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INTRODUCCIÓ

La història del Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de

la Indústria de Barcelona, a l'igual que els altres centres de

dependents que varen anar constituint-se per tot Catalunya, ins-

pirats sovint per l'exemple barceloní, presenta un interès nota-

ble, donat que representa l'exemple més remarcable del catalanls

me popular durant un bon nombre d'anys del segle XX. Per a correl.

xer les diverses manifestacions que s'han reclamat del naciona -

lisme català, hom ha d'aturar-se per força en aquesta institució

dels treballadors mercantils catalans»

En el meu treball he procurat descriure amb la màxima exhaustl -

vitat possible, la història, les activitats i l'evolució del Cen,

tre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria de

Barcelona entre 1903 i 1923, és a dir, des de la seva fundació

fins a l'esclat de la dictadura de PrJ.mp de Rivera. He dividit

aquesta etapa en cinc capítols corresponents a cinc períodes con

crets. A cada capítol he situat si CADCI en el context del movi-

ment obrer i del moviment nacionalista a Catalunya, perb l'es-

forç de la investigació l'he dirigit bàsicament a la seva actua-

ció catalanista i social. Finalment, cada capítol l'he completat

amb una descripció breu de les activitats educatives, mutuals i

esportives del Centre, ffl'ha preocupat l'evolució del CADCI i dels

seus animadors, les tendències interiors, les seves connexions

amb els diversos agrupaments polítics catalans, i la; seva contxi^

bució a la història general catalana.

La raó per la que he posat l'any 1923 com ò punt final de la In-

vestigació present, és molt senzilla. La dictadura de Primo de

Rivera modifica de manera coercitiva el desplegament periòdic i

normal de les activitats del CADCI fins arribar a lliurar aques-

ta entitat a lea mans dels Sindicats Lliures. Per aquesta raó la
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data de 1923 fou la triada per a separar l'època que he treba -

Hat de la que esta estudiant el company Joaquim Ferrer i Roca

(el CADCI entre 1923 i 1939).

Per a procedir a l'elaboració d'aquesta tesi m'he servit de les

fonts indicades al final del text (volum primsr). Aquestes han

estat dividides en cinc seccions: la primera, Obres generals,

m'ha ajudat a situar el CADCI dins del seu context exterior, ert

cara que alguns dels llibres esmentats contingui alguna dada

concreta sobre el Centre, sempre 1 quan aquesta no sigui d'im -

portañola cabdal. La segona, Obres específiques i fonts manus -

crites, relaciona aquells textos fonamentals per a la història

del CADCI o que incloguin informada o comentaris d'interès per

a la història del Centre. La tercera secció inserta ela diaris

i les publicacions periòdiques utilitzades -Ja que he mirat

molts més periòdics- tant per al context com per als altres,

camps d'actuació del Centre Autonomista de Dependents del Ço -

merç i de la Indústria. La quarta compren.els periòdics, fulls

i opuscles editats directament pel CAOCI o la publicació dels

quals fou promoguda principalment pel Centre. Hi figura també

"Lluita", portantveu de la Federació dels Dependents de Catalu-

nya, pel paper que Jugava el CADCI en la seva elaboració 1 edi-

ció i pel valor dels seus articles pel que fa al nostre tema.

Finalment, una llista de testimonis orals completa les fonts em

prades.

Els arxius i biblioteques consultades han estat bàsicament tres:

l'Axxiu Històric iïiunicipal de Barcelona, la Biblioteca de Cata -

lunya i la Delegació Nacional de Serveis Documentals a Salaman -

ca. Altres biblioteques com la de la Universitat de Barcelona,

l'Ateneu Barcelonès i la Biblioteca Ards contenen poques publl -

caclons per al tema del nostre interès.

El text de la història del CADCI i la bibliografia emprada es.tdn

contingudes al primer volum, les, notes de cada capítol al segon

i l'apèndix al tercer. Finalment, i per acabar, he d'agrair l'a?-

Jut prestat pel doctor Josep Termes, i Ardévol, director d*aques-

ta tesi» Les seves nombroses i valuoses indicacions i suggerí -

ments han estat molt importants per a ml, encara que probablemen'

no hagi estat sempre prou capaç d'extreure1 n totes les possiblll^

tats que oferien.
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LA PRIMERA ETAPA: AUTONOMIA, 'EDUCACIÓ I MUTUALISTE (1903-1910)

1. ELS INICIS (1903-1905)

Situació de la dependència catalana a primers de segle

Es difícil d'escatir el nombre més o menys exacte de dependents del

comerç i de la indústria (1) així com donar una relació precisa de

la seva situació partint d'una comparació entre salaris i cost de -

la vida, car als anuaris estadístics de la ciutat ds Barcelona, el

grup "dependents" no hi figura. Igualment no figura aquest grup sis

Anuaris d'Estadística Social de Catalunya ni als Butlletins del lYlu-

seu Social de Barcelona. Tan sols sabem, per l'Anuari Estadístic de

la ciutat de Barcelona de l'any 1902 (2) que en el ram del comerç -

(Bancs, comissió i comerç en general) hi treballaven 17.017 perso—

nés. Però ignorem la composició d'anuestes persones i, concretament

el nombre d'empresaris, caps i empleats respectivament. Tan sols p£

dem donar xifres estimatives, tretes dels disris, i sense poder~ne

oferir cap garantia. Així, per exemple, "La Veu ds Catalunya" del -

13 d'octubre de 1904 indica que el nombre de dependents supera els

deu mil. La revista del CADCI "Acció", en el seu número ds maig de

1914 indica la dada de 30.000 dependents, com a recordatori del nom

bre de socis que encara cal guanyar per arribar a aquella xifra.

Tot plegat ben poca cosa.

Igualment, a l'hora d'assenyalar la situació social dels dependents

ens haurem de refiar només del que ens diu la premsa o els fulls —

dels mateixos dependents, o els escrits o records orals de vells —

membres d'aquest grup social. La primera constatació que podem do -

nar a la vista del material consultat (3), és que si el dependent-

podia ésser anomenat "treballador de coll i corbata", per a diferen

ciar-lo de l'obrer manual, aquesta diferència s'aturava aquí. Carrs^

ras i Palet, en els seus records sobre el CADCI (4) ens parla de —

Jornades de treball de 12 i 14 hores "tancats en botigues fosques.-

sense veure mai el sol (...) menjaven i dormien a caprici dels boti

guers". El treball en règim d'internat era una de les notes més im-



portants que marcava la vida de molts dependents, la supressió del

qual es demanava constantment. \ja reivindicació de la "vida externa"
figura en el lema de capçalera de "Nuestro Programa" (5), portant—

veu de l'Associació de lo Dependència mercantil, una de les enti —

tats més dinàmiques dels primers anys de segle (6). I la veiem rei-

vindicada en data tan tardana com la de 1921, a l'Assemblea de la -

Federació de Dependents de Catalunya, celebrada a Reus (7). Diu per

exemple Amanci Domínguez, en aquesta assemblea: "Si la inspecció sa

nitàrla exercís el comes que la Llei finercantil del 4 de Juliol li -

encomana, seguint un criteri rigurosament higiènic i classifiqués -
les habitacions destinades a dormitoris dels dependents, atenent-se

als principis de la medicina preventiva, el noranta i cinc per cent

de les habitacions destinades per a alberg als pobres esclaus in

terns de Barcelona, tindrien que rebutJar-se com impròpies per habi

tació humana: " (8)

A aquesta situació cal afegir-hi la manca de salaris suficients, de

seguretat en el treball, de repòs dominical, la manca de tota .limi-

tació a la Jornada de treball, la manca de cultura, etc.. Per a —

fer-hi front, i a desgrat que l'individualisme i la rutina eren ma-

jors en aquest grup social que no pas en els treballadors de fàbri-

ca, a causa de la seva major dispersió, no mancaren grups de depèn-
*

dents relvindicadors de millores per a aquests. Ja durant el segle

XIX no havien mancat les entitats de dependents (9). Segons L'Anua-
ri Estadístic de Barcelona de 1903 hi havia a Barcelona 6 societats

de dependents (1C). D'aquestes, la més activa en aquests primers —

anys de segle fou l'Associació de la Dependencia Mercantil, entitat
de caire sindical que reivindicava l'associació dels dependents, la
limitació d'hores de treball, el descans dominical, la vida externa
i el salari mínim (11). Aquesta entitat, fundada el 1893, impulsà -

la creació d'una Federació Espanyola de Dependents del comerç (12).

J. durant aquests anys, especialment en els conflictes que motivà la
Llei de 1904 sobre el descans dominical, encapçalà el moviment des-

tinat a fer realitat aquest repòs setmanal, íTés tard veurem aquesta
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associació com una de les impulsores de "Solidaritat Obrera"el 1907.

El repbs dominical fou una de les reivindicacions socials que més -

esperona els dependents al llarg d'una bona colla d'anys del primer

quart de segle vint. Els mítings (13) les manifestacions, les tren- -

cadisses de vidres de botiguer foren esdeveniments normals els diu-

menges a Barcelona.

Però, fou el 1904 quan aquest moviment prengué especial virulència.

Després de les repetides reivindicacions dels dependents, al llarg

de les principals ciutats de l'Estat Espanyol, durant aquests anys,

Dato va presentar al Parlament un Projecte de Llei sobre el descans
dominical que no arriba a discutir-se. Aquest projecte és el que —

(Tiaura reproduí des del Ministeri de la Governació (14). El 17
d'agost de 1904, [Tiaura remetia al rei el decret del ministeri de la

Governació aprovant el reglament per a l'aplicació de la Llei del -
Descans Dominical que havia de començar a regir a tot l'Estat Es -

panyol el primer de setembre. El 19 d'agost era signat pel rei,però

la premsa madrilenya, o, millor, part d'aquesta ataca el decret tot

fent-se ressò d'interessos del patronatge mercantil i industrial.
Pel que feia a Barcelona, els organismes econòmics es manifestaven

favorables a la legislació sobre el repòs dominical. La Cambra de -

Comerç de Barcelona, per exemple, adreça un telegrama al (Ylinistre -

de la Governació tot inoicant que veia amb gust la implantació
d'aquesta mesura, si bé considerava que en algunes indústries s'haju

ria d'adaptar amb lleugeres modificacions (15). Igualment el diari

"La Veu de Catalunya" es manifestava favorable al reglament. Però,-

molts propietaris de botigues, per raons òbvies d'egoisme comercial,
eren contraris al descans dominical. Els dependents tingueren por -

què el reglament fos paper mullat i desenvoluparen una intensa tas-
ca de proselitisme a favor del decret esmentat (16).

El 11 de setembre fou el primer diumenge en que era obligatori l'ojb

servança del repòs i, segons la informació dels diaris, en línies -
generals fou respectat pels establiments. De bon matí començaren a
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circular comissions de la Federació de la Dependencia (Mercantil —-

pels" districtes barcelonins amb la finalitat de vigilar el compli -

ment de la Llei. Amb tot, no deixaren de donar-se casos d'infracció"

i d'actuació violenta de grups de dependents contra les botigues —

obertes (17). Els dependents, aquest i els diumenges següents, de -

nunciaren les infraccions a l'Ajuntament, però aquest mantingué una

posició passiva que exasperà els grups més actius, rr.anl f estacions,

aldarulls públics, detencions, trencadisses de vidres de les boti -

gues obertes s'anaren repetint diumenge darrera .diumenge (18).

La batalla pel descans dominical eixirà contínuament a la vida pú -

blica amb més o menys intermitencia i anirà estretament lligada al

combat dels dependents de comerç.

Obrerisme, lerrouxisme i catalanismeen els primersanys de segle

Obrerisme, catalanisme 1 lerrouxisme donen color a aquests primers-

anys de segle, i, especialment, els dos primers protagonitzaran la

vida pública del nostre primer quart de segle. Amb la victòria ele£
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toral dels "quatre presidents", el 1901 es manifestà obertament el

catalanisme polític, expressat a -través d'un partit de llarg futur:

La Lliga Regionalista. Per a combatre el catalanisme aparegué el fe_

nornen lerrouxista. Però Lerroux i el lerrouxisme no solament fou un
obstacle per el catalanisme, sinó que incidí negativament sobre el

desenvolupament del moviment obrer. Lerroux alçà enfront del català

nisme, la bandera espanyolista i una demagògia pseudo-revoluciona-

rla, verbalista, i fortament anticlerical amb la finalitat de gal-

vanitzar la classe obrera a favor seu. El resultat fou desviar —

l'obrerisrne del seu camí reivindicatiu 1, sovint, desorientar-lo en

posar-li davant com a terra redemptora "La república" que havien —

d'implantar els "jóvenes bárbaros". Els obrers més lúcids, especial

ment els d'ideologia anarquista, no deixaren de denunciar, ce bona

hora, el perill que representava el lerrouxisme, si bé aquest, mal-

grat els successius enfrontaments entre uns i altres, no desencisa-
defiínitivamsnt la classe obrera barcelonina, fins els esdeveniments-
de la "Setmana Trágica" de 19C9, desencís que esti.Tiulà l'apolitici^

me obrer i afavorí la tendencia anarcosindicalista entre els obrers

catalans. Però, entre la victòria dels "Uuatre presidents" el 1901

i els fets del "cu-cut", el 1905 externament, a la vista dels resul
tats electorals, sembla imposar-se el lerrouxisme. Els treballadors,

en bona part, donaran suport a "l'Emperador del Paral.lelo". I no

hem d'oblidar aquí el desencant dels treballadors davant del fracàs

de les vagues generals üe 1901, 1902 i 1903. (19)

El catalanisme, per la seva banda, a nivell polític, a través de la
Lliga Regionalista i, sobretot després de la mort del Doctor Robert,

decantant-se cada cop més a la dreta i cap a posicions burgeses i -

conservadores, seguint l'orientació de Prat de la Riba i Cambó, en

detriment de la posició més liberal i republicana de Carner 1 SuñoL
(20). Aquesta trajectòria amenaçava de convertir el catalanisme en

un moviment conservador, obrint un solc insalvable entre el catala-
nisme i l'obrerisme. Amb tot, cal no oblidar que, al marge del na -
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qlonalisme tie Prat, existia una altra tradició federalista entre ca'

pes extenses de les classes mitges i classe obrera barcalonines. Pe

rò, el fet és que l'orientació excessivament dretana de la Lliga Re

gionalista provocà malestar dins d'aquest mateix partit i l'escis—

sió fou un fet quan es produí la visita del rei de Barcelona, a pri

mers d'abril de 1904 amb les protestes que originà, entré el sector

més radical de la Lliga, el gest d'un grup de regidors rcgionalis -

tes encapçalats per Cambó d'adreçar-se al rei 021) per a fsr-il ço
néixer les aspiracions catalanistes, en contra -de la decisió presa

anteriorment per la Lliga d'abstendré's de tota manifestació (22)»
Tot plegat dona lloc a una discussió pública entre una tendència i

l'altra (23) i la convivència resultà cada cop més difícil al si de

la Lliga. L'escissió fou Inevitable i el grup dissident de l^orien-

tació que seguia aquella crea el 12 de novembre de 19C4 el setmana-

ri "El Poble Català", que esdevingué mes tard diari (24). El grup -

estava constituït en la seva majoria per. intel·lectuals, professors
i membres de professions liberals. En resultava un grup Intel,lec -

tualment progressiu, europeu, laic, republicà c filo - republicà, -

liberal, més ètic que pragmàtic en politice. El grup per les decla-

racions fetes al setmanari era ben conscient del perill que suposa-

va l'evolució del catalanisme de la Lliga en identificar-se amb els

interessos conservadors 1 dretans (25). Amb tot, el grup sortia mas_

sa tard com per a atreure's el proletariat i part de la classe mit-

ja enlluernada per Lerroux. D'altra banda, l'intel.lectualisme ex -
cessiu, el diletantisme polític i la manca de posicions .socials més

radicals i definides era un fort "handicap" per al grup de "El Po-
ble Català". Tanmateix, aquest anà incidint progressivament dins —

dels sectors populars de la població, especialment durant l'afer —
del Pressupost de Cultura de l'any 1908 i, sobretot, amb la carn - -

panya contra la guerra del (Ylarroc que preludià els fets de la Setrma
na Tràgica. .

L'aparició de "El Poble Català", el novembre de 1904, si més no,si£

nlficava que el perill d'un catalanisme polític reduït a una posi -



ció de simple portantveu d'interessos burgesos i conservadors's'al

lunyava.

malgrat, l'escissió, el catalanisme era una realitat-en un ampli sec

tor de la Joventut dels primers anys de segle. I aquella mateixa e

ra més una manifestació de vitalitat d'un catalanisme -que anava -

esdevenint plural- que no una feblesa. D'altra banda, entre molts

catalanistes, es donava com en el sector anarquista un "apoliticis

me" o rebuig de tota acció política de tipus "partidista" o electo

ral. Aquests sectors de caire nacionalista radical es malfiaven de

les possibilitats reals que oferia el rbgim establert i propugna—-

ven una actuació que podríem sintetitzar en la frase "Catalunya —

primer"; plens d'una forta carrega emocional i sensibles solament

a la reivindicació d'una màxima autonomia per a Catalunya, es des-

entenien de tot el que pugues significar relació política amb fila—

drid. Aquest ideari nacionalista no es diferenciava pas massa, a -

nivell de principis, amb les formulacions de Prat de la Riba, però

sí a nivell tàctic 1 estratègic. La Unió Catalanista era, potser,-

en aquells moments, l'expressió més genuïna del catalanisme " r-o -

polític" (26). Els fets del "Cu-Cut", el novembre de,1905, varen -

conjuntar totes aquestes energies en l'ampli i espectacular movi—•

ment de "Solidaritat Catalana", on s'hi aplega el catalanisme radi

cal, el pragmatisme de La Lliga, el republicanisme nacionalista i

el simplement català de La Unió Republicana, el federalisme i el -

forallsme carií. Tot plegat signe d'una vitalitat evident de Cata-

lunya en aquests primers anys de segle. Vitalitat, dins de la

qual, cal situar l'aparició del Centre Autonomista de Dependents -

del Comerç i de la Indústria. Alhora, la fundació d'aquest centre

era un senyal clar de la penetració del catalanisme en un sector-

popular de la societat barcelonina.
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Orígens 1 desenvolupament del CADCI. Les primeres seccions«

Dins de la problemàtica que plantejava 1'existència d'un ampli grup

social com era el dels dependents i dins de la societat catalana —

que va prenent progressivament consciència de la seva realitat na-

cional, cal situar l'aparició, a primers de març de 19Ü3, del CADCI

(Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria), u-

na entitat nascuda amb l'objectiu de " crear una nova força que al-

costat de les altres, que en el nostre pals existeixen, lluiti amb-

fe i ardor per la santa causa de les reivindicacions catalanes w i,

alhora, per a difondre "la instrucció i cultura entre la dependen—

eia mercantil i industrial" (27) com a mitjà per a aconseguir "el -

millorament moral i material de què tan necessitada està la nostra -

classe", segons un full explicatiu del CADCI 1 reproduït per " La -

Veu de Catalunya" el 14 de maig de 1903 (2B).

Al cafè de "Els quatre gats" de Barcelona, al voltant d'una taula,-

i després de diverses reunions, prengué cos i realitat la idea de -

crear el Centre, fruit de les inquietuds d'una colla d'amics, tots-

ells Joves dependents, "agermanats per llur amarat patriotisme 1 —-

per unes iguals ànsies de perfeccionament" (29). 14 foren els qui -

signaren l'acta de constitució a primers de març de 1903. Els seus-

primers estatuts foren aprovats abans del 7 de març d'aquest any —

(30). El domicili del CADCI s"establia provisionalment al cafè riels-

IV Gats, però el mes de març mateix la Jove entitat es domiciliava-

al número 17, pis principal, del carrer de la Borla, rellogada al -

local de la "Asociación de Joyería y Platería". El seu primer con—

sell directiu quedà constituït de la manera següent:

President: Carles Font i Rovira

Vice-president: Baltasar Fiol 1. ÍDarti

Secretari: Antoni mir l Albanell

Vice-secretari: Ramón Nogués i Casas

Tresorer: Jaume mestres i Grifoll

Comptador: Ramon Pérez i Ibàfiez

Bibliotecari: (Ylanuel de Bofarull i Artés
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Vocals: Antoni Teixidor i filas Juan

Antoni Oliva i Boada

Francesc Rull

Josep Mayóles i Duna

11 persones en total (30 bis). És a dir que, en aquests primers mo-

ments, gairebé tots els socis fundadors tenien un càrrec a la Junta,

la qual d'altra banda, estava estructurada de faisà tradicional.Com

hem vist pel full citat abans, els primers objectius de la Junta se

centraren fonamentalment en la propagació de la doctrina autonomis-

ta i en la instrucció i formació dels dependents» D'aquesta manera,

els fundadors-englobaven el seu ideari catalanista i la seva volun-

tad de millora i progrés dels dependents, progrés que ells conside-

raven s'havia ce realitzar mitjançant l'ensenyament. Fer a complir-

aquests objectius es crearien les seccions de Propaganda -després -

Secció Permanent de Propaganda Autonomista- i la d'ensenyament -més

tard Secció Permanent d'Educació i Instrucció, la màxima realitza-

ció de la qual serà la creació de les Escoles fílercantils Catalanes-,

Eï Centre anà creixent entre la data de la seva fundació, a primers

de març de 1903 i el setembre de 1904, en què l'aprovació d'uns

nous estatuts donà Ja la seva estructuració clàssica al centre. De

bell antuvi, el Consell directiu del centre, directament, o la sec-

ció de Propaganda, oferiren la sala d'actes a diversos conferen

ciants que desenvoluparien tota mena de temes, bona part dels quals

dedicats a les reivindicacions catalanistes (31). Les seccions ana-

ven creant-se i realitzaven les seves primeres tasques. El primer -

d'abril de 1903 neixia la secció d'excursionisme (32). Pel Juliol -

es formava oficialment la^rsecció de propaganda (33). El 1 de novem-

bre d'aquest mateix any es creava la secció d'ensenyament (34), la

mitjans de novembre s'inauguraven les primeres classes, fetes en —

condicions ben magres, a l'entorn de dues taules de fusta blanca, -

unes quantes cadires de boga i una cortina que partia la sala per -

la meitat, amb la llum feble d'un bec de gas. L'aritmètica fou la -

primera matèria que s'impartí, a càrrec de Josep Sala 1 Ricol. »

Un incident amb la Junta de L'Associació de Joieria 1 Platería (35)
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i la insuficiència del local (35 bis) per a qualsevol pla d'ensenya

ment, per mínim que fos, obligà els impulsors del CADCI a cercar —

nou domicili nue trobaren al carrer de la Palla pel gener de 1904 -

(36). El 20 de febrer s'inauguraren el local i les classes, les

quals responien Ja a un cert pla concret (37).

El canvi de local i l'inici de les classes comportaren un augment -

de socis i d'alumnes (38). Igualment, la campanya per a captar nous

socis protectors suposà per al centre un augment Important d'ingrés

sos i un punt de partida per a realitzacions més ambicioses.

El Centre donà un nou pas endavant i pel mes de rnaig de 1904 es for

mà una comissió encarregada d'estudiar la constitució d'una german-

dat o mutualitat por als socis del centre f39). Aquesta germandat -

esdevendria, pocs mesos després, la Secció Permanent de Socors fïlu—

tus.

L'expansió d'activitats plantejà la necessitat de reestructurar el

centre i de revisar-ne els estatuts. El 18 de setembre de 1904, L'¿s

semblea de socis -el Consell General- aprovava els nous estatuts.—

I, alhora, que es produïa aquesta revisió, el creixement del centre

i de les seves tasques obligava a canviar novament de local. El 6 -

de setembre es llogava un estatge més espaiós al número 12 del car-

rer Montjuïc de Sant Pere (40).

En començar el curs 19o4-1905, el Centre havia superat amb èxit els

problemes que planteja tota institució novella. I havia pres una —

fórmula definitiva d'organització a base de seccions permanents amb

àmplia autonomia al seu si i de seccions especials que depenien de

les primeres. De moment eren tres les seccions permanents definides

en els estatuts de setembre de 1904: Propaganda Autonomista, Educa-

ció i Instrucció, 1 Socors fYlutus, amb una secció especial, la d Ex-

cursions que depenia de la secció permanent d'Educació i Instrucció

(41). Autonomisme, educació i mutualisme, constituïen els tres ob—

Jectius sobre els que es desplegava la tasca animosa i plena de vi-

talitat dels .Joves dependents del centre. ÍYlés de 400 alumnes es ma-

triculaven a les classes del curs 1904-1905 en les recent creades -
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Escoles mercan LIIs Catalanes, escoles que suplien les que "l'estat

no "sosté", segons paraules de Puig i Esteve (42) i que responien a

unes necessitats d'ensenyament professional mercantil insuficient-

ment atès pels organismes oficials.

Els 14 primRrs socis fundadors esdevenien 130 pel setembre de 1904

(43) 1 les sol·licituds d'(entrada al centre no s'aturarien. El CADCI

cridava Ja l'atenció de la premsa catalanista, la qual comença a de

dicar-li espais remarcables (44).

El CADCI segons els estatuts de 1904

No sabem res dels estatuts de 1903, aprovats pel governador civil a

primers de març i que constituïren l'esquema organitzatiu durant un

any i escaig. Sabem, també, que foren revisats en una junta general

de socis el primer de novembre (45). De bori començament el Centre -

estava format per dues seccions: ensenyament i propaganda; dins de

la d 'educació o ensenyament se situava la secció especial o subsec-

cló d'excursionisme. ÍYlés tard, entrat l'any 1904, es formà la sec—

ció de Socors mutus. Pel que fa als socis, de bell antuvi, es divi-

diren en socis ordinaris o actius i protectors. Els primers havien

d'ésser obligatòriament dependents, mentre que els seyons podien és

ser propietaris o botiguers establerts pel seu compte. Solament els

socis actius podien ocupar càrrecs a la Junta, i havien d'abandonar
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los i deixar la seva condició de soci ordinari p actiu si esdevé—

nien propietaris ds comerços (46).

Foren els estatuts de 1DG4 els oui donaren la pauta d'organització

al centre que, en línies generals, Ja no abandonà més, sobretot —

pel que fa a l'organització de seccions permanents que posseïen, -

com en un altre lloc s'ha dit, una ampla autonomia. L'activitat —

creixent dels fundadors del CADCI a 1'hora que obligava a canviar

diverses vegades de local obligà a una renovació a fons dels esta-

tuts de l'entitat. Amb anuesta finalitat darrera, el 31 de Juliol

de 19D4 es nomenava una ponència de reforma dels estatuts formada

per Manuel d's Dofarull i Artés, fflartí Castañeda, Josep Bordas i

Baltasar Flol. Aouesta ponència presentà un projecte d'organitza—

ció del centre sobre la base de les tres esmentades seccions perma

nents: Educació i Instrucció, Socors fYlutus i Propaganda Autonomis-

ta, regida, cada una, per una Junta de govern, el president i vo-

cal directiu de la qual serien, per dret propi, vicepresident i —

vocal respectivament del Consell Directiu del Centre.

Presentat el projecte el 26 d'agost al Consell Directiu, aquest —

l'aprovà íntegrament i nomenà, tot seguit, tres comissions per a

organitzar les seccions esmentades (47). Aquesta activitat reorga-

nitzadora es consumà el 7 de setembre amb una reunió general de so

cis, de caire preparatori i amb la celebració d'un Consell General

Extraordinari, el 18 de setembre, el qual aprovà els nous estatuts

presentats pel Consell Directiu i que plasmaven la nova reestructu

ració de l'entitat; aprovats els estatuts fou elegida la nova Jun-

ta per al curs 1904-1905 (48). El 22 d'octubre el Consell Directiu

aprovava els reglaments de les seccions permanents d'Educació i —

Instrucció 1 de Propaganda Autonomista 1 el 5 de novembre aprovava

el reglament interior del centre (49).

El model d'organització que marcaven aquests estatuts estava afai

çonat, com hem dit més amunt, sobre la base de seccions permanents,

les quals, per la seva banda, podien englobar seccions especials.-

L'autonomia de les seccions, com també ha estat dit, era una de —

les notes més remarcables de l'organització del CADCI. La Junta ge
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neral de cada secció permanent (49 bis) elegia els membres de la se

va respectiva junta rie govern, el president 1 primer vocal de les

quals entraven a formar part del Consell Directiu del Centre com a

vicepresirient i vocal directiu. D'aquesta manera, pel que feia al

Consell Directiu de tot el Centre, solament el president, secretari

general, caixer i bibliotecari eren elegits pel Consell General de

socis ordinaris o actius de 1'entitat.

La lectura atenta d'aquests estatuts ens permet de copsar la menta-

litat dels forjadors del centre.a més a més de l'estructura del ~

CADCI. Aixi, per començar, veiem com l'article primer d'aquests es-

tatuts (50) manifesta:

" El Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria

té per objecte el millorament moral i material dels individus de —

la classe 1 la propagació dels principis autonomistes. Per aconse—

guir aquests objectius es valdrà de diferents medis, tais com l'en-

senyament, les conferencies, la lectura 1 converses, el conreu de

les ciències i de les arts, l'excursionisme i els esports, la crea-

ció de caixes de previsió i socors mutus, la premsa, el míting i -

tots aquells que, dintre la llei, les circumstàncies aconsellin."

(51).

L'estructuració abans descrita responia clarament a aquest ideari -

(52). Seguint la lectura d'aqutSsts estatuts hom pot adonar-se de -

manera concreta dels diversos aspectes organitzatius del centre. Ja

hem parlat de les seccions permanents organitzades segons un regla-

ment interior propi, redactat i elaborat pels socis de la secció ma

teixa, i que havia d'ésser aprovat pel Consell Directiu del Centre.

Pel que feia als socis de l'entitat, aquests es dividien en funda—

dors (ingressats abans del 24 de febrer de 1904), numeraris i pro—

tectors. Els numeraris eren els ingressats després de la data del -

24 de febrer esmentada i havien de reunir la condició de dependent.

Els protectors estaven formats per aquells que no reunien la condi-

ció de pertànyer al grup social de la dependència mercantil í indus

trial i que pagaven quotes especials alxi com per aquells socis nu-
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merarls que, en establir-se pel seu compte, havien de deixar llur-

anterior condició de soci numerari« El soci, en ingressar al cen-

tre, havia d'inscriure's obligatòriament almenys en una secció per

manent. La quota era de 18 pessetes anuals i voluntària la dels -

protectors.

Els socis numeraris tenien veu i vot a les assemblees generals p -

Consells Generals -ordinaris o extraordinaris- i eren electors i e

legibles per a qualsevol càrrec. Els protectors solament tenien —

veu i eren elegibles, només, per als càrrecs de caixer i sub-cai-

xer de la Junta de Govern de la secció permanent?: de Socors llflu—

tus (53).

El Consell Directiu del Centre es renovava cada dos anys, tret —

dels càrrecs de president, vice-presidents i secretari general que

es renovaven cada any. Segons aquests estatuts,, tots els càrrecs e

ren reelegibles. L'article 21 assenyalava les atribucions del Con-

sell Directiu: admissió de socis, reunir les seccions per a fins -

que trascendeixin les mateixes, reformar el reglament interior, ço

sa que havia de posar en coneixement dels socis, fer complir els -

estatuts, els reglaments, els seus acords i els dels Consells Gené

rals, ésser àrbitre de les qüestions que puguessin plantejar-se en

tre les seccions permanents i entre aquestes i les seccions especi

als i resoldre qualsevol dubte no previst en els estatuts o en el

reglament interior. Els acords del Consell, finalment, eren execu-

tius si bé podien ésser revocats pel Consell General de socis.

El Consell General de socis, per la seva banda, havia de reunir-sq

si més no, un cop a l'any i d'una manera extraordinària quan el -*•

convoqués el consell directiu o bé ho sol.licitessln les 2/3 parts

dels socis actius. Els acords del Consell General eren vàlids fos

quin fos el nombre d'assistents, si bé per a la reforma dels esta-

tuts calia l'assistència de la meitat més un dels socis numeraris

i l'assistència de les 3/4 parts per a la dissolució de 1»entitat.

En segona convocatòria, cas que en la primera no haguessin assis-

tit el nombre escaient de socis, al cap de vuit dies de la prime—
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Els estatuts preveien la creació d'una comissió mixta per a resol—

dre els possibles conflictes entre les seccions permanents i el Con

sell Directiu.

El Consell Directiu, dins dels 3G dies d'ençà de la seva presa de -

possessió, havia d'elaborar i acordar el pressupost general indi——

cant els capítols que pertocaven a les seccions. La Secció Perma

nent de Socors íYiutus, a més de la subvenció corresponent, tindria -

consignat el 15% del total de recaudado de les quotes.

El llenguatge" oficial del centre era el català, si bé podia usar

se'n qualsevol altre si les circumstàncies ho aconsellaven. El cen-

tre no podin adherir-se a cap altra associació i havia de conservar

sempre el seu caràcter autonomista. Aquest article, el que feia re-

ferència a l'oficialitat de la llengua catalana i el 33 (prohibició

d'ocupar-se el centre d'afers religiosos així com Jugar als "prohi-

bits"), no podien modificar-se ni suprimir-se.

En cas de dissolució, la secció permanent de Socors íílutus, atenent-

als interessos creats, podria restar constituïda en associació amb-

vida independent. . .

El IB de setembre eren signats aquests estatuts pel president Al—-

fred Bertran, el qual cloia aquest dia la seva tasca de president.-

Pel que feia al Reglament interior, aprovat el 5 de novembre de

1904, els socis podien presentar propostes, per escrit, al Consell

Directiu 1 al Consell General, amb dos o tres dies d'antelació.

Les votacions, tant a les Juntes directives com a les assemblees ge

nerals, havien d'ésser personals i intransferibles; hom prohibia —

completament les eleccions i votacions per aclamació. Aquestes podi

en ésser; ordinàries (s'aixequen els qui voten negativament, roma—

nen asseguts els qui ho fan positivament), nominals (el vot s'emet

en veu alta) 1 secreta (amb paperetes) (54).

Dels reglaments de les tres seccions permanents (Educació l Instruc
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cantils Catalanes, Propaganda Autonomista (56) 1 Socors fflutus), ens

aturarem un xic en el d'aquesta darrera secció. La seva finalitat,-

segons l'article primer dels seus estatuts particulars, era la de -.

"socórrer els associats en casos de malaltia, cessantla i Invalide-

sa, o a llur família o hereus en cas de defunció del soci."

Aauesta secció era l'única en la Junta de la qual hi havia dos càr-

recs directius (caixer i sub-caixer) que havien de recaure obllgath

riament en socis protectors.

Segons aauestß estatuts, els socis malalts tenien dret.ja ésser as—

sistits gratuïtament pel metqo contractat per la secció, a cobrar -

un subsidi de cinc pessetes diàries durant 75 dies, si les malalti-

es eren de cirurgia rnajor, i de 3 pessetes durant 50 dies, si eren-

de cirurgia menor. El soci acomiadat del seu lloc de treball "per -

motius que no afectin a sa honradesa i prohlbitat" i que fes més de

dos anys que pertanyés a la secció, podria sol·licitar un subsidi -

de 75 pessetes.mensuals a cobrar durant un màxim de seixanta dies -

l'any. Es preveien, també, socors d'invalidesa als socis que hagués

sin pertanyut, almenys 10 anys, a la secció, per una xifra de 75 —

pessetes al mes durant el temps d'invalidesa. Es preveien igualment

consignacions per defunció aue variaven segons 1'antiguitat del so-

ci (57). Finalment, la secció podia tenir socis que residissin fora

de Barcelona.

En conjunt, doncs, els estatuts i reglament del Centre, reeixiren -

força a donar una organització dinàmica a l'entitat, descentralitza

da (58) a fi que totes les seccions poguessin donar el màxim de si,

i amb prouta coordinació i unitat com perquè s 'evités tot perill de

dispersió o disgregació. La flexibilitat que saberen donar els pri-

mers socis al centre, aixi com la seva Joventut 1 activisme, aconse

gulren ds crear una plataforma popular autonomista 1 socialment di-

rigida a l'ensenyament, l'esport i el mutualisme, i que pas a pas -

esdevindria el centre dels dependents de" Barcelona per excel·lència;

imatge del qual serien els nombrosos centres de dependents que s'a-

nirien espargint per la geografia catalana; Sabadell, Terrassa, ÍYlan
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El Centre davant dol prec és c aj.n 1 a n i s ta.

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

Barcelona, en adoptar el nom d'autonomista definia Ja, de bon comen

çament, el seu caràcter catalanista. Si socialment, com hem pogut -

veure pels estatuts i com més endavant assenyalarem, el centre se -

situa dins d'una línia moderada i mutualista que el feia presentar •

com a modèlic a un Ramon Rucabado, soci del centre i escriptor i —

conferenciant de caire social conservador (59), el seu catalanisme

era total com indiquen prou els articles dels seus estatuts o les -

manifestacions dels dirigents.

"Treballem units -escriuen en un full Ja citat (60)- amb tots els -

catalans, sense distinció d'estats socials, idees ni tendències per

la causa de la llibertat i de l'autonomia de Catalunya."

Per a servir aquest fi, hom crea, com Ja ha estat dit, la secció de

Propaganda que esdevindria més tard Secció Permanent de Propaganda--
Autonomista (61), secció que es distinguí aviat com a organitzadora

de manifestacions de tot tipus: conferències sobre diversos aspee—
tes del catalanisme i de la vida de Catalunya -política, economia,-

cultura, pedagogia, qüestions socials- (62), vetllades literàries 1
musicals (63), etc. Dins d'aquesta línia de formació catalanista —

cal situar el curs de les classes mercantils sobre "Drets 1 deures
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del ciutadà" i el cicle de conferencies sobre "Teoria de les nacio-

nalitats", començat el 4 de novembre de 1904 1 que es perllongà du

rant els primers mesos de 1905 (64), ambdós a càrrec del pedagog -

Joan Bardina.

Els assistents a les primeres xerrades formatives no passarien de
cinquanta, però el nombre anà augmentant progressivament (65). Amb

tot, les veritables manifestacions d'afirmació catalanista es dona
ren en els actes d'inauguració dels cursos -que coincidiren en els

inicis de la vida del Centre amb els canvis de local-, actes en —

els ouals foren convidats i parlaren representants de tots els ma-

tisos del nacionalisme català davant d'un públic nombrós, variat i

enfervorit.

Així, a la primera inauguració d'un curs al Centre, el 14 de novem

bre de 1903, prengueren part Martí i Julià de la Unió Catalanista,

lïlontllor de la Lliga Regionalista i Tona de l'entitat Nova Cathalo

nia (66). El 20 de febrer de 1904 es feia un altre acte d'inaugura
ció -inauguració del nou local del carrer de In Palla i d'obertura

de les classes-; Alfred Bertran, Amadeu Punsoda, Martínez i Serina,

Francesc Puig 1 Trinitat [Ytenegal explicitaren novament les finali-

tats del centre, vindicaren la importància de l'ensenyament del po
ble, remarcaren la diferència entre la vitalitat catalana i l'es—

mortulment de la resta de l'Estat Espanyol i hom destacà la neces-

sitat de la culturalització i l'ensenyament de la comunitat com a
mitjà per arribar a l'autonomia (67). El. el d'octubre de 1904 se -

celebrava un nou acte d'inauguració del curs de les Escoles Mercan

tils Catalanes i del nou local del carrer Montjuïc de Sant Pere. -

Francesc Albó i ÍYlartl, Frederic Rahola, Giralt 1 Verdaguer, Domè-

nech i montaner, Martí Castañeda, president del Centre, ± Eladi —

Homs, secretari de la secció d'Educació hi intervingueren (60).

A mes d'aquests actes interns, comencem a veure el nom del centre-

en alguns actes externs a l'entitat; així trobem l'adhesió del

CADCI a un míting al Teatre Gran Via, el- 22 de novembre de 1903, -
organitzat pel Foment Autonomista Català contra l'intent del go
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titat en conjunt de 2.DÜD.DOO de pessetes, destinades a l'Ajunta—

ment de Madrid, en concepte de capltalltat(69). En un altre camp,-

veiem l'acord de la Secció Permanent de Propaganda Autonomista d'g

brlr una subscripció, el 14 d'octubre de 1904, per a contribuir "a

la iniciada en la nostra ciutat amb objecte de"costejar una corona

per a la tomba de íïlossen Jacint Verdaguer", la diada de Tots Sants

(70).

El que té interés, a l'hora d'estudiar aquests primers moments de-

ia història del CADCI, és la seva posició enfront de les dlverses-

opcions del catalanisme, especialment a nivell polític. Per a això

cal conèixer el pensament polític dels fundadors del centre i les-

declaracions oficials d'aauest. Pel que fa a la nüestió de 1'Idea-

ri polític dels fundadors i dels Impulsors, és difícil d'escatir—

ho. Coneixem l'ideari de dues de les personalitats més actives del
CADCI: Bordas de la Cuesta, que més endavant el veurem en l'afer -

de Prats de lYiolló, durant la Dictadura de Primo de Rivera, i Poig-

1 Esteve, procedent de la Unió Catalanista, que passà a l'esquerra

de Carner 1 Suñol i que, després de 1915, evolucionaria cap a la -

Lliga Regionalista, per là qual seria regidor a l'Ajuntament de —
Barcelona el 1917; se'n separa, finalment, a l'escissió de 1922 1

entrà a Acció Catalana (71). Però, això no ens diu res sobre el —

que pensaven políticament els socis del centre en els seus Inicis.

Pel que fa a les declaracions públiques, el CADCI es manifesta ela

rament autonomista. En fragments de textos citats en d'altres pàgi
nes, podem veure clar la voluntat de lluitar per les llibertats ca

talanes, més enllà de diferències socials o ideològiques. De fet,-
oficialment, el centre es mantindrà neutral en les diferències en-

tre la Lliga ± el grup esquerrà de "El Poble Català". Així, podem-

observar que a l'hora de convidar representants dels diferents sec

tors del catalanisme als actes inaugurals, s'esmercen perquè ningú

en sigui exclòs. En aquests actes hi veurem personalitats del grup

dissident de.La Lliga, Martínez i Serina, Trinitat fflonegal, Domà—

nec ± iïlontaner, Giralt i Verdaguer, al costat d'altres com Rahola-
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el"31 d'octubre, el president del Centre (Ylartl Castañeda manifesta

quina és la finalitnt política del Centre: "La finalitat politica-

del centre, dlu, 6s l'amor més intens a Catalunya anant sempre al

costat dels qui mos radicalmc-nt treballin oer obtenir l'autonomia -

de la nostra térro" (72). La realitat és que totes les tendències

del nacionalisme se sentiren en aquests primers moments: els socis

tingueren . "ocasió d'escoltar diverses vegades la paraula de lYiarti

1 Julià, president de la Unió Catalanista, i que, segons les mani-

festacions orals que ens feu Cardus -president del Centre durant -

els fets del -sis d'octubre de 1934-, pocs mesos abans de morir, in

fluí realment entre els socis del centre. Un altre dels mitjans —

d'influencia iriRol?3gica -a nés de les conferencies- era evident-rr'í

ment el de les aules de les classes mercantils. Aquí, entre els —
professors, hi veiem un Cebrià de Tflontoliu, professor d'anglès, —

col·laborador de "El Poble Català" i un Joan Bnrdina, pedagog conc

gut, afecte a Prat de la Riba, professor de 1'asignatura "Drets i

deures del ciutadà" i del cicle sobre "Teoria de les nacionalitats?

Joan Bardina es manifestava, com hem dit, d'acord amb els postu—~

lats pratians sobre el fet nacional i contrari a les tesis fede

rals del "pacte voluntari" (73).

Una altra de les qüestions que podem plantejar-nos és la possíbí—
litat que el grup de "El Poble Català" cerqués la seva base popu—

lar entre els dependents del Centre. Aquest, si bé poc nombrós en

els seus Inicis, podia esdevenir la "secció obrera", per dir-ho —

d'alguna manera d'aquesta primera esquerra catalanista. Però això,

en aquells moments, era difícil, no solament per la petitesa numè-
rica del centre, sinó per la manca de vocació radical a nivell so-

cial d'aauest -fet que l'aïllava dels grups de dependents més acti

vistes en aquest sentit 1 dels grups d'obrers de caire sindicalis-
ta o anarquista-. El mataix enlluernament que la demagògia de Ler-

roux provocava entre molts obrers era un obstacle per al moderan—

tlsme social .del CADCI. A més a més, hi "havia la voluntat decidida

dels dirigents del Centre de romandre al marge de les picabaralles
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el combat per l'autonomia. El CADCI pretenia catalanitzar 1 millo-

rar la classe mercantil i ambdues coses a través de 1'ensenyament,-

la cultura i el mutualisme, si mes no en aquests primers anys de la

seva existència. De moment, el Centre suposa una bona tribuna per -

als homes de la primera esquerra catalanista. I aquests, ben segur,

influïren sobre molts dependents.

El CADCI, doncs, per acabar aauest apartat, mantindria relacions —

amb tots els sectors del catalanisme. La nota dels seus membres aní

madors f6ra la d'un nacionalisme ardent que avantposava l'objectiu

nacional a tota consideració entesa com a fraccional.
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El CADCI 1 IQS lluitgg dels deriendents

Els dependents que crearen i tiraren endavant el CADCI eren cons

clents dels problemes comuns al seu grup social, però així com l'As

sociació de la Dependència mercantil reivindicava 1'augment sala

rial, la supressió del treball intern, la limitació rie la Jornada -

d'hores, el salari mínim, el descans dominical, etc., com a objec-—

tius a aconseguir per al millorament de les condicions socials i e-

conomiques, el Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la

Indústria de Barcelona, es plantejà com a primer problema a resol—

drEj des del punt de vista social, el de la formació professional -

dels dependents com a mitja per a assolir aquell millorament, i el
mutualisme en cas d'atur, invalidesa, cessantia o defunció enfront-

riels mètodes més contundents -formulats el més de les vagades ver—
valment, o, en tot cas mitjançant manifestacions- de l'Assoclad/j -

de la Dependencia mercantil. Si en els seus inicis el Centre adopta

va uns mètodes d'acció social molt més moderats aue els que practi-

caven d'altres grups de caire sindical, a nivell de principis enca-

ra estava molt més lluny de les concepcions socialistes i anarouis

tes, car l'ideal social dels animadors del centre d'aquells primers

anys -anys a venir acuestes posicions del Centre o, millor, de

molts socis o grups del centre, aniran evolucionant paulatinament-,

era esdevenir comerciant establert pel propi compte o escalar posi-

cions Jeràrquiques superiors en les grans cases.

Puig 1 Esteve, sintetitzaria les preocupacions d'aquells primers mg
ments del Centre (74): "(...) compreníem nue nostre Impuls primer -

l'havíem d'esmerçar en l'establiment de l'ensenyament dintre de ca-
sa, de manera oue en forma ben racional 1 al propi temps econòmica

hi poguéssim trobar aquells coneixements oue manquen al dependent -

de comerç d'aquesta terra. Estem ben convençuts que la causa primor

dial de la pobra vida social del dependent ho és lo defectuós de —

l'ambient que respira 1 que fa que siga considerat com un objecte -

que hi ha dret a arraconar quan se'n ha tret tot el resultat que —

se'n espera; aquest deplorables estat del dependent és degut al

trist concepte, que, socialment parlant, es tingut de sa gran missió
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rie preparació en que el dependent es troba que el priva com un —

pes mort d'enlairar-se al nivell que li pertoca (..») Per totes a-

questes consideracions, vsiérem que lo que abans que tot ens havia

de preocupar era la creació d'unes escoles (...) on trobar tots a-

quells coneixements que donen aptitud plena al dependent de comerç;

d'aquí va néixer la idea de la creació de les Escoles Mercantils -

Catalanes."

Ramon Albó, a la seva obra Barcelona caritativa, benèfica y social

(75) informa també sobre aquesta preocupació dels fundadors del—

centre per l'ensenyament: "Su fundación data del año 1903 en que -

unos pocos jóvenes deseosos de instruirse e imposibilitados de ha-

cerlo en establecimientos oficiales debido a sus ocupaciones que -

no les permitían asistir a las horas en que se dan las clases, de-

decidieron fundar esta entidad, a fin de poder instruirse debida—

mente, sobre todo en los ramos comercial e industrial."

Sobre la problemática social, hem d'assenyalar aquí que el 29 d'a-

bril de 1903, Wart! i Julia fou el primer que parla en la novella -

entitat i, concretament, sobre "L'esdevenir del problema social."-

A la seva dissertació Martí i Julià s'oposà al socialisme, manlfes

ta que l'anarquisme solament podria imposar-se per evolució 1 qus

calla "la instrucció del proletariat per arribar aixi a què el tre

ball sia considerat una fruïció, tenint els obrers intervenció di-

recta en la vida social, puig dret hi tenen, i més dret que els re

présentants del capital. Sols d'aquesta manera es'pot aconseguir -

la dignificació humana. Defensà l'associació com a medi d'arribar-

hi. Digué que l'autonomisme és el regim més democràtic, puig que -

en els grans estats priva que la força pesi. de la banda del capi—

tal. Afirmà que solament les nacionalitats històriques i naturals

donaran al obrer el lloc que li pertoca en la vida de la societat'.'
(76).

Encara podríem esmentar aquí, sobre aauésta temàtica, la conferen-

cia de Joan Ventosa ± Calvell el 18 de, maig del mateix any en la



qual exposa "un pla de sindicats professionals, sense més interven-

ció de l'estat que la rie donar força legal al contracte del treball

fet en forma col.lectiva, és a dir entre les societats dels ele

ments que contractaren. Anuests sindicats, inspirats en sentit prac

tic i fonamentats en la cultura intel·lectual 1 sentiment del deu-

re, foren organismes autònoms que podrien fedefar-se amb llurs simi

lars, constituint una democràcia industrial federativa dintre d'una

federació democràtica política que vindria a resoldre, conforme a -

les necessitats i esperit del nostre temps, els problemes socials -

que tantes convulsions i perjudicis ocasionen a la riquesa." (77)

Pel que fa a la campanya pel descans dominical, hem de dir que no -

hem trobat cap manifestació oficial sobre anuest problema l'any

1903 ni adhesió a alguns dels mítings celebrats amb motiu d'aquesta

qüestió. En canvi, l'any següent, observem una intervenció del Cen-

tre enfront de la campanya de la premsa madrilenya, durant l'agost,

contra el decret de fflaura sobre el descans dominical. "La Veu de Ca

talunya" del 28 d'agost de 1SG4 reproduïa aquest telegrama del pre-

sident del CADCI: " Centre Autonomista de Dependents del Comerç i -

de la Indústria considera necessari descans setmanal 1 protesta carn

panya premsa madrilenya". Signat Alfred Bertran, era adreçat al go-

vern.

Fora d 'aquesta intervenció no velem, en aquests inicis de la vida -

del CADCI, cap presa de posició oficial sobre el problema. Això no

vol dir que alguns socis no participessin en manifestacions o alda-

rulls, però, fins més endavant, no veurem el Centre intervenir actl

vament en la batalla permanent dels .dependents pel descans domini—

cal. De moment la majoria de detinguts pertanyia a l'Associació de

la Dependència Mercantil o a d'altres associacions com la dels Dopen

dents Barbers.

Ara bé, les riades dels diaris ens parlen de 400 i 500 manifestants -

i les dades més optimistes ens parlen de 446 socis del CADCI en aca

bar 1 rany 1904 (78). Uns i altres sumaven un miler i hom donava xi-

fres de 10.0DO dependents per a Barcelona (79). El problema verita-

ble, doncs, era la sensibilització d'aquesta massa. El Centre, a me
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sura que aniria augmentant les seves files i endinsant-se amb pro-

funditat entre els sectors dels dependents, començaria a fer-se res

só de tota la problemàtica que plantejava la situació social d'a—

quest grup i guanyaria en dinamisme i combativitat.

Conclusions

La primera conclusió a treure a la vista d'aquest période primerenc

de la vida del CADCI és que els 14 dependents signants de 1'acta de

la seva constitució, eren signe clar de la penetració del catalanis

me en els ambients populars de la societat barcelonina, signe ava—

lat a més pel creixement progressiu del centre,

Segonament, els impulsors del centre saberen donar a la novella en-

titat entre març de 1903 i setembre de 1904, una estructuració fle-

xible i dinàmica i, alhora, saberen trobar un camp d'expansió 1 pe-

netració entre els dependents a través de les Escoles Mercantils Ca

talanes com ho prova la xifra de més de 400 matriculats per al curs

1904-1905. Alhora aue el centre havia sapigut crear unes escoles —

que responien a unes necessitats deficientment ateses per l'Estat 1

que, per sí soles, Justificaven la creació d'una entitat, aquelles-
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foren Indubtablement una de les millors plataformes de captació de

socis nous.

En tercer lloc, els successius canvis en la presidencia del centre

-tres entre 1903 i 1205- provava prou que la novella agrupació no -

era el fruit d'un animador més o menys secundat pels seus companys,

sinó drun equip. La ràpida estructuració del centre en seccions co-

rraborava, d'altra banda, ¿aquesta constatació.

En quart lloc, no podem deixar de destacar que la Joventut dels fun

dadors del CADCI se situava dins d'una generació de Jovss -recordem

Cambó, Layret, etc.- que havia de fer viure pàgines intenses al

país. La vitalitat d'aquesta generació no pot menystenir-se a l'ho-

ra d'estudiar el moviment polític i social de la nostra terra.

En aprovar els seus estatuts de setembre de 1904 i començar el nou

curs, el Centre Autonomista de Dependents del 'Comerç i de la Indús-

tria apareixia com una novella entitat,, amb les seves tres seccions

permanents d'educació, propaganda autonomista 1 socors mutus, la se

va secció especial d'esports i excursionisme, amb un catalanisme in

tegral i que volia ésser globalitzador i superador de tota mena de

diferències i amb la voluntat de respondre a la situació i problema

tica dels dependents amb els instruments de la formació professi

onal -una formació oue no s'aturava en un ensenyament utilitari si-

nó que comprenia, també, l'educació cívica i patriòtica- i el mútua

lisme.
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La "Solidaritat Catalana"

Entre 1905 i 19G9 el país viu sota Ieimpacte del moviment i de l'es

perit de "Solidaritat Catalana" (1). Aquest moviment serà d'una im-

portància cabdal caí replantejarà tota lo vida política del país i,

fins quan trontolli i s'enruni, continuarà condicionant els esque -

mes dels partits polítics catalans a l'igual que els fets de la Set,

mana Tràgica faran replantejar l'estil i 1'estratègia sindicalista.

Entre la Solidaritat i aquells fets de Juliol de 1909 tot un encad_e

narnent d »esdeveniments: l'assalt d'oficials de l'exercit als locals

del "Cu-cut" i de "La Veu de Catalunya"{ la Llei de Jurisdiccions,-

la concbrdla entre catalanistes i republicans - abans enemics a mort-

la formació d'una solidaritat catalana amb la finalitat de dur al-

Parlament una representació autèntics de Catalunya, la victòria elec

toral solidaria amb l'irrupció del catalanisme en el món de la pol_í

tica general espanyola i amb la revelació d'un líder I polític nat,

Cambó, l'escissió cel republicanisme lerrouxlsta i la creació del

Partit Radical que adoptarà una posició antisolitíària, fundació de

Solidaritat Obrera, a imatge de l'exemple solidari, polèmica i cam

panya pel sufragi universal, atemptats -explosions tie bombes- ter -

rorlstes i procés d'en Rull, Congrés de les Joventuts republicanes,

afer del Pressupost de Cultura, Congrés obrer català, campanya con-

tra la guerra del [Ylarroc i l'explosió de Juliol de 1909; tot plegat

marcarà una radicalització dels ànims fruit d'un agreujament en la

situació econòmica, social i política (2). Aquesta radicalització ~

entre els síntomes de la qual està el mateix augment de l'anticleri^

calisme-esquerdarà l'edifici de la solidaritat catalana. I, així,de

la gran Festa de l'homenatge de maig de 1906, considerada per Carn -

bo com l'exemple de la maduresa política d'un poble(3), i del ma —

teix esperit solidari, signe de convivència (4), hom passarà a la

rauxa dels fets tràgics o's Juliol de 1909, demostració aquests que

la concòrdia solidària havia deixat al marge una qüestió fonamental;

la urgència de. les transformacions socials i la constatació que el
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reformisme polític, solament, no era suficient. Dins el món burgès
i dins el carnp catòlic,, tan sols un ivjme, [ïïaragall, serà prou lú -

cid davant dels fets tràgics i de la crema de convents de 1909 (5)>

En l'esquerra catalanista, un altre home, Gabriel Alomar, trsura -
les conseqüències dels fets i assenyalarà la necessitat de radica-

lització social de les esquerres solidaries(6).

En aquests anys, dos moviments es turnen en dinamisme i presencia-

pública, fet que, un altre cop, no pot considerar-se al marge de -
la conjuntura socio-econbrnica: catalanisme i obrerisme (7).

Pel que fa al primer, d'ença de la segona meitat de 1905 el catal_a

nlsmc es ravlgoritza. Els fets del "Cu-cut", fan convergir tots —

els partits i grups catalans -tret del sector lerrouxista- en el -
moviment de solidaritat catalana, que desvetllarà 1'entussiasme —

per tot Catalunya, fins el punt que Tí.aragall, describint el moment,
parlarà "d1alçament" (8). Però aquest "alçament" ja s'insinua en -

diversos conflictes i actes del mstelx any 19C5, com el "conflicte
de la bandera", en els quals el CADCI hi Jugarà un paper notable.

D'altra banda, cal no oblidar que és 3 les eleccions municipals —

d'aquell any quan el lerrouxisme, tot poderós fins aleshores, perd

punts importants davant La Lliga Regionalista que aconsegueix de -
fer sortir íntegra la candidatura que presenta. Es precisament a -

partir del "sopar de la victòria" per a commemorar l'esdeveniment

i de l'acudit antimilitar que inspirarà en la revista satírica —

"Cu-cut" (9) que es desencadenaran els fets motivadors de l'esclat
solidari: assalt a les oficines del "Cu-cut" i "La Veu de Catalunya"

protagonitzat per grups d'oficials, Llei de Jurisdiccions, campanya
parlamentària -en la que Ja coincideixen republicans, regionalis -

tes i carlins- per a'oposar-s'hi, organització del moviment "Soli-
daritat Catalana", campanyes per un aranzel proteccionista i per -
d'altres reivindicacions com l'oposició al trasllat del presidi —

d'Àfrica a Figueres.
En conjunt, a finals de 1905 i durant els anys 19C6 l 19C7, el mo-
viment solidari creix aclaparador. £1 ressò que trabara el radica-
lisme de "La Tralla" que convoca tots el'centres i entitats catal_a
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nistes a una reunió per a iniciar una campanya sota un lema únic -

"Catalunya vol l'autonomia" el que aconsegueixen' les celebracions-

del 11 de setembre, promogudes precisament psi CADCI o la Festa Na

cional Catalana per a commemorar el Corpus de Sang, la crida de la

Comissió de Solidaritat Catalana per una reunia al Consell de Cent

per la defensa de Barcelona i contra la ineficacia policiaca da —

vant l'esclat sovintejat de bombes, pel gener de 19C7, o l'organit

zació d'un "lunh" per l'amnistia, poc després, i sobre tot, les —

campanyes electorals per a les eleccions provincials i parlamentà-

ries feren créixer el "climax" i la intensitat política."Catalunya

té febre", exclama Pi i Sunyer en un míting (1C), però "aquesta,—

com en el cos humà, no és una malaltia, sinó que representa la

reacció contra les causes que ataquen la salut de l'organisme". La

frase sintetitzava prou bé el significat profund del moviment sol_i

dari. Aquest, en bona part, era.-la reacció de la periferia, cieña

de vitalitat, contra un centre polític inoperant, centralista i—

que imposava els saus tentacles a través del caciquisme, i fïloret,

en fer aprovar la Llei de Jurisdiccions, encarnava "l'enemic tradjL

cional dels catalans". £s aquesta una realitat que és copsa perfe£

tament amb la lectura dels diaris "El Poble Català" o "La Veu de -

Catalunya". Al mateix temps, el moviment tenia un caire econòmic -

concret per l'hegemonia Higuera en la seva direcció: la lluita —

per un aranzel proteccionista. El caràcter interclassista del movi

ment era, certament, un fet inqüestionable com ho prova l'assistèn

eia popular als mítings i els resultats de les eleccions dins els

Garrís populars mateixos (11), però La Lliga Regionalista, a tra-

vés de l'activisme de Cambó, es manifestava amb voluntat hegemòni

ca dins el conglomerat solidari. Els grups republicans o federa—

listes, de base social de classe mitjana, menestral, de la depèn—

dencia mercantil o treballadora, es trobarien, a la llarga, en es-

pecial després de la victòria electoral de 1907, en condicions

d'inferioritat a causa del diletantisme polític dels seus dirl ——

gents i de llur insuficient radicalització social i en desavantat-

ge enfront del professionalisme polític í la capacitat de treball-
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dels homes de La Lliga, Prat, Cambó, Ventosa, etc. (12).

pero en el moment de maxim entusiasme solidari, el que s'imposava -

era la "febre", el sentiment de la "salvació"de Catalunya" per a —

dir-ho amb el títol de la conferència de Cambó, a finals de 1906 al

CADCI. Així, la campanya contra els tractacs de comerç del govern -

de iïiadrld, d'aquest any mateix, que perjudicaven els interessos pro

teccionistes dels industrials catalans, era recolzada unànimament i,

com en d'altres dates, una reivindicació econòmica esdevenia popu—

lar.

La Solidaritat Catalana, doncs, somogué tota la vida catalana, in—

cloient el man obrer, com després veurem. L'adhesió de Salmerón al

moviment català provoc?3, a més a més, l'escissió del republicanisme

a Barcelona i la creació del Partit Radical. Però l'actitud antiso-

lidaria de Lerroux i el seu article El. alma en los labios li produí

molts més perjudicis que beneficis, desprestigiant-lo, d'altra ban-

da, davant dels elements més radicalitzsts de lo classe obrera.

Després de Is3 espectaculars .victòries electorals -provincials, de-

diputats i senadors- a tot Catalunya, la discussió del projecte de

llei maurista d'administració local i els coquetejos de Cambó amb -

iïiaura produirien les primeres dificultats dins del bloc solidari. -

Entre els republicans catalanistes s'imposa la necessitat de crear-

una veritable esquerra catalana, sense trencar, en absolut, el pac-

te sollaari. En aquest sentit a finals de 19C7 "El Poble Català" fa

diversos intervius a membres del republicanisme nacionalista, espe-

cialment del Centre Nacionalista Republicà, fundat l'any anterior i

que presideix Jaume Carner, amb la finalitat de crear un estat d'o-

pinió favorable a l'organització d'una esquerra solidària i popular.

Els Joves, com Rovira i Virgili, seran els impulsors d'aquest plan-

tejament. Gabriel Alomar manifestarà que aquesta esquerra solidària

hauria d'ésser anticlerical, futurista; Jacobina, civilista, antimi

litarlsta, cosmopolita, occidentalista i hauria d'incloure, de més -

a més, "els elements -entre els quals em compto, escriu- que posen -

com a més trascendental, la més gran de les reivindicacions -per—
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què és la més universal-, el problema obrer" (13). Dins d'aquest am-

bient cal incloure la crida dels joves republicans catalans a cele —

brar un Congrés de la Joventut republicana que tindrà lloc pel mes

d'abril de 1908 (14), la campanya pel sufragi universal -minvat en

el projecte de Llei d'Administració Local de ÍYiaura que comptava en

aquest aspecte amb el beneplàcit de la Lliga- la 'campanya pel Pres-

supost de Cultura en el que conflueixen les societats obreres amb -

el catalanisme d'esouerra (15) enfront dels sectors socials més con-

servadors oue s'hi oposaven pel seu neutralisme .en matèria religió -

sa i pel sistema de coeducació que propugnava (16), i la campanya —

contra la guerra del lïlarrac, l'any 1909, oue augmentà l'audiència ~

popular de "El Foble Català" i entreabrí una convergència entre el

nacionalisme català republicà i l'obrerisrne (17).

En aquest cami, IRS diferències entre dreta i esquerra solidàries —

s'aniran eixamplant. La dimissió de Sunyol com z parlamentari, les

discrepàncies respecte del sufragi universal, l'oposició de sectors

regionalistes de la LLiga al Pressupost de Cultura elaborat i impul-

sat pels regidors catalanistes republicans de l'Ajuntament de Barce-

lona, la mateixa nQestió de la moció parlamentària del bloc solida -

ri demanant la derogació immediata de la Llei de Jurisdiccions (18),

farien perillar la unitat solidària i més quan el fracàs del "copo"

a les eleccions parcials de 1908 manifestava un cert refredament po-

pular per la coalició (19). Els republicans d'esquerra, sense tren —

car encara amb la Solidaritat, es presentaran pel seu compte -for —

mant un sol bloc unionistes, federals i CNR- a les eleccions munici-

pals de maig de 1909 obrint, de fet, un nou solc entre els solida —

ris (20). La qüestió de la vice-presidència de la Diputació de Bar —

celona (21), l'atemptat cariï contra Gubern i la Setmana Tràgica aCjB

baran d'esquarterar l'edifici solidari. La Lliga Regionalista acu —

sarà sempre les esouerres d'haver trencat el pacte solidari, a l'i—

gual que l'esquerra denunciarà les maniobres oportunistes de la Lliga

d'instrumentalitzar a favor seu Solidaritat Catalana, com a qües —

tió de fons en 1'esberlament de la conjunció. De fet, la radicallt -

zació de les esquerres anava a cavall de la necessitat de no ésser -
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absorvides pel dinamisme de la Lliga i a través d'un moviment patrio -

tic fer el joc als interessos conservadors, de no perdre punts en pre-

sència popular respecte dels lerrouxlstes, i de l'agreujament de la s_l

tuació social. Els joves republicans catalanistes impulsaran el plan -

tejarnent d'un programa social (22). Rovira i Virgili, a través, del Pö-

ble Català, amb les seves campanyes contra la guerra del ¡Tiarroc, pro -

tagonitzarà aquest intent d'assolir "l'obsessió perdurable d'atreure's

el poble obrer", segons els mots de Claudi Ametlla (23). Però els caps

tradicionals del republicanisme català no seguirien per aquest camí i

els fets de la Setmana Tràgica els agafaria totalment de sorpresa. La

inhibició de Carner a l'igual que la dels dirigents radicals demostra-

va prou clarament el poc convenciment revolucionari del republicanisme

(24), el caràcter burgès o petit burgès de la seva direcció i la insu-

ficiència dels plantejaments purament "republicans" i laics. Deixant

de banda les excepcions personals, la manca d'un veritable programa i

voluntat de reformes socials dels partits polítics catalans i la seva

inhibició en els fets de la Setmana Tràgica, estan darrera de l'apoll-

ticisme obrer creixent a partir d'anuestes dates i de l'audiència cada

cop més forta cuè trobaran els militants àcrates entre la classe treba

lladora.
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Solidaritat Catalana 1 Solidaritat ubrera

Solidaritat Catalana no solament replantejà tota la política catala-

na sinó que influí sobre In mateixa classe treballadora estimulant

els esforços dels treballadors més inquiets 1 sensibilitzats per as-

solir una solidaritat obrera per damunt de tendències societarias, -

socialistes, àcrates i puranent politiques. Així Josep Negre va po -

der escriure: "Este movimiento de solidaridad (fa referència a l'a

Solidaritat Catalana) entre las fuerzas político-burguesas sugirió

a algunos elementos obreros la idea de iniciar otro movimiento soli-

dario entre los trabajadores, constituyendo la Federación Local de

Solidaridad Obrera." (25)

Aquesta idea ana gestant-se durant 1 'any 1906 i els seus impulsors

hagueren d'afirmar-la tot denunciant la tasca disgregadora aue duia

a terme, entre la classe treballadora, el lerrouxisme com hom ho ma-

nifestà en un míting de solidaritat amb els vaguistes de Bilbao, el

dos de setembre de 1506) (26). D'altra banda l'elogi de Lerroux a -

l'exèrcit en el seu article El alma en los labios (27) fou un factor

mí?s en el distanciament del sector rnss conscient de la classe treba-

lladora barcelonina. El fet és que els forjadors del moviment "Sol_i

daritat Obrera" ho feren amb independència de tota opció política, se_

guint el criteri que el treballador Josep [fiaria Carreras havia expo -

sat en una lletra pel setembre de 19Ü6, citada a la nota anterior:

"Si bé as cert que en l'actualitat hl ha en les societats obreres ca-

talanistes i republicans, aquests cada vegada oue es debatelx una

qüestió de caràcter purament social, són únicament obrers, fins que -

convençuts de la missió que, com a tais, els hi correspon, deixaran -

de pertànyer a un partit burgès." (20)

"Solidaridad Obrera -manifestaven les entitats Impulsores en un mani-

fest publicat a "La Publicidad" el 14 de Juliol de 1907-, no seguirà

ninguna tendencia política de partido aunque respetemos la de todos -

los asociados".

Solidaritat Obrera, doncs, representava una conjunció entre els tre-

balladors per. damunt de les seves opcions politiques 1 Ideològiques,
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abans hem dit- sobre uns principis apolítics, sindicals i de reivin

dicacions econòmiques (29) i, en cap manera, suposava una resposta

a Solidaritat Catalana, sinó ous aauella s'havia forjat per l'espe-

ró d'aquesta (30).

Badia iïlatémala, un dels iniciadors de Solidaritat Obrera i impulsor

de l'Associació de la Dependencia mercantil, podia manifestar així

en una entrevista:

"En toda organización obrera ha germinado esta aspiración de la So-

lidaridad ubrera -que no tiene carácter alguno de oposición, hágalo

usted constar claramente, a Solidaridad Catalana, pues no es contra

ría ni favorable a esta.-" (31)

Les societats obreres, amb tot, entre la Solidaritat Catalana i la

Setmana Tràgica no seguiren una actitud fixa respecte dels diversos

agrupaments polítics, com ho demostra el fet de veure aquelles col_._

laborar obertarnent amb els grups catalanistes esouerrans en la lluí

ta per l'amnistia (32), per la derogació de la llei de Jurisdiccions

(32 bis) i, sobre tot, en la campanya pel Pressupost de Cultura, i

col·laborar amb els radicals de Lerroux en la campanya contra el po-

licia anglès íïir. Arrow (33).

Però, a més a més, en un altre nivell i com Ja ha estat assenyalat

en un apartat anterior, la presència obrera en els mítings de Soli-

daritat Catalana fou notable (34) com l'èxit de la candidatura so -

lldària als barris més populars de Barcelona.

Tanmateix el programa solidari, a les eleccions de 1907, ignorà to-

ta reivindicació social -i més quan aauell pretenia d'unir grups to

talment diversos i remarcar per damunt de tot les coincidències-,

aspecte el qual fou assenyalat per Diego Ruiz a les planes de "El -

Poble Català" (35). Aquest article i d'altres escrits que aniran

sortint en aquest diari (35), l'atenció dedicada a la problemàtica

de la classe obrera al Congrés de les Joventuts Republicanes de —

1908 (37), l'interès de "El Poble Català" perquè se celebrés un Cori

grés obrer català (38) 1 els espais aue hi dedicaria quan aquest -
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tingués lloc el mateix any 1908, 1 aquelles coincidències assenya-

lades entre obrerisme i catalanisme -campanyes conjuntes per l'am-

nistia, per la derogació de la llei de jurisdiccions 1 pel Pressu-

post de Cultura, campanya contra la guerra del fflarroc abans de la

Setmana Tràgica-, manifestaven clarament unes possibilitats .reals

de conjunció i de lligam entre l'aspiració catalana i l'aspiració

obrera. Ferò el pes del republicanisme català no fou prou conscient

de la necessitat de llançar-se a fons en el camí d'aouest lligam,

amb totes les seves conseqüències, i no segui rera la via que marca

ven els més Joves en aquells moments, com Rovira i Virgili, Layret

o Alomar. A més a més, era evident que els impulsors de Solidaritat

Obrera tenien llurs propis criteris pel que fa a la doctrina i 1 'e_s_

tratègia oue havia de seguir la classe treballadora. Els uns, com

Badia (Ylatemala, volien dur el moviment cap a les aigües del Partit

Socialista (3D), d'altres, els elements àcrates, assajaven de dur-

lo cap a un moviment revolucionari, 1 els radicals, per la seva bari

da, maldaven per no perdre la seva base popular. El catalanisme

d'esnuerra, pet tant, hauria hagut de multiplicar un veritable act:L

visme organitzador i enouadrador militant entre la classe obrera -

per a superar els anys perduts en aquesta tasca i els punts oue els

altres nuclis li portaven d'avantatge, i anar més enllà de les cam-

panyes pel Pressupost de cultura o contra la guerra del fflarroc, les

quals, certament, marcaven una confluència però no significaven una

vivència activa i militant el si dels estaments treballadors cata -

lans. Cal dir, amb tot, oue aouest activisme organitzador entre els

obrers, era difícil de fer quan els mateixos republicans, malgrat

el procés creixent de convergència que es clouria amb la creació de

la LJFNR, i no posseïen tots una visió global coherent, una estratè-

gia clara 1 un mínim de direcció professlonalitzada. Els fets de la

Setmana Tràgica foren reveladors. Gabriel Alomar analitzà lúcidament

els esdevenimens (40) però els republicans no avançaren gaires pas-

sos en el camí de radicalització social oue Alomar assenyalava 1 —

que fins el mateix Prat de la Riba recomanava (41) i no anaren més

-enllà de la unificació de les pròpies forces amb la creació de la
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Ball, de caràcter totalment anarcosindicalista indicava prou

clar que les altrfiñ opcions polítiques i socials que es disputa-

ven amb anterioritat els favors de la classe obrera havien per—

dut punts fonamentals. De moment la força Genetista era minsa, -

però l'evolució dels fets polítics, socials i econòmics li pnrme?

tria de superar la clandestinitat, primer, i aprofitar a fons, -

desprès, la crisi que plantejaria l'impacte de la primera guerra

mundial sobre el nostre pals.

La victorià esclatant de Solidaritat Catalana, certament, demos-

trava la incidència popular del catalanisme o, millor, la catalpa

nitat dels sectors populars, però el nombre de vots lerrouxistes,

en aquelles mateixes eleccions de 1807, indicava no solament la

realitat d'un nucli d'immigrants de fora dels Països Catalans o

de funcionaris forans sensibles a la demagògia espanyolista, si-

nó que el programa solidari no era prou global--el lerrouxisme -

es donava igualment entre catalans de neixement i de parla-; li

mancava, com ha estat dit, una visió social, si més no reformado_

ra. Fou probablement una situació desaprofitada: el catalanisme

triomfà a tots els districtes de Barcelona, tret d'un i encara -

per poc (42), i la majoria de la classe obrera romania sense en-

quadrar com ho prova el nombre d'adherents a Solidaritat Obrera

o a la CNT durant els seus primers anys d'existència (43). Tot -

un camp de la població restava potencialment obert al catalanis-

me si els grups que s*hi inspiraven sabien fer un plantejament i

una praxis englobadora de les realitats socials. Aquest plantej^

ment, com ha estat dit, no es feu o es feu de manera insuficient

í sense continuïtat, malgrat les posicions lúcides assenyalades.

Tanmateix, el Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de -

la Indústria representava realment una presència popular del ca-

talanisme. Sota el signe de Solidaritat Catalana i l*eferveres—

cénela nacional que provocà a Catalunya, el CADCI es faria pre—

sent a tota-mena d'actes d'afermament patriota i n'impulsaria —

d'altres com les celebracions del 11 de setembre. El Centre, a
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mes a més, desenvoluparà les seves Escoles iYiercantils Catalanes, -

les nuals comencen a estructurar uns plans d'estudis en cursos, 1

esdevindrà una de les principals tribunes de Barcelona per on pas-

saran conferenciants de tot caire polític -com ja s'havia-esdevin-

gut des de la seva fundació-. Continua l'acció mutualista 1 ence -

ta les primeres actuacions a nivell laboral: registre de col·loca-

cions, reforma d'hores de treball, etc. El president Bordas dp. la

Cuesta serà la figura sobressortint d'aauest moment. I, alhora, -

el centre estimularia, amb el seu exemple, la creació d'un primer

Centre de dependents fora de Barcelrna, el Centre de Dependents -

de Sabadell aue mantindria relacions excel·lents amb el barceloní.

Finalment, auan la solidaritat catalana s'esouerdi el centre ro -

mandra fidel al seu esperit i en els moments de refredament que

aquestes esauerdes delataran o provocaran -o ambdues coses alhora-,

els actes del centre -especialment les inauguracions de curs-, re-

presentaran un esperó de fe nacionalista.
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El Centre Autonomista d« Dependents del Comerç i rie la Industria rie

Barcelona fn en anunnia etapa un suit considerable endavant que es-

palcjsa en 1 'augment de SOJÍG 1 de matrícules com podem veure en les

xifres següents:'

Nombre río soci n segon?
"El roble Català" del
3 d'abril de 1310

Segons la "Revisto Anyal"
de 1914, pàg. 192

1304 05 446

1904 (setnmbre)-— • 130(44)
1 Grir; . _ jw.™.«. —.—*?nn«. — *.—-. — -. — — -.«. — —. '. .-«,-.«._R R RJ. .^'«.J J «•—•'•-* »«.—.«,—- A.™.*» —•——— ¿^j^j«*.— .*.•*«* „. — — _.«.—.——— «.«_«««.—.—, „JGCJ

i orií^ — ^ir:ir"î — : ^«_-._ —_—«. 1 *P1 ̂J - Z 3 l J Q * j % . J L J X¿.JLwJ

1906 (maig)— — —400(45)

1907 —— —UDO 1472

1908 1250 1457

1909 —• 1300- ; : 1530
1910 1600 1648

Anys Nombre de fnatr5.cul_en de cada curs (45 bis) N'ombre d'assignatures

1904-05 409 • 14

1905-06 790- - -

1906-07 925 — 20

1907—08 : —945— — — 22

1908-09 1003 ' -26

1909-10 1019 26

El CADCI que a la segona meitat de l'any 1904 tenia uns 130 socis,

assolia la xifra de 13BO afiliats el 19D9 (46). L'augment més es—

pectacular correspongué a la segona meitat de l'any 1906. Així el

Centre que tenia uns 400 socis al 23 de maig d'aquest any, data en

què es feu el canvi de local a l'antic col·legi dels Germans de la

Doctrina Cristiana del Carrer Comtal, no-35, cloia l'any 1907 amb-

1100 socis. Alexandre Gall, soci del Centre en aouelles dates i —
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autor d'un monumental escrit sobre les institucions catalanes —

(47) assenyala, com-hem dit en una nota anterior, que el Centre,

tot Just instalat al nou local del carrer Comtal rebé en un mes

i mig 500 propostes de nous socis (48). Aquest creixement, evl -

dentment, es produïa per l'augment de matricules i d'asslgnatu -

res -el qual havia fet necessari el nou canvi de local- de les

Escoles (Ylercantils,.Catalanes, les quals, amb llur desenvolupa —

ment constant, manifestaven prou clarament l'encertada visió dels

fundadors del Centre que ompliren un buit fonamental en el camp

de les necessitats dels dependents, i la plataforma excepcional-

que suposaven per a la captació de nous socis -per a ésser alum-

ne de les Escoles calia pertànyer com a soci al Centre (49). Les

matricules passaven de 409 durant el curs 1904-1305,a un miler eL

Curs 1906-1907. Fins els cursos 1915-16 i sobretot 1916-17, no -

prendran les matrícules una embranzida semblant a la d'aquests -

anys (50). Aleshores, novament, el canvi de local a l'hostatge -

definitiu de la Rambla de Santa Mònica, serà impulsat pel desple

gament constant, de les necessitats del Centre, alhora que canallt

zarà el creixement de les activitats i, entre elles, el de les -

Escoles mercantils Catalanes. Les assignatures augmenten, igual-

ment, de manera progressiva, com hem vist més amunt: de 14 du —

rant el curs 1904-05 a 26 durant el de 1909-10, si bé aquesta xi_

fra no representa més que la meitat de la que assolirà durant el

curs 1920-21 (40 assignatures) (51). L'abrandament catalanista,

d'altra banda, afavoria l'empenta del Centre de la mateixa mane-

ra que l'activisme dels seus dependents suposava per al movi —

ment nacionalista, l'aportació de noves brases«

L'evolució de les xifres dels lloguers i dels pressupostos és —

un altre senyal del desenvolupament del Centre en aquesta etapa,

marcada sota el signe de la Solidaritat Catalana, tot 1 que no

assoleixij encara, aquella espectacular embranzida dels anys —

compresos entre la primera guerra mundial 1 la Dictadura de Pri-

mo de Rivera. El pas d'un lloguer de 2.100 pts l'any 1904 per -

al local del C. fflontjuic de Sant Pere, a 8.500 l'any per al del
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número 35 del Carrer Comtal, 1 rie 10.800 pts. de pressupost per_

al curs 1904-05, a 28.000 per al del curs 1909-10 són signes ine

nuívocs dol que diem (52). Encara el Centre llogarà un pis vel ~

amb la finalitat d'augmentar el nombre de classes 'i disposar d'u,

na sala d'actes més gran (53). Finalment el Consell General. Drd_i

nari de socis del 27 de Juny de 1909 aprovava la creació d'un c_a

pital social o de reserves, destinat a aconseguir la possessió -

d'un Edifici social i a la constitució d'una comissió d'Edifici

Social (54).

El Centre, doncs, creix entre 1905 i 1909, 1 creix en activitat

Interna 1 en prestigi i ressò extern. D'una banda aquelles ac

cinns nue es repeteixen cada any: la Inauguració del:; curs, les

festes de 1 'aniversari de la fundació del Centre a partir de —

190G, I l'organització, a partir de 1905, de la commemoració del

11 de setembre, al costat de les quals cal assenyalar els cursos

regulars de les Escoles í-lercantils, els cicles de conferències,

les excursions 1, a partir del primer d'agost de 19D8, la publi-

cació mensual del butlletí "Acció", a més a més de la renovació

de Juntes que es produïa coda estiu (55). Però, a més a més, cal

assenyalar la tasca pròpia d'aquests anys: la creació de seccions

especials déponents de la d'Erlucnció 1 Instrucció (Esports i Ex -

cursions el mes de setembre de 1905 (5ß), Taoulgrafía, el novem-

bre del mateix any (57), 1 Esperanto entre octubre i desembre de

1908 (58), l'ampliació d'assignatures, especialment d^idiomes, -

la creació d'un sistema de taquigrafía'catalana així com l'en

senyament d'aquesta, l'establiment d'un pla d'estudis en ouatre

anys per al curs 1909-1910 (59), la creació d'un registre de cojU

locacions per l'agost de 1906 i els inicis d'un Intervencionisme

laboral (GO). De l'altra banda, el CADCI eo un dels grups anima-

dors de l'esclat nacionalista d'aquests anys: participa en tota

mena d'iniciatives (la Festa Nacional per la diada de Corpus, —

campanya contra els tractats de comerç contraris als interessos

del proteccionisme català, contra el trasllat dels presos del —

Presidi d'Africà a Figueres o contra la Llei de Jurisdiccions),-



47

participació activa en el moviment de Solidaritat Catalana, pre—

sencia constant, enfi, en te t acte de caire nacionalista, empresa,

com Ja ha estat dit. per l'agitació solidària que expressava ple-

nament l'ideal polític i doctrinal dels fundadors i animadors del

CADCI. El CADCI, com a tribuna de tot tipus de personalitats i de

tota mena de ternes, acaba d'arrodonir la seva imatge pública la

qual, cada cop, atreu més l'atenció exterior (60 bis).

Assenyalem, per acabar, algunes dades dels homes del CADCI. El IB

de Juny de 1905 es duia a terme la reglamentària renovació de car

recs del Consell Directiu del Centre. Aquest quedarà constituït -

així:

Josep Bordas i de la Cuesta, president.

Eladl Homs i Oller, vice-president primer (61).

Frederic ¡Yontaner i Esteva, vicepresident segon.

Alfred Bertran i Illa, vicepresident tercer.

Josep Cuartmoner 1 Bassa, vocal primer.

Josep Payró i Parellada, vocal segon.

Josep Güell i 'Tarragona, vocal tercer.

Josep Sala i Ricol, caixer.

Ramon Civit 1 Girona, bibliotecari.

Josep Puig i Esteve, secretari general.

D'aquests noms 1 dels aui els substituiran en futures Juntes (62),

cal remarcar la figura de Josep Bordas i de la Cuesta, president

del CADCI durant els cursos 1905-05, 1906-07 i 1907-08, president

de la Secció Permanent de prcpaganda autonomista'durant l'etapa

1908-09 i president de la Secció Permanent de Relació i Treball -

(63) durant el seu primer curs de vida (1910-11). Bordas de la •—

Cuesta, segons paraules de Noguer i Comet "es pot ben dir que era

el cap d'aauest estol as dependents fundadors de l'entitat i hau-

ria, segurament, estat president indefinidament a no ésser les

condicions del seu caràcter que el feien renyir amb la major part

dels seus companys."(64). Per la seva banda Alexandre Galí escriu;

"Josep Borda's l'any 1900 no s'assemblava en res al diputat estra-
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falari que trenta anys després va .sortir a Castelló d'Empúries per

anar al Parlament'de Catalunya. L'any 1903 era un jove barba ros,

de bella presència, que donava la sensació d'una innegable distin-

ció intel·lectual. TernpRrament organitzat i ple de simpatia, Bor -

das duia la pasta d'un gran polític abortat no sabem per quines ra

ons."(G5>. Més tard Bordas da la Cuesta abandonaria el Centre i es

trobaria a Alemanya al venir la primera guerra mundial i, en tor -

nar, pels anys vint Noguer i Comet ens el descriu corn a alcalde de

Castelló d'Empúries, de la qual era fill, població important del -

districte de Figueres, pel qual era diputat provincial el 1921 No-

guer i Comet. "Va ésser un dels alcaldes i un dels apartaments nue

em varen donar més feina", escriu aquest darrer (65). Veurem enca-

ra Bordas de la Cuesta a l'afer de Prats de Holló, al costat de Hia

cià (67) i membre del Parlament de Catalunya com indica Gall.

Al costat rie Bordas de la Cuesta, cal assenyalar la figura d'Eladi

Homs, secretari primer de la Secció Permanent d'Educació i Instruc

ció el curs 1904-05, i president de la mateixa durant l'etapa ISüS-

1906;fou l'animador de les Escoles Hlercantils Catalanes en els —

seus inicis. fTladi Horns es traslladà després a Estats L'nits, pen -

sionat per 1'Ajuntament de Barcelona per a completar els seus estu

dis pedagògics a les universitats de Xicago i Urbana (68). iïiés -

tard Prat ds la Riba el nomenà secretari del Consell d'Investiqa -
*3

ció Pedagógica de la Diputació de Barcelona, el 1913. El 1914 im -

pulsarla les activitats de 1'Escola d'Estiu i iniciaria la intro -

ducció a Catalunya del sistema de ITlontessori (69). Frederic Barce-

ló, el substituiria al front de la secció d'educació durant els —

cursos 1906-07 i 1907-08. Aquest any Puig i Esteve presidiria aques

ta secció. Finalment, una important figura de les tasques educati-

ves del CADCI, Joan Bas i Soler animaria i estructuraria definiti-

vament les Escoles mercantils del Centre.

Josep Sala 1 Ricol serè el caixer permanent del Centre durant la -

major part de la seva història. Puig i Esteve, finalment, serà en

aquesta etapa secretari general en els mateixos anys de la presi -

dencia de Bordas, president de la Secció d'Educació sota la presi-



dencia rie Waximl Funcernau el curs 1908-09, i aquest darrer any

serà elegit president del Centre, presidència que desenvoluparà

els anys successius, donant un Impuls vigorós a l'entitat i pro-

tagonitzant una de les etapes més fecundes de la seva història.
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Les activitats periòdiques

El darrer diumenge del mes de març tenia lloc al CADCI, a partir de

l'any 190G, la commemoració de l'aniversari de la fundació del Cen-

tre, Els actes acostumaven a tenir un mateix programa: repartiment

de "bonos de pa i arròs als pobres" pel matí, ballada de sardanes i

vetllada literària (70) o festa cultural per la tarda. D'aquestes -

celebracions tingué un relleu important la del 23 de març de 1908 -

en què hom celebrà el cinquè aniversari del Centre (71). L'acte re_l

levant fou la festa de cultura al Teatre Novetats. S'hi adheriren -

150 entitats de tot Catalunya. Presidi Abadal, representant dels Es.

tudis Universitaris Catalans, acompanyat de Bordas de la Cuesta pre

sident del Centre, Sansalvarior de la Unió Catalanista i representant

de totes les entitats autonomistes de Catalunya, Fuig i Esteve, se-

cretari del CADCI, Domingo Galó del Centre de Dependents del Comerç

i de la Indústria de Sabadell, Frederic Rahola, representant de les

societats econòmiques de Catalunya, Jaume.Carner per la representa-

ció de Catalunya a les Corts, Eduard Calvet, representant dels so—

cis protectors del Centre i Guifré Coroleu pel quadre de professors

de les Escoles lïlercantlls Catalanes del Centre. Era aquest el pri—

mer acte d'aquest caire que tenia lloc fora del local del CADCI. Un

article publicat a "El Poble Català" el 2 d'abril en remarcava la -

significació:

"La festa de cultura feta al Novetats, fou un acte de verdadera —

trascendencia i de resultats positius per molts conceptes: tot i es

sent la primera festa que amb tal caràcter ha tingut lloc a aquesta

ciutat (una festa d'una classe determinada: la mercantil) i àdhuc -

tractant-se només que de l'obra o dels interessos d'un determinat -

estament, el teatre s'omplí i els oients escoltaren amb vera atén -

ció tots els parlaments" (72).

Entre els diversos parlaments,cal remarcar la lectura de la memòria

de l'actuació del Centre durant els seus cinc anys d'existència, fe

ta pel secretari Puig i Esteve, document important per a conèixer -

les intencions 1 fites que animaven als forjadors del Centre, el —

'seu camí progressiu i ascendent i la seva estructuració interna. i



Puig 1 Esteve després da remarcar que l'entitat comptava amb l'ex —

pressió "Ja som" (74).

Després, seguiren els parlaments dels qui ocupaven la presidència:

"El dependent de comerç, manifesta Saló del Centre de dependents de

Sabadell, s'ha fet digne d'ésser més considerat que un simple em —

pleat: avui ha de tenir en nostra terra la mateixa consideració que

un advocat o un metge, o un químic." (75).

"Aquest centre -assenyalava Sansalvador- esdevindrà aquella institu-

ció somniada, esplendorosa: la Universitat fflercantil Catalana."(76)

"Continuem treballant activament en la vostra obra -manifestà, per

la seva banda, Calvet- : ella és una garantia de què demà Catalunya

podrà enviar els seus productes industrials i comercials als pobles

que van davant de nosaltres i competir dignament amb ells (...).

Sols després d'obtenir la independència econòmica podrem assolir —

aquella autonomia política que tant desitgem per bé i glòria de la

nostra estimada Catalunya." (77)

Tant Rahola corn Carner remarcaren la necessitat de la formació de —

dependents i comerciants per al desenvolupament de Catalunya (78) i,

finalment, Abadal clogué l'acte.

Als mateixos actes de 1909, hom hi inclogué una festa esportiva, or-

ganitzada per la secció d'Esports i excursions (79), i la proclama -

ció de resultats d'un "Petit Concurs" organitzat per la Secció Per -

manent de Propaganda Autonomista (80).

Des de 1906, les seccions d'esports i Excursions i de Propaganda Au-

tonomista organitzarien, la revetlla de Sant Joan, una sortida aquest

primer any a Sant Pere màrtir, i al Turó de l'Alzina d'en Pasqual, -

prop de Vallvidrera, els anys següents, on encenien una "foguera pa -

triòtica."

Durant el mateix mes de Juny tenien lloc els consells generals del -

centre i de les seves seccions aue renovaven llurs Juntes per meïtat;

el mes de juliol s'aproven els pressupostos de "l'any social" que co-

mençava amb la renovació esmentada.



A partir rie 1905, el CADCI reprenia .el gest, iniciat el 190G per —

l'entitat "Catalunya i Avant", de guarnir amb flors l'estàtua de Ra

fael Casanova (81). La primera setmana ris Juliol de 1905, la Junta -

del CADCI convocà tots els centres i periòdics nacionalistes, perquè

adrecessin delegats a una reunió destinada a commemorar la diada dß

l'onze de setembre. De la reunió en sorti un projecte d'actes, que -

foren modificats en coincidir la data del 11 de setembre amb la ce-

lebració d'eleccions (82), 1 una comissió organitzadora, formada —

per representants del CADCI, Unió Catalanista, Lliga Regionalista i

Catalunya Federal, entre d'altres (83). El dos de setembre la c orni r;

sió dirigia un comunicat a totes les entitats autonomistes per a —

què duguessin un record (corona o ram) a l'estàtua de Rafael Casan_o

va pel matí, i que endolessin llurs balcons (84). La segona mesura

donà line a l'anomenat "conflicte de les banderes": les entitats ca

talanistes hissaren banderes catalanes endolades, actitud que moti-

và la reacció governativa i la presencia de la policia en diversos

locals per a obligar a què fossin retirades (85). El dissabte se

güent, el govern.ador civil de Tarragona prohibia al Centre Naciona-

lista Català d'hissar la bandera barrada 1, el diumenge, el govern_a

dor civil de Barcelona, Fuentes, manava de retirar-la del Foment AJJ

tonomista Català. Davant d'aquests actes governatius, les entitats

catalanes prengueren l'acord, el dilluns, d'enlairar la bandera ca-

talana a tots els balcons de llurs locals, consigna que es complí. -

plenament. Fins al cap de 14 hores no s'adonaren o no reaccionaren

les autoritats. Al vespre, escamots de policies es dirigiren als oVi

versos centres a treure les banderes/ però la majoria Ja les havien

retirat en fer-se fosc i solament la trobaren hissada al local de -

la Lliga Regionalista de Gràcia que obligaren a arriar-la. El dime-

cres el conflicte continuà; les banderes foren novament enlairades

i el seu nombre encara augmentà amb els corresponents esforços de -

la policia per fer-les retirar i les reaccions al carrer i a la —

premsa (86). malgrat 1 racció policial i les multes que havien comeri

çat a caure sobre alguns centres, els presidents de les entitats ca

talanlstes re.unlts al local de La Lliga, decidiren de fer hissar no

yament la bandera el diumenge vinent 1 que cada Junta romangués al-



seu centre per impedir que fos retirada. Davant l'amplitud que ana-

va prenent el conflicte, el governador civil cedi en la.seva acti—

tud. Unes declaracions seves, fetes a "El Liberal" manifestaven res_

pecte i estima per la bandera catalana així com pel dret de tots —

els ciutadans o hissar-la i Justificava la prohibició del 11 i del

20 de setembre per l'especial significació que se li hi havia donat.

El diumenge, doncs, les banderes onejaren lliurement en tots els do-

micilis socials 1 àdhuc en cases particulars. D'altres ciutadans es

passejaren amb banderes a les solapes dels vestits o bé duien a la

mà el número extraordinari de "La Tralla" amb la seva portada de —

quatre barres (87).

El CADCI s'encarregava de rebre les corones i rams de les entitats,

adreçats per a guarnir l'estàtua de Rafael Casanova, si bé, d'ençà

1907, la tasca organitzadora anà o càrrec successivament de cada -

una de les entitats que formaven part de la Comissió executiva (88)

actuant el CADCI en concepte de secretari (89).

De la commemoració del 11 de setembre de 1906 cal assenyalar la pajr

ticipació femenina (90) i l'oferiment de rams 1 corones per part—

de més de quaranta entitats (91). "Al sortir de les fàbriques 1 ta-

llers -escriu la crònica de "El Foble Català"-, les colles d'obrers

es paraven. Uns preguntaven el oue significava allò; altres troba -

ven la resposta en les ouatre barres de la cinta. I més d'una colla,

sugestionada pel testimoni de patriotisme, posava mà a la gorra."(92)

La commemoració creix a mesura que avança el moviment solidari.(93)

A la de 1908 (94), a més de l'ofrena, el Centre organitzà un acte

commemoratiu al Teatre Gran Via en el qual hom representà "Mestre -

Olaguer" i "Jordi Erin", tot completant-se el programa amb una ac—-

tuació del Cor Catalunya Nova, (95) La de 1909 no pogué realitzar-

se a conseqüència de la situació creada pels fets de la Setmana Trà

gica.

És difícil d'escatir el nombre de ciutadans que aplegaven aquestes

commemoracions, car es basaven fonamentalment, en el guarniment de

-l'estàtua fel per entitats i també particulars, a més a més dels ac



tes que cada entitat pugues organitzar pel seu compte. Però, el fet

És que durant aquests anys la xifra d'entitats i la seva proceden—

eia geogràfica anà ampliant-se com ens ho manifesten les cròniaues

de "El Poble Català". La data del 11 de setembre, serà, a partir -

d'anuests anys, referència periòdica per a la reivindicació nacio-

nal catalana i la importància del CADCI haurà consistit en fer re-

prendre, precisament, aouest punt de referència.

Els actes del Centre volien ésser sempre un punt de trobada de tots

els grups catalanistes, polítics o no polítics 1 del caire ideolò-

gic que fos. Les festes de l'aniversari, la celebració del 11 de s_e

tembre, responien a aquesta voluntat globallsta. Hi haurem d'afegir,

pel mes d'octubre de cada any, l'acte d'inauguració de les classes,

veritable míting nacionalista on novament hi confluïen 1 prenien la

paraula representants de totes les branques de l'autonomisme. ÍYlartí

Julià, Albert Rusinol, Narcís Fuster, Bremon, Puig 1 Alfonso, Serra

i Pagès, Antoni Feliu, Ildefons Suñol, Josep Peris, Francesc Albó;

Eduard Calvet, Sixte Quintana, Jaume" Cruells, Puig 1 Cadafalch, Fre

deric Rahola, forras i Sampol, Antoni Suñol, Ramon ÍYÏonegal, Ferran

Agulló, Pere Corominas, Coroleu, Folguera i Duran, Saló, al costat

dels dirigents del Centre van succeînt-se en la representació d'en

titats diverses: Unió Catalanista, Lliga Regionalista, Centre Nació

nalista Republicà, Ajuntament de Barcelona, Catalunya Federal, Eco-

nòmica d'Amics del Pals, Ateneu Barcelonès, Foment del Treball Na-

cional, Cambra de Comerç, Diputació de Barcelona, Centre de depen-

dents de Sabadell, Escoles del districte II i VI (96). iïlartl Julià

fóra la figura d'aparició constant en aquests actes. La Unió Català

nista tenia una de les seves bases entre els dependents 1 la parau-

la del seu animador tenia sempre un ressò favorable al Centre (97).

El caràcter convergent de les diverses branques del catalanisme és

vist conscientment pels animadors del centre, concretament a l'ober

tura del curs 1909-10, després dels fets de la Setmana Tràgica i de

l'esquarterament solidari, en que els portantveus de les diverses

fraccions catalanes predrien la paraula. "L'acte realitzat, escriu

la crònica d'Acció", tingué una vertadera importància, no solament

.pel que es refereix a la tasca que es fa en el centre sinó per la



trascendencia nue pot tenir en aquests dies nue per la marxa poli—

tica de nnstro terra semblen ri'aplanament."(SB)

iïiartl i Julia, en el mateix acte manifest arda que al Centre "es prac:

tica la veritable germanor nacionalista, que es 1 'única força que —

pot fer triomfar la causa de la patria." Martí i Julia, segons la —-

crónica de "El Poblé Catalh" al.ludí a les circumstancies actuals de

la política catalana i expressa el seu convenciment de que 1'ideal -

de Catalunya, una i plena, era prou alt per a aplegar tots els cata-

lans i per a fer-los triomfar." (99)



La presfencla en les campanyes i conflictes nacionalistes. CADCI i

Solidaritat Catalana.

A l'apartat anterior hem assenyalat una presencia netament autono-

mista del CADCI. Ens interessa de subratllar ara aouella presència,

igualment constant, i que respon.als estímuls que provoca la ten -

sió entre la política centralista de l'Estat, d'una banda, i la vi-

talitat creixent de Catalunya, de l'altra, que es manifesta plena -

ment en el moviment de Solidaritat Catalana. No cal esperar a què

el centre s'adhereixi oficialment al moviment•solidari el 19 d'oc-

tubre de 1906 (100) per a què, ja abans, no solament hi hagi col_._

laborat, sinó que hagi estat un dels protagonistes de l'agitació -

nacionalista progressiva de l'any 1905. Deixant de banda 1'organi_t

zació del guarniment de l'estàtua de Rafael Casanova, el 11 de se-

tembre, i de 1 'endolament dels balcons que origina el conflicte de

les banderes, el Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de

la Indústria, havia organitzat ja el mes de maig un míting nacionja

lista que resultà igualment conflictiu. El 27 c!e maig es convocà

aquest míting per a clausurar la serie de conferencies fetes durant

el curs (101). La Secció de Propaganda hi convidà, com sempre, per_

sonalitats representants de totes les branques autonomistes. El go

vern civil hi feu desplaçar dos inspectors de policia, vint d'uni-

formats i vint de la policia secreta (102), signe que havia alar-

mat prou a l'autoritat governativa. L'inspector, tot adduint que

l'acte no havia començat a l'hora anunciada, el suspengué. El re—

bombori fou considerable 1 el dia 31, quan es convocà novament el

míting, el local del Centre c'omplí de gom a gom; la gent ompli sa_

les veïnes i escales. La suspensió anterior havia estat la millor

propaganda. Els oradors, Bordas, Prats 1 Peris, Pere B. Tarragó,

Lluïs íïlanau, Pujóla, Gibert, J. Llorens, i Roig i Pruna parlaren -

amb tons de nacionalisme radical i amb criteri "liberal i modern"

segons la crònica de "El Poble Català" tot provocant, segons la m¿3

teixa crònica, manifestacions esclatantes d'aplaudiments i d'entu-

siasme. Aquest acte fou, evidentment, -estimulant per als homes del

Centre i significà un pas més en la seva popularització.
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El seu catalanisme abrandat era paral·lel al d'altres institucions

i revistes: "Aplec", "Progrés", "Centre Catalunya", "La fraila", -

etc. grups aciuestos, portantveus, segons "El Feble Català" d'un —

"nacionalisme expansiu, obert a IBS idees noves i orejat pels vents

sanitosos del segle" (103).

Les manifestacions nacionalistes del Centre continuaran. Pel mes -

de novembre el Centre obriré un concurs per a premiar un projecte

de bandera (104); a la gran manifestació solidària del 20 de maig

de 1906, d'homenatge als diputats i senadors oue s'havien oposat a

la Llei de Jurisdiccions, hi donarà el seu escalf popular i, fins

i tot, folclòric: la guardià municipal i els ciclistes convocats -

pel Centre tancaran la gran manifestació (105). El Centre intervé

a la campanya pel proteccionisme econòmic 1 ofereix el seu local,-

com a tribuna, al diputat Rahola que disserta sobre "Catalunya i -

el proteccionisme", amb la presencia de Rusiñol i Girona, i desvej:

lla igualment intensos i nombrosos aplaudiments nue interrompen cil

versos cnps al conferenciant (106). Novament el Centre se solida -

ritzarà amb les protestes que susciten els tractats comercials del

govern amb països forans (107) i s'adreçarà en telegrama d'encora_t

Jament al Foment del Treball Nacional el 8 d'octubre de 1906 (108).

La reivindicació proteccionista no era vista pels homes del CADCI

com una reivindicació classista sinó com una qüestió catalana.

Quan el Consell de ministres decideix a finals de Juny d'aquest —

any de traslladar els presos del Presidi d'Africà al Castell de

Sant Ferran de Figueres es provoca a Catalunya una vigorosa oposi-

ció (109). El 5 de Juliol, amb aquest motiu, el local del CADCI, -

era novament tribuna d'un gran míting en pro del revocament d'aque

lla decisió del Consell de ministres. Abadal, Salvatella, Ramon Al

bo, Gambús, Bremon, Roig i Pruna, i Jordà hi intervenien (110) i

com a conclusió el centre es dirigia, al president del Consell de

fïlinlstres protestant de l'acord d'aquest darrer (111).

Després de la commemoració del 11 de setembre, trobem el centre —

adherint-se -a la iniciativa de la revista nacionalista "La Tralla"

de convidar les entitats autonomistes a una reunió amb la finali-.
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tat rie plantejar la conveniència de convocar una assemblea general

autonomista de Catalunya 1 efectuar un plebiscit reivindicatiu del

dret de Catalunya a la neva autonomia integral. El centre partici-

pà en aquesta reunió, feta el 30 de setembre de 1906, 1 deixà el -

seu local per a la mateixa. Els delegats del Comitè Republicà fede_

ral de Sant Martí de Provençals i del CADCI proposaren, com a

acords, dfadherir-se a la iniciativa de la "La Tralla", que fos la

junta de la Solidaritat Catalana la que tingues cura de la realit-

zació de la iniciativa i nue la redacció de T.La Tralla" es consti-

tuís en comissió auxiliar de la Junta esmentada. La proposta fou -

aprovada per unanimitat. Filés de 150 entitats eren representades a

la reunió (112)» La munió de nomenclatures que figuren en les ad -

hesions a aquesta Iniciativa com en d'altres actes, ens il·lustren

tant de la vitalitat i pluralisme catalanista d'aquells moments —

com de la seva atomització. La Solidaritat Catalana, permetia pre-

cisament de superar aouesta atomització 1 d'unificar tants grups -

de Barcelona i de Catalunya, en general, en una fita comú, tot po-

sant en marxa una font immensa d'energies fins aleshores disperses.

La importància d'aquest acte(113), protagonitzar per "La Tralla",

és que hi trobem un dels graons del catalanisme radical i esquerrà.

El CAÖCI farà acte de presencia corporativa al míting de la prote_s

ta catalana del 21 d'octubre (114), serà novament tribuna contra -

la Llei de Jurisdiccions (lio) i Francesc Cambó hi donarà una con-

ferència sobre "La salvació de Catalunya" el 17 de novembre de —

1906, enmig d'una sala plena a vessar, plenament il·lustrativa del

pensament de Cambó en aquelles dates (116).

A finals de desembre d'aquest any 1906, tan ple d'alè nacionalista

i d'activisme per al Centre, aquest celebra la Festa de la Bandera

en què hom otorga el guardó del concurs de projectes de bandera per

al centre. Antoni Yance i Aguilera serà l'autor del projecte guanya

dor, com hem assenyalat abans (117).

El Centre, encara, s'inscriurà l'agost de 1906 com a congressista -

efectiu del Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana(118).

Seguim veient l'adhesió del Centre a la reunió convocada per la Ço-



missió Solidària al Consell de Cent per la defensa de Barcelona, -

per a protestar per la provocació lerrouxista contra en ITiella al -

20 de gener de 1907 (119) i per a protestar'de l'esclat sovintejat

de bomber, (120); igualment, participa al "lunch" per l'amnistia —

fet al local del Centre Republicà Autonomista com a homenatge als

qui "han sofert persecució per defensar Catalunya i la llibertat"-

(121). Cal no oblidar, a mes a més, que entre les detencions i em-

presonaments que havia produït l'aplicació de la Llei de Jurisdic-

cions coneixem el de Lluis iïlanau, soci del CÄDCI (122). El Centre-,-

també, col.laborarà a les eleccions legislatives (123) tant a les

de 1907 corn a les parcials de l'any següent (124). Per la Diada de

Corpus el veiem present, Juntament amb innombrables grups, a la —

Festa Nacional Catalana, celebrada al Parc de Barcelona (125).

El Centre s'adhereix a la campanya contra La Llei de Jurisdiccions

en la nual participen també societats obreres (126) pel Juny de --•

1SOB, participa a les festes d'homenatge al rel Jaume I en el VII

centenari del seu naixement (127) i ofereix el local a Eduard Seg_a

rra i Cendra perouè hi pogués celebrar les reunions de la comissió

que ell presidia-i de la qual el CADCI n'era membre-amb la finali-

tat de confeccionar, mitjançant subscripció pública, una bandera -

catalana per a l'Ajuntament de Barcelona (120). La bandera hauria

d'ésser lliuraria, tot encapçalant una manifestació cívica, el diu-

menge següent a l'onze de setembre; els treballs es dugueren a te_r

me en la segona meitat de l'any 1900 i probablement els fets de -

1909 obstaculitzaren la realització del projecte que fou reprès d£

finitivament pel CADCI l'any 1914 (129).

El dos de desembre de 1908 el Consell Directiu acorda 1'organitza-

ció d'un concurs lexicogràfic de la llengua catalana a fi de coope_

rar a l'obra del Diccionari de iïtossen Alcover (130). Un aplec de -

400 a 500 socis, enfí, participarà a la manifestació d'homenatge -

al dramaturg Àngel Guimerà el 23 de'maig de 1909 (131). Els cicles

de conferències que les diverses seccions organitzen a l'etapa —

1908-1909 acaben de perfilar l'activitat del Centre. En un altre -

apartat hi farem referència. A un nivell o altre l'acció del ¿en -
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tre roman constant, però evidentment la nacionalista minva l'any -

1909 seguint el refredament que sofreix la Solidaritat»

Després rie la "febre" dels anys 1905, 1906 i 1907 s'inicia una CB£

ta calma en la tasca reivindicativa. Velem l'adhesió del Centre a

la campanya contra la Llei de Jurisdiccions, però no en la del Su-

fragi Universal o en la dfil Pressupost de Cultura, probablement —

perquè eren campanyes que aprofundien les divisions solidaries. Si,

en canvi, veiem el centre participar n les eleccions parcials de -

1908 ± en els seus actes periòdics (131 Bis); com hem pogut veure

a 1 'apartat anterior, el centre seguiria fidel a la seva globali -

tat i contrari a prendre partit per qualsevol de les fraccions del

catalanisme. Els dirigents del Centre romanen "sempre a punt" per

a participar en tota iniciativa "a favor de Catalunya", en tota —

iniciativa de "patriotisme radical" (132). Podem veure la concep -

ció nacionalista dels animadors del centre a les conferencies que-

donaren, a finals de 1908, els socis Antoni Roca i Codina, Amadeu

Tous 1 H!arsans i Joaquim Rodríguez i Mollar. La del primer, sobre-

el catalanisme no polític, fou reproduïda Íntegrament al butlletí-

"Acció", prova evident que les seves paraules trobaren ressò favo-

rable i tenien categoria d'autoritat per a aquells dependents(133X

Antoni Roca, evidentment, manifestava un nacionalisme radical,pro-

pi d'un militant de la Unió Catalanista, i en les seves crítiques,

per exemple, a La Llei d'Administració Local coincidia amb l'esquje

rra solidaria (134) o amb l'esperit del "Catalunya endins" de la -

futura "Acció Catalana":

"i com que Ja estem cansats de pidolar, puig que Jamai han sigut -

ateses les nostres moltes reclamacions davant dels poders públics,

creiem que el nostre primordial treball és fer catalans conscients

de llurs deures i drets, sense perdre el temps en conxorxes i bai-

xeses indignes, que sols serviran per.a fer desconfiar i desorien-

tar més 1 més el nostre poble." (135')

La conferència és important perouè ens il.lustra sobre el pensament

d'un sector, almenys, del Centre per sota de la neutralitat oficial
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de l'entitat. Antoni Roca ataca el lerrouxlsme, però també aauells

"que es diuen defensors de la nostra autonomia, de les nostres ll_i

bertats, però això si, en matèria religiosa son fanàtics i pel ma-

teix absolutistes, volent que tothom pensi com ells, i si algú pen_

sa de manera diferent, el declaren enemic (...); en coneixereu —-

molts d'altres nue es diuen catalanistes i tracten com esclaus a

tots els oui tenen sota seu." (136).

De fet, en aquestes conferencies com els parlaments dels diversos

mítings o vetllades que organitza el CADC1 es veu clarament cue el

nacionalisme que anima el centre és radical i poc capaç d'avenir-

se amb les maniobres parlamentaries d'un Cambó, per exemple. Els

homes del Cnnt.re velen sempre la unitat de tots els catalans en la

tasca d'encalcar l'autonomia de Catalunya, d'ací que segueixin amb

entusiasme carrera del moviment de Solidaritat Catalana, de la carn

panya per la iï'ancomunitat o per l'autonomia l'any 1918. Però, en

aauest camí s'aniran trobant més aprop dels grups més marcadament

d'oposició 1 nuan la crisi de la primera guerra mundial els faci -

adonar de la seva condició comú a la classe treballadora, les acti
» «H*

tuds radicals i d'esauerra aniran arrelant al centre. Però, en dar

rer terme, en aauests moments el centre és un dels principals nu-

clis populars del catalanisme, disposat sempre a reivindicar les -

"llibertats de la Pàtria" i a "oposar-se" als assajos centralistes

"constants" del poder central. El que importa és la reivindicació

dels "ideals", no pas l'estratègia o la tàctica. D'anuí el presti-

gi de ffiarti Julià al Centre, un home tan oposat al possibilisme i

al "realisme" tàctic de Cambó«
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Els primers inicis d'JJP.̂  intR.rvc3ncipnirirnR InbprajL

Cnrn ja ha estat dit en d'altres planers, el combat pel descans domi-

nical serà un afany constant entre els dependents i a l'ensems que

es desenvolupa el moviment solidari 1 l'obrerisme fa els seus temp-

tejos nrganitzatius, aquells segueixen ncarats amb la seva proble -

màticn laboral, manifestació important de la qual és la reivindica-

ció per fer real el repòs dominical. Així trobem accions d'aquest -

grup social dirigides a fer tancar les botigues els diumenges o de-

nunciar llurs infraccions pel 1S06 (137) o reaccions patronals con-

tràries com la protagonitzada per la societat madrilenya "La Viña"

el 1908 enfront de l'energia de Lacierva per fer complir la llei—

(13B). Fndem deduir una certa intervenció del CADCI en la qüestió -

del descans dominical arnb motiu del manifest que un grup de depèn -

dents havia publicat tot arrogant-se la representativitat de l'ac -

ció reivindicativa esmentada i en el que declaraven la seva volun -

tat d'abtenir-se de tota tasca, a la vista de la manca de solidari-

tat dels altres dependents (139). Aquest breu manifest motivà que -

el mateix dia de la seva publicació visitessin la redacció de " El

Poble Català " una comissió de socis del CADCI i de l'Associació de

la Dependència mercantil tot "protestant de les declaracions fetes,

estimant, falses la majoria de firmes" 1 indicant que "dit manifest

no estava autoritzat per cap de les societats de dependents de Bar-

celona" (140).

El primer d'agost de 1906 el Centre obria un Registre de col·loca -

cions gratuït per als socis que l'any següent passaria a dependre -

de la Secció de Socors mutus. (141)

Encara el centre- duria a terme una nova iniciativa per la reforma -

de les condicions de treball dins d'aquets inicis d'intervencionis-

me laboral. El 15 de febrer de 1907 el Consell Directiu convocava -

una reunió de socis per a discutir la "conveniència o necessitat -—

que el centre inicii i porti a terme un moviment d'opinió a favor -

del millorament de les condicions de treball de la nostra classe;r_e

formes que es deuen demanar en primer terme i conveniència d'obrar

en aquest cas d'acord amb totes les entitats de caràcter patronal o
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obrer d'interessos afins a la nostra, demanant el seu concurs i la

seva cooperació, com igualment interessades, fins aconseguir les ¡TKL

llores de treball compatibles amb el nostre temps", a celebrar el -

20 ri'aouest mes (142). La reunió obtingué resultats poc concrets i

el Consell Directiu adreçà als socis un qüestionari per a formar-se

"Una Idea exacta sobre la manera de pensar dels nombrosos elements

que componen el centre" (134). El 10 d'abril s'havien rebut 150 -—

qüestionaris contestats, dels quals hom deduïa "llur conformitat a

que d'un modo ordenat, evolutivament, senss violències, s'empren —

gui una campanya a favor del millorament de les condicions de tre -

ball, especialment de la reforma sobre reducció d'hores, en vista -

del qual s'acorda de convocar una reunió i d'exposar el nostre pro-

pòsit a les associacions patronals i obreres de caràcter similar a

les oue pugui interessar o sigui Cambra de comerç, Foment del Tre -

ball Nacional, Lliga de Defensa Industrial i Comercial, Unió Gre —

mial, Cercle d'Unió Mercantil, Associació de Viatjants i Represen -

tants del Comerç i de la Indústria,'Cambra de Viatjans i Represen -

tants, i Associació de la Dependència niercantil" (144). La iniciat^

va prenia plenament un caràcter corporatiu, suaument reformador i -

conciliador que entusiasmà poc als convidats. La reunió tingué lloc,

certament, pocs dies desprès, però "havent-hi deixat d'assistir la

representació de diferents entitats de les esmentades i en vista del

seu resultat negatiu per part de les que hi assistiren, degué sus—

pendre's l'acció del centre, interinament no es trobés ocasió més -

favorable" (145).

Aquesta acció no es reprendria fins 1 * any 1910 (146) quan es creà -

la Secció Permanent d'Organització i Treball, però cal subratllar—

la aquí tant pel seu caire de precedent de 1facció reformadora labo

ral del CADCI a partir de 1910 com del seu caràcter il·lustratiu de

la mentalitat social dels dependents del Centre.

Aquesta mentalitat considerava com-a ideal l'harmonia entre capital

i treball, fet obvi que es desprèn dels textos més amunt citats o -

d'altres com la conferencia, pronunciada l'abril de 1909 al centre,

per Juli Bassals sobre la qüestió social (147), o les idees patern_a
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listes- que Ramon Rucabado exposava al seu treball guanyador del Fe

tit Concurs celebrat en la commemoració del VI aniversari el 1SQS

(148). Ramon Rucabada era vice-président de la Secció d'Educació —

durant el curs 1900-09 i 1900-10 i les seves aueixes posteriors sa

bre la infiltració d'idees sindicalistes al si del Centre ens il·-

lustren igualment de l'evolució d'aquest darrer (149). Tanmateix,

al costat del text de Rucabado, cal assenyalar el d'un autor ario—

nim, guanyador del segon tema de l'esmentat Petit Concurs, membre -

del centre i que ens ajuda a matisar el pensament dels dependents-

del carrer Comtal. En anuest treball, "Actuació del nostre centre

Í sos associats dins del moviment nacional de Catalunya", hi tro—

ben afirmacions que van força mes enllà d'aouell paternalisme so—

cial d'un Rucabadn:

"Si aspirem a què el Centre, a més d'una entitat catalanista, i ca

talanista ho ha d'ésser tant com se pugui pel motiu irrefutable i

oue mai s'ha d'oblidar que sa essència i els seus components cata-

lans són; si volem que el centre sigui a mos un nucli social cata-

là que tiri a intervenir en el moviment societari del món, és es—

sencialment precís que, sense precipitacions, rnes si amb pas ferm,

conservant el caient actual i arrencant de son mateix si, vagi es-

tablint toteo aquelles reformes que duguin al dependent com a home

de treball a l'assoliment dels majors avantatges compatibles amb -

els temps i segons la característica de la nostra terra (...) Hem

d'aspirar a què el centre sigui espill d'organització obrera cata-

lana on s'emmirallin totes les que en nostra terra prenguin farma -

i que han de substituir forçosament a les organitzacions que avui-

arnb absoluta desorientació busouen entre nosaltres la solució del -

problema obrer; i hem de pensar també com 1'Alomar quan diu que —•

"al catalanisme interessa l'educació de les masses corn a les man—

ses interessa adequar llur actitud d'homes futurs al medi social,-

nacional i politic on habiten i on llur acció ha de ser un dia reja

litat" i que "el proletarisme té d'evolucionar fins a un socialis-

me orgànic, capaç de confluir en el nostre ciutadanisme catalanis-

ta per a una' obra comuna d'incorporació catalana a l'universal ciu

tadanització o civilització"... Aquesta és la més gran empresa a -
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auè podem dur al centre." (150)

L'escrit parlava desprès de fer de la Secció de Socors Mutus "un -;.

instrument ric resistència que no solament guareixi al soci de les

misèries de la vida, sinó que sigui un raser on fer-nos forts per

a la defensa de nostra comunitat i de nostres interessos." Hom pa_r

lava àdhuc de dur representants al municipi perauè "fessin obra —

eminentment social" i finalment plantejava la necessitat de subdivi

dir el centre en seccions professionals. En conjunt, un llenguatge

nou en els textos del CADCI. Som a l'any 1909 i els problemes labo-

rals dels dependents havien d'ésser sentits amb més força alesho—

res. El fet és rue l'any següent es crearà la Secció Permanent de

Relació i Treball -més tard d'Organització i Treball- amb l'esprit

nue animava aquest escrit i organitzada d'acord amb 1'esnuema que •

proposava, signe nue no es tractava d'una veu aïllada (151).

Els escrits de Sucabado i el darrer esmentat, publicats al butlle-

tí "Acció", responien a uns matisos -reals i presents, ben segur, -

entre els socis. Un d'ells,. Frederic Barceló (152), manifestava —

també en un accèssit a aquest Petit Concurs citat: "Nosaltres no

creiem amb l'absoluta independència de la qüestió social amb la —

qüestió nacionalista; nosaltres entenem que malament podran actuar

juntes dues forces si en la qüestió vitalissima de la pròpia vida,

del benestar material, permaneixen dividides" (153).

Paternalisme social, reformisme, nacionalisme englobador de les dJL

ferències de classe, crida a la conciliació i a la superació d'a—

questes darreres, vet aquí, en textos escrits i publicats al but—

lleti del CADCI , unes pistes aue ens permeten d'apropar a la men-

talitat social dels dependents del Centre Autonomista o, si més no,

el testimoni d'uns opuscles impresos sobre el "catalanisme i la -

qüestió social" desconeguts i ignorats fins ara -com en bona part

la mateixa realitat del CADCI-.

Aquesta manca de radicalisme social serví, al moment de produir-se

la crisi de la Setmana Tràgica, perquè el CADCI no sofrís cap de

les conseqüències posteriors de caire regressiu que afectà a nom—

brases institucions educatives i culturals (154). L'explosió de JLI
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lloï feu retardar la sortida d*"Accló", però la viria dol Centre con_

tinua externament normal 1, així, el 23 d'agost de 1909 oferí una -

gran recepció a la caravana rie la "Union Fraternelle des Employés -

de Commerce et de l'Industrie" de Lió (155). Solament la commemora-

ció del 11 de setembre en restà afectada, car fou suspesa aquest —

any. (156)
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Les sjjccinns entre 1905 í

L'activitat concreta de caria secció, al costat de l'acció assertyala_

da als anteriors apartats, arrodoneix el quadre històric del Centre

Autonomista durant aauest període.

Lo secció que experimentà més desenvolupament fou la d'Educació i -

Instrucció. Pel setembre de 1905, es fusionaren en una sola les se£

cions d'esport i excursionisme i quedà instituïda la Secció Especial

d'Esports i Excursions, depenent de la permanent d'Educació i Ins

trúcelo (157). Les excursions (158), el ciclisme (159), el gimnàs —

(160), els jocs de bitlles i de pilotes amb palo (161), l'esgrima -

(162), els esports d'hivern (163), les classes de "jiu-Jltsú" (164),

les festes esportives (165), les conferències sobre excursions fetes

(166) o sobre temes esportius (167), a mes de la col. laborado a ac-

tes del Centre n d'una altra secció, constituiran l'activitat fona—

mental d'aquesta secció especial (160).

"Les orientacions més perfectament encaminades -llegim en un butlle-

tí d'"Acció" a manera de declaració de principis- a procurar l'educa

ció individual ens diuen que aquesta no sols ha d'ésser intel·lectu-

al sinó també física. Són moltes les escoles i universitats de l'es-

tranger que tenen establerts ambdós ensenyaments, i així no és d'ex-

tranyar es digui que la secció d'educació i instrucció no podria ar-

ribar mai a acomplir el seu comès si no hagués tingut en compte al—

tais orientacions, si no comptés, per a això, amb la seva branca

principal, la secció d'esports i excursions. Els dependents de ço

merç 1 de l'indústria, lligats pel treball diari durant un bon nom—

bre d'hores; tancats tot el dia en fabriques o magatzems qualques ve?

gades malsans i quant menys molt sovint mancats de ventilació; ocu—

pats en feines sedentàries, sense fer cap mena d'exercici, necessiten,

com qui més, els beneficis de l'educació física," (168 bis).

El 31 d'octubre de 1905, uns socis .afeccionats a la taquigrafía pro-

posaven la creació d'una secció especial de taquigrafía. El seu ori-

gen, de fet, datava d'una reunió que Joan Bernadell convocà a casa -

seva amb Josep miro, Enric Parés i Antoni Caballer, el 15 d'agost de

1903 i en la qual hom exposà la idea de formar un sistema de taqui—
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grafia catalana "a fi de contribuir al desplegament que en aouell —

temps s'observava en la cultura pàtria" i a fi de dur-la més fàcil-

ment a terme es decidí d'ingressar col·lectivament al CADCI, cosa -

que el grup feu el O de setembre del mateix any 1903 (169). I des—

pres de diversos treballs aconseguiren llur propòsit de crear un —

sistema de taquigrafía catalana (170). El 30 de novembre s'aprovava

el reglament de la nova secció especial de taquigrafía (171). (lien —

tre, el grup havia anat organitzant classes periòdiques de taquigra

fia castellana (171 bis). El primer.de Juliol.de 1906 s'inaugurava

la primera classe de taquigrafía catalana a càrrec del professor An

toni Caballer i Avino (172).

El 2 d'abril de 1906 s'havia constituït, també, una comissió d'àrab

per a promoure l'afecció als estudis arabistes (173).

El 26 d'octubre de 190Q, per iniciativa d'un grup d'alumnes de; la -

classe d'esperanto, s'organitzava una secció especial d'esperanto -

(174). Aquesta es constituïa el 22 de desembre i el 25 de gérmr de

1909 prenia el nom de "Komerka fako" (175). Aquesta secció assisti-

rà, en nom del Centre, a la Festa Commemorativa del 22 aniversari -

de l'aparició del primer llibre d'esperanto, el 10 de Juliol de

1909 a Vallvidrera (176) i s'inscriurà com a congressista numerari

al V Congrés Internacional d'Esperanto a celebrar a Barcelona (177).

Pel que fa a les Escoles mercantils aquestes anaren ampliant-se, —

progressivament, com Ja ha estat dit en un altre apartat. El curs -

1905-1906 s'incrementà amb l'ensenyament d'una nova llengua, l'ale-

many, i amb l'establiment de.classes de Càlcul mercantil 1 Dibuix -

Industrial (170). Pel gener de 1906 hom organitzava una classe d'es_

peranto (179). A partir dol mes de febrer de 1905 s'iniciaren, els

dissabtes per la tarda, unes lectures poliglotes escollides d'obres

d'educació comercial i d'altres matèries com a complement de l'en—

senyament de les llengües estrangeres (180). La segona quinzena de

maig de 1905 s'organitzà un concurs d'aplicació entre els alumnes;-

pels mesos d'estiu es feien classes de .taquigrafía catalana, ale--

many, anglès, àrab, teneduría de llibres, policaligrafia i taquigra_

fia castellana (181), i, a mitjans d'agost, d'acord amb els Estudis
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Universitaris Catalans, horn establia una càtedra de llengua portugue

sa (182).

Algun problema sorgí entre la Junta de la Secció Permanent d'Educrj—

ció i Instrucció i el Centre al tercer trimestre del curs 1905-1906

nue impulsé a aquella a fer pública la dimissió dels seus membres —

"per desacord amb certs elements del Centre Autonomista de Dependants

del Comerç i tie la Indústria". El B dp juny se celebrava reunió gene

ral i es renovaven gairebé la totalitat dels càrrecs de la Junta de-

ia secció (182 bis). .- '

El curs 1905-1907 s'obrí amb tres noves matèries: Italià, Teoria dels

teixits i Química industrial (103), deixant de banda els nous grups-

que es creaven en una mateixa assignatura (104). Al marge de les as-

signatures fetes a ] 'estiu (105), cal subratllar ducs noves assigna-

tures per al curs 1907-1900: Correspondència mercantil i Economia p£

lítica (105); 1 les conferències organitzades per la Secció com la -

dB l'escriptor iïlique] ."-dels Sants Oliver sobre el sentit econòmic de

la vida nacional (107) pel mes d'abril de 1907 (107), la de Rossend -

Serra sobre la necessitat d'encoratjar els estudis folclòrlcs el 10-

de maig d'aquest mateix any (1QO), o el cicle que encapçala Guifré -

Coroleu amb una xerrada sobre el port d'Hamburg i el port de Barceló,

na, el 16 de novembre (109). El G de Juny de 1900, Ramon Rucabado f¿

ra una lectura pública d'un treball d'Eladi Homs sobre "la vida uni-

versitària a Nordamèrica (109 bis).

Per 1 'estiu de 1908 s'acordava establir un examen previ d'admissió -

per a un grup d'assignatures bàsiques (1907 i un 'Curs elemental de -

preparació per als alumnes rtamb pocs coneixements instructius per a

cursar-les"(191). El nou curs 1900-09, per la seva banda, començaria

amb dues assignatures noves, a part del curs elemental, mecanografia

i rudiments de dret mercantil (192). Pel mes de novembre de 1908 s'_n

briria un cicle de conferències, organitzades d'acord amb la Socle—

tat d'Estudis Econòmics. Ramon Rucabado, Manuel Raventós, Antoni fïton

fort, Josep Sitjas, Àlvar Vinyals, Antoni Soldevila, Aureli Ras, Jo-

sep m. Tallada, Vidal 1 Guardiola, manuel; Pugés i Guifré Coroleu deja

envoluparan un veritable "curs d'economia popular" (193).
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Per l'estiu riz 1̂ 08 s'acordava establir un examen previ d'ndmisió -

per a un grup. d'assignatures bàsiques (190) i un curs elemental ús

preparació per als alumnes "amb pncs coneixements instructius per a

cursar-les"(191). El nou curs 190Q-G9, per la seva banda, comença -
ria amb dues assignatures noves, a part del curs elemental, mecano-

grafia i rudiments de dret mercantil (192). Pel mes de novembre de

1908 s'obriria un cicle de conferències, organitzades d'acord arnta -

la Societat d'Estudis Econòmics. Ramon Rucahado, [Ylanuel Raventós, -

Antoni fïlonfort, Josep Sitjas, Àlvar Vinyals, Antoni Soldevila, Aure
li Ras, Josep m. Tallada, Vidal i Guardiola, Manuel Fuges i Guifré

Coroleu desenvoluparan un veritable "curs d'economia popular" (193).

El curs 1909-10 fou el que experimentà un canvi més sensible, car -

les Escoles Fílsrcantils Catalanes establiren per primer cop els est_u

dis en cursos. Hom estructurava un pla d'estudis en quatre cursos,-

el qual no comprenia tntes les assignatures sinó un esquema essen -

cial de matèries per al dependent de. comerç '194), En el quadre gs-

neral d'assignatures hom hi incloia dues matèries noves; Redacció -

de documents mercantils i un segon curs de Teneduría de llibres, —
aquesta darrera amb un projecte de classa rie "pràctiques mercantils",

"organitzada en forma de veritable casa de comerç en la qual cada —

deixeble ocupa un cbrrec, devent turnar tots els deixebles en cada -

un del càrrecs" (195).

La realització d'aquest pla d'estudis coronava tota una sèrie d'es-

forços duts a terme per a millorar la formació dels dependents de -

comerç i d'indústria: Des dels canvis de local i ampliació del ma -

teix que permetien d'arranjar 10 aules per a les Escales, passant -

per l'ampliació 'd'assignatures i activitats complementaries com les

lectures poliglotes esmentades (196), la provisió de material per a

les classes, aportat alguns cops per particulars (197̂ , la recerca
de professors "de reconeguda capacitat 1 compenetrats del caràcter-

marcadament progressiu que volíem se dongués a dites ensenyances" -

(198), fins a l'establiment d'aquest pla d'estudis en quatre anys -

-modificat en tres l'any següent-, tota una maduració em la tasca -

proqressiva del CADCI que assoleix ara, en el curs 1909-191(1, la se
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va consolidació i Inicia l'estructuració definitiva. Per això aquest

curs és un punt final .í un punt de partida, punt final de l'etapa de

creació 1 afirmació de les Escoles i punt d'arrencada d'uns estudis

que hom desitja, sovint, esdevinguin -i fins i tot, algun cop, així

són considerats- una veritable universitat comercial catalana. Uns -

estudis contemplats amb orgull, tant al Centre com entre els mitjans

catalanistes, com un exponent de la vitalitat catalana i del seu prp_

pi esforç enfront da l'esrnortuïrnent de l'ensenyament oficial (199).

Aquesta estructuració en cursos experimentarà les seves dificultats

per a ésser acceptada pels alumnes, però lo fórmula del pla d'estu-

dis en diversos anys és la que romandrà, corn veurem als capítols se

gDents. Darrera d'aquesta sistematització dels estudis hi trobarem

la personalitat de Joan Bas i Soler, president de la secció entre -

1909 i 1917* £11 serà el que impulsarà aquesta sistematització i la

divisió del curs en trimestres. Els estudis del Centre superaven —

així l'estadi d'una simple acadèmia per a esdevenir realment une?, -

Escoles»

Pel que fa al nombre de professors, aquests augmentaren de 9, durant,

el curs 1905-06, a 16 durant el següent, xifra que es mantiguó apro

ximadament constant en la resta de cursos d'aquest període. Els ho-

noraris dels professors que pujaven 275 pts. mensuals en el curs —-

1905-06, esdevingueren 447*50 el curs 1906-07, xifra que remangué -

idèntica el curs 1907-08 1 que nssoli les 610 pts* al mes el curs -

1908-09, i 690 el curs següent (200).

L'assistència a les classes era gratuïta pea? als socis els quals p_a

gaven, primer, una pesseta de matrícula per assignatura 1, a partir

del curs 1907-1908, dues pessetes (201). Les classes estaven desti-

nades exclusslvament als socis, tanmateix es reservaven 10 places

per als dependents no socis "que tenint necessitat d'aprofitar les

lliçons de les nostres escoles no puguin pagar la quota que els d?5

na dret a formar part de nostra entitat" (202) -la quota era de —

1*50 pts. mes-.

L'horari era. nocturn, donada la condició social dels alumnes. Les -

classes començaven a les 9 del vespre -tret de les de Dibuix Indus-
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trial que començava a les 8- i acabaven a les 11 de la nit, horari-

aquest, que després d'una extensa Jornada de treball, Justificava -

que "molts tornessin -després de Ins classes- amb el cap abaltit de

són" caní escriu Alexandre Gall (203).

Les despeses de les Escoles Mercantils eren ateses amb les partides

anuals que el Consell Directiu del Centre hi destinava (204). El70%

de la recaudació dels socis protectors es destinava a aquesta sec—

ció; l'estiu de 1DOG hom hi destinava 275 pts. al mes; el 1907,450;

el 1008, 525; i. el 1909, GOO pts, 1er, quals Juntament amb les matrí

cules subvonien al pagament del professorat i millorament del mate-

rial de les aules. (205)

Cal assenyalar encara l'interès dels animadors de les Escoles en —

fer-se amb llibres de lectura estrangers per a facilitar l'estudi -

de les llengües (20G) i, finalment, remarcar els objectius que dona

ven a les escoles, especialment a l'ensenyament d'idiomss foranis:

"Concretant la qüestió a Catalunya .-llegim en una memòria de 1D05-

pel aue fa a la seva vida econòmica i havent les colònies de 1 '£s—

tat de què formem part recobrada llur llibertat, lògicament n'ha —

vingut la pèrdua de mercats on col·locar nostres productes ( que és

1'únic que hi dúiem); fent-se, per aquest motiu, necessari perfec—

donar nostra producció per a introduir-nos en els nous centres de-

consum amb manufactures iguals o millors que les aue actualment hi -

concorren (...)". D'aquí "la utilitat de l'estudi d'aquelles lien—

goes que per llur caràcter internacional facilitin l'entrada a nos-

tre poble". Després d'aquests mots que hom diria formsn part de la

memòria d'una corporació de fabricants o industrials, o d'una sacie

tat d'"amics del pals", ve l'elogi de les "matemàtiques" 1 els "nú-

meros" i aquestes manifestacions, que confirmen el que Ja hem dit a

d'altres llocs: el dependent posava la seva fita en esdevenir "amo":

"51 les ensenyances lingüístiques, aritmètiques, 1 geogràfiques de-

nostres escoles, poden ésser tan profitoses per a vosaltres els co-

mercians 1 industrials de demh oue us puguin dur a negocis pròspers

i fins a fer fortunes; vosaltres les futures forces vives -el sub—

ratllat es nostre- (...)." (207)
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Aquest text i d'altres de la Secció d 'Lducació i Instrucció ens —

ajuden a comprendre el projecte educatiu dels primers diriqerits —

del CADCI. Feriríem encara completar anuesta visió remarcant la vo-

luntat de la Secció d'Educació d'inspirar-se, en l'organització de

les Escoles, "en les grans institucions germàniques" (208), el som

ni romàntic, un tant pueril, de refer l'antic imperi comercial me-

dlterrà (209), la volença de conèixer les realitzacions d'escoles

comercials estrangeres (210), i la consciència de superar els es—

quemes rutinaris i teoricistes de l'educació comercial donant ma—

Jor amplitud de visió e aauesta (211). Amb tot no oblidem els ho-

rneo dirigents de la Secció nue la condició laboral dels dependents

és un obstacle per a aquesta formació i reivindiquen la necessitat

d'una reforma dels horaris ds treball perquè acuells tinguin ma—-

Jors possibilitats culturals s llur abast (212). Recordem com serà

la reforma de les hores dp treball la primera manifestació de re—

formisme laboral aue durà a terme el Centre l'any 1907 i com serà

un dels cavalls de batalla de la "nova Secció de Relació i Treball,

tot Just creada.

La Secció permanent ríe Socors íYIutus, era una veritable entitat cons_

titulda dins del mateix centre, "amb personalitat i cabals propis

independents", fins el punt oue, cas de dissolució del Centre, ——

aauesta secció podria subsistir (213)ferit-se càrrec del aue apor—

tes la liquidació d'aquell, segons assenyalaven els estatuts (214).

La Secció de Socors Ifiutus tenia la seva llista particular de socis

-els quals necessàriament havien d'ésser socis actius del CADCI-,

que pagaven també una quota especial d'una cinouanta pessetes al

mes; percibía, a més, el 15% de la recaudado dels socis. Cal indj.

car també les inversions en valors que efectuà la secció per a el__

xarnplar la seva capacitat econòmica (215). La secció auxiliava el

soci, com Ja ha estat escrit al capítol anterior, en els casos de

malaltia, cessantia, invalidesa i mort. Pel mes de Juny de 1909

s'introduirien algunes modificacions als estatuts, la principal de

les quals feia referència a la implantació de l'estalvi per a la -
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redempció del servei militar (21G).

Dureant el période que descrivim sn aquest capítol, cal remarcar —

1.'acord dol 15 de febrer de 1906 de federar-se a la Quinta de sa—

lut "La Alianza" (217). Per l'octubre de 1907 el Registre de col.~

locacions passava a dependre tie la secció de Socors mutus (210). -

El 6 de gener d'aquest n^teix any, d'altra banda, Ramon Albó Ini-—

clava un cicle de conferencies tot parlant de les institucions so-

cials existents fora de Catalunya (219). £s interessant d Assenya-

lar aauí la (Ylernorla del curs 1906-07, en .la qual hom es dol de la

poca atenció que és dóna a Catalunya a la qüestió social o, millor,

a "l'acció social", a causu, segons la fflsmorla, del "carácter ex—

tremad arnen t individualista del poble català" (220). LTescrit fa no

tar el creixement insuficient d'aquesta secció 1 compara l'augment

de 138 socis a 239 centre els anys 1906 i 1907 amb el del Centre —'

que havia passat, d'ença del canvi de local,'de 600 socis el seiem

bro de 1906 a 120G en pocs mesos (221). Hom es dolia, doncs, de —

l'insuficient desenvolupament de l'esperit "social" o "col·lectiu"

al si del centre, ressò de "l'individualisme català". Probablement

la "febre política" d'aquests anys distreia molts socis de l'aten-

ció vers la tasca mutual del CADCI, tot i que la situació econòmi-

ca d'aquella secció era excel·lent segons explicitava també aquel-

la memòria. Amb tot, la dada era simptomàtica i ens ajuda a com

prendre els principals centres d'interès dels dependents del Cen—

tre en aquells moments.

La Secció Permanent de Propaganda Autonomista era la que aportava-

el pes de la tasca nacionalista del Centre. "Per Catalunya" i "Per

a Catalunya", volia ésser el seu lema (222). La secció responia —

plenament a l'adjectiu "autonomista" del Centre. Els seus dirigents

reconeixien el caràcter polític de la secció però solament "en son

grau de major puresa, evitant el contagi de les baixes lluites, fu

gint de partidismes i personalismes malsans" (223). Bona part de -

la seva activitat l'hem vist Ja descrita en apartats anteriors. —
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L'organització de conferències i de vetllades literàries i muoi

cals (224) era una de los seves activitats característiques. Els -

Doctors Fuster i Presta, Ramon Abadal, Lluhi i Rissech, (Yiiqunl La-

porta, Coma (225), Pere Tort (226), Frederic Rahola (227), Fran—

cese P. Gambús (22Q), Antoni Roca, Amadeu Tous, Joaquim Rodríguez

(229), Ramon miauel i Planas (230), Gerra i Pagès (231), Eugeni —

d'Ors (232), seran tants d'altres conferenciants que passaran per

la tribuna del Centre (233).

Hom pot sintetitzar perfectament que aquells mots usats per a def.1

nir el capteniment del CADCI -presencia constant en tota iniciati-

va, conflicto o esdeveniment de caire nacionalista- poden aplicar-

se perfectament a l'acció d'acuesta secció, nés quan aouella pre-

sencia del Centre era duta, el més sovint, per la Secció de Propa-

ganda Autonomista: participació a la Festa Nacional Catalana, cele;

bracio del 11 de setembre, contribució a la campanya contra el trrs

Hat dels presos d'Africà a Figueres, festa de lliurament de la —-

bandera del Centre al Consell Directiu, crema d'una foguera per —

Sant Joan, Juntament amb la secció d'Esports i Excursions, organit.

zació d'un Petit Concurs per a la commemoració del VI aniversari -

de la fundació de] Centre el 1D09 (234), el cicle de conferències -

estudi sobre l'obra do diversos escriptors catalans al llarg dels -

cinc primers mesos de 1908 (235), vetllada d'homenatge a Àngel Gui

mera (235), obertura d'una subscripció "per a contribuir a Í'oferi

ment d'una llagada a la bandera de la Unió Catalanista" (237). -

Anuestes activitats, al costat de les conferencies i vetllades es-

mentades abans, sessions de caire folclòrlc, ballades de sardanes,

audicions d'orfeons, etc. (238)

L'acció de la Secció de Propaganda Autonomista fou constant i seguí

l'evolució de l'eferverescència nacionalista dels anys de la Soli-

daritat Catalana, a l'hora que n'era un factor impulsador, ijiguaj^

ment, l'etapa més agitada de 1905-Í907-OB és seguida d'un període

més encalmat si bé actiu a travos de les vetllades literàries, mu-

sicals i folclòriques, i les conferències i manifestacions period^

ques, salvat el "lapsus" del 11 de setembre de 1909, no commemorat

per la situació barcelonina posterior a la setmana tràgica, com —
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Aquesta acció, estava al cor mateix del pensament dels creadors

i forjadors del Centre. La tasca del Centre suposava per a aquests

La construcció "d 'un nou baluard per a la conquesta de Catalunya"

(239). Corn er.criu Alexandre Galí "el Centre no tenia més aue un

mot d'ordre: Catalunya, i un sol ideal: 1'autonomia".(240). Aquest

pregon nacionalisme ens ajuda a entendre el refús a tot ideari re

volucionari i internacionalista que suposes pastposar aquella afir

macin patriòtica, i més auan aquell internacionalisme i, especial-

ment, els plantejaments revolucionaris havien estat utilitzats de-

magòqicamsnt per Lerroux amb un esperit i capteniment espanyolis-

ta i an ticatela. El nacionalisme actuava en aauells moments com

a superador de les diferències entre botiguers i dependents,, de la

mateixa manera que el dcsclascament dels dependents els allunyava

Igualment de la solidari tat smb la lluita obrera (241). Car, com

ja ha estat dit, l'aspiració del dependent era esdevenir "propiet_a

ri". Això era possible encara en aquest període, però auan la si -

tuació social s'agreugés, els dependents es veurien abocats a la

radicalització social (242).

Però, en1 darrer terme, els homes del centre assajaran de fer com—

patible la reivindicació de millores laborals i socials arnb el na-

cionalisme, primer englobant dins de les finalitats del Centre —

els principis "Saber, Patria i Amor"(243) o, en d'altres mots,

"Educació, mutualisme, nacionalisme" (244), després Introduint el

reformisme social dins de l'entitat i, finalment, els grups més

radicals, anys a venir, redefinint el nacionalisme i adaptant —

principis socialistes i sindicalistes. En tot cas, el centre sem—

pre mantindrà una empremta original i una fidelitat nacional abso-

luta. La radicalització social anirà acompanyada d'una radicalit-

zació nacionalista. Els fets del sis d'octubre de 1934 en seran —

una bona mostra.
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Co n cl u g lo ns__d&_ l_ c a pjH oJL̂  i_ Ĵ 1 'Qf̂ j-r imera^e tapa

Les conclusions sobre aauest període ciel CACCI han de fer refe —

renda al. desenvolupament del Centre, en general, i de cada sec -

ció en particular. El centre desplega al .màxim la capacitat d'ac-

ció múltiple i coordinada que permet 1 'organització definida en -

els estatuts de 1904 i sobre la cual fèiem esment a les conclu —

sions del capítol anterior. Aquesta flexibilitat permetrà la cre-

ació de noves seccions especials així corn el lliure expandiment -

d'iniciatives, d'acord amb els impulsos que bateguen en cada sec-

ció. La decisió de bastir el centre sobre els principis naciona—-

listes, educatius i mutuals li permetran d'arrelar entre els arups

de dependents, fins al punt de veure'l superar, progressivament,--

3 les altres entitats de dependents (245). Seran, sobre tot, les'

Escoles Mercantils Catalanes .1. llur desplegament constant fins ar

ribar a lo reforma del curs 1909-10, les aue aconseguiran d'acom-

plir una necessitat pregona de formació dels dependents i les aue

impulsaran el creixement del centre. Alhora, l'ahrandament catal_a

nista serà el motor en l'acció dels dependents. El nacionalisme -

dels homes del Centre suposarà un punt de convergència on els di-

versos interessos de classe poden ésser superats. Però, si, a la

llarga, el CADCI s'imposarà entre els dependents de comerç com el

nucli hegemònic, és perquè aquest grup social se sentia interpre-

tat pel catalanisme radical i el reformisme social -aquest molt

clar en l'etapa a estudiar en el proper capítol- del Centre Auto-

nomista de Dependents del Comerç i de la Indústria, i la situació

socioeconómica del món mercantil no s 'havia agreujat prou com per_

que fossin temptats per ideologies revolucionàries de caire inte£

nacionalista, com Ja hem indicat. El lerrouxlsme, corn Ja ha estat

dit, els feia sentir alergia per tota referencia social radical -

que suposés menystenlment o postpqsament de l'afirmació nacional.

El socialisme el veien lligat a ííiadrid i l'anarquisme barrejat —

amb el lerrouxisme. No en va, Lerroux perjudicà, tant o més que -

al catalanisme, a la classe obrera i als sectors societaris, ana£

quistes i anarcosindicalistas per la desorientació, confusió i —

dispersió que produí la seva demagògia.



Pel que fa a aquest période concret, entre 1905 l 1909, podern pre-

cisar que el .Centre seguía fidel als seus postulats nacionalistes,

al marge de tot fraccionament al si riel catalanisme i que, en con-

seqüència se sentia absolutament interpretat per l'esperit de Sali

daritat Catalana, cíe la qual el Centre n'era testimoni popular, e_x

emple il.lustratiu i punta de llança.

Al llarg d'aauests anys, igualment, veiem iniciar-se al Centre un

intervencionisme laboral i es manifesten unes primeres opinions —

fermes -de les quals ens il·lustra el Petit Concurs de 1909- a fa-

vor del rol social i laboral del centre. £s l'anunci de la propera

Secció Permanent de Relació i Treball, resposta a uns problemes —

oue el grup social mercantil plantejava i que el Centre no podia -

defugir si volia arrelar ríe debò entre aquest sector. La creació —

de l'esmentada secció de Relació i Treball, contribuí, ben segur,-

de faisó poderosa a aquell arrelament.

I, encara, per acabar, unes conclusions no poden defugir de donar

la seva irr.portància a l'activitat, també creixent, de l'esport. El

centre encertava així a satisfer la necessitat d'esplai dels treb_a

lladors del comerç i els oferia un arnpli ventall de possibilitats -

en aquest camp. Un cop rnés, podem dir que l'estructura flexible 1-

múltiplfi, la varietat d'accions que oferia el centre (nacionalisme,

educació, esport, mutualisme), feren del CADCl un vertader Casal 1

exemple estimulant i difícilment superable d'institució popular, -

al marge del criteri ideològic de l'observador.

En conjunt, doncs, i pel que fa a la primera etapa del CADCI, entre

1903 i 1910, podem manifestar que, com un símptoma més de la vita-

litat catalana 'de començaments de segle i de la incidència del ca-

talanisme entre els sectors populars de la societat del Principat,

sorgeix el Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la In_

dústria que amb una ferma convicció'nacionalista, per part dels —

seus iniciadors, i la voluntat d'oferir un ensenyament ambiciós —

als dependents com a instrument da progrés i millora social, esde-

vindran un dels nuclis actius del que podríem anomenar "nacionalit

zació" de la societat catalana i un dels indrets on els dependents

del comerç i de la indústria podien nodrir-se culturalment 1 educa
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tivament i defugir la vida rutinària i peora de l'ambient de la de_

pendencia. Tant l'educació de les escoles, COTÍ l'esperit mutualis-

ta, com els primers inicis d'intervencionisme laboral, anaven dirl_

gits a aconseguir millores progressives en el "status" socio-econò_

mic del dependent i no suposaven cap redifinicio de la societat o

refús de l'estratificació social capitalista. En darrer terme, el

Centre volia enfortir, els dependents, fer-los propietaris o comer;

ciants i oue, amb llur enfortiment, renovessin l'esperit i el cap-

teniment msrcyntil de Catalunya. La construcció de Catalunya era

el seu ideal màxim i le potenciació dels dependents n'era un bastj.

rnent fonamental. Els forjadors riel centre somniaven que els alum-

nes de les Escoles ífercantils Catalanes havien d 'ésser els merca—

ders "de demà", que havien de refer 3.'imperi comercial català me-

riinval, com hem escrit (246). Apuesta construcció nacional, a més

a més, era el punt de convergència on podien trobar-se totes les

classes socials, tots els interessos i matisos polítics en un es-

forç i anhel comú i solidari. Responia, doncs, plenament a 1 ' ab r ari

dament catalanista dels anys de la Solidaritat Catalana i, alhora,

com hem escrit, n'era un esperó i un testimoni concret. Els Joves

del centre participaven plenament dels sentiments i exaltacions n_a

cionalistes de les generacions protagonistes dels primers 3D anys

d'història del segle XX a Catalunya: al costat de Prat, Cambó, Veri

tosa, Alomar, Layret, Companys, Rovira i Virgili, etc., cal-col.lo

car a Bordas de la Cuesta, Fuig i Esteve, Eladi ¡jorns, Bas i Soler,

Rafael Pons, Francesc X. Casals, Ràfols i Camí, ffanuel Juliachs,

Jaume Cardús, etc., els dependents del CADCI. I, també, al costat

dels grups i de les entitats com els Estudis Universitaris Cata—

lans, l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, el Centre

Excursionista de Catalunya, l'Orfeó Català, o l'Ateneu Enciclopè—

dic Popular, cal incloure el CADCI com a una manifestació mes de

la sèrie d'institucions de cultura -que sorgiren a finals del segle

XIX i començaments del XX a Catalunya, una manifestació més, enfi,

d'aquella vitalitat catalana assenyalada. Tal vegada, sigui exces-

siu de posar el Centre, en aquesta etapa primerenca de la seva hi£

tòria, al costat d'aquelles entitats, però no ho és en absolut en
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la segnna etapa, 1 molt menys si fem referència al ressò popular,

aspecte en el qual el CADCI sobressortí rcmarcadoment; no en va

l'interès del Centre rau en el seu caire'atractiu d'ésser una de

les principals parcel·les del catalanisme popular.
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2. LA 5EGC1NA ETAPA:L 'ETCBRANZIDA DEL CENTRE. RADICALITZACIÓ NACIÓ,

NAL I REFORMISME SOCIAL (1910-1023)

3. CREIXEMENT I CONSOLIDACIÓ (1910-1914)

£1 ca;talnntsrng_ _ politic: í cl sipdíC3l±sme entrc^ 1910 11914

L'experiència de la Setmana Tràgica 1 de la représelo que la seguí,

va marcar decisivament el moviment ohrer 1 el catalanista. Els tre

balladors partidaris de 1fapollticisrna i de l'acció directa àcra -

tes s'imposaren en el Congrés fundacional de lo CNT (1), la nova -

control sindical que aspirava a aglutinar els treballadors no sol_a

ment ce Catalunya sinó de la resta do l'Estat Espanyol plantejant

així uns nova dualitat, aquesta vegada entre 1'anarcosindicalismo

perifèric i el socialisme del centre. Continuava d'aquesta manera-

la diferenciació que Ja es produïa en els camps de la política, de

l'economia i de la societat entre els diversos pobles de la Penín-

sula.

La retirada dels socialistes de "Solidaridad Obrera", en decidir -

aquesta de convertir-se en "confederació nacional" el 1910, i dels

líders obrers moderats, deixaren el camp lliure als anarcosindica~

listes (2) que, en el Congrés del B al 11 de setembre de 1911 aprc3

varen d'anar a la vaga general revolucionària (3) que motiva una -

repressió més dura i d 'efectes més perllongats que la de 1909 i -

que no no acabà fins que Romanónos decretà una amnistia el Juliol

de 1913 (4). Aquesta vaga, fracassada a Barcelona, va confirmar -

les tesis apolítiques àcrates (5) en topar amb la desautorització

i oposició lerrouxista (6); però la CNT, de moment, a causa de la

repressió esmentada que seguí a la vaga no pogué fer-se encara a-nb

la definitiva direcció del proletariat català en ésser posada fora

de la llei i veure's abocada a la clandestinitat. Amb,tot, els sln¡

dlcats que la formaven i la mateixa Confederació General del Tre -

ball subsistiren amb m&s o menys"possibilitats (7) i l'obrerisme -

català demostrà la seva força a la vaga general ferroviària, inl -

ciada per .la secció catalana, 1 que s'extengué entre el 24 de se -

tembre 1 el 6 d'octubre de 1912, i. en l'atur general de l'art fa -

bril de finals de Juliol 1 de la major part d'agost de 1913 (8).
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Però, certament, fins després del Congrés de Sants, 1'anarcosindi-

calismo no esdevindria plenament hegemònic dins de la classe obre-

ra catalana, Tanmateix, ni les dificultats experimentades pels siri

dicats barcelonins a causa de les repressions de 19C9 i 1911, ni -

la clandestinitat a què fou sotmesa lo CNT ni el poc nombre de mi-

litants de la CRT i de la Confederació Nacicnal(9) en la seva pri-

mera etapa, no foren aprofitats -o no pogueren ésser-ho- pels so -

cialistes o pels republicans d'un signe o altre. Tot el contrari.

Els socialistes quedaren molt afectats per l'experiència de la se_t

mana tràgica i es marginaren voluntàriament de la CNT tot confiant

probablement en la pròpia farga de la L'GT (IG) i seguiren essent -

políticament i sindicalment minoritaris a Catalunya (11). Els re -

publicans, tant els nacionalistes com els radicals, especialment

aquests darrers, des de les eleccions municipals de novembre de -~

1911, no pararen de perdre vots. Pel que feia al republicanisms ra

dical, aquest sofria evidentment el viratge de molts votants obrers

desencantats per l'actitud radical-en la vaga general de 1911, les

consignes anarcosindicalistes a favor de l'abstenció malgrat que -

sigui difícil d'escatir quin abstencionisme era obrer i quin de -—

sectors de classe mitjana i ben segur els escnduls municipals que

havien protagonitzat el 1910 els regidors radicals a l'Ajuntament

de Barcelona (12). La pèrdua de la base electoral del Partit Radi-

cal a Barcelona era paral.lela al viratge dreta d'aquest, ben pales

en l'actitud favorable de Lerroux a la guerra del marroc el 1911 -

en contra de la campanya republicana d'oposició a la mateixa o en

la dissolució dels "Jóvenes Bárbaros" a darrers de setembre de

1912 "per no comprometre la nova tònica de moderació que Ja va im-

posant-se, almenys habitualment, al partit radical" (13).

Les afeccions populars de caire electoral no passaren als nacion_a

listes de la LJFNR -la qual Igualment perdé vots progressivament-

ni als socialistes, que no aconseguiren treure cap dels dos candi-

dats socialistes a regidor, inclosos a la candidatura de la UFNR,

a les eleccions municipals de novembre de 1911, tot permetent, ai-

xí a la Lliga Regionalista de refer-se dels seus fracassos de 1909

i 1910 i d'establir, a partir de 1914, la seva hegemonia política

.al Principat que durarà fins el 1922. Com hem dit, malgrat la clajn
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CNT subsisteren i a desyrat de la seva inestabilitat numèrica pro-

tagonitzaren un bon nombre rie conflictes "(14), a part dels Ja as—

senyalats de caràcter general. L'abstenció electoral popular crei-

xent en les diverses conteses polítiques era un senyal evident que

l'apolitlcisme o L 'escepticisme respecte dels polítics s 'acrelxla

entre una bona part de la població barcelonina i ben segur que ad£

bava el terreny a les veus llibertàries, al marge que una part

d'anuell abstencionisme fos fruit precisament d'aquestes. L'absèn-

cia d'un veritable partit català esquerrà o socialista amb credlbl

litat entre els treballadors i les dificultats que experimentaven

anuests per a obtenir millores salarials i laborals d'un patronat,

bona part del qual, sofria de la depres5;ió que va caracteritzar a •

la rnajor part de les indústries catalanes des de començament de se

gle XX fins a la primera guerra mundial (15), així com la ineficà-

cia social de l'Estat de la Restauració 1 del corresponent poder -

polític, feren que el sindicalisme llibertari i revolucionari s'a-

fermés entre una minoria important dels obrers catalans mentre la

resta adoptava una posició de malfiança vers la política i d'actua

ció sindical a ratxes ouan es trobava davant d'un conflicte del —

seu ofici o ram (16). El fet és que els militants anarcosindicali¿

tes consolidaven i augmentaven les seves posicions al si dels sin-

dicats, 1 al marge de la figura coneguda d'aquesta etapa de Josep

Negre, noms com els de Camil Piñón, en el sindicat de lamparera, o

de Salvador Seguí apareixen Ja en els respectius comitès sindicals

o en el de la Confederació Regional (17). Salvador Seguí apareix -

ara, els darrers mesos de 1912, a la campanya a favor de l'indult

al Doctor Queraltó, condemnat a causa de la seva campanya, el 1910

contra el Patronat per a la lluita contra la tuberculosi (18), i ~

el veiem figurar, a primers de Juny del mateix any, en un míting -

de Joventuts al Teatre del Bosc "per a protestar de la gestió de -

Canalejas i manifestar la ferma decisió d'unir-se contra la monar-

quia tots els Joves liberals", al costat d'Andreu Nin, filar ti Vila-

nova i Domingo Babra (19).

Al costat dais sindicats d'ofici i de barriada, cal col·locar tam-

bé les entitats que assajaven d'aglutinar els dependents del ço —
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merç i de la industria com l'Associació de la Dependència mercantil,

la Unió d'Ultramarins (20) o el Centre Autonomista de Dependents del

Comerç 1 rtn la Indústria, plenament iritngrat aquest Ja en les llui -

tes dels dependents. El descans dominical, la reforma de 1'horari de

treball i el tancament a les vuit, són entre d'altres, les reivindi-

cacions que protagonitza sauest, grup social, al si del qual el C ADC I

realitza una remarcable activitat Ja col·laborant amb d'altres agru-

paments mercantils Ja encapçalant ell mateix les accions com veurem

més tard. A desgrat que en ni Congrés fundacional de la CNT, entre

les societats representades, hi figurés la "Dependència (ïiercatll",de

Barcelona (21), les entitats dels dependents seguiren un camí molt -

diferent dul marcat pels anarcosindicalistas com ho prova 1'hegsmo —

nia que pren el CADCl entre aquelles. La primera assemblea de depen-

dents dsl comerç de Catalunya, convocada precisament per aquella da-

rrera entitat, confirmarà 1'est.il reformador dels dependents i dels

seus agrupaments.

Els fets de la Setmana Tràgica, com hem apuntat al començament, tin-

gueren igualment conseqüències fonamentals sobre el catalanisme. La

Solidaritat Catalana, com Ja vàrem escriure al darrer capítol s'es-

troncà definitivament. Els fets de la Setmana i l'actitud de la Lli-

ga favorable a la repressió de iïlaura, afavoriren, de moment, des del

punt rip vista electoral, els republicans radicals i nacionalistes i

feren trontollar la continuïtat de la carrera política de Cambó -de-

rrota a les eleccions parlamentarles de 1910-. Les victòries radi —

cals a les eleccions municipals de maig i desembre de 1909 (22) po -

saren l'Ajuntament barceloní en mans d'una majoria lerrouxista, fet,

evidentment, que suposava una sorpresa dolorosa per als sectors ca -

talanistes que havien viscut el gran esclat solidari i per als quals

el lerrouxisme era el cavall de Troia de la castellanització i de —

l'estat centralista (23), a part que, per a les capes burgeses de -

sentiment regionalista, fos sinònim 'de desordre i d'anticlericalis -

me (24). '

El procés que conduí a la ruptura solidària, els fets de Juliol i —

les seves conseqüències í les victòries radicals assenyalades a les

eleccions municipals de 1909 (25), desvetllaren els ressentiments i
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de la Solidaritat i el desencís entre els nacionalistes rndicalít-

zats de l'estil dsls d'Unió Catalanista; així hom podia parlar, ccr

tarnen t, "d'aplanament" (26), de "decaïment polític" i de "descorat-

jament" en "una bona part de la massa catalanista" (27). Els atacs

contra prat de la Riba, 1'anticambonisme, les acusacions mútues en-
tre "La Veu de Catalunya" i "El Poble Català" o el puritanisme polî_

tic 1.patriòtic dels membres de la Unió Catalanista i da la premsa

nacionalista mes radical (28) que es lamentava de les baralles d'uns

i altres 1 recusava, alhora, les transigències en l'expressió dsl -

sentiment nacionalista bé de la Lliga bé de la UFNR, caracteritza -

rien bona part aquesta etapa; amb tot, la campanya per la iïlancomu -

nltat o la defensa contra noves temptatives centralistes -com la —

campanya contra el decret de centralització de les oposicions a no-

taries-, imposarien novament la unitat d'acció (2BBis). De moment,
la conferència de Cambó, pronunciada el 26 de maig de 1910, fou una

acusació amarga contra l'esquerra catalanista, culpable segons ell

d'haver obstruït una conjuntura inmillarable per a obtenir l'autonp

mia com representava el projecte de llei d'administració local (29)
i d'haver ensorrat la solidaritat (30). A partir de la Setmana Trà-

gica, la Lliga canvià de tàctica; abandonà l'acció de grans esclats
populars -"popularista", escriu Josep Pla- que havia caracteritzat

la Solidaritat i adoptà una "tàctica diplomàtica" (31), escarmenta-

da 1 decebuda per les barricades 1 les cremes d'edificis religiosos.

Els dirigents de la Lliga, corn Cambó, vegeren l'experiència passada

com una lliçó que calia aprendre bé i sentiren ben segur un escepti

cisme sobre les capacitats constructives de les masses en acció.

Així l'estratègia a emprar en la propera campanya per la mancomuni-
tat fóra d'un estil molt diferent a la del moviment solidari. La Dl.

putació de Barcelona -institució tradicionalment més a recer de les

agitacions populars- i la convergència entre els regionalistes i —

els dinàstics foren el punt de partida per a la nova acció 1 sobre

tot per al seu president Prat de la Riba.

Sobre aquest objectiu ( l'assoliment de la lïlancomunitat) es recons-

truí, en certa manera, la solidaritat catalana en aglutinar Prat,
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novament« tots els partits catalans -fora del Radical- ; els sòcia- ,

listes catalans mateixos manifestaren la seva adhesiu a la campanya

(32). Amb discrepancies, doncss respecte de 1*amplitud del nou org_a

nisme ± amb mos o menys entusiasmes a escepticismes respecte de la

"capacitat" riel Parlament espanyol de satisfer les reivindicacions

catalanistes (33), els diversos agrupaments polítics catalans coin-

cidiren i col·laboraren a fer possible, si més no, la superació de

la divisió provincial de Catalunya a través del Reial Decret de rnari

comunitats provincials del 10 de desembre de 1913 (34). La coinci—

dencia d'aquest objectiu amb el govern de Canalejas, probablement -

el polític emb més capacitat d'aquesta època i que intentà més deci_

diríament de governar i de resoldre els problemes de fons de la monar

quia de la Restauració, facilità l'èxit de la campanya, a desgrat -

de l'assassinat d'aquest darrer í que l'esperada llei esdevingués -

finalment un modest reial decret, malgrat la timidesa i les limita-

cions del Reial Decret de 1913, Prat de la Riba, demostraria la se-

va capacitat governamental 1 el seu possibilisme polític extraient-

ne unes possibilitats insospitades i duient a terme una tasca cul-

tural, educativa i d'obres públiques remarcable ta3.ment exercités -

les funcions d'un cap d'estat (35). La consecució de la mancomunitat

fbra un triomf col·lectiu que la Lliga Regionalista sabria projectar

sobre ella mateixa i orquestrar-lo hàbilment a favor seu i sobre el

qual muntaria la seva propaganda de partit i la Justificació de la -

seva hegemonia política entre 1914 1 1922 (36).

En aquesta etapa (entre 191G 1 1914), hom assisteix, també, a la

creació d'una esquerra nacionalista, federal i republicana -la UFNR-

amb la voluntat d'imposar-se sobre el Partit Radical i sobre la Lli-

ga. De moment, a les eleccions de 1909 - a les quals els: republicans

solidaris van units malgrat no s'hagi format la UFNR encara-, i a

les de 1910, semblà que el trlpartldisme s'imposava a Catalunya,però

aviat, la davallada en el nombre de votants republicans (37) força

el bipartidisme, fet que exigí la necessitat del pacte entre naclona

listes republicans i radicals com es palesà en el Pacte de Sant Gsr-

vasí (3B) que costà pràcticament la vida a la UFNR (39). Val a dir -

que la línia que s'imposà al si de la novella agrupació, no fou la
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(40) i que a les sever: conferències, el 4 i el 18 de desembre de -

191H, sobre "Negacions i afirmacions del .catalanisme" i "Catalanis_

me Socialista" (41), es concretava en la formació d'un nou partit a

Catalunya, "cntolanlsta-obrer" (42). Igualment, els animadors del

reagruparnsnt da forces nacionalistes, republicanes i federals no -

seguiren la tendència radicalitzada dels Joves periodistes de "El

Poble Català"-el "Cantó" com els anomena Carner- (43), sinó la

d'un nacionalisme federal, més estrident que el de la Lliga (44),

però sense que evités tampoc les crítiques dels nacionalistes més

radicals a causa de la presencia dels republicans unionistes 1 de

les relacions parlamentaries oue establiren amb els altres republ_l_

cans espanyols -especialment mitjançant la Conjunció Republicana-

Socinlista- (45); republicanisme, riemocratisme, laïcisme, humanitza

risrne (reivindicació que fos suprimida la pena de mort), preocupa-

ció cultural i educativa, reformisme social, enfí, eren els princl

pals principis del Partit de la Unió Federal Nacionalista Republi-

cana (46), El partit, de fet, no reeixí a unificar de debò les fenr

ces que l'havien creat i representà més aviat una coordinació de -

les mateixes a Catalunya (47); la poca cohesió i la direcció de la

nova esquerra posada eri mans d'un borne de discutible capacitat po-

lítica com here Coromines (48), l'encarcarament dels polítics que

procedien del republicanisme unionista i del federalisme i el "di-

letantisme" dels que provenien del Centre Nacionalista Republicà

(49), feren de la UFNR un agrupament inestable, sensible a les —

tensions i dissensions internes (50) i incapaç de trobar un espai

propi entre la Lliga i els radicals (51); aviat fou afectada per -

l'abstenció creixent de votants com s'esdevenia -i encara amb rnés

força- entre els radicals, abstenció, d'altra banda, que en el cas

de la UFNR, probablement venia tant de sectors obrers com de nació

nalistes, sobre tot després del Pacte de Sant Gervasi (52).

Aquest pacte, oue venia després de la recent escissió reformista i

de la crisi subsegüent (53), sentencià la UFNR bé que subsistís —

fins el 1916 (54). La comparació entre la capacitat de reacció de

la Lliga, després dels seus fracassos electorals de 1909 1 1910, -
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smb la incapacitat de reaccionar de la UFNR davant dels seus reve-

"SDS, manifesta prou clarament l'escassa solidesa d'aauesta organit

zació política (55).

A desgrat quk IKS conclusions de la ponència sobre La UFNR ± el pro

blema obrer, redactada per Rovira i Virgili i aprovada a l'assem -

blea d'aquella, manifestaven que la "tendencia de la Unió Federal -

és francament intervencionista i socialista" (55), la realitat és

que seguí frustrant-se aquell somni de 1'Alomar de lligar obreris-

mo i catalanisme. "El Poble Cátale" seguí prestant atenció als te-

mes nue feien referència a l'organització obrera o als conflictes

socials -i- amb força generositat sovint (57). Noguer i Comet, des-

- taca entre els cornentadors de qüestions sindicals i obreristes al-

diarl, si bé amb una actitud clarament reformista i contrària a les

tendències llibertàries i cenetlstes (5ü). í'fïolt diferent, en canvi,,

es l'actitud del diari i del catalanisme d'esquerra amb el soclalijs

ms; al marge que els socialistes entressin en la candidatura de la

UFNR a les eleccions municipals de 1911, corn Ja hem indicat abans,

u que fossin presents a la campanya per la iïiancomunitat, els arti-

cles i les preses de posició a favor de la síntesi entre nacions -

lisme i socialisme no són pas escasses (59). Andreu Nin, col·labo-

rador de "El F-oble Català" i borne de la UFNR en aquesta etapa

(59 Bis), n'és un bon exponent; així, en una conferència, pronun—

ciada el 2G de desembre de 1913, sobre el socialisme a Catalunya,

sostindria la "perfecta compatibilitat entre nacionalisme i socia-

lisme", el qual, a Catalunya hauria d'ésser, "sentimentalment anar

qultzant i pràcticament socialista" i la necessitat en conseqüèn -

eia d'un fort partit socialista català (60). Hauríem d'assenyalar

aquí l'evolució de Layret cap a 1'esquerranisme obrerista (61).

La campanya contra la guerra del fï!arroc (62) tindria també una f cor

ta ressonància popular. I no oblidem per 1'altre costat la campanya

dels anarcosindicalistes -en la qual ja hern remarcat abans el pa -

per de Salvador Seguí- a favor de l'indult al Doctor Queraltó,cam-

panya comprensible, al cap i a la fi,' car el doctor s'havia oposat

a què fos extirpat un tatuatge pretesament "subversiu" d'un anar -

quista (63), la invitació que feia a 1'Ateneu Sindicalista "en ca-
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iaia a uns quants Joves tie la nostra intel·lectual! tat catalana i

catalanista precisament per a que donessin conferencies sobre si -

que ells pensen cel problema socio! de la nostra terra"(G4) o la

conferencia ja esmentaca d'Andreu M.n a la Confederació Regional -

del Treball sobre "les modernes orientacions de la pedagogia", el

juliol, de 1912, abans, doncs, que s'efectués aquella invitació (65),

Assenyaleu;, en f í, la formació del Grup Català de l'Associació In -

ternacional per a la protecció leyal dels treballadors, del qual -

en formaren part indistintament, boines de dreta i d'esquerra: Albó,

Tallada, Coromines, Valentí i Carr.p, Layret, Sastre, Rovira 1 Virc_i

li, í'fartí i Julià, Noijuer i Comet, Pous i Payas, etc.. (GE).

Però, una de les evolucions més notables cop a plantejaments naci£

nalistns i socialistes alhora, es cóna en la figura más représentai

tiva del nacionalisme radical i intransigent; el Doctor Pfartí i JLT

lià i entre un nucli de joves de la Unid Catalanista sense que —

abandonin el inés mínim les seves posicions nacionalistes, nucli,er¡

tre el qual, destaquen di veí sos joves del CACCI corn Francesc Resell

i (Ytontana, Joaquín Delclós i Cols, Ramon Casals i Peypoch, Manuel -

Alcantara i Gusart, Jaume Arquer 1 Clapés, Josep Rodergas i Calmeu,

etc., bona part dels quals animaven la Secció Permanent de Propà -

ganda Autonomista del Centre Autonomista de Dependents ± als quals

més tard ens referirem (67); tots ells col·laboradors de ".Renaixe-

ment", un ciels port antVEUS més fidels de lo Unió Catalanista. Podem

seguir la preocupació social de diversos d'aquests col·laboradors

ce "Renaixement", i, sobretot, de la revista "Nació", iniciada el -

1915, paral·lelament a la línia cada cop más socialista de ¡Tartí

1 Julià (GB). Aquest, ja a l'assemblea de Barcelona de la Unió Ca -

talanista, l'any 19C4, aconseguí que fes una afirmació obrerista

(69). L'evolució cap al socialisme de Ffiartí i Julià s'accelerà so-

bre tot en aquests anys (191C-1914) (70). El 3 d'abril de 1912,

concretament, declarava a la "Revista de Catalunya", en asser In —

terrogat sobre les causes de la depressió del nacionalisme; "Per a

mi, una de les m¿ís importants ha estat la manca de contacte entre -

els Intel·lectuals catalanistes i el poble" i en ésser preguntat

sobre .què callo fer, respon rodonament:"Jo això fa temps que ho

tinc decidit. Per a mi hem d'anar dretament a la formació del par -
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t_i t soc i g j. i st _a g hr er 3rnb_ b ase n api on alista" (el subratllat és nos-

tre) (71). l.lartl i Julià feu aprovar,, després, on el Consell Gene-

ral do la Unió Catalanista de 1913 i, sobretot, .en el dp 191.5,

unes "afirmacions" clarament socialistes (72) alhora que maldava -

per revitalitzar aquella formació, si bé inútilment cosa que moti-

varia lo íicva dimissió com a president de la mateixa el 191G. Tan-

mateix, rarti 1 Julià assolia de testimoniar novament la necessl—

tat d'una síntesi entre nacionalisme 1 socialisme, que protagonit-

zarien d'altres dirigents de la Unió com Serra i íïioret o Francesc

Xavier Casals, anys a venir, president riel CADCI (73).

Al marge d'aquestes evolucions cap al socialisme de diversos mem -

bres de la Unió Catalanista, cal subratllar l'existència d'aquest

nucli de catalanisme intransigent, apolític i enemic del possibi -

lisme o oportunisme del regionalisme lliguer (74) o de cjuè es post

posés la unitat de tots els nacionalistes per qüestions del siste-

ma de regim o de la política general espanyola:"Primer que tot, —

Catalunya. Ho direm mil vegades si convé i aixi obrarem sempre per

a dignifjear-la" (75) fóra una de les seves expressions caracterís;

tiques. La constant denúncia de les "funestes desviacions" (76) —

del catalanisme negociador i claudicant de Cambó -del qual es blas_

ma la seva ambició- o dels republicans de la UFNR, sobre tot, per

la Qüestió del Tacte de Sant Gervasi (77) en fóra una altra; nucli

sempre crític davant tota feblesa dels "nolítics" o d'institucions

catalanes com l'Orfeó Català, en renunciarà cantar "Els Segadors"

a Madrid i deixar-se apadrinar pel rei, o "La Veu de Catalunya" en

admetre anuncis en castellà, davant la falta de radicalisme català

dels regidors de l'Ajuntament barceloní, el "moderantisme" de la

representació catalana a les Corts o enfront de la insuficiència -

del projecte de llei de mancomunitats -si bé serà acceptat el de -

cret de desembre de 1913 com a primer pas de "la constitució orgà-

nica de la futura Catalunya"- (70). Holt aprop aquest sector del -

nacionalisme del "tot o res" (79), de l'independentisme o ja dins

d'ell algun membre (00), els seus elements són els qui protagonit-

zaren els aldarulls o les manifestacions al carrer i el cant, mil

vegades repetit, dels "Segadors" (01); tota actitud nacionalista
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"el gest dels redactors de "El Poble; Català" d'abandonar la redac -

ció tot cmpcrtont-pc 'n IB bandera en signar-se? el pacte de Sant

Gervasi, etc. (83). L'antilerrouxlsme, enfí} és una constant

d'aquests sectors que hom pot seguir a traves de publicacions com

"Renaixement", "Avant", "Lo regionalista", "Cent Nova" de Badalona,

"Metralla", etc., unes de breu durada, d'altres amb més vida, però

que ens ajuden a entendre prou bé el nacionalisme integral d'aquest

nucli, més o menys extens o estable, al si del qual probablement -

havien començat a aparèixer, corn hem apuntat plantejaments separa -

tistes (84). Aquest sector, sempre nostàlgic de la unanimitat cata-

lana de la Solidaritat, reivindicador de la unitat nacional dels —

catalans per damunt de dretes i d'esquerres, animats per un evident

esperit precursor del "Catalunya endins" d'Acció Catalana, coinci •-

dia, en seu "apoliticisme" i "anti-parlamentarisme" (85), com hem

escrit en un altre lloc amb els anarquistes catalans (86), i el -

subratllen aquí perçue uns dels seus ambients més important radica-

va precisament en el CADCI, especialment en la Secció Permanent de

propaganda Autonomista, com Ja hem indicat també més amunt. Ja en

els capítols anteriors assenyalàvem la influencia del Doctor fílartl

i Julià entre els dependents del Centre 1, certament, la secció es-

mentada era un dels indrets on la tendència nacionalista de la

Unió trobava ressons entusiastes . El catalanisme popular del Centre

era evidentment d'una pregona contundencia com Ja veiem en els ca -

pltols anteriors. Els dependents havien de continuar representant,

doncs, la base popular del nacionalisme militant i agressiu (87).

Situat,el CADCI dins d'aquest sector del nacionalisme, sensibles -

els seus socis a les diverses tendencies del catalanisme, però fi-

del l'entitat al neutralisme polític i al "patriotisme solidari",

aquesta emprèn una forta volada, sota la direcció d'un president

d'una gran capacitat organitzadora i d'un pregon sentiment naciona

lista: Puig i Esteve, president entre 1909 i 1916. Puig protago -

nitzarà aquesta etapa d'embranzida eri la qual el CADCI aconsegueix

un estatge'prnpi i definitiu a la Rambla de Ganta ÍYlònica; les se -

ves seccions desplegen una notable activitat, els seus estatuts es'
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renoven i es creen dues seccions novias: la Secció Permanent de Re-

lació i Treball -més tard cl 'ürganitzacló i Treball- I la d'Esports i

Excursions, esdevinguda ara secció permanent. La primera, canalit-

zarà les reivindicacions laborals dels dependents i la segona faqi

litará a aquests la prhctica d'esports com els de mar o de la neu,

limitats, fins aleshores, a les classes privilegiades. En aquesta

etapa, el Centre desenvolupa actives campanyes per la Jornada in -

tensiva, el tancament a les vuit i el descans dominical, i orga —

nitza la primera assemblea de dependents del comerç i de la indús-

tria de Catalunya. El CADCI, d'alLra banda, continua la seva tasca

nacionalista en fels actes inaugurals de curs o commemoratius de c_a

da aniversari de lo seva fundació oue esdevenen, com sempre, veri-

tables mítings d'afirmació nacionalista on conflueixen oradors de

les diverses tendències. La participació en les diades del 11 de .

setembre o en manifestacions d'afermament nacionalista, organitza-

des per ell mateix o per d'altres entitats, la cooperació a carn -

panyes reivindicatives, Ja sigui contra el projecte de cehtralitzja

ció de les oposicions a notaries o a favor de la fíïancornunitat, són,

entre d'altres, mostres de l'activisme nacionalista del Centre, el

qual, per cert, surt fora ae Barcelona en una tasca de propaganda

dels seus principis i de la seva actuació. Al final d'aquests eta-

pa no mancarh un petit conflicte, anunci de les futures tensions

entre els "joves" i els "grans".



Q/sî/ 'je

Creixement i consolidació^ del .._Ç̂ Ç

Ein tíos adjectius a dalt subratllats 1 que ens serveixen per a tita

lar aquest capítol, sdn els més correctes per a definir aquesta et_a

pa de la història del Centre, unn història caracteritzada, precisa-

inent , per una progressió contínua«, El signe més evident d'això serà

la compra d'un edifici propi: el casal, número 25, de la Rambla de

Santa ÍY'.ònica, esdeveniment el qual, anys a venir, serà vist pels ho

mes del Centre corn el senyal divisori de dues etapes (88) i, certa-

ment, després de lo sèrie de canvi's de local que hem anat descrl --

bint als capítols anteriors, suposarà la consagració del Centre com

a una de les entitats cabdals de la vida barcelonina. A aquest as —

pecte extern i material, afegim-hi la creació de la Secció Perma --

nent de Relació i Treball, encarregada de la "tosca sindical" o si-

gui del "millorament"' ce les condicions de treball dels dependents -

rie corpfirc" (09), i la conversió de la Secció -Especial d'Esports i -

Excursions en Permanent. S'arribava així a l'estructuració- ríefiniti^

va del Centre en cinc seccions permanents i les corresponents sec —

ions especials, incrementades el novembre de 1913 amb una de nova,-

la Sscció Especial de Fotografia. L'augment de socis, d'altra banda,

completava aquesta perspectiva d'ascens ininterromput com ho posen -

prou de manifest les xifres següents:

Anys Nombre de socis (90)

1909 — --------------- 1380

1910 --------- . -------- 1648

ien ----------------- 1978

1912 --------- -------- 2255

1913 ------------------ 2773

1914 ----- - ------------ 3038

LTevolució de les xifres dels pressupostos és també prou indicativa:

Cursos Quanti tat en pessetes (91)

1909-1910 --------------------- 28.000

1911-1912 - ---- ---------------- 45.700

1912-1913 — ------------------ 49.400
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