


Els fets de la Setmana Tràgica foren seguits d'una terrible repressió, que acabà amb cinc afusellaments al Castell de
Montjuïc, entre ells el de Ferrer i Guàrdia —fundador de l'Escola Moderna—, i amb milers de detinguts, ferits, desterrats
i exiliats. La burgesia i el catalanisme conservador animaren la repressió, tot i que hi hagué alguna veu que cridà a la
conciliació, com la de Joan Maragall. L'afusellament de Ferrer i Guàrdia desencadenà protestes internacionals i el
desprestigi del govern d'Antonio Maura, que acabà dimitint.

3. Conseqüències sociopolítiques
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Aquestes paraules d'Adolfo Bueso, a Recuerdos de un cenetista, ens serveixen per introduir el canvi profund que va viure la
quotidianitat del ciutadans de Barcelona, un cop ofegada la insurrecció de la Setmana Tràgica. Van ser els Dies de Juliol,
jornades excepcionals per a la vida tant dels obrers com dels burgesos, tant dels anticlericals com dels seglars, dels homes,
les dones i els nens, els vells i els joves... Tothom va quedar marcat pels fets. Tothom en parlava.
Durant els mesos d'agost i setembre de 1909 es van vessar litres i litres de tinta als principals rotatius de la premsa
conservadora, reclamant càstig pels rebels. Es demanava seny i calma a la ciutadania. S'animava públicament a la delació.

«El lunes, bien temprano, las tropas recibieron la orden de atacar las barricadas. Con grandes precauciones se inició la maniobra. Los

soldados, al mando de sargentos, se acercaban a las entradas de las calles, por las aceras, para no ofrecer mucho blanco, y daban grandes

gritos: “¡Rendirse! ¡Rendirse”. Como no había nadie detrás, está claro que nadie contestaba. Ante el silencio, se decidían a asomar la

cabeza; y nada, no se veía a nadie. [...] A las nueve de la mañana el general Santiago podía telefonear a Madrid que “la insurrección

había sido dominada”.» 44

44  BUESO, A. Recuerdos de un cenetista: de la Semana Trágica (1909) a la Segunda República (1931). Esplugues de Llobregat: Ediciones Ariel, 1976, p. 46 (AHCB).
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S U G G E R I M E N T S  D E  T R E B A L L
P E R  A L  P R O F E S S O R A T

L'objectiu d'aquesta unitat didàctica és analitzar la relació directa entre els documents que es van redactar durant
aquells dies i els fets que es produïren. Per això hem cregut que la millor manera de començar a apropar-nos a les
conseqüències de la Setmana Tràgica és duent a terme l'anàlisi d'una carta, que d’altra banda estableix clarament
la línia repressiva que seguiria el govern per tal de restablir la «normalitat» a Catalunya. El següent text,45 del dia
6 d'agost de 1909, va ser redactat per la Junta de Acción Católica, i signat per Claudio López, segon Marquès de
Comillas, com a president accidental de l'entitat. El destinatari era el president del consell de ministres, Antonio
Maura:

«Madrid, 6 de agosto de 1909

La Junta Central de Acción Católica acude respetuosamente a Vuestra Excelencia, como Jefe del Gobierno de Su Majestad, para protestar,

como ciudadanos y como católicos, contra las horrorosas jornadas revolucionarias de fines de julio en varios pueblos de Cataluña. Aquellos

hechos, conjunto de todos los delitos que las leyes castigan, extendidos por toda la ciudad de Barcelona y por otras próximas, y repetidos

durante varios días, han alcanzado tal gravedad, que han llevado el espanto á la conciencia de los hombres honrados, que apenas aciertan

á comprender cómo puede llegarse en el crimen á semejantes extremos de perversidad colectiva;

45  L'original d'aquesta carta pot trobar-se a l'Arxiu Diocesà de Barcelona.
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porque los revolucionarios, en sus atentados, no han respetado la propiedad privada, ni la vida y prosperidad de su propia ciudad, ni la

razón de utilidad pública, ni la santidad de los lugares, ni lo sagrado de las cosas, ni el ministerio ni la edad de las personas, ni la paz de

los sepulcros, ni, menos que todo, el principio de autoridad, contra la cual se han rebelado, levantándose en armas y llegando en algunos

pueblos á hacer la proclamación de la República.» 46

46  A Granollers i Sant Adrià del Besòs, per exemple, es van crear «juntes revolucionàries» que, organitzant assemblees diàries a la plaça del poble, substituïen en la seva funció al consistori municipal durant els dies que durà la revolta.

S U G G E R I M E N T S  D E  T R E B A L L
P E R  A L  P R O F E S S O R A T

Llegiu amb atenció aquest paràgraf. El Marquès de Comillas, des del paper de representant de les  «víctimes» dels
esdeveniments, fa una descripció dels atacs que es van dur a terme tant als carrers de Barcelona com a d'altres
poblacions catalanes. Aquesta descripció, no pas pel fet de venir d'un dels oligarques espanyols més famosos del
moment, és menys encertada. De forma sintètica i conceptual, Claudio López resumeix quins van ser els centres
d'atenció dels insurrectes. A l'annex 4, trobareu un exercici que complementa aquesta descripció, relacionant-la
amb accions concretes que van tenir lloc entre el 26 i el 31 de juliol de 1909 en aquesta ciutat.
El to greu que utilitzen el representants de la Junta de Acción Católica per dirigir-se a Antonio Maura és premonitori
de les gravíssimes conseqüències que patiria la població catalana, després de la Setmana Tràgica. Continuem amb
la lectura d'aquest document clau, que ens ajuda a captar el nivell d'indignació de «los valiosos elementos que esta Junta
tiene el honor de representar»:
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«Esta Junta Central ha dejado correr los primeros días hasta cerciorarse de la verdad de los hechos; pero una vez que ya sabe por conductos

fidedignos que no hay exageración en las noticias de aquellos crímenes sacrílegos y de lesa patria, sino que, por el contrario, los pormenores

y detalles que se van conociendo aumentan su gravedad y la refinada malicia de sus autores, y ponen de manifiesto el vasto plan á que

obedecían, acude al Gobierno de Su Majestad á manifestarle la justa indignación de los valiosos elementos que esta Junta tiene el honor de

representar, que son precisamente los que más han sufrido en este movimiento revolucionario; porque si como ciudadanos han sentido tanto

como los que más la aleve traición consumada para debilitar las fuerzas nacionales en los momentos críticos en que más falta hacían para

defender en África el honor y los intereses nacionales, y si como propietarios saben lo que son los rigores de la completa paralización de la

vida mercantil durante una semana, con la agravante de la interrupción de comunicaciones, la falta del alumbrado público, la barricada,

el saqueo, el incendio y el asesinato,47 como católicos han visto además que las iras de las forajidas turbas han descargado principalmente

sobre las cosas y las personas religiosas, dando así claro testimonio de que iban contra la base, contra los fundamentos mismos del orden

social.»

47  Entre els capellans, el nombre de víctimes va ascendir a tres. D'ells, un va morir per asfíxia en oposar-se a abandonar el soterrani d'una de les esglésies incendiades, i els altres dos van morir a causa dels trets.

- Què creieu que pensava el Marquès de Comillas quan escrivia «ponen de manifiesto el vasto plan á que obedecían»?

P R E G U N T E S  P E R  A  L A  R E F L E X I Ó
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- L'organització de la vaga general, que començà el dilluns 26 de juliol, tenia uns instigadors —el comitè de vaga format per
un socialista, un anarquista i un anarcosindicalista— i un objectiu: aturar la guerra del Riff. Però, després d'haver estudiat
els fets posteriors, és a dir, la deriva de la vaga en un esclat insurreccional, creieu que existí un ideòleg o director del moviment?

- Recordeu quin va ser l'origen de la vaga general. Entre línies, en aquesta carta, el Marquès de Comillas parla de la crida a
files dels reservistes, que anaven al Riff per a defensar les seves propietats. Busqueu la frase concreta que fa servir aquest
representant de la noblesa barcelonina per referir-se a la guerra i a la Sociedad Española de Minas del Rif.

- El Marquès de Comillas parla de «defender en África el honor y los intereses nacionales». Què penseu d'aquesta afirmació?

P R E G U N T E S  P E R  A  L A  R E F L E X I Ó

S U G G E R I M E N T S  D E  T R E B A L L
P E R  A L  P R O F E S S O R A T

La influència de les paraules d'en Claudio López a la política parlamentària espanyola de l'època era enorme. Des
del 10 de juliol de 1909, desenes de milers d'homes van anar a parar a l'Àfrica, per lluitar contra els habitants de
les cabiles rifenyes que s'oposaven a l'espoli de les empreses espanyoles, de les quals ell n'era un dels magnats
principals. De la mateixa manera, milers i milers de represaliats, després dels aldarulls, van patir en carn pròpia
les «propostes» que tanquen la carta de la Junta Central de Acción Católica a Antonio Maura:
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«El Gobierno que Vuestra Excelencia tan dignamente preside, tiene la rectitud y las energías necesarias para cortar de raíz el mal, y en esta

empresa de salud pública puede contar de antemano con el apoyo decidido y animoso de todos los elementos de orden del país, que valen

seguramente mucho más que las diatribas de sus detractores.

En resumen:

La Junta Central de Acción suplica al Gobierno de Su Majestad, que en las presentes circunstancias y dada la gravedad de los sucesos, no

limite su intervención á aplicar con severidad los castigos de las leyes, tanto á los autores como á los cómplices, sino que, llegándose á las

causas del mal, ordene la disolución de las Sociedades revolucionarias, cierre las escuelas y suprima los periódicos en los cuales se haga la

apología de ideas subversivas; que en vista de los nuevos peligros que amenazan á las iglesias, conventos y centros católicos, organice la

defensa de los mismos de un modo permanente, y que se digne pedir un crédito extraordinario á las Cortes para indemnizar, por vía de equidad

y hasta donde los recursos de la nación lo consientan, á las personas y colectividades que más hayan sufrido en los últimos sucesos de Cataluña.

Dios guarde á Vuestra Excelencia muchos años.»

- Quines són les propostes concretes que fa la Junta Central de Acción Católica per reprimir als insurrectes?

P R E G U N T E S  P E R  A  L A  R E F L E X I Ó
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Totes i cadascuna de les propostes que fa la Junta Central de Acción Católica al president del consell de ministres, Antonio
Maura, seran posades en pràctica durant les jornades i mesos posteriors a la revolta.

Un altre document emblemàtic, per entendre les conseqüències de la Setmana Tràgica des de la perspectiva institucional,
és La Glòria del Martiri, una carta pastoral del bisbe de Vic, Josep Torras i Bages, on fent anàlisi dels darrers successos de
juliol, posa l'accent en el significat que té per al personal eclesiàstic i els feligresos catòlics el fet d'haver passat per un
«martiri» d'incendis com el de 1909.

«Aquells espectacles repugnants e inhumans de incendis, de assessinats, de destrucció y de profanació de cadàvers, executats en mitx de

ciutats populoses, com cercant la contemplació d'un públic numerós y ab un cert aparato escènich [....] revela en los actors principals, en

sos projectes y propósits, lo etern plan de guerra contra Deu; [...] y que les nostres sagrades Escriptures en formes reals y juntament simbóliques,

nos expliquen que ha de contribuir a realsar la destinació humana, essent lo mal un medi pera la sublimació dels homens, que axí arriben

a una dignitat quasi divina.

[...] Nos enviam la nostra enhorabona als qui en l'última persecució han sigut trets de ses cases, perseguits, insultats, calumniats, robats,

ab ses iglesies y convents cremats y enrunats, y han hagut d'anar de porta en porta cercant aculliment, y d'ésser alimentats per la caritat

d'altres cristians.

[...]Han sigut perseguits per Jesucrist, y aquesta es la seua gloria y serà la seua corona eterna.
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La discussió sobre quins motius originaren la massiva crema de convents, i no la destrucció dels centres de producció o
les propietats del Marquès de Comillas, per exemple, no té una única i clara resposta, però el bisbe de Vic, en els dos
últims paràgrafs d'aquest extracte de La Glòria del Martiri, ens ha donat algunes claus des del seu punt de vista.

[...] No ha sigut aquesta explosió d'odi una manifestació de antagonisme del treball contra del capital, ni d'un sistema polítich contra un

altre, a qui s'acusa de tenir la protecció de la Iglesia; la persecució ha tingut una gran sinceritat [...], d'una manera incontrovertible ha

manifestat que lo que pretenia era esborrar lo Nom de Déu de la societat humana, com los masons qui governan la França l'esborran de tots

los llibres de les escoles de noys i noyes d'aquella nació.

[...] Y no podían, encara que haguessen volgut, motivar lo odi contra la Iglesia ab rahons d'ordre econòmich o polítich, perque en les lluites,

en les dificultats entre obrers i capitalistes, lo mestre summo de la Iglesia, lo director espiritual de la Cristiandat, lo Sant Pare de Roma,

s'ha declarat solemnement lo protector del obrers.» 48

48  Aquest extracte de La Glòria del Martiri, carta pastoral de Josep Torras i Bages, va ser publicada a La Veu de Catalunya, el 31 d'agost de 1909 (AHCB).

- Quin era l'objectiu dels insurrectes, segons el bisbe de Vic, per cremar els edificis eclesiàstics?

- A la primera part d'aquesta unitat didàctica hem parlat del problema de l'educació religiosa versus l'educació laica. Quin
model d'un altre país europeu cita Josep Torras i Bages?

P R E G U N T E S  P E R  A  L A  R E F L E X I Ó
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No efectua la mateixa anàlisi de la situació la historiadora Joan Connelly Ullman, experta en el fets de la Setmana Tràgica,
i autora d'un llibre homònim que s'erigeix, sens dubte, com a manual de consulta per als estudiosos interessats en aquest
període històric:

49  ULLMAN, J. C. La Semana Trágica. Barcelona: Ediciones Ariel, 1972, pp. 589-591 (AHCB).

«Las causas de la hostilidad de los obreros hacia el clero quedan claramente reveladas en los tipos de establecimientos religiosos incendiados

durante la Semana Trágica, establecimientos que simbolizaban los medios de que echó mano el clero para mantenerse y para financiar sus

actividades en la sociedad urbana e industrial del siglo XX. Todo esto llevó al clero, y sobre todo al regular, a un conflicto abierto con los

obreros [...]. La destrucción de instituciones dedicadas a la enseñanza fue el objetivo principal. Los obreros no sólo creían que el clero obtenía

un beneficio con sus escuelas, sino que las consideraban como un obstáculo para el desarrollo de un sistema escolar público libre. [...] El

ataque a las órdenes contemplativas lo impulsó una curiosidad macabra sobre la vida dentro del claustro agudizada por algunas obras de

teatro muy populares. [...] Las instituciones de beneficencia constituyeron el tercer gran grupo de centros atacados. [...] A éstos [als obrers]

les desagradaba la hipocresía descarada y la explotación de la caridad para obtener beneficios como los que se derivaban de obligar a asilados

o a huérfanos a elaborar artículos para la venta.» 49

El nombre d'edificis religiosos que es van cremar en total durant la Setmana Tràgica va ser, segons Ullman, de 80. D'aquests,
33 corresponien a centres d'educació religiosos, 14 a esglésies parroquials, 11 a institucions de beneficència i la resta —
és a dir, 22— a seminaris, convents i fundacions obreres catòliques.
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Tot i l'acèrrim esperit anticlerical, palès als fets de juliol a Barcelona, els protagonistes d'aquelles jornades no van seguir
el patró clàssic de comportament de les generacions anteriors de «cremaconvents». A la sàtira gràfica que podem veure
al document 31, titulada «Tot progressa, tot se perfecciona, tot se humanisa», i publicada al setmanari La Campana de
Gràcia, el 20 de novembre de 1909, pot comprovar-se la diferència.

Acostumat a lidiar amb l'intens quefer anarquista de la primera dècada del segle XX, Ángel Ossorio y Gallardo ens dóna
una última visió de la insurrecció «des dels depatxos». Governador civil de la ciutat que dimití el 26 de juliol, primer dia
de la vaga general, Ossorio va tenir si més no un paper destacat en l'escalfament previ dels dies anteriors a la Setmana
Tràgica. Rellevat de la seva responsabilitat de reprimir la revolta pel ministre de Governació Juan de La Cierva, que
diposità la seva confiança en el governador militar, Luís Santiago de Manescau, Ossorio explicarà el seu punt de vista
sobre els fets a les seves memòries, i resumirà en el següent paràgraf l'esperit contestatari que en aquells anys feia de
Barcelona un polvorí:

50  OSSORIO y GALLARDO, Á. Barcelona. Julio de 1909 (Declaración de un testigo). Madrid: Imprenta de Ricardo Rojas, 1910, pp. 13-14 (AHCB).

«El que hable de que una Autoridad fue poco perspicaz para descubrir una revolución que se preparaba, ó no sabe lo que dice, ó habla con

absoluta ausencia de buena fe. En Barcelona, la revolución no se prepara, por la sencilla razón de que está preparada siempre. Asoma á la

calle todos los días; si no hay ambiente para su desarrollo, retrocede; si hay ambiente, cuaja. Hacía mucho tiempo que la revolución no

disponía de aire respirable; encontró el de la protesta contra la campaña del Riff y respiró a sus anchas.» 50

Document 31
Caricatura «Tot progressa, tot se perfecciona, tot se humanisa», tot se
humanisa, publicada al setmanari La Campana de Gràcia del 20 de
novembre de 1909, p. 4 (AHCB)
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La desproporcionada onada repressiva que van viure els obrers a Catalunya va acabar amb centenars de detencions,
desterraments i exilis, a més del més d'un centenar de morts durant els successos i els cinc afusellaments posteriors, entre
ells el del fundador de l'Escola Moderna, Francesc Ferrer i Guàrdia.
Els testimonis directes dels fets que ens han arribat a través dels llibres no coincideixen en les xifres de morts i ferits.
D'altra banda, entre els insurrectes, aquestes dades no són fiables, perquè molts d'ells no acudiren als hospitals, per no
aixecar sospites sobre la seva participació en els fets. La investigadora Joan Connelly Ullman resumeix:

«Durante los disturbios, murieron sólo de cuatro a ocho policías o militares, mientras que 124 resultaban heridos. Además, cuatro miembros

de la Cruz Roja resultaron muertos y 17 heridos, la mayoría de noche mientras se dedicaban a recoger a los heridos o transportar a los muertos

al cementerio para ser enterrados. Las bajas de los rebeldes son más difíciles de determinar, ya que amigos y familiares les ocultaron. Se dijo

que habían muerto unos 104 civiles (98 hombres y 6 mujeres), cifra que incluye tanto a espectadores como a rebeldes propiamente dichos.

Alrededor de 196 individuos recibieron asistencia en dispensarios, pero, indudablemente, los heridos fueron más.» 51

51  ULLMAN, J. C. La Semana Trágica. Barcelona: Ediciones Ariel, 1972, pp. 512-513 (AHCB).

Document 32
Reportatge fotogràfic a la doble pàgina central de la revista setmanal
Nuevo Mundo, del 5 d'agost de 1909 (AHCB)

A les imatges que reproduïm al document 32 podreu observar dues instantànies que ens refereixen aquells moments. La
premsa havia patit una ferma censura durant els darrers dies de juliol. El mes d'agost, els mitjans que no havien estat
clausurats van poder publicar una única versió oficial dels fets.



125

3 .  CONSEQÜÈNCIES SOCIOPOLÍTIQUES

3.2  Balanç dels  fets  de  jul iol  des  del  carrer

Tanmateix, als diaris i revistes il·lustrades van començar a aparèixer les moltes imatges captades pels fotògrafs durant els
successos. I al diari ABC del dimarts 3 d'agost de 1909, per exemple, es podia llegir: «INTERESA. A los señores fotógrafos de
profesión y á los aficionados que envíen á la Redacción de ABC fotografías sobre algún asunto de interés y de palpitante actualidad se les
abonará diez pesetas por cada prueba que publiquemos. Al pie de cada fotografía se indicará el nombre de su autor».

Aquestes imatges es poden trobar als arxius municipals. El seu valor com a document històric és incalculable. En aquest
extracte del reportatge fotogràfic que ocupava la doble pàgina central de la revista setmanal Nuevo Mundo, del 5 d'agost
de 1909, es pot comprovar l'estat en què van quedar alguns dels edificis religiosos incendiats, contemplar la feina de la
Creu Roja en el trasllat dels ferits a l'Hospital de la Santa Creu, i la detenció d'un obrer al barceloní carrer de Pelai.

Els ferits van anar a parar a dependències sanitàries com l'Hospital Clínic o l'Hospital de la Santa Creu. Aquest últim,
situat en aquell moment al carrer de l'Hospital del barri del Raval, era l'autèntic epicentre de l'activitat sanitària de
Barcelona des de principis del segle XV. Podeu consultar els documents 33 i 34 per esbrinar per quins motius eren
hospitalitzats a la Santa Creu els ferits durant aquelles jornades i què passava amb ells i elles després d’ésser donats d'alta.

Del document 33 es pot extreure gran quantitat d'informació sobre el tipus de treballador que integrava les files dels
insurrectes, el dia en què van ser ingressats, el tipus de feina que duien a terme normalment, la seva edat, l'estat civil, i
del diagnòstic en entrar a l'hospital.

Document 33
Extracte de la relació de ferits i morts durant els successos de la Setmana
Tràgica, i tractats a l'Hospital de la Santa Creu (Arxiu de l'Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau)
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Document 34
Document que acredita el lliurament dels ferits de l'Hospital de la
Santa Creu a la policia de Barcelona, Secció 5ª, el 15 d'agost de 1909
(Arxiu de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau)

En l'extracte de la relació de ferits i morts que van ser tractats a l'Hospital de la Santa Creu podem veure el diagnòstic d'uns
quants individus. Qui eren? Sense perdre de vista que el document 33 d'aquesta unitat didàctica representa només una petita
part del document original, que es troba a l'Arxiu de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, proposarem a l'alumnat que reflexioni
un moment sobre la relació que existeix entre la informació que ens proporciona cada una de les columnes d'aquest informe
clínic. Això permetrà esbrinar més dades sobre la vida quotidiana a l'època, com per exemple l'edat i el tipus de feines que feien
aquests ferits, sobre l'episodi històric que estem estudiant: per exemple, en quin moment de la Setmana Tràgica van ser represaliats.
Pot ser una activitat amena pels alumnes realitzar una lectura col·lectiva i en veu alta d'aquest document per tal de respondre
també a les següents preguntes com a exercici de grup

- Quina edat tenen els ferits que apareixen al document 33?

- Hi ha gent jove entre els homes de la llista? I vells?

- Quin tipus de ferida és la més habitual entre els internats?

- Quines eren les armes amb què operaven les forces de seguretat en aquell moment?

- Quins dies de l'estiu de 1909 van ser internats a l'hospital?

P R E G U N T E S  P E R  A  L A  R E F L E X I Ó
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I mentre els hospitals enviaven els ferits curats directament cap a les presons, al carrer la situació era d'ocupació militar.
Així ho expliquen Adolfo Bueso i Josep Comaposada a les seves memòries:

«Se cacheaba a todos los transeúntes [...]. Para desmantelar las barricadas se adoptó un sistema vejatorio [...]. A cuantos hombres pasaban

cerca de una barricada se les obligaba, bajo la amenaza de los fusiles, a quitar un par de adoquines, en medio de las risotadas de los soldados.

[...] Las cárceles, el castillo de Montjuïc y unos cuantos barcos requisados se llenaron de hombres y mujeres, la mayoría de los cuales no

habían tomado parte en nada.» 52

«[...] Además fueron clausuradas todas las escuelas racionalistas, los Centros y locales de sociedades obreras y los casinos políticos republicanos,

y suspendidas en su funcionamiento todas aquellas entidades que no llevasen un sello abiertamente reaccionario ó clerical. La ciudad quedó

convertida, durante el mando del funesto gobernador Crespo Azorín, 53 en una especie de convento, sin ley, sin derechos de los ciudadanos,

sin ninguna de las condiciones de vida de los pueblos modernos. [...] En el resto de Cataluña las cárceles se llenaron de trabajadores, en

número incalculable.» 54

52  BUESO, A. Recuerdos de un cenetista: de la Semana Trágica (1909) a la Segunda República (1931). Esplugues del Llobregat: Ediciones Ariel, 1976, pp. 46-47 (AHCB).

53  Que substituí a Ángel Ossorio y Gallardo després de la seva dimissió.

54  COMAPOSADA, J. La Revolución de Barcelona. Barcelona: Ed. Eduardo Albacar, Biblioteca Acción: Vol. 1, 1909, p. 26 (AHCB).

Document 35
Carta manuscrita del governador militar, Luís Santiago de Manescau,
a Joan Coll i Pujol, alcalde de Barcelona, demanant la cessió temporal
d'instal·lacions municipals per encabir els presoners de la Setmana
Tràgica (Arxiu Municipal Administratiu de Barcelona).
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Segons la xifra que donà mesos després el ministre de governació De La Cierva, es van obrir processos judicials contra
1.725 persones —alguns dels quals encara duraven l'abril de 1910. Només durant l'agost de 1909 va ser detingudes 990
persones. Les institucions penitenciàries de la ciutat de Barcelona no estaven habilitades per absorbir un nombre tan alt
de presoners. Les presons sobreeixien. D'aquest fet en quedà constància a la següent carta que li envià el governador
militar, Luís Santiago de Manescau, a l'alcalde de la ciutat de Barcelona, Joan Coll Pujol, el 26 d'agost de 1909
(document 35). 55

Durant les jornades següents als esdeveniments de la Setmana Tràgica van ser molts els obrers que van haver d'augmentar
els seus torns de treball. Entre ells, tant bombers com enterramorts, per exemple, van cobrar sobresous per les hores
extres dedicades a treballar amb els incendis i víctimes mortals dels fets de juliol, com es pot comprovar amb la consulta
dels documents 36, 37, 38 i 39.

- Quines conclusions es poden extreure de comparar el document 36 i el document 38, és a dir, ambdós llistats de treballadors
remunerats especialment, després dels fets? Qui cobrà més?

- Quina relació proporcional existeix entre els sous dels funcionaris del cementiri amb més categoria i els de menys categoria,
al document 38?

P R E G U N T E S  P E R  A  L A  R E F L E X I Ó

55  Pot ser un interessant i amè exercici per a l'alumnat, intentar desxifrar la cal·ligrafia d'aquesta missiva oficial.

Document 36
Extracte de la relació de
bombers que van rebre una paga
extra per l'augment d'hores de
guàrdia i serveis arran dels fets
ocorreguts entre el 27 de juliol
i el 2 d'agost de 1909 a Barcelona
(Arxiu Municipal Administratiu
de Barcelona).

Document 37
Portada de l'expedient municipal
on la comissió de cementiris
autoritza el pagament de
sobresous als empleats del
cementiri del Sud-oest, per
l'augment d'enterraments
provocat pels successos de juliol
(Arxiu Municipal Administratiu
de Barcelona).
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- Quina relació existeix entre el sobresou total dels 24 bombers del document 36 i el sobresou de l'administrador del cementiri
del Sud-oest, qui apareix al document 38?

- Què en penseu d'aquesta diferència?

P R E G U N T E S  P E R  A  L A  R E F L E X I Ó

Als registres de morts, provocats pels successos violents de la darrera setmana de juliol, consta que van haver-hi molts
cossos sense identificar. Almenys més de trenta NN (sense nom) van anar a parar a fosses comunes sense que ningú no
pogués esbrinar mai més la seva identitat. Com a últim toc d'atenció al proletariat, per a que no es repetís l'experiència
insurreccional, la política repressiva d'Antonio Maura va promoure que, entre el 17 d'agost i el 13 d'octubre de 1909,
morissin afusellats al castell de Montjuïc cinc rebels: José Miquel Baró, líder santandreuenc; Antonio Malet Pujol, que
disparà contra les forces de seguretat; Eugenio del Hoyo, guàrdia de seguretat que disparà contra l'exèrcit; Ramón
Clemente García, carboner amb deficiència mental que ballà pel carrer amb una de les mòmies; i Francesc Ferrer i
Guàrdia, lliurepensador i fundador de l'Escola Moderna.

Aquest últim va esdevenir famós arreu del món arran la seva execució, igualment d'injusta que les altres quatre, però més
escandalosa en aquell moment pel fet que Ferrer i Guàrdia era un personatge vinculat al moviment lliurepensador europeu,
maçó reconegut i impulsor del moviment de renovació pedagògica en l'àmbit europeu. El fet que Ferrer hagués estat
acusat d'intent de regicidi el 1906, sortint-ne finalment absolt, sumat a la seva actitud provocadora amb els sectors clericals
durant els anys de funcionament de l'Escola Moderna, van portar a que fos acusat de promoure la insurrecció i de ser
l’ideòleg de la Setmana Tràgica.

Document 38
Llistat d'empleats del cementiri
del Sud-oest que van rebre
bonificacions per l’augment
d'enterraments, provocat pels
successos de juliol (Arxiu
Municipal Administratiu de
Barcelona).

Document 39
Expedient de la comissió de
cementiris sobre l'enterrament
de 67 cadàvers, morts
violentament durant els
successos de juliol (Arxiu
Municipal Administratiu de
Barcelona).



130

3 .  CONSEQÜÈNCIES SOCIOPOLÍTIQUES

3.2  Balanç dels  fets  de  jul iol  des  del  carrer

Document 40
Portada del llibre El Proceso Ferrer:
drama en tres actos, d'Eduardo
Borràs, Barcelona: Casa Mauccí,
1931 (Biblioteca de Catalunya).

Després d'un judici sense garanties, sense testimonis al seu favor i sense temps per a preparar la defensa, va ser condemnat
a mort i executat al fossar del castell de Montjuïc, el 13 d'octubre de 1909.
El següent document correspon a la portada de l'obra de teatre d'Eduardo Borràs  El Proceso Ferrer: drama en tres actos
(document 40), publicada per una editorial de prestigi a Barcelona als anys trenta. Les frases que acompanyen la il·lustració
són les que suposadament va pronunciar Ferrer i Guàrdia abans de morir: «¡Apuntad bien, muchachos! Soy inocente.
¡Viva la Escuela Moderna!».

Conseqüència de la seva execució va ser una gran onada de concentracions, actes públics i accions de protesta per tota
Europa i Llatinoamèrica. A Brussel·les li reteren homenatge amb la col·locació d'una estàtua commemorativa. Al
document 41 podem observar una imatge d'una manifestació d'automòbils a París abans de l'execució de Francesc Ferrer
i Guàrdia, publicada a la revista setmanal Nuevo Mundo, l'1 d'octubre de 1909.

El caràcter desproporcionat de la repressió derivada de la Setmana Tràgica, i l'escàndol per la condemna sumaríssima a
Ferrer i Guàrdia, van afectar l'estabilitat del govern i accentuaren l'escletxa política que existia entre els partits liberal i
conservador. L'octubre de 1909, els liberals començaren una campanya de boicot internacional contra el govern conservador
sota el lema «Maura no».
Si bé la trajectòria política de l’ideòleg de l'Escola Moderna es va caracteritzar sempre per tenir un aire conspirador,
ningú no va poder provar que hagués participat a cap dels episodis de la Setmana Tràgica. El fet que el govern d'Antonio
Maura agafés a Ferrer i Guàrdia, com a cap de turc de la revolta, desprestigià fins a tal punt la seva política que el rei
Alfons XIII decretà el canvi de torn i encarregà la formació d'un nou govern al liberal Segismundo Moret.

A l'article titulat El por qué de la crisis (document 42), publicat a La Vanguardia del 22 d'octubre de 1909, es reprodueix el
text de la carta que Antonio Maura va enviar al rei Alfons XIII, presentant la seva dimissió.

Document 41
Reportatge fotogràfic sobre
manifestacions a París en contra
de l'execució de Francesc Ferrer
i Guàrdia, publicat a la revista
setmanal Nuevo Mundo, núm. 824,
de l'1 d'octubre de 1909 (AHCB).
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Així va finalitzar el llarg període de torn entre ambdós partits tradicionals i començà la lenta davallada del sistema polític
bipartidista a Espanya —que durà fins el 1917. Segismundo Moret no aconseguí estabilitzar la política parlamentària i el
febrer de 1910 va ser substituït pel també liberal José Canalejas, que amb un lleuger aire reformista, implementà mesures
com la retirada de la redempció en metàl·lic, una política repressiva cap al moviment obrer, o l'efímera i anticlerical Llei
del Candau.56

Aquesta llei va provocar que bullís l'opinió pública novament entorn al tema del clericalisme. El juliol de 1910, s'organitzà
pels carrers del centre de Barcelona una multitudinària manifestació femenina anticlerical, convocada per l'Agrupación
de Damas Rojas, l'Asociación de Damas Radicales i la Sociedad Progresiva Femenina. En contraposició, les juntes d'Acció
Catòlica van convocar, l'agost d'aquell mateix any, 160 aplecs de protesta per fer pressió i tirar enrere el projecte de llei,
que finalment s'aprovà aquell desembre. Al següent extracte de l'article «Les dònes», publicat a La Campana de Gràcia, el
2 de juliol de 1910, podem llegir un comentari respecte la indignada reacció de les aristòcrates femenines vers la Llei del
Candau.

56  La Llei del Candau, aprovada el 22 de desembre de 1910, intentava controlar les ordres religioses, impedint l'establiment de noves comunitats eclesiàstiques a l'Estat espanyol durant dos anys. Poc abans, el juny, s'havia fet pública una ordre reial que
donava permís a d'altres cultes no catòlics per a exhibir els seus símbols a les façanes dels temples religiosos.

«[...] Les obreres protestaven perquè no volien que'ls prenguessin les vides dels seus marits, dels seus germans, dels seus promesos. Les

aristòcrates protesten perquè no volen que minvi el nombre dels frares y de les monges. Quan els governs han portat cap a la mort les joves

generacions espanyoles, les dames de la noblesa no han protestat, no han sentit en el seu cor cap punyida. Han seguit celebrant festes y soirées,

han continuat ballant rigodons en les sales esplèndides dels seus palaus.

Document 42
Extracte de l'article on es reprodueix el text de la carta que Antonio
Maura envià al rei Alfons XIII, presentant la seva dimissió, publicat a
La Vanguardia del 22 d'octubre de 1909, p. 7 (AHCB).
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57  Cita extreta de l'article Les dònes, signat per FULMEN a La Campana de Gràcia, del 2 de juliol de 1910, p. 2 (AHCB).

58  Publicats a La Veu de Catalunya, els dies 1 d'octubre i 18 de desembre de 1909, respectivament (AHCB).

59  El 10 d'octubre de 1909, aquest article va ser enviat a la redacció de La Veu de Catalunya. Faltaven tres dies per l'execució de Ferrer i Guàrdia; el text, però, no va ser publicat.

Però davant del permís pera que els temples protestants posin en el seu frontis la creu del Crist y davant del perill de que s'interrompi

l'establiment de convents y més convents, les dames de la noblesa deixen per un moment les festes, les soirées, els rigodons, y se'n van, enceses

d'ira santa, amenassar al President del Consell de ministres!» 57

Mentrestant, entre els obrers, el corrent anarcosindicalista anà agafant forma fins que, el 1911, la Confederación Nacional
del Trabajo (CNT) va organitzar el seu primer congrés a Barcelona. Aquesta iniciativa fou àmpliament recolzada pels
obrers industrials catalans i pels treballadors rurals andalusos.

S U G G E R I M E N T S  D E  T R E B A L L
P E R  A L  P R O F E S S O R A T

Per a concloure aquesta unitat didàctica sobre la Setmana Tràgica, és interessant destacar les reflexions de l'escriptor
Joan Maragall entorn el procés. En els seus articles, publicats a La Veu de Catalunya —«Ah, Barcelona!» i «L'esglèsia
cremada» 58—, el poeta planteja la responsabilitat que els mateixos catòlics han tingut en els fets. Maragall va
escriure un tercer article —«La ciutat del perdó» 59—, on demanava l'indult per als condemnats a mort. El director
de La Veu de Catalunya, Enric Prat de la Riba, però, no va permetre que aquest text veiés la llum, car el considerava
inoportú.
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S U G G E R I M E N T S  D E  T R E B A L L
P E R  A L  P R O F E S S O R A T

A l'annex 5 trobareu tres extractes d'aquests articles de Joan Maragall, que poden donar peu a l'organització d'una
taula rodona de l'alumnat entorn aquest concepte de responsabilitat que planteja l’autor. Com a eix horitzontal,
aquesta idea de la responsabilitat social pot servir per anar recuperant un a un els temes que s'han anat plantejant
durant el transcurs de la unitat didàctica.
Com a tancament, serà positiu intentar trobar situacions properes a la quotidianitat dels alumnes o conegudes per
ells que donin peu al debat sobre conceptes com la desigualtat social, l'antimilitarisme, la qüestió religiosa,
l'organització obrera, el paper del partits polítics, etc... De fet, tots ells són temes de rigorosa actualitat, tot just
estrenat el segle XXI.
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Document 31
Caricatura «Tot progressa, tot se perfecciona, tot se humanisa»,
publicada al setmanari La Campana de Gràcia del 20 de novembre
de 1909, p. 4
(AHCB)

3.  CONSEQÜÈNCIES SOCIOPOLÍTIQUES
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Document 32
Reportatge fotogràfic a la doble pàgina central de la revista
setmanal Nuevo Mundo, del 5 d’agost de 1909
(AHCB)

3.  CONSEQÜÈNCIES SOCIOPOLÍTIQUES

3.3  Documentació
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Document 33
Extracte de la relació de ferits i morts durant els successos de
la Setmana Tràgica, i tractats a l'Hospital de la Santa Creu
(Arxiu de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau)

3.  CONSEQÜÈNCIES SOCIOPOLÍTIQUES

3.3  Documentació
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Document 35
Carta manuscrita del governador militar, Luís Santiago de
Manescau, a Joan Coll i Pujol, alcalde de Barcelona, demanant
la cessió temporal d'instal·lacions municipals per encabir els
presoners de la Setmana Tràgica
(Arxiu Municipal Administratiu de Barcelona).
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Document 36
Extracte de la relació de bombers que van rebre una paga extra
per l'augment d'hores de guàrdia i serveis arran dels fets
ocorreguts entre el 27 de juliol i el 2 d'agost de 1909 a Barcelona
(Arxiu Municipal Administratiu de Barcelona).

3.  CONSEQÜÈNCIES SOCIOPOLÍTIQUES

3.3  Documentació



141

Document 37
Portada de l'expedient municipal on la comissió de cementiris
autoritza el pagament de sobresous als empleats del cementiri
del Sud-oest, per l'augment d'enterraments provocat pels
successos de juliol (Arxiu Municipal Administratiu de Barcelona).
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Document 38
Llistat d'empleats del cementiri del Sud-oest que van rebre
bonificacions per l’augment d'enterraments, provocat pels
successos de juliol (Arxiu Municipal Administratiu de Barcelona).

3.  CONSEQÜÈNCIES SOCIOPOLÍTIQUES

3.3  Documentació
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Document 39
Expedient de la comissió de cementiris sobre l'enterrament de
67 cadàvers, morts violentament durant els successos de juliol
(Arxiu Municipal Administratiu de Barcelona).

3.  CONSEQÜÈNCIES SOCIOPOLÍTIQUES

3.3  Documentació
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Document 40
Portada del llibre El Proceso Ferrer: drama en tres actos, d'Eduardo
Borràs, Barcelona: Casa Mauccí, 1931
(Biblioteca de Catalunya).
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Document 41
Reportatge fotogràfic sobre manifestacions a París en contra de
l'execució de Francesc Ferrer i Guàrdia, publicat a la revista
setmanal Nuevo Mundo, núm. 824, de l'1 d'octubre de 1909
(AHCB).
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Document 42
Extracte de l'article on es reprodueix el text de la carta que
Antonio Maura envià al rei Alfons XIII, presentant la seva
dimissió, publicat a La Vanguardia del 22 d'octubre de 1909,
p. 7 (AHCB).
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3.3  Documentació
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Intenteu, basant-vos en el que heu après en aquesta unitat didàctica, relacionar els conceptes de la primera pàgina —que són els que descriu en Claudi López a la carta de la Junta
de Acción Católica— amb els de la segona —que són accions que es produiren durant la Setmana Tràgica—: 1

1  L'exercici és obert, és a dir, les accions de la segona pàgina poden relacionar-se amb més d'un concepte descrit pel Marquès de Comillas.

Segons la Junta de Acción Católica: «Los revolucionarios en sus atentados no han respetado...»

«... la propiedad privada»1 «... ni la santidad de los lugares,
ni lo sagrado de las cosas,
ni el ministerio y edad de las personas»

4

«... ni la vida y prosperidad
de su propia ciudad»2 «... ni la paz de los sepulcros»5

«... ni la razón de utilidad pública»3 «ni, menos que todo, el principio
de autoridad
contra la cual se han rebelado»

6
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Algunes de les accions dutes a terme durant els fets de la Setmana Tràgica  (del 26 al 31 de juliol)

Vaga generalA

Construcció de barricadesC

Desperfectes a la via pública (aixecament de
llambordes, arrencament d'arbres per fer
«arietes»)

D

Atacs a tramviesB

Episodis de confraternització amb l'ExèrcitE

Incendi de «fielatos», casetes on es cobraven els
impostos i taxes municipalsG

Destrucció dels bàndols públicsH

Tall de línies telegràfiques i telefòniquesF

Incendi d'esglèsies i d'altres
edificis religiososI

Expropiació de casernes de veterans i armeries
per tal d'aconseguir armesK

Enfrontaments violents amb les forces de l'ordreL

Profanació de tombes de les monges a
diversos conventsJ
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Ah, Barcelona!

«[...] el nostre mal és la impotència: una impotència social superior –diguem-ho aixís– a la dels altres pobles semblants nostres; i que es manifesta a Barcelona més, com més gran població
s'ha anat fent. Heu's aquí una gran conglomeració d'energies individuals que no han pogut crear un organisme social proporcionat a la seva massa, mal incorporada encara a la total de
l'Estat que ha de regir-la, i que pateix del mateix mal sense sentir-se'n tant com nosaltres. I en aquest Estat, com a un poder estrany, li demanem lo més urgent: policia, força armada,
lleis, lleis... i que nosaltres ja farem les escoles, per després... Policia, repressió, escoles, lleis... bah! remeis per fora.
¿Que no ho veieu que lo que ens manca és l'amor? Mancança horrible, però és això! Això, que en el descontent de la vida és odi, i en el content, egoisme: tot plegat lo mateix, falta
d'amor; i l'amor és el primer perquè social, i el regenerador d'organismes, i la potència: l'única. Sense això tot serà en va. Mes, com cobrar-lo? Jo us ho diré: en el dolor que vinga.
Catalunya, Barcelona, has de patir molt, si vols salvar-te. Has d'acceptar les bombes, i el dol, i el robar, i l'incendi: la guerra, la pobresa, la humiliació i les llàgrimes, moltes llàgrimes,
fins que del fons del teu sanglotar salti la guspira que t'abrandi el cor en un amor qualsevulla –jo no sé ara en quin, però en essent amor tots són iguals. Tot amor és valentia, potència,
creació i virtut social; sols amb ell es pasten els pobles; i sols en el dolor podràs trobar-lo. Qui no pateix, no pot dir ben bé que estimi; i ai! d'aquell que pateix sense l'amor! Cerca l'amor
en ton dolor, ah Barcelona –i qui no hi vulgui ésser en això, que se'n vagi. I si al capdavall resultés que ens n'havíem anat tots al mirar Barcelona deserta, Catalunya desolada, qualsevulga
viatger podria dir: “Aquí hi hagué potser una gran població; però per cert que mai hi ha hagut un poble”. [...]» 1

1  Extracte de l'article de Joan Maragall «Ah, Barcelona!», publicat a La Veu de Catalunya, l'1 d'octubre de 1909 (AHCB).
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La ciutat del perdó

«[...] ¿El cor no vos diu anar a demanar perdó, a genollons si convé, i els més ofesos els primers, per aquests germans nostres en desamor que volien aterrar per odi aquesta mateixa
ciutat que nosaltres els deixàrem abandonada per egoisme? Estem en paus, doncs. ¿I ells han de pagar la pena només perquè la seva acció cau dintre un còdic, mentres la nostra inacció
és tan baixa que ja no pot caure enlloc? Aneu a demanar perdó per ells a la justícia humana, que serà demanar-ne per vosaltres mateixos a la divina, davant de la qual sou potser més
culpables que ells. Com vos podeu estar aixís tranquils a casa vostra i en els vostres quefers sabent que un dia al bon solet del dematí, allà dalt de Montjuïc, trauran del castell un home
lligat, i el passaran per davant del cel i del món i del mar, i del port que trafiqueja i de la ciutat que s'aixeca indiferenta i poc a poc, ben poc a poc, perquè no s'hagi d'esperar, el portaran
a un racó del fosso, i allí quan toqui l'hora, aquell home, aquella obra magna de Déu en cos i ànima, viu, en totes ses potències i sentits, amb aquest mateix afany de vida que teniu
vosaltres, s'agenollarà de cara a un mur, i li ficaran quatre bales al cap, i ell farà un salt i caurà mort com un conill... ell, que era un home tan home com vosaltres... potser més que
vosaltres! [...]» 2

2 Extracte de l'article de Joan Maragall «La ciutat del perdó», enviat a La Veu de Catalunya el 10 d'octubre de 1909; no va ser publicat.
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L'esglèsia cremada

«“Entreu, entreu, la porta és ben oberta; vosaltres mateixos us l'heu oberta amb el foc i el ferro de l'odi: i ara heu's aquí que trobeu a dintre el Misteri més gran de l'Amor rediviu.
Destruint la iglésia heu restaurat la iglésia, la que se fundà per a vosaltres, els pobres, els oprimits, els desesperats... I com ara la vèieu tancada, enriquida per dintre, emparada pels qui
hi venien a dormir el seu cor en la pau de les tenebres, vosaltres, amb la vostra pobresa i la vostra rebel·lió i la vostra desesperació, n'heu envestit la porta, i en els murs tan ferms heu
obert la bretxa, i us l'heu reconquistada. I a nosaltres, els seus ministres, heu tornat, amb la persecució l'antiga dignitat, i a la nostra paraula l'eficàcia amb la vostra blasfèmia, i al Misteri
de la Sang una virtut ja quasi desconeguda, amb la sang nova que s'ha vessat en la lluita. Que és estrany! El foc ha construït, la blasfèmia ha purificat, l'odi al Crist ha reinstaurat el
Crist en sa casa... Aneu entrant, aneu entrant; aquí el trobareu com encara no el coneixíeu, com Ell és en vida i veritat, com Ell vol ésser conegut pertot, i sobretot per vosaltres...”
Quan astorada, eh?, s'hauria quedat la gent, quant muda i bocabadada, si el capellà s'hagués girat sobtadament dient-los aquestes o semblants paraules! I jo estic en que les digué, o
que tals paraules estaven en els aires d'aquella iglésia cremada; perquè jo les vaig sentir, no sé com, però sí sé que em retrunyien per dintre, que m'eixordaven. [...]
Sí, ara ho veig, la Iglésia en viu de la persecució, perquè nasqué amb ella; i el seu major perill està en la pau. Per això cobra força del poble, al perseguir-la quan la veu triomfant. Perquè
el Crist ho digué als seus deixebles que sempre foren perseguits: axís és que quan no són perseguits pels poders de l'autoritat, ho són pels miserables que, sense saber-ho, volen tornar-
la a son natural estat de dolor. Perquè aquesta és la llei de l'amor: patir per a no adormir-se, ésser contrariat per agafar major empenta; ésser oprimit per a esclatar. I les multituds, quan
més semblen mogudes per l'odi, no fan sinó actuar segons aquesta llei i l'obeeixen sense coneixement, esgarriant-se per mil camins en les tenebres, cercant sortida a la llum.
Aixís vos haurà sobtat moltes vegades una certa semblança que les sectes antigues tenen amb la primitiva Iglésia cristiana: s'hi assemblen en que invoquen com ideal un estat d'humanitat
més perfecte; en què, en nom d'ell abominen dels satisfets; en que treballen sobretot entre els pobres, els ignorants i els desesperats; i en que els seus apòstols i seguidors quan convé
saben morir.
¿D'on els ve aquesta fe i aquesta eficàcia i aquest valor? ¿No us ho heu preguntat mai, vosaltres, tot condemnant-los? ¿La teniu vosaltres aquesta valentia per a defensar la vostra fe? I
l'hauríeu de tenir major, perquè vosaltres professeu la fe de Crist, que és la veritable i segura, mentre que el seu ideal no s'alça ni un pam de terra. Doncs, què és això?
Jo us ho diré: que la seva, encara que sense llum, és una fe viva, i la vostra tot i venir-ne de sigles la llum del cel, és una fe morta. ¿Què feu vosaltres per a sostenir la vostra fe? ¿Què fan
ells? Vosaltres la professeu maquinalment, com una rutina; complint amb certes pràctiques exteriors que no us impliquen fadiga ni perill. Ells practiquen la seva amb esforç i no es miren
a arriscar-hi la vida. Doncs, ¿de què us serveix a vosaltres la llum, si us heu tornat cegos? Mes ells tenen els ulls tan oberts, que el rajolí de sol de justícia que es filtra per la seva tenebra
abasta a il·luminar-vos la vida i la mort d'una manera que ja no és per als vostres ulls. Ells són el cos que vol brillar a la llum; mes a vosaltres la llum que us toca ja és en va, i mor en
vosaltres mateixos, perquè heu perdut la transparència i el brill i no podeu retornar-la. Si avui el Crist tornés a començar la terra, jo em penso que els qui se n'hi anirien darrera foren
més aviat ells que no pas vosaltres!
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Mes ara ells no veuen el Crist i van contra la seva Iglésia: és dir, contra la vostra. Per què? Perquè entre vosaltres no hi estan bé: perquè hi troben massa pau, massa ordenació, massa
acabament. I el seu cor, aturmentat per la ignorància, per la pobresa, per la impotència del seu desig, no vol pau, que vol guerra; no vol ordre, que vol desordre; no vol acabament, sinó
començament i novetat. Per això, a la seva manera s'han fet una altra iglésia. Com que veuen la Iglésia del Crist ocupada per la pau, ordenada, acabada, n'hi aixequen davant una altra
sense Crist, caòtica, perseguida, plena de turment i inquietud, però també d'esperança. Aquesta és la seva. És la bona per ells, la que s'ajusta a la seva fe inquieta, i per això, viva. La fe
s'adorm en la quietud i a la fi mor. [...]
Ara us han cremat la Iglésia: perdoneu-los, perquè d'ells sí que pot ben dir-se “que no saben lo que fan”, i que de no saber-ho, no en tenen pas tota la culpa. Feu que ho sàpiguen: els
Doctors de la Iglésia han de dir com, però feu que ho sàpiguen; i ja que ells, amb el foc i el ferro i la blasfèmia han violat el sant recinte, no torneu a tancar-lo, sinó crideu-los a ell, tal
com ells se l'han obert, omplint-lo de runes i de sang i de dolor. No reedifiqueu les runes, no n'esborreu la sang, ni poseu bàlsam al dolor: perquè no hi ha mellor esquer ni engranall
per a atreure als mals contents i als que pateixen... als dolents –si els voleu dir dolents, que no sé si heu pensat bé lo just–, que és el doble sentit d'aquesta paraula que té per tota rel el
Dol.» 3

2 Extracte de l'article de Joan Maragall «L'esglèsia cremada», publicat a La Veu de Catalunya, el 18 de desembre de 1909 (AHCB).
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- Quan Joan Maragall parla en primera persona («el nostre mal», «ens manca l'amor», «la nostra inacció»), a qui es refereix?

- Creieu que els seus textos van destinats a algun sector de la població en concret?

- A «La ciutat del perdó», de qui està parlant Maragall quan escriu «aquests germans nostres en desamor»?

- El primer paràgraf de «L'esglèsia cremada» forma part d'un sermó imaginari d'un hipotètic capellà. Aquest capellà es dirigeix als «pobres, els oprimits, els deseperats». Què els hi està explicant?

- De qui està parlant quan diu:
«¿D'on els ve aquesta fe i aquesta eficàcia i aquest valor?»
«el seu ideal no s'alça ni un pam de terra»
«ells tenen els ulls tan oberts»
«Si avui el Crist tornés a començar la terra, jo em penso que els qui se n'hi anirien darrera foren més aviat ells que no pas vosaltres!»

- A qui es refereix el «vosaltres» d'aquesta darrera frase? Qui podria ser el lector potencial d'aquest article?

- Maragall critica de forma punyent als catòlics catalans. Podries resumir les seves queixes?

- Quins són els seus consells per regenerar l'Esglèsia?

P R E G U N T E S  P E R  A  L A  C O M P R E N S I Ó  L E C T O R A


