una actuació semblant a la seguida per nosaltres, era desconegjj

da en la nostra ciutat. Doncs malgrat tot, no hem reeixit encara. Op-

timistes sempre, continuarem la ruta empresa; però si acostant-nos al

cim devé aouella més tortuosa,'no vacll.larem.en prendre'n una de més

detrurera, anc que més perillosa, que hi meni més aviat." (734) La -

campanya, per un altre costat, anava rebent noves adhesions (735), i

el Juny de 1917 les entitats econòmlaues es mostraven disposades a iri

tervenir d'alguna manera a favor dels dependents (736). La crisi pól_í

tica i social de Juliol i agost de 1917, interrompria, però, aquest -

moviment. El full Justificatiu de l'actuació de la Secció d 'Organitz_a

ció 1 Treball i del seu gremi de detall, editat el 1918, 1 al que hem
fet esment diversos cops, resumia prou bé aouesta campanya protagonit^

2ada pel CADCI: .

"La nota sobressortint d'aquella campanya consistí en l'acció priva-

da, que exercia el Centre, secundat per les voluntarioses entitats -
que amb ell anaven unides. Des del març fins al maig d'aquell any - -

~&poca en què els esdeveniments polítics ens imposaren la seva suspein

sió- realitzàrem unes 7.000 denúncies, convenientment requisitades, 1

les presentàrem a les tinències d'alcaldia, d'on passaven a la Junta

Local de Reformes Socials per a llur informe 1 una volta més retorna-
ven a les tinències per a llur execució. No cal ponderar el costós -

Que representa el posar en moviment.semblant engranatge, que mal nin-

gú encara havia utilitzat. La comunicació constant en què tinguérem -

d'estar amb el governador, alcalde, tinents d'alcalde, empleats a les

"tinències, membres de R. S., etc., per a què l'un apressés a l'altre,
Va ésser formidable, mes amb tot en sortirem. A la indiferència dels

Primers dies envers les nostres denúncies, segui un sanitos astora
mer|t, en veure com els plecs que remetíem a les tinències un diumenge

darrera l'altre, creixien d'una manera alarmant, ço que obligava for-

ÇQsament a llur tramitació. Se celebraren nombrosos Judicis de faltes
e1 presència de denunciats 1 denunciants; la Junta de R. S. dictaminà
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sobre bon nombre de les primeres denúncies; els tinents d'alcalde co-

mençaren a Imposar penyores, si bé recordant que els delinqüents no -

deixaven per això d'ésser electors, les rebaixaven a la Ínfima auanti

tat d'una pesseta. Però, quan Ja amenaçàvem amb apel.lar a la superi-

oritat si semblant procedir se seguia amb els reincidents; mentre el

Centre feia gestions prop dels senyors Cambó, Roig 1 Bergadà, iïiarcel-
11 Domingo i Ferrer i Vidal per a què fessin pressió al Govern i l'o-

bliguessin a resoldre el recurs contra els pactes -quin recurs no per;
diem de vista- a qual finalitat el Centre i demés entitats adherides

el reproduïen i enviaven de nou al ministre de la Governació el 11 de
Juny de 1917; quan el Foment del Treball Nacional, la Cambra de Ço —

merç, la Cambra Industrial i la Lliga de Defensa Industrial i Comerc_l

al havien convingut en fer una visita conjunta al governador per a re_

calzar les nostres Justes peticions; ouan ens trobàvem en el període

àlgid de la campanya i el seu desenllaç semblava imminent, fou alesho
res que la turbonada política malmeté el nostre esforç de quatre me—

sos i mig de lluita continua, sostinguda amb la major constància, sea

se defalliment. En la memòria de tots està el llarg temps que persis-

tí aquella anormalitat política, malgrat el qual estiguérem dues veg¿

des al Govern civil (2 de Juliol i 22 de setembre de 1917) per anun—

clar el nostre intent de renuar ordenadament l'acció privada, com —

abans, essent-nos denegat el permís." (73!fc)

Efectivament la crisi politico-social de l'estiu incidia sobre la tas_

ca de la Secció Permanent d'Organització i Treball, en especial sobre
la campanya que duia a terme el Gremi del Detall. La crisi militar i

Política, amb la suspensió de garanties que comportà, forçava a les -

comissions de dependents a abandonar la vigilància d'aquells distric-
tes "on podíem dir amb orgull que Ja hi havíem triomfat", "no consen-

tint les autoritats cap mena de manifestació per la via pública i —-
menys venint de la nostra banda, guaitaria amb rezel per aquella gent"
(738).

uesprés dels fets de Juliol, "bo i pressentint que la normalitat no -
e*a restablerta, aprofitant els pocs dies d'aparent tranquilitat", el
Gremi de detallistes del CADCI, convocava a totes les entitats adherí

a la campanya per aconseguir el descans dominical, a una reunió -
. •

a fer un canvi d'impressions". A la reunió fóra "aprovada la coin

seguida durant l'enrenou aquell, acordant-se reemprendre tot s£
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guit la campanya ben intensament: nous cartells, continuació de denún_

eles, pressió a les autoritats amb el concurs de les entitats patró—

nais". Però, "Immediatament arribà la setmana del 13 al 19 (d'agost)

i els bons propòsits no deixen d'ésser altra cosa. ¡Quan l'atenció -

d'autoritats i públic és captivaria per una sola cosa -comentava "Ac—

ció" de setembre-, vulguin sortir a parlar del descans dominical! Si

les primeres tenen el deure d'escoltar-nos i atendre'ns, car exigim -

el compliment d'una llei, amb més motiu sabran,'ara, reservar-se —

aquell dret de sempre de fer-nos promeses solemnes oue ens les"sabem

de cor. I a la massa popular, febrosa i apassionada com està, fóra en

va que volguéssim adreçar-nos-hi. No. era pas nostre desig fruir de v_a

canees aquest estiu, mentre no tinguéssim resolt aquest primer proble

ma. Però semb.la que vulguin imposar-nos-les les circumstàncies, pot—

ser per a sentir-nos amb més forces el curs vinent." (739) Les cir—

cumstàncies seguirien privant, els mesos següents, de poder continuar

la campanya i més quan el governador civil no autoritzava, com abans '

hem assenyalat, la seva reanudació pública, en .una entrevista feta el

22 de setembre de 1917 (740).

En un altre ordre de coses, esmentem la creació del Consultori Juri—

dic, per part de la Secció d'Organització i Treball (741), que comen-

çaria a rutllar a partir del 3 d'octubre de 1916, tots els dimarts i

divendres a càrrec de l'advocat Lluïs lYlassot i Balaguer (742) i que -

"fóra oficialment inaugurat amb una conferència sobre "Les fórmules Jjj

rldiques de la participació dels dependents en els beneficis", el 2 -

de desembre de 1916 (743). Entre el 24 d'octubre de 1916 i el 25 de -

setembre de 1918, el Consultori Jurídic efectuaria 593 serveis (744).

Tant a l'apartat sobre Els dependents 1 la crisi com en aouest, hem -'

pogut resseguir diverses Iniciatives del CADCI a nivell de les reiviïn

dlcacions socials dels dependents: gestions davant l'atur, adhesió al

comité i a la campanya per l'abaratiment de les subsistències, ges —

tions pel millorament del projecte de llei de la Jornada mercantil i

la seva efectiva tramitació a les Corts, primera campanya per l'aug—

roent salarial... Però, malgrat aquestes 'actuacions hem pogut entreveu^
re com la Secció d'Organització i Treball no acabava d 'emprendre una

*asca decidida i com els mateixos socis no hi prestaven una col.labo-

suficient, com en el cas de la campanya per l'augment dels salja
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ris. El curs 1914-1915, havia estat, com el mateix secretari de la -

Secció d 'Organització i Treball -aleshores de Relació i Treball- mani.

testava, un curs de "repòs"; la reforma dels estatuts del desembre de

1915, suposà un pas endavant, però Ja veièrem com, malgrat els esfor-

ços, 1 'agremiado dels. socis no acabava de produir-se. La constitució

del Cremi de Viatjants i Corredors l'abril de 1916 amb el ràpid crei-

xement que experimentà i el dinamisme que el caracteritzaria tot se—

guit, suposà per a la Secció d'Organització í -Treball del CADCI, un -

notable esperó. La campanya pel descans dominical, amb la constitució

definitiva del Gremi delDetall el gener de 1917, significà, com hem -

acabat de veure, un altre notable impuls a la- Secció que veia un dels

seus gremis envoltat per l'entusiasme i la col·laboració decidida

d'un bon nombre de socis. Tanmateix, els altres gremis previstos so—

bre el paper continuaven sense organitzar-se de debò i, el que era -

més important, sense que es vegessin nodrits per una bona munió de so

cis. Per un altre costat, la crisi de l'estiu de 1917 i els seus efe£

tes posteriors sobre la normalitat pública, paralitzaven la campanya

pel descans dominical amb el corresponent.descoratjament per a molts

socis detallistes. Per a acabar-ho d'adobar, Pere Pala dimitia del •—

seu càrrec de président de la Secció d'Organització i Treball, el Ju-

liol de 1917, en traslladar-se a Amèrica (745). Tanmateix, el moment

no permetia pas romandre creuats de braços a l'espera que l'alça de -

preus s'aturés per si sola o la vida pública es normalitzés a fi de -

poder treballar sense cap risc. El 6 d'octubre de 1917, era elegit -

President d'Organització i Treball, en una Junta general extraordinà-

ria d'aquesta, Josep fil. Feliu i Codina, col·laborador des de la seva

creació de la Secció (746). Feliu i Codina, prendria ràpidament cons-

ciència de la gravetat del moment social que el pals travessava, de -

l'empitjorament de les condicions de vida i de treball dels dependents

i de l'exigència d'una actuació resolta del CADCI en aquest camp. So-

bre tot, calla superar tota temptació d'abatiment o de desconcert da-

vant la crisi social. Però, per a poder dur a terme una tasca d'acord

amb el moment present, calia que els socis del CADCI se senslbllitzejs
sin respecte la necessitat de l'actuació sindical, sobre tot que en—

dessin massivement al si de la Secció d'Organització i Treball i —

°els seus gremis. Pels quatre mil 1 escaig socis del Centre, els ins-
Cï>its en aquella darrera secció eren massa pocs. Probablement, Feliu

1 Codina, recolliria .algunes de les critiques del nucli de Joves més
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radicals 1 descontents del que consideraven "moderantisme social" de

l'entitat -recordem els articles de Jaume Cardûs, el març-abril de -.—
1916 a "La Nació" (747)-, i consideraria, per tant, que hom no podia

acarar-se a la "proletaritzacló" dels dependents amb respostes ambi—

gües o apel.ládores a la dificultat d'organització d'aquests, com a -
excusa per a Justificar una inactivitat (748). El 3 de novembre de -

1917, d'aquesta manera, Feliu i Codina signava, juntament amb Joan C_a

sas i Figueras, un escrit adreçat a tots els socis del Centre, convo-

cant-los a una reunió extraordinària: "Us sabem home que viu -amb més

0 menys dificultats- el moment actual -manifestava l'escrit-. Cada -

dia i a tothora les vostres orelles senten aquest martelleig dels —

noms pomposos que estan en voga. No hi ha organisme que no es redreci

1 proclami els seus drets. Tothom vol viure la vida digna. Doncs bé,

què no hi tenim dret -vos i nosaltres- a dir-hi la nostra? Hem de se-

guir tolerant que ens considerin pels de l'eterna soferta classe? No

sentiu rojor en les vostres galtes de ser en afers d'aquesta mena sem
pre els darrers? No volem provocar un conflicte més; ben al contrari,

anem a evitar-lo. Voleu ajudar-nos en aouesta empresa? Aleshores no -

manqueu a una reunió extraordinària que tindrà lloc en nostre estatge

el dissabte, dia 17 del corrent, a les 10 en punt de la vetlla. No fa

rem sinó dlr-vos el que Ja estem convençuts és en l'ànim vostre 1 sol_

licitar el vostre apoi. 51 us velem predisposat a secundar-nos, aixe-

carem coratjosos el braç i baixarem a la palestra segurs del triomf.
Si contra el que esperem, ens veiéssim sols, retindrem avergonyits -

nostres anhels, però ens quedarà l'Intima satisfacció d'haver corn —

plert el nostre deure, llançant a temps el crit d'alerta." (749.).

"Acció", de desembre de 1917, es feia ressò també de la nova resposta

Que volia donar la Secció d'Organització i Treball: "En aquests ma

ments crítics la nostra Secció ha sentit la necessitat de fugir d'a—

puesta passivitat a què semblava ésser sotmesa. Vol actuar com a enti
tat netament obrera que és. I a l'emprendre aquesta tasca ha començat

^ent una afirmació de vida per mitjà del manifest que ha fixat profu-

sament en grans cartells pels carrers" de la nostra ciutat i escampat
er> milers d'exemplars entre la dependència barcelonina. No era única-
ment el que mancava fer surar la nostra personalitat en mig de la de_s

'eta general per mitjà d'un document; era indispensable que els fets
acompanyessin les paraules. ¿Podíem afrontar el perill? Sincerament,

Preferirem pulsar els nostres companys 1 a aquest fi vàrem enviar a -
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tots els associats (••.) una convocatòria invitant-los a una reunió

per al passat 17 de novembre." (750). Aquesta reunió, doncs, era una

resposta a l'ambient d 'abatiment i de desmoralització que havia se—

guit al fracàs de les esperances i il·lusions posades en l'assemblea

de parlamentaris, per un costat, i a l'impacte de la vaga d'agost, -

després, amb el clima repressiu i de restricció de 'llibertats públi-

ques que la segui (751); en definitiva, es tractava de superar la

"ressaca" del moment.

El butlletí "Acció" és el millor testimoni de la reunió del 17'de n£

vembre: "(...) amb sorpresa extraordinària vegérem el dia de la cele

bracio d'aquell acte que els socis s''acostaven, a la fi, a la Secció.

Aquell retralment inexplicable envers nosaltres era plenament desmeri

tit per la concurrència desacostumada que hi havia, puix la gran sa—

la de festes del Centre apareixia ompllda, i al calor de l'entusias-

me que allí hi reganava s 'hi fongué potser per sempre més el glaç -

que ens mantenia inconscientment allunyats uns d'altres." El secreta

ri de la Secció obria l'acte amb la lectura de la convocatòria, i, —

tot seguit, Feliu i Codina pronunciava un parlament d'interès nota—

ble; "Començà fent remarcar -assenyala el mateix butlletí- les grans

fites que ha marcat el Centre en el seu camí ascensional, que l'ha —

conduït al nivell envejable on avui es troba, mercè a la continuïtat

de la seva obra. Aquesta es podria donar com a perfecta en quasi tots

els ordres, menys en un primordial com el que més, el social, que —

fins ara l'hem tingut bastant oblidat. ¿Què n'és la causa? ¿Qui és el

culpable? En Feliu posà de manifest el desamor que senten per a la -

nostra volguda Secció d'Organització 1 Treball la major part de socis

del Centre. ¿Isolada com es troba, és lògic que relxin els projectes

de la mateixa encaminats a la millora de condicions del treball dels

dependents? I no és pas que la Secció no se n'hagi preocupat: perdura
er> el record de molts les sorolloses campanyes que a favor del tre —

°all intensiu, tancament a les vuit, augment salaris, descans domini-
Cal> etc., que ha promogut i quals resultats, certament no han res—-

Post a les nostres esperances." "Els presents instants -afegiria- ens

criden a la brega, i a aquesta cal anar-hi preparats. Sense aquesta -

Preparació, la Junta de Govern no voldria assumir la responsabilitat

d'una actuaci'ó intensa i eficaç com requereixen les circumstàncies. -

nostres estatuts diuen que la Secció serà integrada pels Gremis,

doncs, que això no sigui lletra morta. Cada soci ha d'ésser afi-
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liât al seu respectiu, 1 aixi podrà realitzar-se obra profitosa. Si a

aquesta crida de la Secció es veu corresposta, acabà dient en Feliu,

la primera campanya a emprendre, inajornable, és la d'augment de sal_a

ris." "Apaivagats els aplaudiments que es tributaren al parlament —

(...)", (752),- Casas .i Figueras donaria lectura a un manifest oue, —

aprovat, fóra fixat en grans cartells pels carrers i editat "en mi —

lers de fulls volants (...) repartits entre tota la dependència barce_

lonlna" (753), com hem vist que indicava el butlletí "Acció" més

amunt. "Aquella munió de companys -manifestava aquest mateix butlle-

tí- palesà la seva conformitat a l'exposició del criteri de la Junta,

inscrivint-se aquella nit mateixa als Gremis corresponents, a quin -

efecte la Secció havia muntat un servei extraordinari d'oficines" —

(754).

L'agremiado dels socis era el primer efecte de la reunió. Amb ante-

rioritat a aquesta reunió, el 12 de novembre de 1917, la Secció havia

celebrat una Junta general extraordinària, la qual aprovava modificar

l'article 20 dels estatuts d'Organització i Treball, "ampliant el nom

bre de gremis existents amb el que portarà per nom Gremi de Depèn—•

dents afectes als serveis marítims, Í definint millor 1 "anomenat d *E_s

criptori, que en endavant se'n dirà Gremi d'Escriptori i Banca" (755).

Durant el mes de desembre de 1917 (756) i els següents de 1913, pros-

seguiria la tasca dfallistament dels socis del CADCI als gremis, els

Quals es distribuirien d'aquesta manera, segons "Acció" de maig de

1918:

Dependents de banca i escriptori ........ 1.377

Dependents de magatzem 401

Dependents detallistes 517

Dependents viatjants i corredors ........ 1.026

Dependents de fàbrica i taller 117

Dependents mossos i cobradors 17

Dependents de professions liberals 89 (757)

A part d'aquests gremis, el nombre d'associats dels quals ens serveix

Per a escatir la distribució professional dels membres del CADCI, sub
ratllem la creació del Gremi de Dependents afectes als serveis marí—

tims. Aquest, que fou aprovat a la reunió esmentada del dia 12 de no-

vembre, restà'definitivament constituït el 21 de novembre de 1917, s£
a la direcció d'una Junta formada per Ferran González i Boix, presi-
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dent; Josep Riera i Raurell, secretari; Ramon Berns i Pujol,- Francesc
Zorrilla, Josep Salom, Rogeli Tort, Sebastià Fusté, Ricard Carbonell

i Antoni Vallés, vocals (758). Aauest gremi, però, havia de protago—

nitzar, en els seus primers mesos d'existència, un conflicte per a

aconseguir veure reconegut el seu dret a participar entre les enti—

tats obreres representades al Consorci del Dipòsit Franc (759). Se —

gons "Acció" del primer d'abril de 1918, convocat pel secretari d'a—

ouest consorci, Ferran Gonzalez, president del. nou gremi, acudia a

una reunió "d'entitats obreres interessades en el Dipòsit Franc, pro-

per a instltulr-se en la nostra capital, per a canviar impressions

respecte de l'elecció del delegat de les mateixes que hauré de repre-

sentar-les al dit Consorci. En aquest acte, que tingué lloc a l'Ajun-

tament, Ja de bella arribada i amb natural sorpresa per la nostra

part, volgué discutir-se'ns per algú dels reunits el nostre dret a in

tervenir en aquell assumpte. Aquesta escomesa, com pot suposar-se, la
repel·lírem amb la major facilitat. Un nou obstacle, però, se'ns opo-

sà Immediatament i fou el de retreure'ns que per raó de la nostra re-

cent constitució, el R.D. establint el Consorci ens vedava l'accés al

mateix. Ocasionà aquest afer llarga discussió, acabant amb la promesa

feta pel nostre delegat d 'aportar en una sessió posterior la documen-
tació necessària per a provar que el Gremi era una part integrant de

la Secció i aquesta del Centre. A aquesta nova reunió a la que fórem

convocats per la Junta de la Societat de Fogoners i (mariners La Naval

i que se celebrà igualment a la Casa Gran, hi assistí l'esmentat pre-
sident del Gremi, acompanyat de 1'ex president del Centre Josep Puig

i Esteve, qui, malgrat l'estar malalt, es disposà a lluitar per un -

afer en el que tan directament ell s'havia desvetllat. Vegi's quin s_e
ria l'esperit dels reunits, que volgueren negar l'entrada als comlssl_

onats del Centre. (Ylostraren aquests la Invitació rebuda d'ells matei-
x°s i, a més, el company Puig feu valer la seva personalitat d'ex pre

sident del Comitè d'entitats obreres pro Zona Neutral. Ja introduïts
al saló, prosseguí Puig i Esteve, fent-los veure la ridiculesa en què
s acabava d'incórrer, car sense pecar d'Immodèstia podia dir als pre-

sents que si en aquells instants estaven reunits en aquell lloc, era

roercès a les gestions fetes pel Comité que ell, en representació del

Centre, presidia. Finit aquest incident reapareixeren els arguments -

empleats a l'anterior sessió, a fi d'aconseguir 1'eliminació del Gre-
ml en el Consorci del Dipòsit Franc, malgrat la visible fadiga que el
m°lestava, nostre estimat amic Puig feu l'historial de l'actuació se-
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guida pel Centre, iniciador del moviment obrer pro Zona neutral. Si -

abans se'ns considerava entitat interessada tant, aue les demés li

confereixen la presidència del Comitè integrat per les mateixes, era

lògic que al convertir-se el Dipòsit Franc en realitat no toleréssim

que se'ns anul·lés, ni se'ns postergués. Fou tal l'enteresa dels com-

panys Puig i Gonzalez que no tingueren els reunits -altra solució que

acceptar, no solament el Gremi de Dependents afectes als S.iïl., sinó -

que era tota la Secció d'O. i.T., excepció feta-dels dependents deta-
llistes, la que calgué reconèixer son perfecte dret a intervenir en -

el nomenament de delegat de les entitats obreres en el Consorci del -
P. F. de Barcelona. Al parlar-se de la forma com deuria efectuar-se -

aquest nomenament, els nostres comissionats demanaren que fos per vo-

tació secreta, en la qual hi concorrerien els compromlsaris que abans

haguessin elegit les entitats afectades, en proporció al nombre de s£

els votants." (760)

Si 1'agremiado dels socis era el primer efecte intern de la reunió -

del 21 de novembre, a nivell d'actuació pública, ho era la segona carn

panya per l'augment dels salaris, anunciada a la mateixa reunió (761).

Amb aquesta finalitat, hom convocava un míting per al primer de desem

bre de 1917, mitjançant cartells (762) i mitjançant la premsa que es

"feia aviat ressò de la campanya anunciada (763). "Després del mani

"fest llançat a l'opinió barcelonina, comentat llargament i favorable-

ment per quasi tota la premsa (764), l'actuació promesa"; subratllava

"Acció" de gener de 1918 en comentar aouest míting i els primers pas-

sos de la campanya (765). El míting del dia 1, fóra un "esdeveniment",
segons aquest mateix butlletí: "Feia goig de veure com aquella concur

rència, que omplia a vessar la sala de festes del Centre, s'identifi-

cava amb la paraula càlida i vibrant dels oradors-que hi prengueren -

part" (766). Presidit per Rafael Fons, intervindrien Feliu i Codina,

Josep m. de Lerma, Lluïs Llobet, Andreu Nin i Rafael Pons que resumi-

ria (767). Com a conclusions, hi foren aprovades unànlmament "elevar
a les entitats patronals una respectuosa i enèrgica instància sol·li-

citant l'adopció d'un immediat acord, pel qual es comprometin els as-
sociats a cada una d'elles augmentar, des del primer d'any, els sous

°els respectius dependents en la proporció deguda que les circumstàn-

cies exigeixen, i pregant que aouest augment sigui més accentuat en -
B^s sous més modestos, que constitueixen, dissortadament, la immensa

'"ajoria"; dirigir-se a "l'actual ministre d'hisenda demanant la su
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pressió de l'impost d'utilitats" 1 "expressar el seu reconeixement -

als patrons, que anticipant-se als desitjós dels dependents han apu-

jat els sous", a part d'associar-se a l'acte pro-amnistia que, l'end_e
ma, dia 2, havia de celebrar-se a Barcelona (768). Hom duia a la pra£

tica immediata les conclusions aprovades: entrevista de la Junta de -

Govern de la Secció d'Organització i Treball, acompanyada pel presi—

dent del Centre Rafael Pons, amb els presidents de la Cambra de Ço-—

merç, Lliga de Defensa Industrial i Comercial, Cambra de la Indústria

i Foment del Treball Nacional, als qua^s se'ls lliuraria una instan—

ela en els termes aprovats en la primera de les conclusions esmenta—

des del míting (769), comunicació particular, a l'ensems, a tots els
comerciants 1 industrials de Barcelona, "excitant-los a que, fent-se

càrrec dels penosos moments actuals, procurin posar els sous dels —
seus dependents en relació amb l'augment sofert pels articles de pri-

mera necessitat" (77C). El míting del dia 2, per un altre costat, es-
peronava molts dependents que, en alguns roms, començaven a fer reur—

nions per a tractar de llurs salaris i de les reivindicacions a plan-

tejar, mentre que d'altres entitats se sumaven a la campanya, com el

Centre 1 Unió Mútua de HTossos i Cobradors que "ara mateix (...) té —

anunciat un míting amb la mateixa finalitat que el que celebrarem nos_

altres" (771). "El Poble Català" del 12 de desembre de 1917, comenta-

va una d'aquestes reunions que venien "celebrant en qualque casa de

comerç els dependents de teixits": "L'esquer d'aqueixes reunions -hom

hi pot llegir- ha estat el míting celebrat al CADCI en defensa dels -

augments de sous. Abans del míting no hi havia pas ningú que privada-

ment pugnas contra la migradesa de un sou, ni tampoc contra, l'egoisme

patronal. Després del míting, però, l'esperit del dependent Ja era a_l
tre; la concurrència, la multitud aplegada, la varietat d'edats allí

reunides, els aplaudiments, l'adhesió completa a l'acte d'aquella —
abundor de manifestants, feu obrir el cor a l'esperança, feu desper—

tar quelcom que dormia a l'esperit d'aquesta classe que riu treba
liant; feu sublevar la voluntad d'aquesta massa obrera que avui, com

qualsevulga dependència oficial, s'és constituïda en Junta de defèn—
sa." (772). Els resultats de la campanya no eren prou satisfactoris,

Però, i la impaciència havia de començar a sorgir entre els depèn
°ents (773), els augments que es produïen s'anaven fent d'acord amb

l'increment del 10%, i no segons una taula d'augments que la Secció

d'Organització i Treball fixava en un 5C% per als sous de menys de :—

25 duros al mes, en un 35% per als de 25 a 50 duros al mes, i en un
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25% per als de més de 50 duros al mes (774). Les entitats econòmiques

i patronals comunicaven les seves respostes al CADCI, una de les

quals, la del Foment del Treball Nacional, assabentava que "havia crl

dat a uno reunid als altres presidents ce les corporacions patronals
esmentades, per a prendre una resolució eficaç a favor de la nostra -
demanda" (775). "A hores d'ara -remarcava "Acció" de febrer de 1918-

ignorem quan es verificarà aquesta reunió i quina serà l'orientació -

seva. Intentàvem abans que es celebrés, organitzar un acte de trascer
dencia i així ho havia anunciat la premsa. Però els successos esdevir

guts darrerament ens feren suposar que s'hi barrejarien elements per-

torbadors que el deslluirien i en vam desistir pel moment." (776)

Novament, doncs, el context exterior, en aquest cas els aldarulls peí
1'encariment de les subsistències, en especial del pa, els primers me

sos ds 1913, incidia, d'alguna manera, sobre la marxa d'aquesta carn—

panya. El 31 de gener finia "el période actiu" de la campanya (777).

Passat aquest dia, la Secció trametia als seus associats "uns qües-

tionaris reservats per tal de saber el resultat de la campanya", la

resposta dels quals aniria arribant amb massa lentitud per al voler -

dels dirigents de la Secció que tornaven a queixar-se de la "indolèn-

cia" dels socis (773). En resum, durant els mesos de febrer i març, -

es rebrien 334 qüestionaris, 315 dels quals no foren presos en consi-
deració per "estar estesos en forma dubtosa" o expressar "un resultat
negatiu". Els 519 qüestionaris restants que afirmaven la consignació

d'un augment, donaven-un promig de 18*74% d'augment (779), xifra que

era qualificada d'irrisòria pel butlletí "Acció" (73C): "Es evident -
que aquest resultat és irrisori i que no ens hi podem avenir. Les nos

tres necessitats cada dia majors, ens agullonen i davant d'elles no -

estem en el cas d'admetre raons. Si hem de satisfer-les com a homes -

que viuen en sacietat, no podem acceptar la nostra situació actual. -
Caldrà, per consegüent, donar una nova envestida; però serà indispen-

sable també que tothom hi posi el coll. Altrament, si no formem una -

massa compacta i amenaçadora, les nostres peticions corren el perill

d'ésser desateses per sempre més. Vulguem evitar-ho, anem d'una vega-
da o la constitució dels Gremis, en els quals tenim xifrades les nos-

tres esperances i que, per a assolir-ho, de sobres sabeu companys, de

la manera que hi estem bregant aquests darrers temps." (781). Els —
m°ts eren nous i desacostumats, com els de la reunió del 21 de novem-
re de 1917 o'els de.les Iniciatives posteriors de la Secció d'Crga—
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nitzacid 1 Treball, però la manera de treballar seguia essent igual-"
ment moderada 1 així, per exemple, com hem vist, hom na s'arriscava

a celebrar un acte públic el gener de 1918 per la por a possibles —
"pertorbadors". En tot cas, traduíen una- nova consciència 1 ajudaven

a despertar-la entre els dependents en general. Tanmateix, els met£

des d'acció* i de lluita havien de dividir les entitats de dependents

amb ocasid de la qüestió del descans dominical, com tot seguit veu—

rem.. Efectivament. La conjuntura política i social de l'estiu de 1917

1 les seves seqüeles posteriors, aturaven la campanya del CADCI pel

descans dominical, com Ja hem escrit. Després d'haver intentat en va,

com indicàrem també més amunt, de prosseguir-la la darrera setmana -
de setembre, el Gremi de Detallistes confiava fer-ho el novembre de

1917 (782), sense però que deixés de constituir això una bona inten-
cid. El 12 de gener de 1918, "constituït el primer govern de pacifi—

cacid", la Seccid d'Crganitzacld i Treball es dirigia al ministre de
la Governacid Bahamonde, "en súplica que fos definitivament resolt el
recurs d'alçada presentat contra els pactes, però no deurien conside-

rar l'afer de prou importància quan no es dignaren prestar-hi cap —

atencid" (783). Passaren els mesos i la inactivitat respecte d'aquest
tema persistí, fins el maig de 1918 en que dues iniciatives diferents

sorgiren per a assolir un mateix objectiu, el descans dominical. Per

una banda la menada per l'Associacid de la Dependència [Mercantil i,—
per l'altra, la duta a terme pel CADCI les quals divergirien respecte

als mètodes i àdhuc respecte el protagonisme de l'èxit que havia cb

suposar 1'anul.lacid, per fi, d'aquells repetidament citats "pactes",

divergència de mètodes de lluita, rivalitat entre les dues associa-

cions probablement també, eren qüestions que, sens dubte, estaven —

darrera de l'actitud de l'Associacid de la Dependència fi!ercantil, que,
com hem vist abans, s'havia retret de la campanya dels primers mesos

de 1917. L'Associacid de la Dependència FHercantil, que a la reunid ci
tada del 22 de Juny de 1915, es manifestava per mètodes més resolts -

* decidits, encara que a l'hora de la veritat, els resultats eren —
els mateixos, i no per més agressivitat de llenguatge deixava de per-
sonar-se prop del govern civil o d'adreçar telegrames per a aconse—

Quir el descans dominical, i no deixava igualment de patir del mal de

la intermitència en les accions, l'Associacid de la Dependència (Tier—

cantil} doncs, anava a protagonitzar ara una accid molt diferent
d'aquella campanya "ordenada" del CADCI dels primers mesos de 1917.
A l'actuació" de l'Associacid de la Dependència Tfercantil i entitats -
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que li prestaven suport, hi contribuïa, a més a más, la influència ---

de les idees anarcosindicalistes i el creixent moviment obrer ceneti£

tes que, a finals de juny, celebrava precisament el seu congrés de —

Sants. La topada, finalment, entre un mètode i l'altre havia de pro—
duir-se. Escoltarem els uns i els altres. £n primer lloc, la justifi-

cacid que la Sécela d'Grganitzacid 1 Treball feu, per escrit de la s_e
va tasca per l'assoliment del descans dominical; "Cansats de tanta in

diferència per part de l'autoritat -escrivia hom després de referir -
la instància adreçada al ffinisteri de la Governacid el 12 de gener de

1918-, el G de maig prop passat (de 1918) visitarem al Governador ci-

vil senyor González Rothwos, per manifestar-ll el nostre ferm propò— .

sit de renovar la campanya tant de temps suspesa contra el nostre de-
sig, si dintre de breu terme no feia cessar el denigrant espectacle -

que oferia en diumenge la gairebé totalitat del comerç barceloní al -

detall. (Yles heu's aquí que pocs dies després -com si es pretengués —

anuí.lar la nostra accid metòdica i eficaç- presenciarem com uns esca
mots de joves dependents, atiats per l'Associacld de la Dependència -

rrercantil se'ns avançaven 1 violentment volien.fer tancar els establ_i

ments que no s'atsnien als preceptes de la llei. El Centre, que reco£

dava perfectament les conseqüències contrapruduents que uns procedí—

ments semblants havien causat en altra ocasld, ni volgué contribuir a
aquella accid pública ni volgué tampoc que es confongués amb .ella la

seva accid de carrer projectada a base de denúncies, per lo qual es -

concreta a la seva dèria de prosseguir les gestions en les esferes p£

lítiques, a l'objecte d'assolir la revocacid dels famosos pactes."
(784) Tant per a aquesta qüestió com pel tema de la Jornada mercantil

del que el Gremi del Detall se'n ocupava tarnbé aquests mesos, com de£

prés veurem, el Centre es dirigiria a diferents "prohoms del regiona-

lisme", com hem assenyalat en un altre apartat, amb resultats nega—
tius que venien a fer palès el conservadurlsme social creixent de la

Lliga Regionalista. Tot plegat compel.liria el CADCI a adreçar-se a -
un diputat socialista per aconseguir una cooperacid efectiva (785).

I aquesta vegada -llegim en el mateix escrit d'aquella Seccld- el —
Centre tingué l'encert de dirigir-se a un diputat que es prengué

l'encàrrec amb el major interès. En efecte, el dia 7 del juny darrer

(de 1918), el senyor don Francisco Largo Caballero, atenent a les —
^ostras demandes, dirigí al Congrés un prec al Ministre de la Governa
ciu, en forma tan precisa que a aquest no li quedà altre recurs sind

respondre categòricament, assegurant que l'assumpte seria resolt arnb
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.justícia. El senyor Largo Caballero, que havia estat instruit pel —
nostre mitjà dels problemes que tenien pendents els obrers mercantils

de Barcelona, se'n compenetrà de tan bella faisà que Ja no el deixà

de_mà, i perseverant en les seves gestions, aconseguí que el dia 22
de Juny darrer el ministre Sr. Garcia Prieto resolgués amb Justícia

-tal com havia dit- el recurs d'alçada presentat sis anys .enrera, i

plens de Joia ens enteràvem que els pactes, absolutament tots, havien

estat anul·lats (786). La nostra Joia fou tant més gran, per quan -—
l'èxit era exclusivament degut a les nostres iniciatives, filles de -

l'orientació encertada que des del primer dia ens feu considerar el -
recurs d'alçada com el punt cabdal de l'assumpte." (787)

Aquesta era la versió apologètica dels fets per part del CADCI, da—

vant les critiques exteriors i interiors a la seva actuació. Si exa-
minem els fets segons les notícies de la premsa, hem d'assenyalar —

que a començaments de maig, a part de la visita dels dependents del -

CADCI al governador civil, es produïen altres gestions semblants amb

el mateix objectiu, com la d'una comissió de dependents modistes prop
de l'alcalde de Barcelona (7B8) o de i'Associació de la Dependència -

ff.ercantil al mateix governador (7£9). Aquesta associació, a'la vista
de l'incompliment augmentat de la lle;i, decidia d'emprendre una carn—

panya pel seu compliment i per 1'anuí.lacló dels pactes (73D), alhora
que el CADCI projectava la seva. El 28 de maig, se celebrava un mi

ting al local de la primera, com a inici de la campanya, en el qual

hom acordava d'emprendre "desde el domingo próximo una enérgica cam—

pana hasta lograr el completo cierre de establecimientos, apelando a
cuantos medios sean necesarios"(791), i el diumenge següent, dia 2 de

Juny de 1918, més de 200 dependents recorrien els carrers "obligando
al cierre de los establecimientos que estaban abiertos", produint-se

alguns incidents "y alguna que otra rotura de cristales" (792). La —

Secció d'Organització 1 Treball del CADCI, mentre, es negava a contri
ouïr a aquesta campanya com hem vist. L'actuació del Centre Autonomis

ta de Dependents se centrava en les seves gestions prop de Largo Caba
Hero que el 7 de Juny feia la seva interpel·lació, com més amunt ha
estat escrit (7S3). Els diumenges següents, els grups organitzats por

l'Associació de la Dependència [ï,ercantil recorrien els carrers for—
Cant el tancament de les botigues, protfulnt-se incidents i detencions,

amb el suport i aplaudiments d« diaris com "El Progreso" i "Solidari-
dad Obrera" (794); el dia 15 de Juny de 1910, se celebrava un nou mi-
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4;ing per la mateixa reivindicació, organitzat per l'Associació de la

Dependencia ITercantil, Associació Ferratera, Sindicat de Dependents
de iTobles i Unió Ultramarina alhora que, pels mateixos dies adreça—

ven també telegrames al president del govern i'a Largo Caballero per

1'anuí, lacio dels pactes (975). íïientre al si del CADCI, diversos de-
pendents criticaven els mètodes de la direcció d'Organització i Tre-
ball i reclamaven una solidaritat del Centre amb la campanya i un -

capteniment més resolt des del punt de vista de les reivindicacions

laborals en general (796). L'anul.lació dels pactes, el 22 de Juny -.

de 1918 (797), fóra considerat corn un triomf dels mètodes d'aquella

Secció i del Gremi del Detall del Centre (798), si bé els incidents

no havien de desaparèixer l'endemà, diumenge, dia 23 de Juny (799).

A finals de Juny, comissions del CADCI, per un costat, i de diverses

entitats, encapçalades per l'Associació de la Dependència .Tercantil,

per l'altre, realitzaven gestions per separat a l'Ajuntament de Bar-

celona, la primera prop de Puig i Esteve (8CO).
El 29 de Juny apareixia a la premsa una nota del govern civil, anun-

ciant 1'anuí.lació dels pactes i recordant l'obligació de tancar el
diumenge (SCI) alhora que les entitats organitzadores de la-campanya

demanaven als dependents "se abstengan de llevar a cabo acto alguno

de violencia para hacer cumplir la ley del descanso, pues en visita
hecha al señor Gobernador por las referidas entidades en comisión,ha
prometido que dará órdenes terminantes para que el descanso sea un -
hecho" (BC2). El 5 de Juliol de 1918, les mateixes entitats celebra-

ven un míting als Iris Park per a tractar "de los trabajos realiza—•

dos y de la actitud a seguir" (803). En aquest míting sofririen un —

incident diversas socis del CADCI, que en acudir-hi, "la seva presèrn
cia (...) era acollida amb mostres d'hostilitat per part d'alguns —

oradors que adquiria graus d'agressivitat també sn part del públic",

davant del qual decidien de retirar-se del local, "no sense redactar
una enèrgica protesta per aquest fet d'incivisme (...), publicada —

Per alguns diaris d'aquesta ciutat" (804). L'actitud del CADCI da—
Vant d'aquesta campanya i el que s'apuntés l'anul·lació dels pactes

com un tant a favor seu (805), provocaria la reacció dels assistents

i oradors al míting contra el CADCI, Encara el 12 de Juliol de 1918,

El Progreso" publicava una informació,' d'origen sospitós, que p.re—
tenia ésser una protesta de sccis del CADCI contra el mateix Centre
1 un elogi a l'Associació de la Dependència Mercantil (806). La rea-
litat que importava, però, als dependents era que el descans domini-
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cal, des de la nota publicada pel governador civil el 29 de.Juny, —

s'anava complint de manera molt més rigurosa, malgrat que persistís

una minaria "irreductible", contra la que maldaven tenaçment j cada -

diumenge, les comissions de dependents que recorrien els carrers —

(8D7). L'Associació de la Dependencia Mercantil i les entitats que -

secundaven la seva campanya, completaven el seu treball amb gestions

paral.leles prop del governador i de l'alcalde (SCB) i d'altres ini-

ciatives referents tant a l'afer del descans dominical com a la qü"e_s

tió de la jornada mercantil de la què més avall ens ocupem tot en—

trant alhora en relació directa amb la Fec'eracid Local de la Confed_e

ració Regional del Treball (3G9). El Gremi de Getall del CACCI, per

un altre costat, a partir de l'anul.lació dels pactes, organitzava

també comissions de dependents que recorrien els diumenges la ciutat

1 efectuaven denúncies dels establiments oberts, durant els mesos -

de l'estiu de 1918 (Glü). La campanya, en el seu conjunt, doncs, ana_

va prenent un caire más pacífic i tranquil, cosa que no plaia tr.assa

a "Solidaridad ubrera", un articulista de la qual, considerava que -

"visto el resultado de la campaña emprendida, con la energia y entu-

siasmo que nos da la Juventud y la Justa "causa que defendemos, pode-

mos demostrar cuan conveniente y beneficioso es emplear los medios -

preconizados por el sindicalismo revolucionario"; per això alertava

els dependents del "nuevo rumbo, que, si bien puede dar buen résultai

do momentáneo, no es el que desde el primer dia nos trazamos. Ya no-

sera aquel duelo entre las dos clases: la dominante y la_esclavizada ;

no sera aquella ostentación de fuerzas que, cual ola gigante, arras-

traba tras si todo cuanta se oponía a su paso." (811)

Fins i tot sorgia entre alguns dependents la iniciativa de festejar

el triomf amb un banquet (812).

Içualment l'escrit esmentat diverses vegades de la Secció d'organit-

zació i Treball, subratllava també el canvi de situació, pel que —

feia al complimant del repòs dominical, des de l'anul.lació cels pa£

tes; "D'aleshores ençà -hi llegim-, mercè al zel desplegat per l'ac-

tual governador 5r. González Rothwos i sense necessitat -cal fer-ho

constar, en honor a la veritat- d'exercir prop d'ell la més senzilla

pressió, el compliment del.'descans dominical a Barcelona pot dir-se

és un fet, amb comptades excepcions que anem denunciant així

en tenim' coneixement, i per primera vegada la dependència al de-

tall ha pogut gaudir de l'humaníssim repòs dominical que li conce—

deix la llei" (B13).. La campanya pel descans dominical havia suposat
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al final, l'enfrontament entre cos mètodes de lluita i, en el fcns,-

de dues ideologies, si tenim en compte les diferents concepcions pr£

sents amb major o menor força en cada un dels grups, per a respondre

a les acusacions que des de fora hem li feia i que trobaven també —
ressò al si de l'entitat mateixa, entre dependents en desacord amb

els mètodes de combat d'aquesta, l'agost de ISIS la Secció d'ürganit
zació i Treball del CADCI, adreçava un escrit a tots els socis, en -

el qual referia la tasca de lo Secció en la qüestió del descans domi
nical des de 1912, i que com ja hem assenyalat en un altre lloc, su-

posava una afirmació de la preocupació del Centre per aquest tema i

una justificació dels procediments emprats, en considerar que eren -

aquests els que havien produit I1 anuí.lacló d-els pactes. Aquest riocu

ment que hem usat exaustivament en aquest apartat, s'obria precisa—

ment amb el reconeixement de l'existència d'un nucli de socis crí
tics i descontents de la direcció: "En el present escrit va historic^

da -per rigurós ordre cronològic- l'actuació de la Secció i del seu
Gremi de Detall en el que fa referència a la campanya pro descans d£

minlcal, des de que alguns granis patronals s'enginyaren a burlar la
llei, mitjançant els prou coneguts Pactes., fins a la completa anul-

lació dels mateixos. Es una historiada que la Secció s'ha cregut en
el deure de publicar, per a coneixement dels seus socis, especial
ment d'aquells que, més afeccionats a la ineficàcia dels procediments

çtesenrotl·lats amb estridències al bell mig de la via pública, alguna
.vegada han arribat a qualificar d'apàtics els procediments seriosos -

flue en nom del Centre se seguien, i que mai hem abandonat per altres,

malgrat lescrítiques dels impacients, perquè sempre hem estat con—

Vençuts que sols amb semblants procediments era possible arribar a -

conseguir el triomf que desitjàvem per als nostres associats i, en -
general, per a tots els dependents de detall barcelonins." (814)

Al costat de la campanya pel descans dominical, l'atenció dels depen_
dents, l'estiu de 191B, estaria ocupada també per la discussió a les
Corts del Frpjecte de llei sobre la Jornada mercantil, al que ens—

hem referit al començament d'aquest apartat. El projecte que s'arròs/
segava des de Juny de 1914 i que havia donat lloc a diverses actua—
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cions de les entitats es dependents per la seva millora i aprovació

(815), era llegit a les Corts, per al seu ulterior debat, l'abril de

1913 (316). El Gremi de Detallistes del CADCI, decidia d'immediat —
d'adreçar telegrames en els mateixos termes que ho havia fet en oca-

sions anteriors amb motiu de la mateixa avinentesa, i iniciava la r_e

dacció d'unes esmenes perquè "les presentin i defensin els senadors

de la minoria catalana" (817).
Per a l'elaboració d'aquestes esmenes, el CADCI cridava a col.labo-—

rar-hi a l'Associació de la Dependència Pfercantll, Associació Auxi—

llars de Farmàcia, Associació general d'Empleats d'Escriptori, Cen—

tre i Unió üútua de Cobradors i ííiossos de Bancs, Indústria i Comerç,

Unió Ultramarina, Unió Professional de Dependents i Empleats de Ço—

merç, i la Unió Ferratera, totes les quals convocaven un míting per

al 7 de maig de 1913, al local del CADCI, a fi d'exposar-les i sot—

metre-les a l'aprovació general dels dependents (818). Els represen-

tants del CADCI i d'aquestes entitats, diverses de les quals havien

de prendre part en aquella campanya pel descans dominical que, a fi-

nals de mes, encapçalaria l'Associació de la Dependència iTercantll,

actuarien ara plegats, si bé el desenrotllament del míting donaria -
lloc a incidents que prefiguraven les futures tensions. Presidida la

sala d'actes del Centre, plena "quasi en la seva totalitat" (819), -

per Amane! Domínguez de la Unió Ultramarina, i representants de totes

les entitats convocants, prendrien la paraula (Ytonreal, Llanas, Rovi-

ra, Capdevila, fHarcos, Feliu i Codina, i Ramon. Segons "Solidaridad

Obrera", els assistents a l'acte, fet "en el elegante centro que los

dependientes tienen en la Rambla", eren "dependientes da baja catego_
ría y de clases medias". En el seu transcurs, lïîonreal de l'Associa—

ció de la Dependencia iïlercantil, subratllaria que el projecte de Jo£

nada mercantil "es ineficaz; pide la unión de todos, y aludiendo a

los sindicatos que no. son como ellos, lo cual lamenta, Invita al Ceri

tre a que haga más obra social y menos política. El público aplaude,
y en; la galería protesta uno u otro, escándolo, aplausos; se suspen-

de el acto y se arma la gorda,- el público asalta la tribuna y exige
que siga el mitin, continuando después en calma hasta terminar, a —

las doce y cuarto" (820). Després de fïtanreal, Llanas de Banca i Co—
rnerS» fára interromput també i retornaria l'escàndol "al aludir al -
anterior incidente, oyéndose voces de i fuera! dirigidas al interrup-

tor". El president pregaria que hi hagués seny i demanaria que se'l

dispensés d'haver suspès el míting sense acabar la seva tasca. Lla-
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nias, continuaria el seu parlament "narrando las pésimas condiciones

en que se desenvuelve la vida del dependiente, abogando 'por la unión
de la clase"; la resta de les intervencions es produirien amb norma-

litat (021) i Feliu i Codina, per la seva banda, recordaria la tasca
feta pel CÂDCI des de la campanya de 1913 pel tancament a les vuit

"y la de hoy por la Jornada, confiando que los diputados, bien aseso_

radas, escalonarán cl horario con arregla a la especialidad de la d_e

pendencia" (822). Les esmenes foren aprovades (823) i defensades per
Largo Caballero al Congrés de Diputats, a primers de Juny (824).

Les entitats, encapçalades per l'Associació de la Dependència fï!ercan_
til, que menaven la campanya pel descans dominical, s'ocuparien tam-

bé d'aquest tema a finals de Juliol 'de 1918 (825). Aprovat el proje£
te de llei 1 entrat en vigor el B d'octubre del mateix any, l'atén —
cid dels dependents i de les diverses entitats, entre elles de mane-

ra ben important el CACCI, es dirigiria llavors envers el seu compli_

ment .efectiu.

La Seccld d'Crganitzacid 1 Treball, per un altre costat, es manifes-

taria en contra de la Borsa Cficial i a favor del mercat lliure de -
la Casa Llotja el Juliol de 1915 (326), sol·licitaria al mnistre —

d'Hisenda, a primers de gener de 1916, l'exempcid de l'impost d'uti-

litats per a tots els sous inferiors a 5.QCÜ pts. anuals (827);

l'abril da 1318, amb motiu de l'avanç en una hora de l'horari, dema-
naria al Comissari d'Abastos i al ministre de la Governacid que "adoo_

tessin determinades mesures, de manera que el canvi d'horari no per —

Judiqués a la nostra prou soferta classe" (828). Amb ocasid de la va_
ga de setembre i començament d'octubre de 1914 de barbers i perru ---
quers, el CADCI, a peticid de la "Societat de fadrins barbers L
£a, accediria a que "alguns fadrins de dit ofici", vinguessin al Cen-
tre "a prestar els seus serveis als preus acostumats" totes les nits

de 9 a 11, "mentre duri la vaga de dits obrers" (829). Finalment, a
part d'algunes altres intervencions i actuacions (83ü), el CADCI or-

9at~)ltzava diverses conferències, com el cicle esmentat de febrer de

191b amb motiu de la campanya per l'augment salarial (831) o les- de

Pere Font sobre "El socialisme ± els dependents" (832) i "La Univer-
sitat 1 els dependents autonomistes" (833).

L'estiu de 1918, quan el Congrés de Sants generalitzava la fórmula

del sindicat únic de ram o d'indústria 1 la CNT a Catalunya s'expan-

sionava 1 s'enfortia, quan la guerra mundial era a les seves acaba —



407
lles i la crisi política i social havia somogut profundament el país,

en un pròleg del que havia de venir, el CACCI evolucionava ¿ aprofun

dia la seva actuació "societaria", sense plegar-se, però, a les in—

fluencies o a les veus del sindicalisme d'acció directa. Les críti—

ques de les que era objecte, com hem vist, anaven acompanyades de —

l'aparició ben clara d'un nucli de socis inquiets i socialment radi-

calitzats. La Secció d'Organització i Treball prenia una importància

més gran al si del Centre alhora que l'augment de socis anava acom—

panyat d'una major atenció d'aquests envers les qüestions laborals -

del treballador mercantil, entre d'altres raons, per una de fonamen-

tal, Ja repetida abans; les condicions que havia creat l'impacte de

la gran guerra, amb la inflació dels preus pe-r un costat, i la ten-

dència "cap a la concentració de capital i a la societat anònima" —

(E34), portaven cap a la proletaritzacld del dependent, i difícilment

aquest podia romandre-hi indiferent (835).

Certament, les influencies sindicalistes més radicals, en major o m£

nar grau, comentaven a fer-se notar al si del grup social de la de—

pendencia. L'apel.lacló a mètodes de lluita més contundents i agres-

sius, era inevitable, per un altre costat., donada la persistència de

l'incompliment d'una llei com la del descans dominical, per part dels

botiguers, i la-inoperancia de les autoritats per a fer-la complir.

No calien massa influencies anarcosindicalistes perquè els dependents

exasperats apedreguessin les botigues quan obrien en diumenge, o els

dies de cada dia, després de les vuit, com s'esdevingué en la cam

panya de 1313, o s'esdevindria l'octubre de 1913 quan els comerciants

farien l'orni al que deia la recent aprovada llei de la Jornada mer-

cantil. En aquestes lluites, els Joves hi entraven amb voluntat i re-

solució, i no podien sentir-se satisfets, si algú" els aconsellava mo

deració en les maneres. A mesura que l'agreujament de les condicions

de vida es feia més fort sobre els dependents, sortien veus en deman-

da de major consciència obrera i d'actuació per part d'aquests, enca-

ra que a vegades, els qui hi feien, s'oblidaven que existien associa-

cions de dependents i que, amb-anterioritat, havien desplegat o des-—

plegaven iniciatives (83G). Però, deixant a un costat, els franc tira_

dors, anava sorgint un nucli de dependents amb voluntat d'organitzar

un sindicalisme mercantil, segons els motlles cenetistes. Així una —

comissió organitzadora, convocava el desembre de 1917, a través de —

"Solidaridad ubrera", els dependents de comerç "disconformes con las

entidades profesionales hasta hoy preponderantes, por creer que no se
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la clase y a los que profesan opiniones en consonancia con el sindic£
lismo revolucionario", a una reunid, el 20 de desembre de 1817, al lo_

cal de la Confederació Regional del Treball, al carrer lYlercariers, "p£

ra constituir un sindicato o agrupación de dependientes" (837). El 29

de desembre, en una nova reunid, quedava constituât el nou Sindicat
de dependents de comerç amb 1'aprovació dels estatuts, el nomenament

d'una junta, la fixació d'una quota i l'ingrés a la Federació Local i

a la Confederació Regional del Treball de la CNT (833). "Solidaridad

Obrera", en assabentar de la seva constitució, remarcava que "las ac-
tuales organizaciones de dependientes contemporizan con los burgueses,

laboran más que combaten por los intereses patronales; es por esto —

que debe mirarse con simpatia la labor que se propone llevar a cabo -

el Sindicato-de Dependientes del Comercio, integrado por compañeros -

que hasta ahora habían estado luchando infructuosamente dentro de las
asociaciones ya existentes. Lo que es más de aplaudir de los acuerdos

tomados es, sin duda alguna, el espíritu que informa a este sindicato

que es el de procurar la unificación de las asociaciones gremiales de
dependientes en un solo sindicato, cuyos anhelos sean exclusivamente

el conseguir mejoras morales y materiales para la clase en general. -
Es de esperar que a los nobles objetivos de esta entidad se sumaran -

todos cuantos dependientes estén disconformes con la actuación pasiva

de las demás entidades profesionales." (839).
El b de gener de 1918, "Solidaridad Obrera", publicava un escrit

d'aquest sindicat cridant a la presa de consciència de classe obrera

dels dependents i a sindicalitzar-se (840). Després les notícies so--

bre el mateix desapareixerien, fins el mes de maig de 1918,. Durant -

aquest mes sorgirien convocatòries de la "Comisión organizadora del -

Sindicato de la dependencia mercantil", una de les quals s'adreçava a

"todos los dependientes mercantiles que no están conformes con la ma-
nera de actuar de las diversas asociaciones fundadas, y quieran ingr£
sar a nuestro Sindicato, organizado por dependientes asociados a las
referidas entidades, pero que no aprueban sus métodos de lucha, al —

cual están dispuestos a dar el realce necesario para la defensa de —
los intereses de la clase, como el fiel cumplimiento del descanso do-
minical y la ley de la Jornada mercantil", perqué assistissin a una -

reunió, el dia 23 de maig de 1918, "para entrevistarse con la Comi
sión firmante y procurar la unión de la dependencia mercantil que —
siente ansias de mejoramiento" (841). Tanmateix, aquest sindicat no
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cans dominical d'aquell estiu mateix, pel que es de creure que no —

reeixiria (c|Ï1̂ 3is), tot constituint, sens dubte,-el precedent imme-

diat del Sindicat ¡Tercantil de la CNT. Senyal, al cap i a la fi, qua

l'anarcosindicalisme podia influir alguns nuclis de manera superfi—

cial, per la seva apel.lacia a l'acció directa i pròpiament sindical,
però no preu profundament encara com per a aconseguir de muntar un —
sindicat organitzat i amb un nucli important d'adherits. L'agrupada
rnés forta de dependents, malgrat les crítiques, era el CADCI. Ce rno—

ment, els dependents que seguien les orientacions anarconsinoicalis—
tes, figurarien entre els animadors al carrer de les colles que, a fi

nais de maig i durant el juny de 1918, forçaven els botiguers a tan—

car. "Solidaridad ubrera", prestaria suport, com hem vist a aquesta —

campanya i recomanaria als dependents 1'adopció del sindicalisme rev£
lucionori, de la mateixa manera que criticaria altres mètodes emprats,

alhora que no deixava de denunciar la manca de consciència de classe

d'alguns rams carn el dels dependents d'escriptori (542). Pel que feia

a l'Associació de la Dependència ff.ercantil, és indubtable que el lleri
guatge dels seus dirigents era més agressiu, i que el 1918 es mostra-

va especialment consciençada; però, si deixem a un costat, les parau-

les més radicals i la contundencia a l'hora de forçar els botiguers a

tancar, los seves accions apareixien també, almenys en aquesta etapa,
com a intermitents, potser per la manca de consciència societaria i -
de suport a les seves iniciatives, per part dels dependents de comerç,

fet del que prou se'n queixava com hem vist més amunt. Tanmateix, l'As_

sociació de la Depenoencia fí;ercantil, no havia deixat d'estar al cos-
tat del CADCI en moltes accions d'aquest Centre, a l'igual que per —

compte propi no deixava tampoc de recórrer a les solucions negociades,

a les entrevistes amb el governador o amb l'alcalde, als telegrames -
al govern, àdhuc en la mateixa última campanya esmentada pel descans
dominical, mètode ben allunyat de l'acció directa com era entesa, en

sentit estricte, pels cenetistes. No hem d'oblidar tampoc les influèn
cies socialistes que havia tingut en altres moments (Badia rf.aternala,

per exemple), i que probablement d'alguna manera potser conserva. En

la seva organització interior, comptava amb un Montepío, una secció

de "refugi mutual" i una d'educació i instrucció. A la sessió inaugu-

ral del curs,1914-1915, per un altre costat, hi participaven Eladi —

Homs, Daniel Sansó, J. Puig d'Asprer, [Ylartí i Julià, Ribera i Rovira,
-Antoni Estades i representants de lo Diputació i de l'Ajuntament.
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ífiartí i Julià i Ròmul 5. Rocamora, per exemple, el març de 1915, hi

pronunciaven conferencies sobre Anselm Clavé, el primer, i í'obra li
terària i personal de Joan fí.aragall, el segon (Ĝ \J)). Un estil, en de

finitiva, no tan allunyat del CADCI, corn a primera vista podria fer
creure el llenguatge agressiu de "Nuestro Programa", el seu brgan p_e

riodístic. Evidentment la rivalitat també entraria en les raons
d'aquells enfrontaments citats.

Per la seva força numèrica i organitzativa, pel seu nacionalisme, pel

seu estil mesurat en els mètodes de lluita a l'hora de plantejar les

reivindicacions mercantils, pel moderantisme social de molts dirl

gents i socis que no volien posar en perill l'estabilitat i el patri,

moni de l'entitat (844), el CADCI era combatut o vist amb aprehensid.

Tanmateix, el 2 de Juliol de 1316, al seu local, s'hi feia el míting
de clausura del Congrés de Sants, en mig de grans precaucions policijs

ques a les rambles. Un dels oradors, precisament, Pfestres, havia de -
referir-se significativament als dependents, en lamentar "de una ma—

ñera muy principal la equivocacidn que sufren esos desgraciados que

exteriormente, por su manera de vestir y presentarse parecen hurgue—

ses, y que se creen más afines, más ligados a sus propios explotado—
res, que no a sus hermanos en sufrimientos" (845), i manifestar la se;
va esperança qué els treballadors de "coll i corbata" se sumarien a -

un combat que els era comú: "Tenemos la convicción plena, profunda, -

que nadie podrá desmentir, de que todos los explotados somos hermanos.

»Día vendrá en que estaremos todos unidos!" Certament, com hem vist,

la crisi i la condícia d'assalariat aplegaven indistintament obrers -

manuals i mercantils. Alguns socis, una minoria encara, ho veien clar.

En el futur la consciència de classe i el sindicalisme penetraria més
profundament entre els dependents i al si del CADCI, al marge fins i

tot, de la discussid sobre els mètodes de lluita a emprar. La .prole-

taritzacid, la crisi, la conjuntura revolucionaria internacional

d'aquests anys, inaugurada amb la revolució russa, duia inexorable—
ment els dependents a arrenglerar-se al costat del moviment obrer. —

Al CADCI, des de la seva fundació, l'evolucid de les seves actituds .-
socials havia estat lenta, però anava igualment en la mateixa direc—
ció; els anys venidors ho confirmarien.
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Les seccions entre 1914 i 1G18 (

"Entre 10 i 11 de la nit observareu grans colles de jovent que pugen — —

Rambles amunt, la majoria amb papers i llibres a les mans. Per lo nom ---

brós d'aquestes colles podria semblar que surten d'algun espectacle. Són

els dependents alumnes aue surten de. les classes. Fixeu-vos-hi i veureu

aue no fan cara d'avorrits o cansats, sinó tot el. contrari. I penseu aue

aquests Joves han estat tot el dia al peu d'un taulell barallant-se (pa-

•clfica-nent s'entén) amb el comprador rapatani, o acotats a l'escriptori

fent números amb una atenció tan intensa que acapara per complet la con-

fiança del seu principal. I en lloc d'anar a divertir-se, acabada Is du-

ra tasca, van a les classes a instruir-se, a fer-se cada dia més capa ---

cos, a adnuirir més facilitat per a la lluita per la vida, que lluitant

ardidamsnt per la vida es contribueix a la grandesa de Catalunya. i\'o fa

molts dies, un comerciant pujat del no res a còpia de treball honrat, ho

confessava ingènuament: -Els meus dependents en saben més que Jo... Els

seus dependents són instruïts a les classes del CADCI." Aquests mots, ex.

trets d'un article de "La Veu ce Catalunya" (Q45) responien a la imatge

que oferia el Centr.e entre els ambients catalanistes i, al cap i a la fi,

a una realitat: la Secció Permanent d'Educació i Instrucció í. les seves

Escoles ITercantils Catalanes, continuaven essent un dels principals mo —

tors del creixement en socis del Centre i una de les raons del seu pres-

tigi. El nou local, com hem dit en un altre lloc, un cop habilitat, don_a
va lloc a un nou augment de matricules (847). Les aules ocupaven quasi -

tot el segon pis del casal de la Rambla de Santa Mònica i "tot un cos —

d'edifici especial, construït expressament dintre de l'èrea de la propie

tat" (848). I la seva evolució continuava marcada pels mateixos trets d_e

'Inldors dels anys anteriors, el principal dels quals era el lligam en —

tre ensenyament mercantil i nacionalisme. "A més del pensament català

' De a un costat, en aquest apartat, les seccions de Propaganda Auton£

i d'Organització i Treball, a les que Ja ens hem referit als apar-

ts anterior.
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de laborar per Catalunya aue fou el primordial dels iniciadors del CADCI,

n'hi havia un altre, que era conseqüència directa d'aquest: la dignifica-

ció del dependent, l'elevació del seu nivell intel·lectual, el fer nue e:

dependent fos quelcom més que una màquina de vendre, o d'escriure o de —

comptar", subratllava "La Veu de Catalunya" abans esmentada. "La Secció •

d'Educació -assenyalava, per un altre costat, "Acció" de setembre de 191̂

confia plenament que tots els seus consocls i demés dependents catalans,

es capacitaran de la necessitat que tenen com a dependents, del seu milli

rament moral i professional per mitjà de la seva educació i instrucció i

com a catalans per a esdevenir ciutadans conscients i aptes per a treba-

llar en benefici de la Pàtria Catalana, missió que ha portat a cap el —

Centre des de la seva fundació i a la que ha dedicat totes les seves —

energies" (849). Però, fóra, sobre tot, el mateix Joan Bas i Soler, pre-

sident de la Secció d'Educació, qui subratllaria el sentit nacionalista

¿e les Escoles del Centre: "(...) sabem oue tenim un altra missió que la

del nostre profit personal; nosaltres sabem que el nexe que a tots ens -

ha de lligar és la idea que ens devem en part al profit de col·lectivi-

tat, que ens devem al desig d'una Catalunya forta, en la plenitud de sa

riquesa, 1 que així li veuríem si tothom hi pensés tant com en son pro—

"fit personal, i això podeu realitzar-lo vosaltres, amics del Centre,

alumnes de les Escoles Mercantils Catalanes. (...) sigueu uns vers apòs-

tols fent propangada de nostres Escoles iïlercantils Catalanes perquè es—

oevinguin insuficients com sempre, 1 sobre tot que no us deixi mai

aquest amor que sentim tots per Catalunya, perquè aouest és el fi que —

fins mou, i aquest és el desig suprem que volem coroni totes les nostres

aspiracions." (B50)

Acuestes paraules de 3as i Soler, pronunciades amb motiu de la festa de
rePartiment de premis del curs 1913-1914, celebrada el 1 de Juliol de —
ÍJ15 (851), formaven part d'un discurs, força interessant pel que tenia

°e definidor dels objectius d'aquelles escoles i de l'esperit aue hom -

assajava d'infondre'ls-hi. En primer lloc, 3as i Soler, tot continuant
a visió que havia caracteritzat als animadors del Centre, des de la se-
a fundació, situava l'ensenyament mercantil com un mitjà per al depèn—
ent de progrés i ascens social, en defini-tiva de desclassament, i en —

Quest sentit convidava als alumnes a posseir-se d'una actitud ambiciosa
n° pas conformista: "Al matricular-vos en nostres Escoles mercantils

^alanés, Jo desitjaria no hi vinguéssiu amb l'esperit petit d'aprendre
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el francés, la teneduría de llibres i la mecanografía, amb l'únic Intent

de poder aspirar a una plaça d'una retribució limitada, ocupar un llac en

un escriptori i esperar que us vagin augmentant el sou i fer una vida ve-

getativa; jo us aconsello, amics, que si són aquestes totes les vostres -

aspiracions, no us prengueu la molèstia d'estudiar, perquè Ja'ho aprèn

dreu de rutina 1 no haureu perdut el 'temps. Jo voldria veure-us a tots -

vosaltres, alumnes de les Escoles [Mercantils Catalanes, posseïts d'una am

bició sens fi, que consideréssiu el vostre caràcter de dependents no com

la finalitat de la vostra vida, sinó com el mitjà present que us servis

d-'escalament a llocs preeminents i, des de la vostra jovenesa, tinguéssiu

el prurit d'encaminar vostres energies a satisfacer vostres ambicions."

Bas i Soler, recomanava el màxim de cura a l'hora de triar les assignatu-

res, es dolia dels "pocs alumnes aue cada any es matriculen a la classe -

de català" (052; cridava l'atenció també sobre la "poca afieló que heu d£

mostrat a les assiqnatures de caràcter científic o sigui les que més ser-

veixen per a la formació del comerciant" (G53), perquè "així com l'estu—•

diar un idioma snls. serveix per a posar-vos en relació amb països de par-

la diferent", amb aquelles assignatures, Juntament amb les de legislació

mercantil "establerta a mig curs passat" i de tècnica dels negocis, "que

probablement establirem els curs vinent", "augmenteu els vostres coneixe-

ments, els vostres horitzons-es van engrandint, es va tenint la idea de

les coses grans i es va formant aquells caràcters d'una ferma ambició de

la que us parlava suara" (054). Convidava després a prendre en considera-

ció la missió de treballar per Catalunya, com Ja hem fet referència abans

(855), i recomanava, a més a més, l'atenció a les "coses de l'art".

Vol dir això, que us acabo de manifestar -afegia Bas 1 Soler-, que les

Escoles mercantils Catalanes foren creades i continuen essent-ho, amb el

princlnal objectiu de la formació de comerciants? No, estimats amics, em-

però de les nostres escoles poden sortir-ne; tota aquesta literatura estjL

kulant moderna tendeix a demostrar que no és de fills de comerciants d'on
Surten els comerciants futurs, sinó dels humils, dels que voleu ésser; i

a nosaltres, catalanistes de cor, seria un motiu de Joia que de nos—,

escoles sortissin els comerciants de demà, perquè portant ben arrel^a
a l'estimació a nostra terra i essent els directors o posseïdors de la

^Quesa, no dubtem que contribuirien a la redempció de nos t.ra. pàtria. Per

Ixo voldríem que hi vinguéssiu a nostres escoles tots els dependents del
cornerç i de la indústria de nostra ciutat (...)..

•) aquí el dependent porta a cap una obra generosa, procurant l'apro—
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fitament seu i desitjant l'aprofitament dels seus companys; deur.ia fer -

comprendre a aquelles persones que el comerç i la indústria els hi ha —

proporcionat les riqueses que en són posseïdors, l'obligació moral que -

la vida social els imposa de contribuir a les obres ciutadanes com fe —

nostra, perouè si bé és veritat que els dependents en reben un benefici

directe, són ells i la ciutat tota qui en rep un benifici col·lectiu."

(856) . . ' " . '

Aquests trets, la voluntat de millora i ampliació de les assignatures, -

l'esperit d'actualització i renovació, la funció "patriòtica" de les es-

coles, tot plegat podríem trobar-ho en d'altres textos del butlletí

"Acció" o en els discursos pronunciants a les obertures de curs o a les

festes de repartiment de premis (857) i, sobre tot, en l'actuació concre?

ta dels animadors de la Secció d'Educació corn uas i Soler o Narcís Ruca-

bado. Així, com ha estat dit, i a desgrat de les dificultats que suposa-

ren per a la Secció d'Educació la guerra, primer, i la febre de tifus —

després (850), el novembre de 1914, hom introduïa una nova assignatura:

Legislació mercantil, a cura del professor i'perit mercantil Tomàs Iduajr

te i a manera d'assaig (059); el curs ISlS-lSlój hom Incloïa l'assignatu

ra de Tècnica dels K'egccis a càrrec de Rossend Serra i ragés, una de di-

buix, " a precs de gran nombre de socis i com a ensenyança complementà—
ria", amb "caràcter d'assaig-", els diumenges al mati de 11 a 1, a càrrec

¿e Josep Sala i Ricol, i hem substituïa l'Economia Política, a cura de

Guifré Coroleu, per 1'Economia Comercial, pronunciada també per Serra 1

Pages (B6Q). El curs següent, el Dibuix prenia un caràcter definitiu al-

hora que era introduïda l'assignatura d'Esperanto, a càrrec de Josep Arv

glada (861). Per una altra banda, aquest mateix curs (191G-1S17), la --

Secció d'Educació, "atenent a les peticions de gran nombre de socis ins-
Crits al Gremi de Viatjants del Centre, que no poden assistir a nostres

fasses i senten desitjós de perfeccionar la seva educació", estatuirla

^'ensenyament per correspondència, a títol d'assaig, de les assignatures

^e català, francés, teneduría i teixits, palesant d'apuesta manera la vJL
taU'tat d'acuell Gremi i el dinamisme i l'agilitat de la Secció d'Educa-
010 (862). El curs 1917-1918, enfl, hom introduïa les assignatures de —
ransports, donada per Tomàs Iduarte i Aragonés, i Publicitat iïloderna —
Per Joan Aubeizo'n (862 bis).
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Aquesta tasca, Juntament amb 1'administrativa (matricules, etc.), confe£

ció de programes, dels qüestionaris d'exàmsns i aquelles altres activi—

tats a Ics que ens referirem més endavant (063), tingué el seu corona-—

ment en la remodelació dels estudis de les Escoles mercantils Catalana-

les a partir del curs 1917-1913. Aquesta remodelació venia a completar

la sistematització que feia uns anys s'havia proposat 3as i Soler en of_e

rir un pla d'estudis en quatre cursos per al període 1909-1910, reduïts

a tres el curs següent (864). Aquesta remodelació, consistí en 1'estruc-

.turado de tres plans d'estudi, un dels quals havia d'ésser triat obligea

toriament per l'alumne, suprimint d'aquesta manera el sistema, pel qual,

l'alumne podia matricular-se d'assignatures sense cap pla o ordenació —

(365). Aquests estudis o especialitzacions eren els dedicats a "depèn

dents administratius o comptables" amb quatre anys de duració (865), a

"venedors i viatjants" amb ouatre anys també.de duració (857), i a "de—

pendents corresponsals" amb dos anys d'estudis (G68), Per a estudiar -—

qualsevol d'aquests tres plans calia conèixer català, "gramaticalment i

ortograficament"; castellà, geografia i "rudiments-d'aritmètica fins a -

multiplicació i divisió de números enters 'per la unitat seguida de zeros"

i en cas contrari, cursar el curs elemental. Hom deixava dins "l'aarupa-

ment d'ensenyances lliures", el dibuix, caligrafía, mecanografia, quími-

ca, teixits i els idiomes, "perouè no tenen la connexió que tenen les d_e
més de caràcter essencialment comercial" (GG9). Fer un altre costat, a -

la festa d'inauguració d'aquest curs 1917-1918, Joan Bas plantejaria un

Projecte d'estudis diürns per a fills dels socis, si bé no es duria a la

Pràctica fins el 1934, gràcies al suport de la Generalitat (870). Fel —

pue feia a les condicions generals de matrícula aquestes es concretaven,
ecnnòmlcament, en el pagament d'uns drets de tres pessetes per a tot —

aquest période, a les oue se sumaven o'25 pts., a partir del curs 1916-

1917, per al "Butlletí Escolar"; per a l'ensenyament per correspondència
0 Per a cursar assignatures lliures que no figuraven en el pla, hom pag_a
Va cinc pessetes, fora del cas en què algú es matriculés d'alguna d'aques

*es matèries a més a més de fer-ho d'un curs de qualsevol dels tres

Plans, que aleshores només pagava les 3'25 pts. citades (871).
er a.facilitar i complementar l'estudi de l'assignatura de fílercologia -
Qm havia començat a muntar un iïluseu Comercial des dels inicis del curs

-13-19141 nodrit de manera progressiva amb donatius i adquisicions (872);
Ur> Arxiu de Clitxés i Documents Comercials, anex al iïluseu Comercial —

'3) i a part de l'equipament escaient 'de les aules (874). Els cursets,-
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les visites escolars i les conferències havien de completar els elements

educatius que els alumnes de les escoles del CADCI tenien al seu abast.

A part rie la participació del CADCI al VIII-Curs d'Expansió Comercial el

1914 (B75), esmentem l'organització per-la Secció d'Educació d'unes "co£

verses de comptables", que se celebrarien a partir del. dia 9 de març de

1916 per a "debatre temes 1 qüestions professionals" (876), que donarien

lloc, anys a venir, a la creació de l'Associació de Comptables de Cata—

lunya (877); el curs d'Educació Artística l'abril de 1916, dedicat a

l'arquitectura, i a l'escultura el curs següent, a càrrec de J. Folch i

Torras (878); els cursos, enfi, de tècnica dels transports el febrer i

març de 1917, a cura d'Antoni íïionfort ('379), el d'"Escola de Venedors" -

per Fere.Frat i Caballí el maig i primera setmana de Juny de 1917 (680),

de legislació duanera el curs 1917-1918 (881), d'Història de Catalunya

per al curs 1917-1918 (882), d'Histhria de l'Art Català per l'arouitecte

Jeroni iT¡artorell el gener i primera setmana de febrer de 1918 (883), —-

d'Educació de la Voluntat l'abril i maig de 1910 (884), 1 un cicle de --

conferencies de "caràcter comercial", a càrrec de'Carreras Candi, S. £s-

tapé, J.Fil.Ruiz imanen, Ernest ffioliné, -Eduard Recasens, Jaume Carner i —

Francesc Cambó, entre març i Juny de 1918 (885). Les visites escolars, -

organitzades per les agrupacions escolars de les classes, pels alumnes -

en general o per la Secció d'Educació i Instrucció, eren represes l'abril

de 1915, després de les dificultats que provocà l'epidèmia de tifus so—

el desenrotllament del curs, en començar el període de 1914-1915. i

ja hem assenyalat en un altre lloc (886), i que constituïen una de -

les activitats permanents de cada curs, precedides molts cops per una —

conferència introductòria (887). Les conferències, vetllades i lliçons -

complementàries (888), entre les que hauríem de remarcar especialment la

°e Puig i Cadafalch sobre l'obra cultural de la mancomunitat de Catalunya
el 2 de març de 1917 (889), acabaven de configurar la vida d'aquella Se£
cio, a 1 'animació de la qual contribuïen, a més a més dels membres de la
Sßva Junta de govern, les agrupacions escolars (390), i que cada final -
8 curs mostrava els resultats dels cursos mitjançant les exposicions de

treballs, fetes al CAOCI i a l'organitzada per la Diputació a la "Univer

sitat Industrial", a les oue Ja ens hem referit en parlar de les activi-
tats permanents (891).

*

er°> sobre tot, al costat de la nova estructuració dels estudis, hau

¿em d'esmentar aquí la creació del "Butlletí Escolar de les Escoles
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cantils Catalanes" aue apareixeria per primera vegada el primer tíe qener

de 1316 (092), d'aparició trimestral, fins el 15 de Juliol de 1920, i —

nue volia servir "d'entrenament als alumnes pels treballs d'investigació

de les matèries aue apre_nen: de laboratori als professors pels estudis -

especials que emprenguin al voltant de les càtedres llurs, i d'òrgan als

antics alumnes per què aportin els fruits de l'experiència i ulterior —

educació -doulrida" (893), d'aquesta manera, segons el mateix editorial,

havia de servir cie lligam o relació entre uns i altres. El butlletí,

doncs, volia constituir una sortida per al treball de l'alumne indivi

dualrnent o col·lectivament sota la forma de "seminari", un instrument —

per a afavorir "la documentació dels estudiants de ciències comercials",

un "Insinuant d'estudis aue cal fer, dades eue cal consultar, investiga-

cions que cal practicar, lectures aue cal llegir", cosa per a la qual, -

.hom volia prestar atenció en primer terme, a l "'ins trumental de l'educa-

ció: llibres, biblioteques, material, museus, col.leccions, revistes, es

tadístloues, documents fotogràfics, diapositives, etc., tendint a engro¿

xir el cabdal del Centre, 1 a posaren valor tota la seva utilitat peda-

Q^glca". "Ferò hi ha encara una finalitat més elevada -afegia l'editorial-

a la qual el 3UTLLETI ESCOLAR es proposa servir. Hi ha tot un plànol -

d'ideals, altres que els polítics, altres cue els socials, oue unes cías

ses no poden aïllades sembrar: els ideals educatius econòmics i humans.

'-s tasca de la revista propagar-los, perouè de les E.P.C. surti el Jovent
arr*b l'horitzó obert, i amb orientació fixa sobre els fonaments de l'eco-

nomia i de la cultura du Catalunya". Ramon Rucabaco, (394), descrivia en
el prirner número els ideals educatius de les Escoles ÍTlercantils Català—
nss: "Independència economia de Catalunya -concloïa l'autor- a casa seva;
1 egemonla econòmica catalana dins d'Espanya; expansió econòmica catalana

P^r tot el món. Veus aquí les idees orientadores oue els alumnes de les
scoles .Mercantils Catalanes haurien també de dur al cap, perouè sigui -

e^ seu treball i cl fruit dels ensenyaments útil a la riquesa i plenitud
6 Catalunya." Abans, el mateix autor havia subratllat: "Una vaga aspira-
0 a què surtin de les nostres aules els.futurs grans homes de negocis,
rectors d'empresa, financers, ha acompanyat sempre, no obstant, la his
r*a .de nostres ensenyaments. Ferò d'aquests homes de negoci i d'empre-
Cel demà, Ja no diem ouè han de fer ni quins problemes fonamentals —

n.»

ds resoldre ni quina orientació han de donar a la vida econòmica de
a nostra pàtria." (895).'Els números del "Butlletí Escolar", havien de
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de constituir certament un bon testimoni de les inquietuds i' del valor de

la tasca educativa i pedagògica del CADCI, deixant a un costat les perspe£

tives ideològiques de les nue partia, i precisament, també, en aquest seri

tit del lligam d'aquestes amb les anteriors (896).

A part d'altres actuacions de la Secció (897), prosseguirien la seva tas-

ca les seccions especials de Taquigrafia, eue se centraria fonamentalment

eri els cursos de tanuigrafia catalana i castellana (898), i que es reorg_a

nitzaria l'agost de 1916 amb el nomenament d'una nova junta, presidida —

per Carles Pobla (899); la de Fotografia que comptaria amb un laboratori

fotogràfic (900), 1 organitzaria concursos (901). excursions (902) i con-

ferències (903); i la d'Esperanto oue donaria pocs senyals de vida fins -

nue es reorganitzaria també l'estiu de 1918 (904).

Ja hem escrit en un altre lloc com per les mateixes dates que Fuig i Este

ve, dimitia Joan Bas i Soler oue era substituit el 15 desembre de 1917 —

per Joaquim Sans i Quintana, elegit a la Junta general del 15 de desembre

de 1917 (905). Bas i Soler, president des de Juny de 1909 de la Secció — -

d'Educació i Instrucció, havia protagonitzat una feina molt brll.lant, co-n

el mateix butlletí "Acció" destacava: "(...) la seva tasca ha estat meri-

tissima, ja que les Escoles ¡Ylercantils Catalanes del Centre, degut en

gran part al desvetllament d'En 3as, han arribat a un grau d'esplendor —

tan immens, que són l'admiració dels visitants i són una poderosa arma de

Cultura per als nostres consocis, pue han arribat, enguany, a fer expedir
3 la Secció la Quantitat màxima de mil dues centes matricules en el mes -

°e sete-r.bre" (906). La mateixa Junta que havia presidit Joan 3as, i que -
Sl>a ho era per Jop.quim Sans, completaria la sistematització dels estudis

de les escoles del Centre amb la introducció de la figura del director de

*es Escoles, si bé la realització del projecte no fóra duta a terme fins

després de la renovació parcial de la Junta de Govern de la Secció, el —

JUr>y de 1910 (907). "Acció" de setembre de 1910, eïectivament, comunicava
el nomenament d'un director de les Escoles ÍYIercantils Catalanes en la per_

sona del professor de les mateixes Ferran 3oter (908).

a ̂ ateixa evolució i els mateixos trets definidors que trobàvem a les —
pi .

aPes anteriors per a definir l'actuació i les motivacions de la Secció
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d'Educació i Instrucció, ens servien a l'hora de resumir el que aquesta

mateixa secció feia entre 1314 i 1913. De la mateixa manera, passa amb la

Secció de Socors [flutus, la història ce la qual ve afaiçonada per la cont_i

nultat i la progressió de la seva tasca. Lògicament, aquesta secció no és

font de conflictes com la de Propaganda Autonomista o Organització i Tre-

ball, però la seva labor mutualista ens ajuda a configurar la imatge del

CADCI. Tanmateix, com ja hem assenyalat en un altre lloc, la Secció expe-

rimentaria directament tant les conseqüències directes de l'esclat de la

guerra sobre el comerç en els primers moments, com l'epidèmia de tifus -

que os produí la tardor de 1914 a Barcelona. Tot plegat es traduiria en

l'augment de pagaments de subsidis per cessantia i malaltia a part d'al —

tres actuacions (909).

La progressió de la Secció de Socors iïlutus tindria la seva indicació més

externa en l'augment de socis, que passaven de 1170 l'agost de 1914 a ----

3Db4 el Juny de 191S (910), i pel que feia a les seves actuacions, subrat-

llem, en especial, els acords de la Junta general extraordinària del 24 -

d'abril de 1915 (911), pels ouals foren creades dues seccions especials,

1 '"Agrupació ITútua" de subsidis en cas de defunció (912) i la Secció £s —

pecial Federada a la Quinta de Salut "La Alianza", amb la qual cosa es —

complia amb l'acord del 13 de Juny de 1914 (913), fent extensiva la fede-

ració amb "La Alianza" a tots els socis del Centre, "en lloc d'estar cir-

cumscrita als de la Secció" i, essent, del 1 de Juliol endavant, volunta-

ba l'adscripció a la Quinta (914); per una altra banda, aquella Junta g_e
neral aprovaria l'adhesió de la Secció al Refugi fnutual, "creat per la —

Unió i Defensa dels iTontepius de? Barcelona" (915) i l'autorització a la -

Junta de govern "per a encarregar a un actuari, la revisió dels valors de

-eccló", tasca que assumiria iïl. Bazin, "base tècnica de les rectificacions
essenclals dels Estatuts, així com també l'orientació d'una estructura g_e
ntjlnament mutualista' i de la més possible eficiència" (916). Aquest tre-
aH, efectivament, fóra la base de la reforma dels estatuts de la Secció,

iniciada el 19 d'abril de 1917, amb 1 '"assessorament i consell" de Pere -
n '
u°romlnes (9Ï7). Segons "Acció" d'abril de 1932, els nous estatuts conso-

oaven "l'actuació i el prestigi passats, i afermaven "les seguretats i

s que precisen en aquestes institucions per 1 'esdevenidor" (918).
a tasca del Dispensari i el pagament de polices pels diferents subsidis,

^Pletava aquest quadre (919). Recordem, en aquest sentit, com el 11 de y

*9 de 1915, la Secció de Socors íYlutus inaugurava oficialment el nou dis_ ;
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pensar! clins de la setmana de festes de l 'aniversari del CADCI que coin-

cidiren, a més a més, amb l 'acabament de les obres d 'habilitació' del nou

edifici del Centre (920).

A part d'altres actes i de diverses conferències, organitzades per la —

Secció de Socors filutus (921), la Junta general del 15 de Juny de 1918, -

completava les actuacions d'aquesta etapa amb el nomenament de dues pe- —

nències perquè duguessin a terme els estudis i treballs escaients per a

la creació de dues noves seccions especials, de "reaasegurança mutual", -

per a llargues malalties, i de socors mutus per a "dones parents dels s£

cis", la creació definitiva de les quals es duria a terme en el període

proper (922); i amb el nomenament, finalment, d.'una "Comissió d'estadís-

tica" (923). '

La Secció Permanent de Socors iïlutus, aconseguia de posar-se, segons f\'o —

guer i Comet "a la davantera de les nombroses institucions de tal caràc-

ter existents avui a Catalunya". "En efecte -prosseguia-, ocupa el quart

lloc entre les mutualitats de Catalunya quant al nombre d'associats, que

són avui a la ratlla dels 3.CCO, tenint en l'actualitat en caixa -oue es

nodreix de les quotes dels seus socis propis i del 15% de la recaptació

total del Centre un-capital d'aprop de 100. CDO pessetes (924). La Secció

passa subsidis en els cassos de malaltia, cessantia, invalidesa i defun-

ció. Fer malaltia, durant setanta cinc dies, a raó de 5 pessetes diàries,
si la malaltia és de les oue s'anomenen dp medecina o cirurgia major; i

3 pessetes, durant cinouanta dies, si és de cirurgia menor. Ei subsidi —

per cessantia és de 75 pessetes mensuals, durant dos mesos, o de 17*50 -

Pessetes setmanals, durant cinc setmanes, a elecció del beneficiari, el -

Oüal deu tenir, ouan menys, una antiguetat de dos anys (925) a la Secció.

Fer al subsidi per invalidesa es necessita haver pertanyut deu anys com—

Plets a la Secció, i sera de 75 pessetes mensuals. Aquest subsidi no ha
estat encara distribuït a cap associat. Finalment, per als cassos de de-

, té creada unn .mutualitat especial, per a concedir a les famílies

socis finats quantitats força' importants. La Secció està federada a
la Quinta de Salud La Alianza, a la oual hi té quatre llits propis, i al

°u estatge del Centre hi ha muntat un complet i admirable dispensari —
Ue està a l'alçària dels millors de Barcelona, tant pel que respecta a
terial -tot del més modern- com pel que fa referència al servei mèdic.

es: sis d'especialitat i un de medecina general, un pedicur i una
0 essora en parts hi prerten llurs serveis, que poden ésser utilitzats
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.tant pels socis de la Secció com per tots els del Centre i llurs f ami--

lies, pagant aquests uns petits, ínfims drets: 25 cèntims per cada visi-

ta. Així el nombre de serveis prestats' en el pac temps (escassament mig

any) de la instal·lació del Dispensari, han estat tan considerables, aue,

per al bon ordre del seu funcionament, la Secció s'ha vist precisada a

limitar la concurrència diària al mateix." (92G)

Finalment, remarquem aouí l'activitat de la Secció Permanent d'Esports

i Excursions, que canalitzava l 'esbargiment dels socis a través de l'es-

port i nit jançant . els diversos comitès que n'organitzaven la pràctica -

(927). El gimnàs amb les seves classes i festes gimnàstiques (920), el -

patinatge (929), el tir (930), l'excursionisme (931), l 'atletisme . 1 el -

pedestrisme (932), el ciclisme (933), el futbol (934), el tenis, nou es-

port aquest que era introduït a partir de finals de mars de 1917 i que -

suposava, com s'havia esdevingut amb el Club de ffiar, la popularització -

d'un esport praticat fins aleshores, només, per la burgesia (935); i el

Club de iTar que multiplicaria el seu dinamisme, l'organització de rega-

tes de rem i de vela 1 la participació en concursos i copes de fora —

(935), conformaven. les diverses facetes esportives del CADCI. Aquestes -

es concretaven en els "cicles de concursos" com la "Cursa Nacional Cata-

lana" de gran muntanya el maig de 1915 (937), la instauració dels campió

nats de Catalunya de rem el 7 de gener de 1915 (938), el primer campió —

nat de Catalunya de pedestrisme l'abril de 1917 al Parc de la Ciutadella

(533) o la participació del Club de Pilar en els campionats d'Espanya, en-

tre moltes altres manifestacions esportives (940).

£s evident que aquí sols fem un esment pel damunt de l'activitat esport_i
va del Centre i dels seus associats; tanmateix, aquesta per si sola, heu
r*a fet del Centre una de les principals entitats esportives de la ciu-

tat i de Catalunya, contribuint decisivament, com hem assenyalat, a la

Popularització i Ccitalanltzació de l'esport. Les "copes Autonomia" o de

Catalunya o l'acte de Frat de la Riba, president de la iïïancomunitat de
Catalunya, el 9 d'abril de 1916, "de posar el nom al Salou". 1 'embárca-

lo que el 11 de Juny del mateix any guanyava el campionat d'Espanya —

Instituïen unes mostres d'això darrer (941). 51 abans, esmentàvem l'ar-

ticle de Noguer' i Comet, publicat a 1 '"Anuari de Catalunya" de 1917, per
acabar, esmentarem aquí un altre article, aquest publicat a "La Veu de -
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Catalunya" del 25 d'octubre de 1917 que resum prou bé la impor'tància de

la "cultura física" en el CADCI i l'aportació enriquidora que suposa —

per a la vida del dependent:

"Abans, semblava que no es comprenia el dependent de comerç sense anar

els diumenges a les tardes-a les societats de ball, en llocs tancats, -

amb l'atmosfera viciada, amb un ambient de petites rivalitats i de com-

petències carrinclones one més donaven matèria al sainet que al drama,

oui escriu acuestes ratlles recorda haver tingut- anys enrera-ocasió de

tractar alguns dependents,, i recorda, com si fos ara, que les seves cori

verses durant la setmana eren exclusivament sobre el ball del diumenge.

Records del diumenge passat i projectes del vinent. Ja podeu pensar qui

na idealitat animava al jove que passava la setmana a la botiga i el —

diumenge a la sala de La Amistad Inolvidable. No ja els ideals politics

o socials, o de cultura, sinó ni tan sols millorar el seu esdevenidor -

els preocupava. En aouest sentit és el CADCI qui ha fet una revolució.

A l'ensems que ha fomentat la cultura intel·lectual ha impulsat la cul-

tura física, 1 es pot dir oue una i altra han anat paral·lelament. (...)

Ja en els primers temps del Centre es començà amb els exercicis més —

usuals, i aviat es veié oue el peix picava, és a dir, eue l'esnué del -

moviment dessnsopia i atreia als Joves dependents. I s'anaren formant -

seccions 1 caria secció era un petit nucli d'afeccionats oue s'anava ex-

tenent fins a formar contingents respectables. I avui dia pot mostrar -

el CADCI les seccions de futbol, de tenis i el Club de THar, amb camps -

Propis per s tels Jocs, amb edifici propi per a Club referit, i pot dir

el desenrotllament oue entre els socis han pres l'excursionisme, les —

curses a peu, les curses de muntanya, etc. El CADCI ha arrencat els Jo-

ves dependents de les migrades i artificioses sales de ball i els ha p_o

sat en plena naturalesa. De l'àcid carbònic a l'oxigen, de l'ensopiment

a la vida. I no és que es limitin aouests esports a afeccionats modestos

Que operen en petits cercles d'amics, no. Els afeccionats sobrepassen -

professionals i als futbolistes i els tenistes 1 els corredors del

acaben per poder plantar cara als més renomenats i per portar-los
avantatge. I- això suposa molta pràctica i molta constància: és a dir, -

^olt moviment, molta higiene i molta salut. Al casal del Centre hi ha -
Ur| gimnàs, oue funciona diàriament, vespre i nit, de G a 11, i mal està

desert; i hi ha un servei de dutxes per a tots els socis, i oue és ben
aProfitat. No és cosa estranya veure entre els dependents veritables -

-a*letes (...). En els esports a peu, ha establert el CADCI els campió-
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•pats de pedestrisme i de coscountry. Ferb ço que ha adquirit un gran -

desenrotllament és l'afecció marítima. Anuí, en el Port, està gronxant-

se ufanos el Club de ft'ar proclamat i dient a tothom el que es fs quan -

hi ha voluntat i energia. Cap n 26 embarcacions, lleugeres i esbeltes,

rodegen l'edifici i confirmen .l'esforç. I en són esperades dues més —

d'ïthlis, pernuè la gent del Centre no és de la que es deturi a mig ca-

rnl. I veus aauí corn ha arribat el Centre a fundar el campionat- de rem -

de Catalunya i a guanyar-lo. (...) les varies modalitats de cultura fí-

sica organitzades i Impulsades pel CADCI han agrupat cada una d'elles -

gran nombre de Joves, 1 cada dia n'atreuen més, i ens diuen també oue -

això és un gran bé per tothom; per als Joves, perquè, segons hem dit, -

els arrenca de les distraccions en llocs tancats 1 sovint infectes. I -

per Catalunya, .perquè a l'hlgienitzar el Jovent, millora la generació -

present i la futura, i si al mateix temps que la fa forta Intel. lec tu;a_l

ment, 1 "enforteix corporalment, la millora serà completa. Tinguem en —

compte que si l'acció del Centre es a Barcelona, l'exemple s'escampa, i

Ja té imitadors fora de Barcelona. No fa gaire temps, l'empresari d'una

sala de ball se 'n lamentava:-Abans, aouell floreig de dependents que v_e

nia, 1 ara només hi ha quatre infeliços. Aquesta lamentació simptomàti-

ca de l'entristit empresari ha de causar satisfacció a quants es preocu

Pen del bé del pròxim. I el CADCI és un dels que més se'n preocupen." -

(942)
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"LJna visita, qualsevol nit, a l'estatge del Centre, omple el cor de -

joia i esperança. Aquella joventut que a anuelles hores, que són roba-

des al seu descans, omple totes les grans sales i dependències del Ce£i

tre, «mb remor de vida entusiasta, que en un lloc oeix, recollida se—

riossment, les explicacions d'un professor, en un altre lloc consulta -

llibres o llegeix periòdics i revistes, en un altre practica sans exer-

cicis físics, o conversa amistosament, o cura amb interès fervent de la

direcció i administració de l'engranatge que cadascú té confiat dintre

del gran organisme que constitueix el Centre, anuella joventut dono una

impressió inoblidable de fortitud, de confiança interior, de vigoria mg_

ral i física; aquella Joventut és la força i la selecció de Catalunya."

(343)

Aquesta joventut nue havia d'ésser la força de Catalunya, segons Noguer

i Comet, havia de viure, si més no, una de les etapes més agitades de -

la vida política i social de Catalunya, i amb els mesos de tancament —

del CADCI el 1919, l'etapa de persecucions d'aquest, que començada el -

1915, tindrien la seva expressió més genuïna en la persecució de la prJL

mera dictadura d'aquest segle, la de Primo de ^ivera, i que es renova—

ria després dels fsts del 6 d'octubre de 1034, per a viure, a partir de

llavors, immers plena-ent en els avatars del país.

Noguer i Comet expressava a l'Anuari de Catalunya de 1917, uns comenta-

ris sobre el CADCI, que ens serveixen per a caracteritzar la visió que

els mitjans catalanistes i la mateixa generació que havia fet el CADCI

tenien d'souest: .

Constituït fa uns quinze anys, ha arribat a un grau de plenitud i de —

desplegament, com mai cap altra institució l'hagi tingut a Catalunya: -

numèricament, quant al nombre dels seus associats, és l'entitat avui —

forta del catalanisme i de les primeres dins del moviment associa—

català. £s, podríem dir, un gran Sindicat s base múltiple, que
realitza, en la seva més alta expressió, i noblesa, aquelles tres activ_i
tats que els tècnics del socialisme reclamen de les organitzacions obr_e
res: l'acció sindical, l'acció mutualista, l'acció política, una acció

Política en la més noble accepció del mot; una política d'Idealität, —
allunysda de banderies i partidismes, sols encaminada a la germanor de

°ts els catalans i a la defensa dels drets imprescriptibles de C;¡ta—.
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lunya a la seva llibertat (944). (...) Es aquesta l'organització inte-

rior del Centre Autonomista de Dependents, complicada màquina que fun-

ciona, però, ssmpre normalment, per haver sabut els seus membres tro—

bsr una Justa i sòlida combinació de l'autonomia funcional dels orga—

nismes components emb una ferma i espontània disciplina del conjunt.

Per això, per sí sol, auant al seu funcionament general, Ja realitza -

el Centre una nbra educativa sobre els seus membres, i com a exemple a

la ciutat, obra per si sola lloable en països com el nostre, on impera

una disgregació social quasi anàrquica. (...) No hi ha a Barcelona o a

Catalunya moviment d'opinió, no hi ha empresa patriòtica, no hi ha ac-

tuació social, s la nostra terra, on el Centre no hi tingui intervenció

... quan no és ell qui ho ha indicat. Sense cap mena de dubtes, pot —

afirmar-se que. és l'entitat catalana que més intensa vida por ta ; l'activĵ

tat sorprenent i admirable, de les seves Juntes i Seccions, es tradueix

en una constant, ininterrompuda celebració de festes, de mítlhqs, de —

conferències, d'actes de tota mena, que apleguen generalment nombroses'

gentades, i a les quals les més importants corporacions de Catalunya, -

de tnt ordre i finalitat, oficisls i privades, des de 1'Ajuntament i la

Diputrició de Barcelona fins el més modest sindicat, s'hi veuen represen^

tades. (...) En una paraula, la grandess i l'actuació d'anuesta entitat

són una bella mostra de la puixança del moviment associaclonlsta de Ca-

talunya i orgull per a aquesta." (945)

Amb aquests termes panegírics, però força ajustats a la realitat, per -
Ur> altre costat, de Noguer i Comet, perfecte coneixedor de la vida int_e

rior del CADCI, hom pot cloure ben bé la vida del CADCI en tota aquesta

etapa, de fet, des de la seva fundació fins a 1917-1910. Una etapa que,

significativament, quasi es clou amb la dimissió de Puig i Esteve el no

vembre de 1917 del seu càrrec de president de la Secció de Propaganda -

Autonomista. La propera etapa serà Ja animada per una altra generació -

de dirigents, la de Francesc X. Casals, ÍYianuel Juliacs, Ràfols.i Camí,

Etc., d'una ideologia política molt més esquerrana, com ho prova l'ads-

cripció futura a l'Esouerra Republicana de Catalunya dels dos primers i
a l'T Unió Socialista de Catalunya del darrer, més radicals socialment,-

sense però deixar-se endur per les posicions que esclatarien a la Sego-
na República. La Secció d'Organització i Treball fóra la protagonista

Principal de la nova etapa, marcada per les agitacions socials de la —
Cl>isl dels "feliços vint". Tota una altra sensibilitat traduirien ales-

hores les manifestacions del CADCI.-El nucli renovador que havia comen-
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çat a manifestar-se en snuesta etapa de 1914-1918, es farà -molt més pr_e

sent, sobre•tot en aquesta secció esmentada. Tanmateix, els Casals i Ju

liacs. sprofunrielxen una evolució de més presencia-social, amb la funda-

ció de la Federació de Dependents de Catalunya, però no suposen pas una

ruptura, com ho prova el fet que lYïanuel Juliacs personificarà el grup -

dels "grans", enfront dels "joves", encapçalats per Jaume Cardús, a les

eleccions per la renovació del Consell Directiu, el 1934. A la vista, -

doncs, dels anys de desenrotllament del CADCI, l'etapa 1914-1910, es la

darrera d'un Centre de trets sempre permanents i constants, a la recer-

ca d'un equilibri d'actituds -socialment moderades, nacionalment vigoro

ses, però constructives respecte de les diverses opcions catalanistes -

existents-; i la de 1918-1923, ha d'ésser la primera d'un procés de ra-

dicalització social i nacionalista. Tanmateix en relació a l'etapa a ve_

nir -la dictadura, la segona república, la guerra civil-, el période de

1913-1323, serà, pel nue fi? a la vida del Centre, més aviat de transi—

ció, car els conflictes interns no han d'espetegar, corn ho faran a la -

segona república, fins el punt de posar en perill" l'estabilitat del CAD

CI i la seva vida normal. .
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