


La primera dècada del segle XX és hereva d'un segle, el XIX, en què els catalans protagonitzen diverses guerres civils,
la renaixença cultural i la revolució industrial.

Aquesta intensitat social, política i econòmica donarà com a fruit, a principis del segle XX, un dels períodes més efervescents
que s'han viscut a la història del país.

Tensions socials i diferències de classe molt extremes —la indústria catalana, el naixement del moviment obrer—; un
clima cultural i polític en plena transformació —l'arrelament del catalanisme polític, del republicanisme, de
l'anarquisme—; l'enfrontament amb les autoritats eclesiàstiques i la primera embranzida de l'educació laica. És en aquest
context, marcat encara per l'impacte de les pèrdues colonials, quan esclata la Setmana Tràgica.

1. Contextualització històrica
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L'adveniment de la revolució industrial -incipient a Espanya, més avançada a Catalunya i al País Basc-, va provocar a totes
les zones industrialitzades d’Europa, a finals del segle XIX, la creació d'una classe obrera assalariada. La desigualtat social
entre aquesta mà d'obra i els propietaris burgesos va generar l'organització del moviment obrer per a salvaguardar els
seus interessos.
Les condicions de vida del proletariat durant els últims anys del segle XIX i les primeres dècades del XX, a Catalunya
eren molt precàries. Treballaven tant homes com dones i nens -normalment a partir dels set anys-, de dotze a quinze
hores diàries, els set dies de la setmana. No va ser fins l'any 1904 quan va començar a implantar-se en alguns llocs el
descans dominical.
Les fàbriques eren llocs pocs ventilats, molt calorosos a l'estiu i gèlids a l'hivern. L'alimentació dels treballadors era escassa,
desequilibrada i sense proteïnes. La falta de repòs i de condicions de seguretat feien que els accidents laborals fossin el
pa de cada dia, fins i tot entre els més petits, les mans dels quals eren aprofitades per arribar als llocs més inaccessibles
de la maquinària industrial. Els treballadors i treballadores, analfabets en la seva gran majoria, es trobaven sotmesos a la
voluntat dels amos de les empreses: no existia cap tipus d'assistència sanitària pública, no hi havia subsidis d'atur ni
pensions de vellesa, els acomiadaments quedaven a criteri dels amos i no existien indemnitzacions. Les obreres i els seus
fills cobraven sous molt més baixos que els seus companys homes, per portar a terme les mateixes tasques.

L'Anuario Estadístico de Barcelona, l'any 1905, fixava en quasi 160.000 el nombre d'obrers i obreres a una Barcelona que,
en aquells anys, tenia poc més de mig milió d'habitants. No es comptaven aquí els jornalers, els empleats domèstics (unes
14.000 treballadores al 1900) ni les prostitutes.

L'any 1890, es va celebrar per primera vegada a Catalunya l'1 de maig, com a dia clau de la lluita obrera per reclamar la
jornada laboral de vuit hores. L'instrument per a aconseguir-ho fou la vaga general. L'abolició del treball dels nens fins
als 14 anys, la reducció de jornada a sis hores per als joves d'entre 14 i 16 anys i l'abolició del treball nocturn eren altres

Document 1
Fulletó «A todos los trabajadores de ambos sexos», Los Trabajadores
Asociados, España, 20 d'abril de 1890.  (Ateneu Enciclopèdic Popular)
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de les seves reivindicacions. Unes 25.000 persones van concórrer a aquesta primera manifestació barcelonina de l'1 de
maig.
Amb la lectura i anàlisi dels documents 1, 2 i 3, podreu apropar-vos a les condicions de vida laboral dels obrers i al
sorgiment d'aquesta reivindicació històrica, la jornada laboral de vuit hores, que no va aprovar-se a l'Estat espanyol fins
l'any 1919.

Joan Maragall, poeta català, va viure i seguir de ben a prop, des de la seva condició burgesa,  aquesta bretxa de classe
que venia donada per la industrialització del país. La seva anàlisi de la situació es pot rastrejar a la profusa correspondència
que va mantenir amb els seus amics i coneguts, com l'autor Anton Roura, a qui va dirigida la carta, del 2 de maig de 1890
—un dia després de la manifestació i repressió de l'1 de maig—, que podem trobar a la següent cita:

«Avui los “huelguistes” cohibeixen els que volen tornar al treball, xiulen a la Guàrdia Civil, que de tant en tant dóna alguna carga, més

o menys de per riure, i els burgesos estem tan aterroritzats que no fem més que demanar estat de siti; cargues i descargues, presons, fusellaments,

rigors, molt rigors i llenya, sobretot molta llenya. No surten els diaris i estem incomunicats amb lo resto del món i amb nosaltres mateixos.

[...] Però lo més bonic és l'alarma dels burgesos. Durant los últims dies d'abril se va estendre un pànic tan horrorós que semblava que vingués

la fi del món; los uns compraven vint o trenta pans, vàries arroves de patates, bacallà i altres porqueries; los altres feien forrar les portes i

compraven armes, i altres fugien sense saber a on, altres per animar-se se n'anaven a veure arribar tropa, i ja temien menys al “treballador”,

al bàrbar de la nostra època, al que vol capgirar l'ordre social, al que posa petardos i renega i mira de reül al senyor, al que vol disfrutar

de lo que nosaltres disfrutem.» 1

Document 2
Dibuix de la manifestació de l'1 de maig de 1890. M. Suñé a La Ilustració
Catalana, el 15 de maig de 1890, p. 12 (AHCB).

1  L'original d'aquesta carta que Joan Maragall va enviar a Anton Roura, el 2 de maig de 1890, es troba a l'Arxiu Maragall, fons de la Biblioteca de Catalunya. La referència digital per consultar-ho a Internet és: http://mdc.cbuc.cat/u?/epistolari,2628.
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- El dibuix de la publicació La Ilustració Catalana ens diu que la manifestació va ser molt concorreguda. Des d'on creieu que
mirava el dibuixant de l'escena? Reconeixeu el paisatge urbà? Quins són els edificis que veiem a la il·lustració?

- Els redactors d'aquest text (document 1) anomenen una sèrie d'inventors i científics. Quins?

- Què va inventar cada un d'ells? Per què creieu que els obrers destaquen la seva tasca científica?

- Què devien pensar els treballadors que van redactar el document 1 del concepte de «progrés»?

- Coneixeu l'episodi dels obrers de Xicago?

- En aquesta convocatòria de vaga general es parla de l'emancipació dels negres als Estats Units: creieu que el comerç amb
esclaus afectava d'alguna forma els interessos econòmics dels sectors poderosos a Catalunya?

- Per què creieu que es reivindica la figura de Cristòfor Colom?

- Quina edat penseu que tenen els manobres de la fotografia (document 3)?

- Quin to diríeu que té l'extracte de la carta d'en Joan Maragall a en Anton Roura? Complagut, preocupat, satíric o irònic?

- Per què creieu que en Joan Maragall diu que «no surten els diaris»?

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

Document 3
F. Ballell (AFB)
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Entre 1876 i 1886 l'Estat espanyol -sota la regència de Maria Cristina d'Habsburg des de 1875-, i Catalunya especialment,
van viure un període de força bonança econòmica. Serà a partir de 1886 que es produirà una crisi econòmica ferotge i
una clara minva del comerç exterior. Aquesta crisi repercutirà en una major agitació social del moviment obrer i en un
augment del quefer anarquista, que culminarà amb l'assassinat del cap del Govern, Antonio Cánovas del Castillo, el 1897.
Alfons XIII, fill i successor d'Alfons XII, començarà la seva regència l’any 1902, en complir la majoria d'edat, és a dir, els
setze anys. Però la seva mare li deixarà en herència un Estat en crisi. Tres anys abans havia acabat la guerra de Cuba amb
un saldo de més de 60.000 baixes, la pèrdua de les últimes possessions colonials que li restaven a l'Estat espanyol -Cuba,
Filipines, l'illa de Guam i Puerto Rico- arran del Tractat de París, i un estat d'ànim col·lectiu decaigut.
Per a les famílies dels combatents, la guerra (1895-1898) havia significat la mort d'un de cada dos soldats. La xifra de
caiguts en combat va ser esparverant però, a més, els soldats també morien en gran nombre a causa de les malalties
tropicals. Mentrestant, l'oligarquia i la burgesia parlaven del «desastre del 98» en clau econòmica. Cuba per a ells havia
estat, durant segles, sinònim de lucre.
Les transaccions amb l'illa eren vitals per a l'economia espanyola. «La Perla de las Antillas», com se l'anomenava, havia
estat un enclavament important en la ruta transatlàntica del comerç d'esclaus i era la primera productora de sucre del
món. L'any 1878, i després de la primera guerra d'independència cubana, s'abolí l'esclavitud. Tot i això el sucre i el tabac,
les transaccions tèxtils catalanes i les exportacions cap a l’illa seguiran proporcionant enormes beneficis als poderosos
de la metròpoli fins el 1895. Aquell any Estats Units, un imperi en incipient expansió, declararà la guerra a Espanya, un
imperi colonial en decadència.

Dos anys més tard, serà assassinat a Mondragón Antonio Cànovas del Castillo. I el desembre de 1898 es firmarà el Tractat
de París, on Espanya reconeixia la independència de Cuba (sota la «protecció» dels Estats Units) i cedia Puerto Rico,
l'illa de Guam i Filipines als Estats Units. Només li restaren petites possessions a l'Àfrica.
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Al conjunt de l'Estat, la «idea d'Espanya» perd força enfront dels nacionalismes que tot just comencen a germinar. La
burgesia catalana ha vist minvada la seva possibilitat de lucrar-se amb les colònies. Des d'aquesta perifèria industrialitzada,
i havent de restringir la seva àrea de negoci a l'Estat espanyol, els oligarques i industrials catalans començaran a qüestionar-
se la seva adhesió al bipartidisme establert (conservadors i liberals), i el 1901 organitzaran la Lliga Regionalista, un partit
polític catalanista.

Document 4
Certificat de pobresa de solemnitat de l’any 1898 (Arxiu Municipal de
Sant Martí).

- Per què creus que els industrials i oligarques catalans van pensar que era el moment d'organitzar-se a l’entorn d’un partit
polític?

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

L'aire de regeneracionisme, una modernització tant política com educativa, que es respira als cercles de poder espanyols
haurà de conviure amb una davallada de la hisenda pública (fosa per les despeses de la guerra), que provocarà una pujada
d'impostos i, per tant, un augment de preus dels articles de primera necessitat.
El preu del bacallà, per exemple, element bàsic de la dieta obrera en aquell moment, va pujar un 56 per cent, entre 1893
i 1903, mentre que els salaris s'havien incrementat només un 30 per cent durant les últimes tres dècades. L'any 1909, el
pa barceloní era el més car de tota Europa.
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El documents 4 ens parla de la situació dels sectors més desfavorits al final del segle XIX i a principis del segle XX. I, la
següent cita, segurament us serà familiar. Es tracta d'una adaptació lliure d'en J. Usón de la cançó popular «Quand el pare
no té pa», que va sortir publicada a la revista barcelonina i anarquista La Tramontana, el 14 d'agost de 1907.2

2 Podeu provar a entonar la melodia d'aquesta cançó que, a la dècada dels setanta del segle XX, va popularitzar entre els nens catalans el cantautor Xesco Boix.

3 «Quand el pare no té pa» (J. Usón), poema publicat al periòdic setmanal anarquista La Tramontana, Barcelona, 14 d'agost de 1907, p. 4.

- Per què creieu que el veí de Barcelona Isidro Gamell i Pallisé necessitava aquest certificat (document 4)?

- Què vol dir l'expressió «pobre de solemnidad»? Si no ho sabeu podeu buscar-ho al diccionari.

- Sabeu si, avui dia, existeix alguna figura similar a la de «pobre de solemnidad», que podem veure al document 4?

- Què creieu que vol dir en J. Usón amb «és el ball una enganyifa»?

- Quina opció penseu que ha triat el pare de la cançó «Quand el pare no té pa»?

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

«Quand el pare no té pa...
la canalla, la canalla,
quand el pare no té pa
la canalla fa ballá.

Mentres balla la canalla
canta el pare una cansó;
mentres balla, la canalla
no pensa amb el rosegó.

Mes el pare ja no canta
perquè ja no està per cants;
mes el pare ja no canta
la cansó vella d'abans.

És el ball una enganyifa
quand un no té res al pap;
és el ball una enganyifa,
la canalla prou que ho sab.

Fa dos dies que no menja
y are ja no vol ballar;
fa dos dies que no menja
y no fa més que plorar.

Y el pare encès de ràbia
y amb el cor tot oprimit
y el pare encès per la ràbia
surt de casa, al ferse nit.

Passada una bella estona
la canalla el veu entrà
passada una bella estona
torna a casa, y porta pa.

Y al veure que'ls fills endrapen
am tota satisfacció,
y al veure que'ls fills endrapen,
ell canta aquesta cansó:

Quand el pare no té pa
pera doná a la canalla,
quand el pare no té pa,

va a buscarlo allá ont n'hi ha.» 3
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Els partits polítics tradicionalistes van fragmentar-se després de la mort dels seus líders històrics, Antonio Cánovas del
Castillo, del partit conservador, i Práxedes Amadeo Sagasta, dels liberals, que van ser substituïts per polítics menys
carismàtics. Les crisis ministerials van ser constants i la intervenció directa del rei Alfons XIII en els canvis de govern
va incrementar-se.
En aquest context es va imposar un nou corrent de pensament, el regeneracionisme, que plantejava potenciar el
desenvolupament urbà i industrial del país; acabar amb el caciquisme i la corrupció; afavorir la incorporació de la classe
mitjana a la vida política, mitjançant la Ley de Reforma Electoral de 1907; aplicar una política fiscal rigorosa per a refer
la hisenda pública -el 1908 es creà l'Instituto Nacional de Previsión-; defensar la descentralització administrativa -quelcom
que interessava molt als polítics catalans-, i donar embranzida a l'ensenyament públic, per acabar amb l'analfabetisme -
el 1900 es creà el Ministerio de Instrucción Pública.
El regeneracionisme va ser un moviment conservador, que plantejava, sense cap canvi estructural real, una «revolución
desde arriba». Aquesta definició va ser donada per Antonio Maura, número u del partit conservador i president del govern
en cinc ocasions: 1903-1904, 1907-1909, 1913, 1919 i 1921-1922.
De fet, entre el 1901 i el 1916, l'Estat espanyol va tenir divuit governs i dotze caps de govern diferents. El clima polític
en aquesta primera dècada del segle XX era realment inestable. Mentrestant, altres posicions polítiques com el nacionalisme,
el socialisme o el republicanisme, que reclamaven espai electoral, o l'anarquisme, que navegava entre l'acció directa
revolucionària i el sindicalisme, feien palesa la seva existència i disconformitat amb l'statu quo.



1.3.1  Nacionalistes catalans: la Lliga Regionalista

17

cent anys després1909
2009

1 .  CONTEXTUALITZACIÓ HISTÒRICA

1.3  Mapa pol í t ic  a  la  primera dècada del  segle  XX

1 .3 . 1  Nacional is tes  cata lans :  la  Ll iga  Regional is ta

A finals del segle XIX, la indústria tèxtil catalana representava el 90 per cent de la indústria espanyola. Els industrials
catalans eren, doncs, un lobby important del poder a Madrid que venia, si més no, construint els seu discurs nacionalista
català des de la Renaixença (1830). La creació del Centre Català per Valentí Almirall (1882), i la fundació de la Unió
Catalanista per part de Prat de la Riba (1891), consolidaran les bases del reclam d'autonomia per part de Catalunya al
segle XIX. A principis del segle XX neix la Lliga Regionalista (1901), liderada per Francesc Cambó, que plantejarà també
l'autonomia, dins d'una reforma de l'Estat espanyol, i la defensa dels interessos econòmics dels industrials catalans. El
diari La Veu de Catalunya es convertirà en el seu òrgan d'expressió principal.
Tant conservadors com progressistes veuen Barcelona com la ciutat del futur. Francesc Cambó fins i tot canviarà de
domicili per donar recolzament al projecte de reforma urbana, que pretén connectar la part alta de la ciutat amb el mar,
mitjançant l'obertura d'una ampla avinguda, la Via Laietana. Ja en aquells moments els polítics del consistori veien com
una prioritat el «sanejament» de la façana marítima de Barcelona, un pas previ per a impulsar la seva imatge de moderna
capital europea. L'any 1908 es crearà la Societat d'Atracció de Forasters, presidida per l'alcalde Domènec Sanllehy. De
La Veu de Catalunya n’hem extret la següent descripció de la reforma:

Document 5
La Via Laietana (AFB).

«[...] La reforma és un fet ja. Una darrera l’altra se van enrunant aquelles cases velles y esborrant aquells carrers estrets i foscos, aquelles

vies tan típiques i pintoresques de la Barcelona vella que servien de redós a la menestraleria barcelonina. Una darrera l’altra han caigut

aquelles rengleres de cases y el sol s’ha pogut ficar ja per aquells indrets ahont feia segles que no havia entrat. A no trigar gaire, una ampla

via anirà, através d’aquell intrincat teixit de carrerons desde la Plaça de l’Àngel fins a la d’Antoni López. [...]» 4

4 «De Re Urbana», a La Veu de Catalunya, 10 de juny de 1909 (AHCB).
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Als documents gràfics 5 i 6 podreu comprovar l'aspecte que lluïa la part baixa de la ciutat a principis del segle XX.
Aquesta reforma, s'emmarcarà dins d'un seguit de propostes urbanístiques, que tenen l'objectiu de situar  Barcelona a
l'alçada de Londres, París o Viena.

Aquestes «ferides» urbanístiques que podem observar a les imatges perseguien un altre objectiu clar: convertir el teixit
urbà en quelcom més transparent del que havia estat fins aleshores. La vida quotidiana a peu de carrer i la disposició
intricada i opaca dels barris «baixos» no feien per a la nova Barcelona. La reforma s'implanta, doncs, com un recurs per
a «higienitzar» la ciutat i, d'alguna manera, per a «organitzar» la vida dels seus habitants.

El nacionalisme català, promotor de la Reforma, arrelarà fort entre la burgesia urbana i la pagesia; els obrers, en canvi,
es decantaran per omplir les files dels republicans i del moviment anarquista. Des d'allí desobeiran amb la seva pràctica
quotidiana —especialment els dies de la Setmana Tràgica— els plantejaments d'aquest ideari urbà sobre el civisme i el
progrés que, des de l'Exposició Universal de Barcelona del 1888, venia fent-se palès. 5

Document 6
Nen a la Barcelona de la Reforma (AFB).

5 Per ampliar la informació sobre les successives reformes que ha anat patint la fisonomia urbana de la ciutat de Barcelona, podeu recórrer a la unitat didàctica «Una ciutat en constant canvi», que ofereix la web de l'Arxiu Municipal Administratiu de

Barcelona: http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,240827346_376751194_2,00.html
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A la primavera de 1904, l'episodi de la primera visita del rei Alfons XIII a Barcelona ocasionarà un trencament entre els
partidaris de la Lliga Regionalista:

6  Es refereix a l'ala lliberal de la Lliga Regionalista, escindida el 1904. Aquest grup, liderat per Jaume Carner, formaria, l'any 1906, el Centre Nacionalista Republicà, que tenia per lema: «Nacionalisme, Democràcia, República».

7  ULLMAN, J. C. La Semana Trágica. Barcelona: Ediciones Ariel, 1972, p. 143.

«[...] El viaje fue organizado por Maura (con la ayuda del marqués de Comillas) y se interpretó como el primer paso dado en su campaña

por recuperar para el Partido Conservador a los industriales catalanes del movimiento regionalista. Una mayoría de los políticos de la Lliga,

los idealistas que pedían autonomía absoluta para Cataluña, votaron por boicotear la visita, pero el joven y ambicioso Francesc Cambó, en

nombre de la Lliga, presentó a Alfonso XIII una serie de quejas, reconociendo así la autoridad de la monarquía.

Los nacionalistas catalanes se retiraron 6 y fundaron inmediatamente un periódico, El Poble Català, siéndoles más difícil la organización

de un partido político por las diferencias existentes entre los mismos líderes.» 7
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El 1881 neix la Federación de Trabajadores de la Región Española, amb el tipògraf Anselm Lorenzo com un dels principals
ideòlegs. Tant a Catalunya, com al País Valencià i Andalusia, els anarquistes aconseguiran reunir a un nombre d'afiliats
molt alt entorn les anomenades Societats Obreres, que defenien un esperit col·lectivista, llibertari, anticlerical i revolucionari.
La vaga general i l'acció directa contra els interessos dels burgesos, clericals, monàrquics i oligarques, era una de les armes
principals dels activistes anarquistes.
A finals del segle XIX, Barcelona va arribar a ser anomenada «la ciutat de les bombes», i la repressió després dels múltiples
atemptats provocà una espiral de violència que semblava no tenir fi. El 24 de setembre de 1893, Paulí Pallàs atempta
contra el capità general de Catalunya, el general Martínez Campos, i després és afusellat. El 8 de novembre, Santiago
Salvador, en resposta a l'execució de l'anarquista, llençarà dues bombes al teatre Liceu que causaran vint morts i molts
ferits. Més de quatre-cents obrers seran detinguts i sis d'ells afusellats. L'any següent es promulgarà una Ley sobre
atentados por medio de explosivos. Com a resposta a la repressió, un anarquista francès llençarà una altra bomba al carrer
dels Canvis Nous (1896), mentre passa la processó de Corpus. El saldo seran dotze morts i més de quaranta ferits. El
Govern no triga a reaccionar, dóna màniga ampla a l'autoritat per a tancar els diaris i els locals anarquistes, i quatre-cents
obrers detinguts cauran víctimes de l'anomenat Procés de Montjuïc, obscur episodi de coaccions i tortures que provocarà
una forta crítica internacional. Quasi setanta persones seran empresonades i cinc més, executades. Un any més tard serà
assassinat Cánovas del Castillo.

Durant el febrer de 1902, el conflicte que mantenen els treballadors del metall des de fa mes i mig s'estén a la resta d'obrers
barcelonins. Després d'organitzar més de 44 mítings per tota la ciutat, els treballadors declararan la vaga general,
encapçalats entre d'altres per l'anarcosindicalista Teresa Claramunt: «No tengáis miedo a perder la libertad, porque nunca la
habéis disfrutado [...].
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Se han de tener ideas, los que no tienen llenan las casernas, los hospitales y llenaban los barcos que iban a Cuba durante la guerra [...].
No se han de quemar los palacios, sino los desvanes sucios en que habitan los obreros. Los palacios han de conservarse para que puedan
habitar en ellos los trabajadores. Y en todo caso, cuando se quemen las miserables habitaciones llenas de corrupción en las que han de vivir
los pobres, se ha de tirar también al burgués para que también prenda». 8

Després de tres dies de vaga, entre 70 i 100 morts, una gran quantitat de ferits i les presons plenes, torna la calma tensa
a Barcelona. El quadre del pintor Ramon Casas, «La càrrega» —que podeu trobar al document 7—, capta perfectament
l'ambient repressiu del moment.

L'ús de la violència com a mètode revolucionari és discutit entre les fraccions anarquistes. Una part del moviment clama
per abandonar aquesta tàctica i fundar associacions sindicals. El 1907 naixerà Solidaridad Obrera, organització que donaria
un fort impuls a l’anarquisme a Catalunya, amb una publicació homònima (document 8).

8  Teresa Claramunt, líder obrera i anarquista, va pronunciar aquestes paraules durant un míting a Barcelona, al Teatre Circ Espanyol, el 16 de febrer de 1902. Citat a MARÍN, D. La Semana Trágica. Barcelona: La Esfera de los Libros, 2008, p. 46.

ESTATUTS DE SOLIDARIDAD OBRERA

«Artículo primero. Bajo la denominación de Confederación Regional de Sociedades de Resistencia “Solidaridad Obrera” se establece una

entidad constituida por sociedades obreras que se adhieren a la misma, y cuyo domicilio será calle Nueva de San Francisco, núm. 7, principal.

Art. 2º. El objeto de esta entidad es: procurar el mejoramiento de todos los trabajadores, favorecer su cultura intelectual, darse mutuo apoyo

para la creación y fomento de sociedades obreras y educarse en el ejercicio práctico de la Solidaridad para el mejor fin de su emancipación

económica y social.

Document 7
«La càrrega» de Ramon Casas (Museu Comarcal de la Garrotxa).



22

cent anys després1909
2009

1 .  CONTEXTUALITZACIÓ HISTÒRICA

1.3  Mapa pol í t ic  a  la  primera dècada del  segle  XX

1 .3 .2  Anarquistes :  Sol idari tat  Obrera

9  De l’Acta fundacional de Solidaridad Obrera, Barcelona 1908.

Art. 3º. De los medios a emplear para lograr dicho objeto, son fundamentales: la propaganda societaria de los principios económico-sociales,

la enseñanza científica y racional para los obreros y sus hijos y la relación y organización de la clase obrera bajo la base de la mayor autonomía

posible […].» 9

Document 8
Portada de Solidaridad Obrera, núm. 1, Barcelona, 19 d'octubre de 1907
(Pavelló de la República - Universitat de Barcelona).
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Tot i ésser un grup minoritari, els socialistes van jugar un paper important en els successos de la Setmana Tràgica a
Barcelona. El mateix any 1909 s'havia creat a Barcelona la Federació Socialista Catalana, secció autònoma del PSOI (Partit
Socialista Obrer Internacional). Un any abans, el 28 de setembre de 1908, la conferència de delegats d'agrupacions
socialistes havia aprovat la publicació de La Internacional, el seu òrgan portaveu. Antoni Fabra i Ribas, secretari del comitè
de Federació, va formar part també del comitè que convocaria la vaga general del 26 de juliol de 1909.

També ells reivindicaven la formació de la classe obrera com a mètode d'emancipació; aquesta es duia a terme a les
anomenades «cases del poble».

Dediquem-li un moment, ara, al document 9, publicat a La Campana de Gràcia, el 20 de febrer de 1909. El comentarem
més tard.

Document 9
«Els socialistas catalans», La Campana de Gràcia, 20 de febrer de 1909,
p. 6 (AHCB)



1.3.4  Partido Radical Republicano

24

cent anys després1909
2009

1 .  CONTEXTUALITZACIÓ HISTÒRICA

1.3  Mapa pol í t ic  a  la  primera dècada del  segle  XX

1 .3 .4  Part ido Radical  Republ icano

A Barcelona, la principal força rival de la Lliga Regionalista serà el Partido Radical Republicano, format al 1908 per
Alejandro Lerroux. Aquest controvertit personatge va guanyar-se l'adhesió del proletariat barceloní -era anomenat
«l'emperador del Paral·lel»- amb la seva fraseologia populista i demagògica. Defenia la reforma social de l'Estat, el caràcter
espanyolista del moviment obrer i el caracteritzava un inflamat anticlericalisme. També els republicans feien servir les
seves «cases del poble» per formar i donar assistència als obrers. Això, com podem comprovar a la següent cita, augmentava
considerablement la seva popularitat entre la classe obrera.

«El fracàs anarquista de la vaga general de 1902 -un dels objectius de la qual era combatre la influència de Lerroux sobre els obrers- li

permeté a ell d'actuar durant alguns anys davant el Govern de Madrid com l'únic portaveu tant laboral com polític de les masses treballadores

de Barcelona, que havien quedat desorganitzades. La resta li vingué donada en safata a Lerroux i als líders republicans catalans de la Unió

Republicana, pel fet que la Lliga, que pretenia monopolitzar el catalanisme, dictaminà la incompatibilitat entre aquest i el republicanisme

-fins i tot el federal- sense esperar que el republicanisme es declarés anticatalanista. La Lliga va recórrer a totes les aliances de dreta per a

combatre el republicanisme[...]. La Lliga desacredità Lerroux dient que era pagat pel Ministeri de Governació per combatre el catalanisme.

 [...] La força de Lerroux augmentà sense absorbir ni anul·lar els antics partits. Es creà una nova entitat, la Fraternitat Republicana [...].

Es tractava de mantenir l'electorat obrer sense perdre els notables dels partits de la Unió Republicana, la major part dels quals eren gent

moderada. Calia assegurar als notables republicans escons parlamentaris i municipals i des de l'Ajuntament concedir subvencions als centres

assistencials, instructius i político-culturals de les entitats republicanes de les barriades [...].
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La Casa del Pueblo, construïda al centre de Barcelona aquests anys de predomini republicà, era el símbol de l'esforç dels seguidors de Lerroux

per anar centralitzant tots els serveis socials que asseguraven les simpaties obreres perquè creaven una alternativa a la beneficència burgesa

en mans eclesiàstiques.» 10

8  BALCELLS, A. (coord.). Història dels Païssos Catalans. Barcelona: Edhasa, 1980.

- Quin partit polític reivindicava el discurs nacionalista a principi de segle?

- Segons el text anterior, quina devia ésser la diferència essencial entre els partidaris de la Lliga Regionalista i els-
republicans seguidors d'en Lerroux?

- Què pensaven els republicans del nacionalisme català?

- De quin color polític deu ser l'autor de l'article «Els socialistas catalans» (document 9)? Socialista? Republicà? De la Lliga
Regionalista? Anarquista?

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

Assimilar la complexitat del mapa polític de la
primera dècada del segle XX no és una tasca senzilla.
Per intentar facilitar la comprensió del paper que
complia cadascun dels grups que farcien aquest
escenari històric, proposarem als alumnes la següent
activitat.
Consulteu l'annex 1. A l'exercici es tracta de
relacionar les cites textuals de la primera pàgina
amb els actors polítics que les van escriure o
pronunciar, i que trobareu a la segona pàgina. Podeu
retallar les caselles, barrejar-les sobre una taula,
realitzar l'activitat en grups petits i després contrastar
i posar en comú els resultats.
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El mapa polític de principis de segle XX és, com veieu, bastant complex. A mida que les lluites socials s'anaven aguditzant,
a les ciutats i entre les classes populars cada cop més va arrelar un fort sentiment anticlerical. L’Església, a finals del segle
XIX, després de la intervenció de Juan Álvarez Mendizábal (1835), necessitava refer-se de la gran pèrdua patrimonial
desamortitzadora. La política benvolent, en referència a la recaptació d'impostos, per exemple, dels successius governs
restauradors, va possibilitar que la institució comencés a recuperar-se. Així, van formar-se noves ordres religioses i es
va acollir als religiosos francesos foragitats de l'Estat veí per la legislació republicana.

Tot i això, els darrers anys del segle XIX representaren per l’Església catòlica el principi del final de la seva hegemonia
que, com a imperi i institució intocable, havia mantingut des de l'Edat Mitjana.

El 1898, l’Església començà a repatriar totes les ordres espanyoles disseminades per les colònies. Tot això comportà un
veritable augment del nombre de religiosos, que es van concentrar sobre tot a Barcelona, Madrid i València. Aquest fet
va provocar que el clergat necessités ingressos addicionals.

Les classes socials desfavorides eren els destinataris de la caritat cristiana, però la rebien de mala gana, influïdes entre
d'altres coses per l'ambient anticlerical que es respirava en aquestes ciutats a principis de segle. Una de les acusacions
populars responia al fet que els obrers veien als religiosos com una competència deslleial, ja que realitzaven les mateixes
feines que ells, però a preus molt més baixos.
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Amb la lectura i comentari del document 10, podrem comprovar el to de confrontació i denúncia que utilitzaven els
republicans radicals, liderats per Alejandro Lerroux, en parlar de l’Església catòlica.

L'any 1905, canvia el torn de govern i els liberals es proposaran instaurar algunes mesures polítiques per a acotar el poder
eclesiàstic establert. La legalització dels matrimonis civils, per exemple, generarà una feroç reacció catòlica. De la mateixa
manera, els enterraments civils seran fortament criticats i boicotejats per la cúria i els sectors més conservadors.

Sota el comandament del Marquès de Comillas, president de Patronatos Católicos, se celebraran mítings a tot l'Estat i
es durà a terme una intensa campanya a la premsa conservadora i catòlica. L'objectiu serà desarticular l'intent d'ingerència
de l'Estat a les institucions eclesiàstiques, per la promulgació de la Ley de Asociaciones (1906), fortament anticlerical, i
frenar de ple la instauració de l'educació laica.

Document 10
El Progreso. Diario autonomista de la Unión Republicana. «La ola negra.
El Clericalismo dueño de la ciudad». Any IV, núm. 950, divendres, 5
de febrer de 1909. (AHCB)
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Durant el període de la Restauració, l'educació primària havia estat completament en mans de l’Església. Fonamentat
en mètodes tradicionals, antiquats i rígids, l'ensenyament inicial era monopoli de les ordres religioses. La secundària
estava reservada pels fills de les famílies benestants, que podien triar entre una cinquantena d'instituts a tot Espanya.

Les societats i ateneus obrers preconitzaven, ja des de mitjans del segle XIX, la necessitat de difondre la cultura i el
coneixement entre els sectors més populars mitjançant conferències i debats. Una figura destacada d'aquestes primers
associacions, que organitzaven per exemple cursos sobre ciència social, va ser Josep Anselm Clavé, conegut sobre tot per
les societats corals que havia impulsat fermament. Tot i aquests esforços, al 1900, de cada 100 espanyols majors de set anys,
43 eren analfabets.

I si la xifra d'analfabetisme espanta, la d'analfabetisme entre les dones, a la primera dècada del segle XX, és encara més
alta; arribava a un 70 per cent. El tema de l'educació femenina també serà fruit de controvèrsia durant aquests anys. Les
diferents tendències feministes (reformistes catòliques versus radicals) lluiten per convèncer a les obreres de quin és el
paper que la dona ha de jugar en aquest nou segle. Francesca Bonnemaison, feminista, burgesa i catòlica, fundarà la
primera biblioteca per a dones, sota l'abric de la parròquia de Santa Anna i del seu rector mossèn Gatell. D'ell en són
les següents paraules:

«He creído que se trataba de cumplir con un deber que me impone el hallarme al frente de una parroquia como santa Ana, en una capital

como Barcelona, donde ciertas teorías científicas, políticas, o económicas, no dejan de llegar en forma de preocupaciones antirreligiosas, que

anublan en muchas almas el cielo de la fe...
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Hoy la lucha, reviste distintas formas y con tales proporciones se presenta, que nos hace recordar aquel combate que tuvo lugar allá en el

paraíso entre legiones de ángeles; hoy es lo que se llama ciencia contra la fe; el orden natural negando el orden sobrenatural, sus leyes, su

existencia, hasta su posibilidad; en una palabra, el hombre contra Dios [...] .

El libre pensamiento es una tiranía impuesta por el fanatismo de la incredulidad que obliga a negarlo todo. Resistíos a esta tiranía y se os

tildará de reaccionario, de oscurantista, se os dirá que todo sistema que no parte de estas negaciones es por este solo hecho anticientífico...

Mientras la Iglesia cumple con su deber, cumplamos nosotros con el nuestro. La oleada sube y sube. Hace algún tiempo era el racionalismo,

el enciclopedismo que negaba nuestras creencias; era el volterianismo que las escarnecía; hoy es ya el socialismo, la anarquía que se levanta

contra todos los organismos sociales; ayer era la Religión lo que se combatía; hoy es ya la santidad del matrimonio, los derechos del hogar.

¿Si hoy concedéis los derechos de decirlo todo, cómo negaréis mañana el de hacer todo?

Si hoy concedéis a la imprenta el derecho de combatirlo todo, será menester sacar las consecuencias de las premisas que estáis sentando:

concedéis privilegios a favor de la palabra que destroza los fundamentos religiosos y sociales; mañana vendrá el hombre que no puede manejar

una pluma, pero que puede coger un arma, mañana vendrá el anarquista, que no sabe componer un libro pero que sabe encontrar dinamita,

y se levantará contra el privilegio de la palabra ó del libro; y si vosotros, hombres de la palabra, os creéis con derecho para combatirlo todo,

el hombre de acción se creerá con derecho para destruirlo todo.» 11

11  GATELL, J. I. La necesidad de la fé ante las negaciones de la escuela librepensadora. Conferencias doctrinales predicadas en la Parroquia mayor de Sta. Ana de Barcelona, durante la estación Cuaresmal de 1889. Barcelona: Tipografía Casa Caridad, 1889. Extret de MARÍN,
D. Francesca Bonnemaison, educadora de ciutadanes. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2004, pp. 32-33.

Els discursos dels burgesos i catòlics, que volien apartar al moviment obrer de les propostes revolucionàries, tenien un
to paternalista -és més, identificaven al patró amb la figura del pare protector-, no reconeixien l'existència de la injustícia
social i vetllaven per a que les dones de les classes populars tinguessin l'educació i el «seny» per a contenir els seus marits
en moments de revoltes urbanes.
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«Segura de que los compañeros de El Rebelde me concederán espacio en las columnas de esta publicación, decido exponer algunas

consideraciones acerca del lamentable estado moral é intelectual en que vegeta la mujer española.

Por espacio de muchos años, la mujer ha vivido relegada al olvido, no siendo más que la doméstica, la esclava del hombre; viviendo reducida

á los quehaceres del hogar y á los cuidados de la prole.

Aunque dotada de facultades suficientes para dedicarse á más generales tareas y convenientes estudios, [...] vivía [...] consagrada á lo más

rudimentario y á satisfacer la caprichosa sed sexual del macho.

[...] En algunas naciones, como Rusia, á pesar de su despotismo, Inglaterra y otras, empezaron á emanciparse de la cruel tiranía paternal

y por ende de la autoridad del marido. [...]

En París, Bruselas, Londres y en muchas otras capitales, se observa ya, con todos los respetos para la mujer, establecida la costumbre de

vivir sola, emancipada de la tutela de la familia y también de hipócritas protectores. Si ama, vive con el ser amado mientras alienta en ellos

la pasión necesaria, las sublimes sensaciones del amor.

El cambio de amante no preocupa en lo más mínimo á la vecindad y nadie trata de intervenir en lo que tan sólo pertenece al sentimiento

propio. En todas estas naciones, el hombre se acerca á la mujer atraído por los impulsos naturales y, poseídos los dos sexos de una cultura de

que carecen en España las mujeres y los hombres, exteriorizan el grado de sensación que en ambos se agita, complaciéndose mutuamente sin

artificios, recursos ni ridículos compromisos.

Davant d'aquest tipus de feminisme conservador, s'alcen els discursos de dones com Ángeles López de Ayala -francmaçona-
, Teresa Claramunt -obrera sabadellenca jutjada al Procés de Montjuïc- o Amàlia Domingo -presidenta de la Societat
Espiritista Espanyola-, totes dones cultes i amb postures radicals, que critiquen la submissió en que ha viscut la dona
durant els segles anteriors i tenen la mirada fixada en l'emancipació femenina que estan posant en pràctica companyes
seves a d'altres capitals europees. D'una d'aquestes feministes radicals, que escriu sota el pseudònim de Soledad, és el
següent article:
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Este franco y noble proceder no humilla al hombre ni le degrada.[...] Bien sé, que en esta desgraciada nación española, nación de chulos y

frailes, todos los hombres y mujeres califican de prostitución y libertinaje lo que vive exento de hipocresías y mentiras; el aire de libertad

mortifica a los rufianes. Todo digno proceder les confunde.

Las mujeres españolas, así las sometidas por la fatal influencia religiosa, como las que ostentan el título de librepensadoras, vense obligadas

a vivir fuertemente atadas á sus padres ó maridos, por el horroroso temor de verse hundidas en el caos de la miseria, sin pan ni abrigo, pues

harto sabido es que en España son irrisorios los jornales con que se retribuye el trabajo de la mujer, lo cual es causa de que, resultando

insoportable la tiranía paternal, se arroje la mujer en brazos del primer hombre que pronuncie á sus oídos la mágica palabra casamiento.

[...]

Habiendo hecho los hombres cuestión de vida ó muerte para la mujer, esa honra vulgar é insustancial, no es extraño el que ella haga de la

hipocresía una institución salvadora, base en que se apoya la familia, la sagrada familia, según el decir de los hombres civilizados.

¡Imbéciles!» 12

12  SOLEDAD. «La mujer en España», El Rebelde, Any I, núm. 2, 19 d'octubre de 1907.

En aquest punt caldria aturar-se un moment per a pensar una mica en els dos models de feminisme que presenten aquests
textos.

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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- Quin model de dona defensa cadascuna d'aquestes posicions (mossèn Gatell versus Soledad)?

- Creieu que la falsa moral que critica Soledad a «La mujer en España» és present a les relacions amoroses que mantenen,
per exemple, els joves d'avui dia?

- A què s'està referint l'autora de l'article quan diu: «complaciéndose mutuamente sin artificios, recursos ni ridículos
compromisos»?

- Per què penseu que els obrers de principi de segle es preocupaven tant per acabar amb l'analfabetisme i promulgaven la
instrucció i la cultura entre els seus companys?

- En quins mètodes pedagògics, que es fan servir al vostre centre, per exemple, creieu que encara podem veure restes
d'aquesta preeminència de l’Església en l'educació?

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

Algunes experiències aïllades, com la de Giner de los Ríos, que va fundar la Institución Libre de Enseñanza, l'any 1876,
com a centre privat i laic d'ensenyament infantil, havien introduït durant el segle XIX pedagogies avantguardistes i la
importància del coneixement científic, que s'enfrontava directament amb el model que preconitzava l'educació catòlica.
L’any 1908 existien poc més d'un centenar d'escoles laiques a tot Espanya, de les quals més de quaranta estaven situades
a Barcelona. Aquell mateix any, hi havia censades unes cinc mil escoles catòliques.
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L'any 1901, Francesc Ferrer i Guàrdia fundarà a la ciutat, concretament al carrer de Bailén, l'Escola Moderna, i començarà
a editar tant publicacions de caràcter escolar com, més endavant, textos per difondre entre els militants obrers.

Els criteris de l'Escola Moderna coincidien amb l'ideari llibertari: pregonava l'ensenyament integral des de la primera
infància; lluitava contra el dogmatisme; fomentava la curiositat científica promovent l'ensenyament racional i donant pes,
per exemple, a les teories de l'evolució de Darwin, durament condemnades per l’Església. Ferrer promovia la ciència i
l'experimentació com a únics mètodes de coneixement vàlid. D'altra banda també donava importància a la formació de
les famílies dels alumnes i organitzà xerrades obertes i formatives els diumenges. Finalment, lluitava tant per la promoció
d'una actitud crítica en l'individu, com per la coeducació de sexes, opció que irritava molt als sectors catòlics conservadors.
L'any 1906, la institució tenia 170 alumnes. Les següents cites del llibre La Escuela Moderna, que Ferrer publicà a Barcelona
l'any 1908, ens serviran de guia per conèixer part de l'ideari d'aquest precursor revolucionari. 13

13  Per investigar més sobre la figura de Francesc Ferrer i Guàrdia, que va convertir-se en el cap de turc de la repressió després de la Setmana Tràgica, podeu consultar les següents adreces d'Internet:
. Biografia de Ferrer al web de la fundació Francisco Ferrer Guardia http://www.laic.org/cas/index.php
. Diversos documents a la biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia http://biblioteca.laic.org/
. Text del llibre de Ferrer La Escuela Moderna, Barcelona 1908. http://es.wikisource.org/wiki/La_escuela_moderna
. Reportatge «Viva la Escuela Moderna», TV2, 23/4/2007. http://video.google.com/videoplay?docid=-688087270548070765

«Coeducación de ambos sexos. [...] El propósito de la enseñanza [...] es que los niños de ambos sexos tengan idéntica educación; que

por semejante manera desenvuelvan la inteligencia, purifiquen el corazón y templen sus voluntades; que la humanidad femenina y masculina

se compenetren, desde la infancia, llegando a ser la mujer, no de nombre, sino en realidad de verdad, la compañera del hombre [...].

Coeducación de las clases sociales. [...] La coeducación de pobres y ricos, que pone en contacto unos con otros en la inocente igualdad

de la infancia, por medio de la sistemática igualdad de la escuela racional, ésa es la escuela buena, necesaria y reparadora.
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[...] A esta idea me atuve logrando tener alumnos de todas clases sociales para refundirlos en la clase única, adoptando un sistema de

retribución acomodado a las circunstancias de los padres o encargados de los alumnos, no teniendo un tipo único de matrícula, sino practicando

una especie de nivelación que iba desde la gratuidad, las mensualidades mínimas, las medianas a las máximas.

Ni premio ni castigo. [...] Admitida y practicada la coeducación de niñas y niños y ricos y pobres, es decir, partiendo de la solidaridad

y de la igualdad, no habíamos de crear una desigualdad nueva, y, por tanto, en la Escuela Moderna no habría premios, ni castigos, ni

exámenes en que hubiera alumnos ensoberbecidos con la nota de sobresaliente, medianías que se conformaran con la vulgarísima nota de

aprobados ni infelices que sufrieran el oprobio de verse despreciados por incapaces. [...]

¿Por qué la Escuela Moderna no celebra exámenes?

Los exámenes clásicos, aquellos que estamos habituados a ver a la terminación del año escolar y a los que nuestros padres tenían en gran

predicamento, no dan resultado alguno, y si lo producen es en el orden del mal.

Estos actos, que se visten de solemnidades ridículas, parecen ser instituidos solamente para satisfacer el amor propio enfermizo de los padres,

la supina vanidad y el interés egoísta de muchos maestros y para causar sendas torturas a los niños antes del examen, y después, las consiguientes

enfermedades más o menos prematuras.[...].

No más castigos. [...] Esas prácticas irracionales y atávicas han de desaparecer; la Pedagogía moderna las rechaza en absoluto.

Los profesores que se ofrecen a la Escuela Moderna y solicitan su recomendación para ejercer la profesión en las escuelas similares, han de

renunciar a todo castigo material y moral, so pena de quedar descalificados para siempre. La severidad gruñona, la impaciencia, la ira

rayan a veces hasta la sevicia y han debido desaparecer con el antiguo dómine. En las escuelas libres todo ha de ser paz, alegría y

confraternidad [...].» 14

14  FERRER i GUÀRDIA, F. La Escuela Moderna. Barcelona: 1908, capítols V, VI i X.
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Si bé Ferrer va dedicar l'última part de la seva vida a la pedagogia, no va ser l'únic que va creure important la coexistència
dels sexes a l'escola i la laïcitat de l'educació. La primavera de 1908, l'Ajuntament de Barcelona, de la mà del regidor
republicà Francesc Layret, aprovarà el Presupuesto Especial para la Cultura que ha de servir per obrir quatre centres
educatius municipals, d'ensenyança primària, en català, en tot cas una ensenyança laica i coeducadora. En resposta,
s'iniciarà una nova temporada de protestes catòliques amb moltes convocatòries clericals, manifestacions de fidels i
polèmica a la premsa escrita. La Junta Diocesana de Defensa dels Interessos Catolichs redactarà el següent text,
document 11, que deixa ben clara quina és la seva posició respecte la iniciativa de crear «escoles bisexuals» i exhorta als
feligresos i a la ciutadania en general a intervenir.

- Ni premis, ni càstigs, ni exàmens... En què creieu que consistia la pedagogia de Ferrer?

- Avui dia i a Catalunya la coeducació de sexes és un fet establert, ningú s'atreveix a organitzar-ne una manifestació en
contra. Què creieu que passa amb la coeducació de les classes socials... Penseu que aquesta característica de l'escola de Ferrer
es dóna als centres d'ensenyament catalans?

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

Document 1 1
«Als Catolichs Barcelonins» (AHCB)
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La primavera de 1908, l'oposició de catòlics i conservadors i la decisió de la Lliga Regionalista d'inclinar-se finalment
contra aquest pressupost extraordinari de cultura va permetre que la comissió provincial hi votés en contra. Així, després
de molta polèmica i d’aldarulls, el governador civil de Barcelona, Ángel Ossorio y Gallardo, decretà la suspensió del
pressupost i es tirà enrere el projecte de creació de les quatre escoles públiques.

El text de la Junta Diocesana (document 11) és molt clar. Quines són les iniciatives que més por fan al cardenal i als
feligresos catòlics, d'aquesta proposta d'educació municipal?

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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Les creixents protestes contra el poder de l’Església entre els sectors més populars es combinaven amb un fort sentiment
antimilitarista. A la guerra hi anava només qui no podia pagar l'anomenada  redempció en metàl·lic —entre 1.500 i 2.000
pessetes—, quantitat que eximia als joves burgesos de presentar-se a files, però no als joves obrers, que mai no podrien
ajuntar tants diners.

A Cuba havien mort desenes de milers de soldats. L'Exèrcit havia estat humiliat i, en tornar del fracàs, rebia cada cop
més crítiques dels sectors opositors (republicans, socialistes i nacionalistes). Els acudits sobre els militars que publicava
la revista satírica barcelonina ¡Cu-Cut! van ocasionar que, el novembre de 1905, tres-cents oficials assaltessin i calessin
foc a la redacció, tant del ¡Cu-Cut! com de La Veu de Catalunya -òrgan de premsa dels partidaris de la Lliga Regionalista.
La victòria de la Lliga Regionalista de Francesc Cambó i de Prat de la Riba, a les eleccions municipals de 1906, va fer
que l'Exèrcit s'alarmés en sentir qüestionada la unitat de la nació espanyola.

El cap del govern liberal de torn, Segismundo Moret, va aprovar la Ley de Jurisdicciones (1906),  que tractava les crítiques
a l'Exèrcit com una injúria a la Pàtria i donava poder als tribunals militars per a jutjar-les:

«Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitución Rey de España [...]

Art. 3.º Los que de palabra o por escrito, por medio de la imprenta, grabado u otro medio mecánico de publicación, en estampas, alegorías,

caricaturas, emblemas o alusiones injurien u ofendan clara o encubiertamente al Ejército o a la Armada o a instituciones, armas, clases o

cuerpos determinados del mismo, serán castigados con la pena de prisión correccional [...].
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Mandamos a todos los tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas de cualquier

clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplirá y ejecutará la presente ley en todas sus partes.

Dado en Palacio a veintitrés de marzo de mil novecientos seis. Yo el REY.

El Presidente del Consejo de Ministros, Segismundo Moret.» 15

15  GARCÍA-NIETO, Mª C. (et. al.). Bases Documentales, vol. V. Madrid: Ediciones Guadiana, 1971, pp. 81-85.

La resposta pública catalanista va ser immediata. Es creà Solidaritat Catalana, una coalició de forces nacionalistes de
diferents ideologies, que va guanyar clarament les eleccions a Corts de 1907, obtenint 41 dels 44 escons catalans al Congrés
dels Diputats i reduint, per tant, la representació de liberals i conservadors a Catalunya.
A Madrid, el canvi de torn dictat per Alfons XIII posarà a les mans d'Antonio Maura -antic liberal i ara conservador
regeneracionista- el càrrec de cap de Govern.
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1 .6 . 1  La Guerra  del  Marroc

Després de la pèrdua de les colònies antillanes i filipines, l'Exèrcit necessitava refer el seu prestigi com a institució.
Espanya havia quedat malmesa i abandonava, doncs, la seva condició de potència colonial. Els Estats europeus més
poderosos (França, Alemanya o Anglaterra) continuaven, però, amb la seva política d'ingerència internacional.

En aquest context, la Conferència d'Algeciras (1906) va decidir el repartiment del territori marroquí entre els Estats
francès i espanyol. El Tractat d'Algeciras establia que Espanya col·laboraria amb el control policial de la muntanyosa franja
nordoccidental del continent africà. La presència espanyola a la zona tenia, per una banda, l'objectiu de protegir Ceuta
i Melilla, però sobre tot els impulsava l'ànim de lucre; la possessió del Riff donava la possibilitat d’espoliar els seus recursos
naturals, sobre tot els rics jaciments de ferro.

En aquest punt, haurem d'aturar-nos un moment per presentar a una figura clau en la política espanyola del moment:
Claudio López Bru, el segon Marquès de Comillas. Fill d'Antonio López, un veritable self-made-man, 16  «don Claudio»
va heretar la immensa fortuna del seu pare, el seu tarannà profundament capitalista, i va jugar un paper essencial en la
guerra del Marroc —abans, durant i després de la Setmana Tràgica—, posant al servei del Govern la seva flota de la
Compañía Transatlàntica pel trasllat de soldats al front.

16  En anglès aquesta expressió vol dir «home fet a si mateix». Antonio López era un obrer, nascut el 1817 al poble càntabre de Comillas, que va convertir-se en l'home més ric d'Espanya gràcies al negoci transatlàntic de la venda d'esclaus i de l'enviament
de soldats en els seus vaixells cap a les guerres espanyoles a l'Àfrica i a les Antilles. Prototip de l'indià català, home àvid de diners i sense escrúpols, a més d'amic personal del rei Alfons XII, Antonio López es va convertir en aristòcrata, el 1878, en rebre
el títol de Marquès.
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La relació de la família López amb la reialesa espanyola ja era molt estreta quan, al 1874, la corona va demanar a Antonio
López un crèdit extraordinari. Degut al dèficit crònic de la hisenda pública i a les costes de la primera guerra de Cuba
(que va donar enormes beneficis a la família López), l'Estat espanyol tenia les seves arques buides. La corona va sol·licitar
un crèdit de 125 milions de pessetes, que serà concedit per López i d'altres financers. Per a dur a terme aquesta operació
es fundarà el banc Hispano-Colonial. Quatre anys més tard, el rei Alfons XII concedirà a Antonio el títol de Marquès
de Comillas, que també heretarà el seu fill Claudio.
A l'annex 2, podem veure els negocis de la família López i dels seus cunyats, els Güell. Llegiu-lo amb atenció i us fareu
a la idea de la quantitat de poder que acumulava aquesta nissaga familiar.

- Claudio López estava interessat en que l'Exèrcit espanyol controlés la zona del Riff. Per què?

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

A les muntanyes del Riff vivien les tribus rifenyes (cabiles), que van començar a organitzar-se per fer front als invasors
espanyols. El 9 de juliol les cabiles ataquen als obrers del ferrocarril. Dos dies més tard, Antonio Maura decretarà la
mobilització de les quintes de reservistes. És a dir que un de cada cinc reservistes hauria d'anar a la guerra contra les
tribus rifenyes.
Si el descrèdit de l'Exèrcit era total després de la pèrdua de Cuba, amb una nova guerra del Marroc en perspectiva,
l'opinió pública posarà el crit al cel. La premsa republicana i obrerista denunciarà els interessos econòmics que els grans
financers tenien a les mines del Riff. L'ambient s'escalfarà. Els sectors socials menys afavorits tenen frescos a la memòria
col·lectiva els morts, ferits i repatriats de la darrera aventura colonial espanyola i el cor ple de ràbia, generada per la
certesa que, a la guerra dels rics, només hi van els pobres.
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Document 1
Fulletó «A todos los trabajadores de ambos sexos», Los
Trabajadores Asociados, España, 20 d'abril de 1890.
(Ateneu Enciclopèdic Popular)
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Document 2
Dibuix de la manifestació de l'1 de maig de 1890. M. Suñé a La
Ilustració Catalana, el 15 de maig de 1890, p. 12
(AHCB).
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Document 3
F. Ballell (AFB)
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Document 4
Certificat de pobresa de solemnitat de l’any 1898
(Arxiu Municipal de Sant Martí).

1 .  CONTEXTUALITZACIÓ HISTÒRICA

1.7  Documentació



46

Document 5
La Via Laietana
(AFB).
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Document 6
Nen a la Barcelona de la Reforma
(AFB).
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Document 7
«La càrrega» de Ramon Casas
(Museu Comarcal de la Garrotxa).
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Document 8
Portada de Solidaridad Obrera, núm. 1, Barcelona, 19 d'octubre
de 1907
(Pavelló de la República - Universitat de Barcelona).
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Document 9
«Els socialistas catalans», La Campana de Gràcia,
20 de febrer de 1909, p. 6
(AHCB)
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Document 10
El Progreso. Diario autonomista de la Unión Republicana. «La
ola negra. El Clericalismo dueño de la ciudad». Any IV, núm.
950, divendres, 5 de febrer de 1909.
(AHCB)
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Document 11
«Als Catolichs Barcelonins»
(AHCB)
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1.8  Qui ho va dir?

Relaciona cadascuna de les cites textuals que surten a les caselles de la primera i segona pàgina, amb els actors polítics que van dir-les o redactar-les, i que pots trobar a les caselles de
la tercera pàgina.

«[...] Jóvenes bárbaros de hoy, entrad a saco en la
civilización decadente y miserable de este país sin ventura,
destruid sus templos, acabad con sus dioses, alzad el velo
de las novicias y elevadlas a la categoría de madres para
virilizar la especie, penetrad en los registros de la
propiedad y haced hogueras con sus papeles para que el
fuego purifique la infame organización social, entrad en
los hogares humildes y levantad legiones de proletarios,
para que el mundo tiemble ante sus jueces despiertos.
Hay que hacerlo todo nuevo, con los sillares empolvados,
con las vigas humeantes de los viejos edificios
derrumbados, pero antes necesitamos la catapulta que
abata los muros y el rodilIo que nivele los solares.
Descubrid el nuevo mundo moral y navegad en su
demanda, con todos vuestros bríos juveniles, con todas
vuestras audacias apocalípticas.
Seguid, seguid.... No os detengáis ni ante los sepulcros
ni ante los altares.» (1)

Cita 1

«¡Al arma, al arma, fills del poble,
Lo jorn de glòria ja ha arribat!
Pels tirans alsa xusma innoble
Sos pendons en llotats en sanch.

Ohiu, ohiu, com fer udola
Los esbars famèlich d'eixos llops,
Lo poble apura'l fet a glops,
Y encès de ràbia il cor tremola.

¡Al arma, ciutadans!
¡Alsem lo somatent!
¡Lo airat jovent
Banyo ses mans
En sanch de vils tirans!

[...]» (2)

Cita 2

«Los miembros [...] han de ser católicos fervientes, hijos
dóciles de la Santa Iglesia y soldados de Cristo abnegados,
activos y valientes [...] son personas dispuestas a aceptar
con resolución, con energía, con valentía llevada, si es
preciso, hasta el heroísmo, todas las batallas que en
cualquier terreno les presente la impiedad, el ateísmo,
el sectarismo anticatólico; a batirse en la vanguardia del
ejército de Cristo contra todos los enemigos interiores
y exteriores, francos o encubiertos de su Santa Iglesia.»
(3)

Cita 3
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«Que puede cada cual, particularmente, profesar las ideas
que más le agraden, pero ante el enemigo común, ante
el burgués, ante el capital, debe pensar únicamente en
que es obrero, y esto es lo que han empezdo a practicar
socialistas y anarquistas, y bastantes obreros republicanos,
es decir, concentrarse en el terreno de la lucha de clases.»
(4)

Cita 4

«Eran mujeres identificadas en absoluto con las ideas del
marido o del padre, que admiran a sus mismos ídolos,
leen los mismos periódicos y comentan en alta voz, ante
la familia, los incidentes políticos. [...] De veras, lector,
que resultaban simpáticas estas familias medio
aburguesadas que se llaman radicales, como pudieran
llamarse otra cosa, y que, estudiadas a fondo, pudieran
servir de ejemplo y modelo de compenetración y afecto.»
(5)

Cita 5

«Tal vez alguien creerá que en estas páginas sale demasiado
la Iglesia, mas la cosa no tiene remedio. Cataluña e Iglesia
son dos cosas en el pasado de nuestra ierra que es
imposible de separar, son dos ingredientes que se ligaron
muy bien hasta formar la patria, y si alguien quisiera
renegar de la Iglesia, no dude que al mismo tiempo habría
de renegar de su Patria.» (6)

Cita 6
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Informació publicada pel consell directiu de Solidaridad Obrera
a la publicació homònima i reproduïda a La Internacional, a
Barcelona el 5 de febrer de 1909.

Actor 1

Pròleg del llibre del bisbe Torras y Bages, La Tradició Catalana
(1891), que intenta cercar els valors catòlics dins de la tradició
catalana.

Actor 2

Versió catalana de l'himne de la Revolució Francesa adaptat
per Josep Anselm Clavé i Camps, l'any 1871. A finals del segle
XIX i principis del XX, les notes de la Marsellesa se sentien als
orgues de mà que amenitzaven amb música els carrers de la
ciutat.

Actor 3

Les cites que apareixen en aquest exercici han estat extretes de MARÍN, Dolors. La Semana Trágica, La Esfera de los Libros, Madrid 2009; ULLMAN, Joan Connelly. La Semana Trágica,
 Ariel, Barcelona, 1972 i de la investigació realitzada per la confecció d'aquesta web.

Solucions:

(1) Alejandro Lerroux   (2) «La Marsellesa» de J. A. Clavé.   (3) Comité de Defensa Social (Marín, p. 50)   (4) Solidaridad Obrera (Ullman p. 198)   (5) Un guàrdia civil descriu la classe mitjana del Partido Radical (Ullman, p.

160) (6) Bisbe Torras i Bages (Marín, p. 28)

Un guàrdia civil descriu a la classe mitjana del Partido Radical.

Actor 4

Extracte del famós article del republicà radical Alejandro
Lerroux, «¡Rebeldes, rebeldes!», publicat a La Rebeldía, 1 de
setembre de 1906.

Actor 5

El Comité de Defensa Social va ser una associació catòlica que
reunia a la seva Junta a lo «bo i millor» de la burgesia i l'oligarquia.
A Catalunya, aquesta organització va contar amb el recolzament
i iniciativa de personatges com el Marquès de Comillas, els
germans Monegal, el comte de Sert o l'Alejandro María Pons.

Actor 6



56

cent anys després1909
2009

1 .  CONTEXTUALITZACIÓ HISTÒRICA

1.9 Annex 2

ANNEX 2

1.9  Quadre dels interessos econòmics de la família López-Güell.

Reproducció del quadre sobre les possessions de les famílies López-Güell, que podeu trobar a la secció de navegació a vapor, del Museu Marítim de Barcelona.

1830

1835

1840

1845

1850

1855

1860

NEGOCIS FAMÍLIA GÜELL

NEGOCIS COLONIALS

VAPORES “A. LÓPEZ Y CIA” ALICANTE

NEGOCIS FAMÍLIA LÓPEZ

NEGOCIS COLONIALS

BARCELONA DE FONERIA I
CONSTRUCCIÓ DE MÀQUINES
TOUS, ASCABAR I CIA.
BARCELONA

GÜELL, RAMIS I Co.
“VAPO VELL” SANS

DIRECTOR DEL BANCO DE
BARCELONA

“LA MAQUINISTA” TERRESTRE I
MARÍTIMA

DIRECTOR CAIXA D'ESTALVIS
I MONT DE PIETAT
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1 .  CONTEXTUALITZACIÓ HISTÒRICA

1.9 Annex 2

1865

1870

1875

1880

1885

1890

1895

1900

1905

1910

NEGOCIS FAMÍLIA GÜELL

“SOCIEDAD DE CRÉDITO MERCANTIL”
BARCELONA

NEGOCIS FAMÍLIA LÓPEZ

ASCACÍBAR Y COMPAÑÍA
PASCUAL, FLAQUER Y CIA.
PERELLADA, FLAQUER Y CIA. PERELLADA Y CIA.

COLÒNIA GÜELL
(SANTA COLOMA DE CERVELLÓ)

COMPAÑÍA GRAL. DE ASFALTOS Y PORTLAND (ASLAND)
MONTCADA I REXACH

“BANCO HISPANO COLONIAL”
BARCELONA

Control sobre les duanes a Cuba
Sociedad Española de Minas del Riff
Fábrica de Electricidad de Tánger
Obras Públicas en Ceuta, Melilla y Chafarinas
Compañía General Española de África
Enllumenat Elèctric de Tànger

COMPAÑÍA TRANSATLÁNTICA
ESPAÑOLA BARCELONA

COMPAÑÍA GENERAL DE TABACOS
DE FILIPINAS BARCELONA

Enllumenat i tramvies de Manila
Actuacions immobiliàries a Manila


