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(840) Així s'expressava la convocatòria d'aquest míting. V., el seu text,

a "Acció" de Juliol de 1922, p. 3; i a "El Diluvio" del 17 de Juny

de 1922. La crida denunciava els propòsits d1"alguns sectors de —

.les classes mercantils patronals de Barcelona, localitzats princi-

palment en les seves barriades foranes", cridava els dependents a

posar-se "en peu de guerra" i respondre "virilment al cinisme d'a- .

quest patrons", i després dels mols a dalt esmentats, remarcava: -

"Cal que tota l'opinió pública Judiqui amb serenitat qui són els -

provocadors i els pertorbadors de la pau ciutadana; si els depèn—

dents que no volen altra cosa que l'estricte compliment de la llei

feta precisament sota un regim capitalista, o els patrons que es -

proposen vulnerar la llei i els pactes que espontàniament contra--

gueren,(... ) Caigui sobre la burgesia i les autoritats que l'empa-

rin la responsabilitat íntegra de la cesaparició de la Comissió —

ÍT.ixta, organisme encarregat d'endagar per vies harmòniques els ceri

filetes del treball i que de ras serviria si els seus acords rs po-

guessin infringir sense càstig."

(841) Aquest era l'argument més fort que esgrimien els dependents a l'ho-

ra de sensibilitar el fí.inlsteri de Treball 1 davant les mateixes en

titats patronals que prestaven suport a la Comissió ÍYÜxta perquè no

afluixessin davant de les exigències dels botiguers rebecs. Recor—

dl's el telegrama del Gremi de Dependents de Barretaires que hem e_s

mentat a la nota 330 i la convocatòria del míting a la que acabem d:

referir. Hom insistiria també en aquest sentit durant el transcurs

i a les conclusions del míting mateix, com assenyalem tot seguit.

(842) V. la recensió del míting i el text de les seves conclusions i dels

telegrames adreçats al president del Consell de Pflinistres i al mi—

nistre de Treball butlletí "Acció" de Juliol de 1922, p. 19; i a

"El Diluvio" del 18 de Juny de 1922. També, "Catalunya Social" del

24 de Juny de 1922, p. 5; i "Acció" d'abril de 1932, p. 28, segons

el qual hi assistiren "milers de dependents".

Antonio Avalas Presa, en un article titulat De la lucha social.

Se inicia la ofensiva contra la Jornada de ocho horas i publicat a

"El Diluvio" del 21 de Juny de 1922r comentava críticament aquest

míting: "(...) Han celebrado un mitin -els dependents-, y en este

mitin, lejos de estudiar el problema,' lejos de demostrar que no —

hay razones económicas ni de ninguna índole atendibles para vulne-

rar la Jornada se limitan a defender a la Comisión (Tf.ixta y a asegu-

rar que la desaparición de esta incubaría el sindicalismo rojo en
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la dependencia. Es lástima que el acto diera, como no podía menos

de ocurrir, una sensación lamentable. Los dependientes olvidan que

la Comisión filixta es una institución paritaria, en la que los pa—

tronos tienen mucho más ascendente que ellos. Olvidan que la Comi-

sión mixta desaparecerá en cuanto a los patronos les convenga (...)

y que todas las instituciones de intervención social creadas por el

Estado tienden, no a abrir los.cauces para el advenimiento de una

sociedad nueva como por la que deben luchar los trabajadores, sino

a quitar vigor a las fuerzas que pugnan por establecerla^ Frente a

esta nota extremadamente conservadora, que para nada se inspira en

las teorías de la lucha de clases, diose la contradictoria de te—

mer que el sindicalismo rojo de la dependencia venga a sustituir a

la Comisión mixta del Trabaja. ¿Es posible que los elementas diri—

gentes de esta clase social tengan esa creencia? ¡menguado favor se

hacen! Nada de lo que hoy deploran ocurriría si hubieran creado una

organización fuerte, si hubieran dado a sus militantes una concien-

cia de obreros explotados y si hubieran seguido la trayectoria que

siguen en el resto de España todos los trabajadores que no son ro-

jos ni blancos, sin perjuicio de lo cual han alcanzado conquistas -

valiosísimas." L'articulista considerava que els patrons "del come£

ció al por mayor secundarán la actitud de los detallistas, ya direc-

ta o indirectamente, según convenga, tan pronto como lo crean pre-

ciso. Bueno será, como'medio preventivo, que los trabajadores to—

dos se sitúen en actitud de defensa. Hay que reorganizarse rápida-

mente." A la industria textil, assenyalava també, "es inminente la

ofensiva" contra la Jornada de les vuit hores. La lluita anava a —

ésser "más difícil de lo que a simple vista parece". I com a prova

esmentava el memoràndum del Foment del Treball Nacional, "la más al_

ta y genuïna representación del capitalismo", Institució col.labor_a

dora de la Comissió mixta, en el que "se condena enérgicamente la

jornada de ocho horas de modo absoluto y se atribute a ella el en-

carecimiento de la vida y hasta la perturbación económica del mundo.

Fíjense los dependientes en este magno detalle (...)."

(843) "Acció" d'abril de 1932, p. 28. Els dependents tornarien a recórrer

els carrers per a obligar els botiguers a tancar llurs establiments

a l'hora reglamentaria. V., per exemple, "El Diluvio" del 24 de —

1922.

(844) V. supra, p'. 144 i sgs."Acció" d'agost de 1922, p. 19, per exemple,
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anunciava els dies i hores que atendrien les denúncies dels seus -

assaciats, dirigides als diversos Comitès Paritaris. El Gremi d'Es-

criptori canalitzava les adreçades al grup primer (Banca i Borsa),

segon (Assegurances, Informes, i Publicitat), al tercer (Transports),

i quart en part (fíiajor.); el de Viatjants i Corredors les dirigides

també al quart, en la part que li pertocava; el Gremi de Detallis—

tes les adreçades al cinquè (Detall), i el- de Confiters les dirigi-

des al grup sisè ( Alimentació").

(845) En un debat sobre la Jornada de treball que es produiria al consell

general ordinari del Gremi de Canfiters, hom en subratllaria l'in-

compliment i com "les multes que de 8 a 8'30 es posen als patrons

no es fan efectives" i lamentaria "la falta d'activitat en que es

cursen les multes que es posen passat.aquestes hores"; la necessi—

tat d'"activar les denúncies les quals dormien molt tranquil.lament

en el Jutjat, la que fa que d'això abusin certs patrons mesquins 1

egoistes", i; per tant, que els delegats del Gremi a l'organisme -

paritari "fassin tots els possibles perquè les multes imposades es

fassin efectives". V. "Acció" de setembre de 1922, p. 14. El tema

de les multes, com sempre, ocuparia les sessions de la Comissió rfix_

ta, que davant l'actitud dels botiguers refractaris, adreçava llis-

tes de morosos en el pagament de les multes la Delegació d'Hisenda

"para su exacción por via de apremio". V. "El Diluvio" dsl 11 d'a—

gost de 1922 i "El Diluvio" del 22 de setembre de 1922, per exemple.

També, "Anales" Juliol-agost-setembre de 1922, p. 317-318 1 322-324.

(84b¿ L'agost de 1922, la Secció Permanent d'Organització i Treball adre-

çava una proposició al president de la Comissió Mixta del Treball -

en el Comerç ce Barcelona, per tal que aquesta acordés de fer "les

gestions oportunes per a obtenir del govern de l'Estat l'autonomia

necessària per a que ella mateixa pugui entendre en tots els aspec-

tes de l'execució dels falls que dicti,en compliment dels acords —

que reglamentàriament hagi adoptat"; hom demanava, per tant, que li

fos "atorgada Jurisdicció processal", per tal d'evitar que "l'execu

ció" dels "laudes vingui encarregada a organismes que com els Jut—

Jats de primera Instància 1 la Delegació d'Hisenda de la província

viuen completament allunyats dels problemes a que aquells laudes es

refereixen' i, sobre tot, careixen en absolut de la virtut de l'act_i

vitat. Hem de combatre resoltment aquesta intervenció perquè l'ex—



periencia d'aprop de dos anys ens ha demostrat que de la mateixa —
se'n deriva un ajornament aclaparador, un ajornament intolerable -

del compliment dels falls."- El poder executiu de la_Comissió" Mixta.
Proposició elevada al president de la Comissió fí'ixta del Treball -

en el Comerç de Barcelona, per la Junta de govern de la Secció.-

"Accid" de setembre de 1922, p. 1G-11. "El Diluvio" del 17 de setern

fare de 1922, també en reprodueix el text. "Acció" d'octubre de 1922,

p. 1» La Comissió iïlixta, el 18 de setembre de 1922, encarregaria a
la ponencia especial de Política i Relacions i a l'Assessoria lle-

trada "el estudio de la mejor manera de cooperar a las instancias

dirigidas al ministerio del Trabajo, Industria y Comercio por el -

Centre Autonomista de Dependents solicitando que la Comisión iïîixta
tenga funciones ejecutivas para lograr la efectividad de sus acue£

dos sin tener que acudir a otros organismos oficiales, y que se in

cluyan dentro del régimen de la Comisión ÍTixta los empleadas de —•

oficina de las compañías particulares de servicios públicos, corr.o -
son las empresas de electricidad, gas, etc.".- "El Diluvio" del 22

de setembre de 1922. "Anales", Juliol-agost-setembre de 1922, p. -

322-324. V., també la nota 853 d'aquest capítol.

(847) V., "Acciá" d'octubre de .1922, p. 10-11.

(848) V. "El Diluvio" del 23 de setembre de 1922; "Catalunya Social" del

23 de setembre de 1922, p. 14; "El Diluvio" del 3C de setembre de

1922; "El Diluvio", 26 de setembre de 1922; "El Diluvio", 29 de se

tembre de 1922; "Acció" de novembre de 1922, p. 15-16; "Acció"

d'abril de 1932, p. 28. A les conclusions presentades a l'assemblea

per a la seva aprovació, es demanava "el restablecimiento de la -
Jornada mercantil para el trabajo del comercio -la llei de 1918- -

respetando a los dependientes la Jornada de ocho horas -però no —

l'horari de 9 del matí a 7 de la tarda-; el "levantamiento de las

multas impuestas por la Comisión Mixta sobre la infracción del ho-
rario y suspensión de los procedimientos de apremio", i "reforma de

la Comisión iïlixta del Trabajo por no responder su actuación al es-
píritu de paz y armonía social que-informa el real decreto de su —

creación".
Segons el butlletí "Acció" esmentat de novembre de 1922, "els fa—

bricants, deien, poden tenir llur fàbrica oberta tot el dia; el fa

bricant pot fer treballar la fabrica tot el dia. Nosaltres, doncs,

tenim el dret d'obrir a l'hora que ens plagui, nosaltres tenim el



• 4 O f. \
1 \J ¿¿ -f-

dret d1obrir a l'hara que ens plagui, nosaltres tenim el dret de -

tancar a l'hora que vulguem. Fora limitacions de cap mena, fora i

abaix els organismes que disposen aquestes limitacions".

(849) V. la queixa manifestada pel vocal dependent Pau Griera contra la

"campanya empresa per la Federació Píonàrquica Autonomista del Dis-

tricte VI" i les Justificacions dels vocals patrons, membres d'a—

questa Federacid, baró de Güell i Arciniega, a la sessió de l'onze

de setembre de 1922 de la Comissió íYlixta. El'vocal patró, Arcinie-

ga, explicaiia "el significat que tingué la seva intervenció en la

reunió celebrada fa pocs dies a la Federació Dfonàrqulca Autonomis-

ta del Districte Sisè, a la qual només assistí com a industrial —

particular, prenent la paraula, en vista ce la reiterada pressió -

dels concurrents a l'acte, en assabentar-se que formava part de la

Comissió rr.ixta, fent-ho precisament en defensa d'aquesta Corpora-

ció, l'actuació de la qual, en general, creu beneficiosa per al cp_

merç, si bé es reservarà el dret de defensar dintre d'ella un hora,

ri més extens i procurar la seva aprovació".- "Acció" d'octubre de

1922, p. 12; "Anales" t Jullol-e-gost-setembre de 1922, p. 322. El -

president de la Federació del districte VI, íïlir i Rosell era un —

dels dirigents de l'actuació contra els acords de la Comissió ÍT.ixta

en l'afer de l'horari de treball dels dependents.

(850) La Comissió íYlixta, a la seva sessió del 2 d'octubre, a Iniciativa

dels dependents, protestaria "Je los conceptos contra ella verti—

dos" a l'assemblea del dia anterior al Teatre Coya i "especialmen-

te que se le atribuyera significación política determinada cuando

. sus componentes, pertenecientes a los más distintos y opuestos pax_

tidos, prescinden dentro de la Corporación de sus ideales y signi-

ficación política para defender solamente los intereses económicos

y sociales de sus respectivos representados".- "El Diluvio" del 4

d'octubre de 1922, "El Diluvio", 7 de novembre de 1922; i "Acció"

de novembre de 1922, pr 22. V., també, el telegrama de l'Associa—

ció Ferretera contra aquesta campanya, adreçat al ministre de Tre-

ball ("El Diluvio" del 6 d'octubre de 1922.

El 3D de setembre de 1922, per la seva banda, la Secció Permanent

d'Organització i Treball, tot coincidint amb l'obertura de la Coopei

rativa detConsum del CADCI, aprofitava 1'avinantesa. per a llançar

un manifest en el que unia aquesta fita amb l'atac envers aquest
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nou assaig cels botiguers protestaria." (...) aquest episodi -re—

marcava- de la gran lluita dels nostres dies posa en "evidencia una

vegada més que els interessos del capitalisme i els drets del pro-

.letariat són incompatibles; que els egoismes de l'amo i les neces-

sitats dels dependents són irreconciliables". La Secció -indicava

també- "vetlla, com sempre, per la defensa dels nostres drets, i -

oportunament ens donarà les instruccions necessàries, que tots hem

d'acatar amb la màxima disciplina, per tal d'anorrear els regres—

sius manejos de la burgesia detallista. (...) Perquè el triomf

nostre sigui definitiu cal que destrui'm per sempre més als nostres

adversaris. (...) Es precís que, guiats per l'ideal enderrocador i

constructor alhora del cooperativisme, els desplacem per complet

de la vida econòmica del nostre poble. Es hora de que siguem nosal-

tres mateixos que exercim la funció d'empresari i dirigim l'econo—

mia del país en el sentit d'aconseguir pel bé comú la màxima pro—

ducció amb R! mínim esforç. Cal que lluitem per a extingir lo más

aviat possible tota mena de paràsits socials." El manifest, després

de convidar els treballadors a engroixir "el moviment cooperativis-

ta de la nostra terra" i els dependents a allistar-se a la Ccopera_

tiva de Consum que s'obria l'endemà, acabava; "Apoderem-nos avui -

del comerç detallista de la ciutat: demà amb la cooperació de totes

les forces tècniques i obreres de Catalunya ens apoderarem de la -

direcció de tots els .sectors de la vida econòmica de la nostra.

terra".- Per la Jornada de vuit hores.- "Acció" de novembre de 1922,

p. 15-16. V. també, "Acció" d'abril de 1932, p. 28

(851) El b d'octubre -de 1922, "El Diluvio" publicava una nota de la Co-

missió fnixta, tot referint-se a aquests incidents produits "estos

últimos dias", davant dels quals, "esta Corporación ha solicitado

el auxilio de la fuerza pública, habiendo el gobernador dado orden

a la policía para que ampare a los referidos inspectores de la Co-

missión mixta en sus funciones de denunciar a los infractores del

horario acordado". V., també, "Acció" de novembre de 1922, p. 22.

(852) V. "El Diluvio" del 18 d'octubre de 1922. Els organitzadors de —

l'assemblea del Teatre Goya també crearien una Cambra iïiútua Indus-

trial, "cooperativa de industriales y comerciantes detallistas"

("El Diluvio" del 1C d'octubre de 1922), la qual protestaria igual_

ment, en telegrama adreçat al ministre de Treball, dels procedí

ments de la Comissió ÍYÏixta i de la imposició de multes, tot demà—



nant la "suspensión procedimientos ejecutivos instados por citada

Comisión Ínterin llega por correo manos V.E. exposición detallada

irregularidades cometidas, implorando rápida Justicia" ("El Dilu—

-vio" del 21 d'octubre de 1S22). L ' Associació' de- la Dependencia iïler

cantil, per la seva banda, protestaria tot seguit per aquestes

"falsas manifestaciones" de la Cambra IT, ú tua Industrial, "entidad -

desconocida en Barcelona", en un altre telegrama al mateix ministre

("El Diluvia" del 22 d'octubre de 1922).

V., enfí, "El Diluvia" deal 24 d'octubre de 1922, "El Diluvia" del

31 d'octubre de 1922, "El Diluvio" del 8 de novembre de 1922, "El

Diluvio" del 8 de novembre de 1922,- "El Diluvio" del 17 de novem-

bre de 1922, "El Diluvio" del 18 de novembre de 1922, "El Diluvio"

del 19 de novembre de 1922, "El Diluvia" del 23 de novembre de --

1922, "El Diluvio" del 24 de novembre de 1922, "El Diluvio" del 17

de desembre de 1922.

(853) "Acció" de desembre de 1922, p. 17; i "Acció" de gener de 1923, p.

15. Aquest telegrama, adregat a mitjans de novembre, demanava que

s'activessin els embargs contra els detallistes que no feien efec-

tives les multes imposades i insistía en la demanda que els depen-

dents de les empreses de serveis públics s'integressin al règim de

la Comissió 'OTixta. Un segon telegrama protestaria per la campanya

contra l'horari establert per la corporació paritaria que duien a

terme "botiguers barriades extremes de la ciutat, capitanejats'per

subjectes estranys comerç, agent negocis un, i obrer municipal i -

ex dependent expulsat Comissió ÍY'.ixta altre". "Si embargs pendents

-indicava més endavant- contra aquests delinqüents no s'executen -

quedarà demostrat fracàs Comissions mixtes i similars per culpa p_a

trons desacaten sempre lleis tributs legals amb actituds anàrqui—

ques anti-socials". El telegrama remarcava que la "immensa majoria

comerç barceloní acata dit horari", raó per la que no era "Just —

que petits botiguers sense dependents s'excusin en la seva modes—

tia econòmica per pretendre un tractat de privilegi, perjudicial -

pels patrons que acaten la llei".- "Acció" de gener de 1923 esmen-

tada, p. 15. "El Diluvio" del 16 de novembre de 1922 i "El Diluvio"

del 24 de novembre de 1922 reproduïen també també aquests telegra-

mes. • . •
•

"L'acusació d'anarquitzants -segons el butlletí "Acció" esmentat-

als patrons eterns protestaris dels acords de la C.IY1. tingué la —
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virtut d'arrencar-los-hi un crit de sinceritat al manifestar com a

protesta del primer telegrama per nosaltres enviat, que molts

d'ells havien sortit al carrer disposats a ofegar en sang tot in—

"tent de transformació. En prenem bona nota."

"El Diluvio" del 21 de novembre de 192.2, per un altre costat, pu-

blicava un telegrama al ministre de Treball, en resposta al del —

CADCI,, signat per representants "entidades industriales, comerciar!

tes detallistas barriadas extremas Barcelona", tot precisant "que

multas impuestas Comisión iïlixta no son por tener establecimientos

abiertos más tarde 7 tarde y absolutamente ninguna por tener ocup_a

dos dependientes más de 8 horas. Ranclones y pretensiones Comisión

y Centro descabelladas, pugna leyes orden social."-

"El Diluvio" del 21 de novembre de 1922. Foc després, el CADCI

adreçaria el seu segon telegrama esmentat.

(854) V. "El Diluvia" del 17 de desembre de 1922. L'autorització es refe,

ria a les dates compreses entre el 21 de desembre i el 6 de gener,

més nou dies per a inventari 1 balanços.

(S55) Segons la Comissió ÍYiixta, els establiments ce venda al detall po—

drien estar oberts fins les vuit de la nit en els mateixos dies es

mentáis a la nota anterior. En compensació, haurien d'estar tan—

cats tot el dia per Nadal, 5an Esteve i el diumenge 31 d'octubre;

el dia 1 podrien estar oberts fins a la una del migdia, 1 el 5.de

gener fins les 12 de la nit-, amb dues hores per a sopar per a la

dependència. El ram de l'Alimentació podia allargar més l'horari -

de tancament (fins a les nou de la nit i.les dues de la tarda se—

gons els dies). En canvi, la Junta Local de "Reformes Socials sols

aconsellaria "al comercio no haga uso de la autorización concedida

para tener abierto estos dias de feria en domingo y dias festivos,

por ser tradicional, también respetarlos como tales por el descan-

so dominical de la dependencia"; en dies que no fossin festius, "ni

este ni otro organismo local puede obligar al cierre de los esta—

blecimientos en dias que no sean festivas". V. "El Diluvio" del 7

de desembre de 1922, "El Diluvio" del 14 de desembre de 1922, "El

Diluvio" del 16 de desembre de 1922, "El Diluvio" del 17 de desem-

bre de 1922. Aquest darrer publicava- també una nota del CADCI que

recordava*a tots els socis del Gremi de Detallistes l'acord de la

Comissió iïlixta pel que feia a l'horari de les properes.festes.
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(856) La Comissió ffüxta,. en una nota feta pública a la premsa, recordava

la R.Q. del 27 de desembre de 1921 que li donava les facultats ne-

cessàries "con preferència a la Junta Local de Reformas Sociales" i

ratificava el seu .horari. V. "El Diluvio" del 19 de desembre de —

1922. V. també la nota 864.

(857) V., les manifestacions en aquest sentit de la Unid Ultramarina, —

l'Associació Ferratera i del Centre i Unió mútua de Cobradors i ffos

sos de Barcelona, a part de la del CADCI, a la que ens. referirem -

tot seguit, a "El Diluvio" del 19 de desembre de 1922.

(858) V. la seva llarga comunicació a l'alcalde, del qual esperaven que

rectifiqués la seva disposició, després de defensar les facultats i

la importància ce la Comissió ¡T.lxta i palesar la seva "decepción y

amargura" davant la signatura per part de l'alcalde d'aital dispo-

sició que centradla l'acordat per aquella corporació paritaria.-

"El Diluvio" del 19 de desembre de 1922. ..

(859) "Acció" de gener de 1923, p. 17. La declar¿ició, després d'indicar

la poca representativitat de la Junta Local de R.S., pel que feia

als cependents en particular i als obrers en general, mostrava la

seva extranyesa per l'actitud de l'alcalde, remarcava la tasca i -

la legitimitat de la Comissió iïiixta i de les seves resolucions, en

especial aquelles que es referien a l'horari del treball, i recor-

dava novament quin era l'aprovat per a les properes festes. També,

"El Diluvio" del 19 de desembre de 1922.

(860) Així ho espressaven en una declaració conjunta, dirigida als obrers

mercantils, i també .de passada a l'alcalde al que, a més a més, re_s

ponsabilitzaven sobre el que pogués succeir "si algún patrón desa-

prensiva no quiere acatar durante estos días las disposiciones de

la Comisión mixta". Signaven l'Associació de la Dependència ¡Ylercari

til, CADCI, Unió Professional de Dependents i Empleats del Comerç,

Centre Unió iïiútua de Cobradors 1 IYlossos,Associacló Ferratera, As—

sociació de Viatjants del Comerç i de la Indústria, Centre de Via_t

Jants i Representants del Comerç i' de la Indústria, Lliga de Corre;

dors i Representants del Comerç i de la Indústria, Unió Ultramari-

na, Associació Professional d'Empleats d'Assegurances, Associació

d'Agents d'Assegurances, i Associació de Dependents de Duanes, Na-

vilers, Consignataris i similars.- "El Diluvio" del 20 de desem—

bre de 1922.



(861) Així ho feia el CADCI al seu manifest, esmentat a la nota 859, i -

les entitats que també el signaren, bàsicament les mateixes que —

hem esmentat a la nota anterior -llevat del Centre de Viatjants i

Representants del Comerç i de la Indústria i la Lliga de Corredors

i Representants del Comerç i de la Indús.tria-, a més a més de la -

Federació de Dependents de Catalunya. També feien aquesta convoca-

tòria la Unió Ultramarina i l'Associació Ferratera a les seves no-

tes citades a la nota 057. "Aquesta nota de l'alcalde -assenyalava

"Acció" de gener de 1923, p. 17- va tenir la santa virtut de fer -

redraçar la dependència com si sentís ferida 1 befada, i plena

d'indignació es disposà a contestar amb virilitat i coratge la bo-

fetada que rebé de la primera autoritat municipal. La Secció d'Or-

ganització i Treball i les agrupacions del detall, es posaren d'a-

cord amb les directives de les diferents entitats de depencents de

la ciutat nostrada; mancomunades i amb fermesa vàrem disposar la -

tàctica a seguir; arr.b serene energía, mes amb audàcia, assenyalà-

vem el procediment que regulés els nostres actes protestaria 1, —

amb la fermesa dels nostres interessos -tan arterament trepitjats-

hi posàrem tota la dignitat que mereixen les coses Justes."

Assenyalem també que "El. Diluvio" aprofitaria l'afer per a atacar

la Lliga ce la que el Marqués d'Alella -l'alcalde- era un instru—

ment "que la Lliga mueve a su capricho", segons afirmava en un ar-

ticle editorial, titulat La Lliga contra los dependientes. "La Lli.

ga en esta ocasión -hi llegim entre altres coses- debe desear ven-

garse ae los cependientes, en especial ce los del Centre Autonomis-

ta de Dependents, por sus demostraciones públicas contrarias al —

mangoneo de Cambó, Duran, etc., etc., en la política catalana".

V. "El Diluvio" cel 19 de desembre de 1920.

(862) "La dependència -escrivia hom a."Acció" de gener de 1923, p. 18-

seguint les instruccions rebudes, es disposà a fer pública la seva

protesta i acudí, compacte, a la Plaça de Sant Jaume per palesar -

la seva virilitat protestant de l'acord improcedent de l'Institut

de Reformes Socials. No calia Ja Ta manifestació després de la pú-

blica rectificació que havia fet l'alcalde per mitjà de la nota pu

blicada en la premsa d'aquell mateix dia, pro, calia que es fes -

aquell act^e perquè veiés l'alcaldes perquè veiés la Junta de Re

formes Socials i perquè veiés sin els patrons, que la dependència

de Barcelona Ja no és aquella massa inconscient que fins ara havia
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hagut de sofrir les escomeses de l'élément patronal." V., la nota

esmentada de rectificació de 1'alcalde 1 de la mateixa Junta Local

de Reformes Socials a "El Diluvio" del 2ü de desembre de 1922. "La

.Comisión (Tiixta -comentava aquest diari— del Trabajo ha demostrado

tener una fuerza exterior poco común en organismos representativos".

V., també la (Yiemaria general del secretari riel curs 1922-1923, lie

gida a la junta general ordinaria del 13 de juny de 1923, a "Acció"

de Juliol de 1923, p. 2C-21; "El Diluvio" del 21 de desembre de —

1922; "El Diluvio" del 23 de desembre de 1922; "El Diluvio" del 24

de desembre de 1922. "El Diluvio" del 5 de gêner de 1923, final

ment, publicava una nota de la Ccmissió (Yiixta que es congratulava

de l'exacte compliment de 1'horari de les festes de Nadal i cap —

d'any, i "El Diluvio" del 1C de gener de 1923, en reproduïa una —

altra que 'recordava el retorn a l'horari normal.

(863) "Acció" de gener de 1923, p. 18.

(BG4) D'aquesta manera, la Comissió íïlixta, en discutir la situació crea-

da per l'acord de l'alcalde i de la Junta Lacai de "Reformes Socials,

decidiria d'adreçar-se al minlstt-ri . ce Treball "interesando se re_s

peten las facultades de la Comisión í¡'¡ixta para intervenir exclusi-

vamente en las cuestiones sociales que al comercia se refieren, —

exigiendo el cumplimiento de la Real Crden del 27 de diciembre úl-

timo", segons assabentava "El Diluvio" del 21 de desembre de 1922.

(865) Recordem com aquesta qüestió l'havia plantejat Ja el CADCI a la C.£

missió iïiixta, l'agost de 1922, en ocasió de les resistències patr£

nais a pagar les multes. V. la nota 846 d'aquest capítol. També, —

"Acció" de març de 1923, p. 14; "El Diluvio" del 22 de febrer de —

1923, i "El Diluvio" del 24 de febrer de 1923. Les entitats patro-

nals mateix, reunides al Foment del Treball Nacional amb els vocals

patrons de la Comissió iïlixta, acordarien d'adreçar un telegrama en

el que davant de 1'"actitud de los vocales dependientes de la mis-

ma, se complacen en poner en conocimiento de Vuecencia la perfecta

unanimidad de los reunidos sobre conveniencia de que subsista con

su máxima autoridad dicho organismo tan necesario para la paz so—

cial en los múltiples problemas del trabajo", i que era signat pel

president del Foment del Treball Nacional. V. "El Diluvio" del IG

de febrer -de 1923.

(866) Per aquesta R.D. subsistia el dret d'apel·lació "en alçada davant
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del íïlinisteri contra els acords de la Comissió Mixta que afectin

un gremi o que tinguin caràcter de generalitat", però els recursos

havien d'ésser informats per la Delegació del Treball en el termi-

ni d'un mes, d'ença de la seva presentació en aquesta delegació.

Finalment, "contra les. multes de caràcter particular que imposi la

Comissió Mixta podran els interessats, si aquelles no haguessin es-

tat acordades per unanimitat, produir recurs davant del magistrat -

president de la Comissió, en el termini de vuit dies des que la mu_l

ta els fos nitificada, presentant les proves i les al·legacions que

creguin pertinents a llur dret, i el magistrat president resoldrà -

en el termini d'altres vuit dies, sense que quedi cap recurs contra

la resolució". Per a fer afectives les multes, un cop aquestes fo_s

sin fermes, la Comissió Mixta requeriria els multats perquè proce—

dissin a llur pagament en el termini de vuit dies, "i si no ho fes-

sin, dirigint l'oportú ofici al jutge de primera instància compe—

tent perquè procedeixi a l'exacció per la via d'apremi". El CADCI,

a més a més de recordar públicament l'escrit esmentat, adreçat el -

mes d'agost darrer a la Comissió Mixta i que demanava l'augment de

les facultats executives d'aquesta corporació, felicitava el minis-

tre de Treball per aquesta R.C., mitjançant un telegrama que? sig-

naven la Secció d'Crganització i Treball i les seves agrupacions de

detallistes. V. "Acció" de març de 1923, p. 13-14; "El Diluvia" del

24 de febrer de 1923. La mateixa felicitació adreçaria la Comissió

Mixta -així com a les entitats patronals i de dependents que li ha-

vien prestat suport en aquesta direcció- ("El Diluvio" del 22 de fe

brer de 1923 i "Acció" de març de 1923, p. 15), i altres entitats -

com la Unió Professional de Dependents i Empleats de Comerç ("El Di_

luvio" del 23 de febrer de 1923) i l'Associació de la Dependència

Mercantil ("El Diluvio" del B de març de 1923. V., també, "El Di-

luvio" del 7 d'abril de 1923. La Comissió Mixta, aprofitaria l'avi-

nantesa per a remarcar públicament, a través de la premsa, la ne—

cessitat de complir amb els horaris fixats per al comerç i la seva

resolució d'ésser "inexorable en la imposición de sanciones y en la

efectividad de las mismas" ('El Diluvio" citat del 22 de març de —

1922). La Unió Gremial, per la seva banda, publicava una nota a —

"El Diluvio" del 24 de febrer de 1923, en que si bé adoptava un to
»

més moderat, feia el cor fort i assenyalava que "en este extremo —

tan interesante de las multas como en cualquier otro que pueda afee:



tar B Ta vida del comercio detallista, atentamente y sin descansa

velará por su mayor defensa y salvaguarda". V., enfí, "Anales", g_e

ner-febrer-marg de 1923, p. 43.

(867) El tema de 1'horari fóra un dels .que de manera més permanent con-

tinuaria apareixent a les planes dels periòdics, ja fos en ocasió

de les festes nadalenques (V., per exemple, "El Diluvio" dels dies

12, 19 i 23 d'abril de 1923), les festes majors de barriada (V., -

així, "El Diluvio" del 22 d'agost de 1922, "El Diluvio" del 8 de -

setembre de 1923, "Acció" de setembre de 1923, p. 1G) o alguna

altra festa com la del diumenge de rams pels qui es dedicaven a la

venda de palmes i palmons ("El Diluvio" del 23 de març de 1923); -

en ocasió, enfí, cels dictats de la Comissió mixta en aquest .sen—

tit envers alguna branca especial ("El Diluvio" del 14 d'octubre -

de 1922, "El Diluvio" del 2C d'octubre de 1922, "El Diluvia" del -

lü ric gener del 1923; "Acció" de novembre de 1922, p. 22), serine -

oblidar les reivindicacions d'algun sector de la dependència, com

la farmacèutica ("El Diluvio" del 31 de desembre de 1922).

El tema de l'horari es faria prement a les negociacions d.e noves -

bases per a regular el treball, com s'esdevenia a les que la Comis_

sid rr.ixta establia per als dependents de Banca i Borsa -V. supra -

P'Sf?"7.~> °iue confirmaven la jornada de vuit hores "si bé els dépéri

dents concedeixen a llurs patrons un nombre d'hores extraordinà—

ries, que no pot passar de .88 al semestre.

En compensació d'aquestes hores els patrons pagaran a llurs depen-

dents una mensualitat extraordinària per Nadal i mitja a fi de

Juny; gaudiran, a més, de quinze dies de vacances anuals i de l'anem

menada setmana anglesa. També en cas'de malaltia, qualsevol que s_i

gui la seva durada, i mentre no es converteixi' en crònica, els em-

pleats, sense distinció de classes 1 categories, cobraran íntegra-

ment els seus havers."- "Acció" d'abril de 1932, p. 28.

(868) "Que s'acabi amb la població econòmicament inactiva de tots els -

països -prosseguia l'escrit-. Que es busquin fórmules que evitin

que cada any milions de braços Joves i robustos hagin d'abandonar-

ies eines del treball per a agafar les de la guerra. Que s'apli

quin al comerç i a la indústria l'utillatge 1 els mètodes cientí—
•

fies de treball que evitin la disbauxa d'energies i primeres matè-

ries. I que s'abandoni aquesta economia liberal que amb els seus
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innombrables defectes ens porta a un fraccionament innecessari de

la producció i a una irregularitat constant, ara per "excés, ara -

per defecte de la mateixa." .

( 869)-L.a_ Jornada de les vuit hores. Una ofensiva patronal rebut Jada.-

"Acció*" d'agost de 1922, p. IB.

(870) V. la p.5"6f i sgs. 1 la nota 844. "Acció" de març de 1S23, p. 14;

"Acció" d'abril de 1923, p. 19; "Acció" de maig de 1923, p. 15; —

"Acció" de Juny de 1923, p. 15, etc., anunciaven també l'horari de

consultes dels Gremis en aquest sentit.

(871) Aquest informe que fóra presentat per la Secció d'Organització i -

Treball "a la consideració" del Sindicat, de Dependents de Banca i

Borsa de Barcelona, plantejava la necessitat de fixar el "sou mà—

xim anual per a gaudir del benefici del retir, a 6.COC pessetes —

per a l'obrer manual i a 12.0CO pessetes per a l'obrer intel.lec—

tuai"; la "contribució de l'Estat i del patró per a formar el 13—

tir er; les proporcions respectives de O'10 pessetes i C'íjS pesse-

tes diàries per a l'obrer manual i de C'2C pessetes i O'IC pesse—

tes diàries per a l'obrer intel·lectual"; que 1'assalaria.t pogués

lliurement "fer imposicions voluntàries per a augmentar el capital

o el retir que li pertanyi en arribar a l'edat fixada", que el lí-

mit d'edat "per a la percepció del retir" fos fixada "a 6C anys —

per B l'obrer manual i a 55 anys per a l'intel·lectual, amb reduc-

ció d'aquest límit per a totes aquelles indústries o treballs que

esgotin prematurament l'organisme físic o el mental", i que les ~

"primes imposades per l'Estat i el patró amb llurs interessos acu

mulats" formessin "un capital com el que constituiria una prima -

anual per a formar una assegurança de vida, amb la diferencia que

aquesta serà considerada a pagar no a la mort,'sinó en arribar a -

l'edat fixada, i que podrà ésser cobrada pel beneficiari en arri—

bar als 60 o 55 anys o transformar aleshores en una renda vitalí—

eia: essent potestatiu "de l'interessat escollir una o altra forma.

En cas de defunció, es lliurarà als hereus del beneficiari el to—

tal de primes amb els interessos acumulats, així com les eventuals

imposicions fetes per ell mateix o per un tercer". V. Informe que-

sobre el Segur Obligatori de Retirs Qbrers presenta la Secció Per—

manent d'Organització i Treball del Centre Autonomista de Dependent

del Comerç i de la Indústria (entitat obrera), a la consideració



del Sindicat de Dependents de Banca i Borsa de Barcelona.- "Acció"

de setembre de 1921, p. 14-16; "Acció" d'abril de 1932, p. 27.

(872) V."E1 Diluvio" del B de setembre de 1921; "Accid" de desembre de —

1921, p. 15; "El'Diluvio", 7-d'octubre de 1921; "Catalunya Social"

del 29 d'octubre de 1921; "Catalunya Social" del 17 de desembre de

1921; "El Diluvio". 16 de març de 1922; "El Diluvio", 17 de març -

de 1921; "El Diluvio", 24 de març de 1922; "El Diluvio", 31 de març

de 1922. El concurs era convocat el setembre de 1921 i el termini

de presentació de treballs finia el 31 de març de 1922. Peí que fo

als resultats i a l'acte de lliurament de premis celebrat el 2 de

Juliol de 1922, Y. "El Diluvia" del 10 de juny de 1922, "El Dilu-

vio" del 13 de juny de 1922, "El Diluvio" del 29 de juny de 1922,

"El Diluvia" del 1 de Juliol de 1922, "El Diluvio" del 4 de juliol

de 1922

(373) El resultat fura 1*acord de la Comissió ftüxta de "nomenar una po—

nencia composta de tres patrons i tres dependents per a qué re—

cullin els elements informatius, científics i pràctics referents a

tan magne problème1." i proposas les "solucions apropiades".- "Acció"

de març de 1922, p. 20; "Acció" d'abril de 1923, p. 17. V. l'arti-

cle d'Emigdi Fernandez, La participació en els guanys, a "Acció" -

de març de 1922, p. 14-17, que recollia les posicions dels depèn—

dents, i, supra, p. ̂{ .

(874) La proposició adreçada a la Comissió ffixta demanava que es relaci£

nés el termini d'anticipació amb que el patró havia de comunicar -

l'acomiadament d'un dependent amb la durada de temps que fes que -

aquest treballés a la casa en concret, termini que hauria d'ésser

d'un mes quan els dependent portés menys de dos anys en un lloc de

treball. El CADCI considerava que, quant més anys hom portés pres-

tant els seus serveis en una casa, una indemnització més gran ha—

via de rebre. V. "Acció" de juny de 1922, p. 14.

(B75) V. la més amunt, p. 58Z i les notes 831 i 832 d'aquest capítol. La

Secció Permanent d'Organització i Treball del CADCI s'adreçaria, a

més a més, el 18 d'agost de 1922 al ministre de Treball, demanant

que fos rectificada la seva resolució del 18 d'octubre de 1921 que

deixava fora del regim de la Comissió iïlixta les empreses de serveis

públics i fos constitu±t el corresponent Comitè Paritari que enteri
gués d'aquest sector. V. el text de l'escrit a "El Diluvio" del —



23 d'agost tie 1922. El CADCI reiterar! més endavant la seVa peti—

eia (V. "El Diluvio" del 16 de novembre de 1922 i "Acció" de gener

de 1923, p. 15), a l'igual que ho faria la mateixa Comissió Mixta

(V. "El Diluvio" del 24 de novembre de 1922):.

(876) La comunicació del CADCI després de Justificar les raons de la pe-

tició, demanava que s'acordés la "implantació" d'aquesta "millora".

V. "Acció" d'agost de 1922, p. "18. La informació fou oberta per la

Comissió mixta en ésser presentada, a la sessió del 3 de Juliol de

1922, una petició perquè fossin acordades vacances a la dependen—

eia durant l'estiu. V. "Anales", Juliol-agost-setembre de 1922, p.

310; "El Diluvio" del 8 de Juliol de 1922;•"Acció" d'abril de 1932,

p. 28.

(877) "Acció" d'abril de 1932, p. 28-29.Segons l'acord de la Comissió —

mixta que "Acció" d'abril de 1923, p. 18-19, reproduïa sencer,en el

cas qua la forma proposada per la dependència pel regim de vacances

no convingués al patró, aquest proposaria a la mateixa la que con-

siderés "compatible amb els interessos del negoci". "De no estar —

establert pel patio un règim do vacances el dia primer de Juny de -

cada any -afegia el text de l'acord- o de no haver-se arribat a una

Intel·ligència entre la dependència i el patró, quant a la duració

i forma de substituir-se en el treball, deurà acudir-se a una po—

nencla especial de vacances, la qual, en emetre el seu informe, —

concretarà el temps de durada d'aquells en cada cas particular, t_e

nint en compte les característiques del negoci i les possibilitats

del treball"; la ponència, finalment, estaria formada per un repre

sentant patró i un representant dependent de cada un dels Comitès

Paritaris, elegits pels mateixos. V., també, "El Diluvio" del 17 de

març de 1923; "El Diluvio" del 7 d'abril de 1923; "El Diluvio" i -

"La Veu de Catalunya" 'del ID d'abril de 1923; "Acció" d'abril de —

1923, p. 19-2D; "El Diluvio" del 13 de Juny de 1923; "Acció" de Ju

lloï de 1923, p. 1 i 19'; "Acció" d'agost de 1923, p. 13; "Acció" -

de setembre de 1923, p. 14. Segons la memòria esmentada de la Sec-

ció d'Organització i Treball del curs 1922-1923, el tema de les v£

canees havia portat "profunda discussió en el ple de la C.m. Tots

vosaltres sabeu amb més o menys minuciositat els esforços que han

sigut precisos per a arribar a una fórmula d'arranjament. Per fi -

s'obtingué un acord mercès al qual tindré vacances tot aquell que
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les vulgui. Els dependents d'una casa on no existeixi un règim de

vacances i on el patró* es negués a establir-la, deuen denunciar-'

nos el fet per a que nosaltres traspassem la denúncia a la Ponèn--

ria especial de Vacances que s'ha establert a la Comissió lïlixta."—

"Acció" de Juliol de 1922,.p. 22.

(878) "L'agrupació vigorosa (...) és la que logra imposar el seu voler.

Es la que obté els millors avantatges per a la classe que té el seu

empar, perquè els estaments adversos senten el pes feixuc de l'agru

pació organitzada. (...) La gran majoria dels dependents de comerç

mai han sentit aquest desig de la prbpia força. (...) Quasi bé --

aquesta manca tie sensibilitat del dependent que, sortosament va —

minvant cada dia, sembla una paradoxa: perquè el dependent tá de -

la classe adinerada i en canvi sent les mateixes necessitats de la

classe proletaria. £s la paret que reb el vent dels dos costats;és

la de més trista situació perquè posada dintre la dissortada anomjs

nada classe mitja ocupa 1'últim graó. Tenim davant dels ulls l'exem

ple demostratiu de l'eficàcia cel reconstituient.

Sense un acoblament de les forces de les entitats representatives -

més o menys autèntiques dels obrers del comerç, no tindríem avui -

la Comissió fíiixta. D'ença de la creació d'aquest organisme amb fa-

cultats de legislador, és que la dependència comercial de Barcelona

ha obtingut quelcom que ha fet que no subsistís ni per un moment -

més la situació vergonyosa des del doble punt de vista ecchòmic i

moral en què es trobava. Ara cal que sapiguem servar i acomodar a

les exigències del temps aquesta institució. Però principalment —
ens cal que tots els dependents sentim consciència de la nostra --•

personalitat social. La Comissió ÍTixta, amb les seves disposicions,

amb la seva entesa en les diferències entre obrers i patrons, ha -

desvetllat bon xic la consciència social del dependent. Aquest ha

vist en ella el mitja legal per a la consecució d'una millora o la

reparació d'una injustícia. Però molts d'aquests que comencen a —

sentir-se interessats pel funcionament de la Comissió Mixta, cal -

que s'ho sentin no sols per egoismes econòmics sinó també per ide_a

litat. £s precís que sentim els batecs a doble pulsació i fins i -

tot l'egoisme d'arribar a ésser un dels cooperadors directes a la

regularització de la vida social de l'obrer. (...) Cal que cada un

que viu del comerç ingressi en una associació a propòsit i que un



cop allí senti l'afany d'intervenir en la marxa de l'entitat (...).

Quan a dintre de cada un de .nosaltres hi portem aquest delit, la -

situació serà tota una altra que no la d'avui. A casa nostra ma

teix quan tots hi intervinguin, quan cada un dels associats tinguem

la nostra tasca assenyalada dintre el nombrós treball que de casa

en pot sortir, serem tots canviats. Llavors serem forts i robustos

i no hi haurà construcció prou forta per a contenir la nostra em—

penta quan un cas de justícia social ens mogui endavant."- El 91oc.-

"Acció" de setembre de 1923, p. 15.

(379) V. supra, p.5"S^. Així, a les eleccions que la Comissió iïïixta con-

vocava, el 3D de novembre de 1921, per a cobrir les vacants del G£

mitas Paritaris de diversos grups, l'Associació de la Dependència

iTiercantil, CADCI, Unió Professional de Dependents i Empleats de Co-

merç, Associació de Viatjants del Comerç i de la Indústria, Centre

de Viatjants del Comerç i de la Indústria, Lliga de Corredors i Re

présentants del Comerç i de la Indústria," Unió Ultramarina i l'As-

sociació Ferratera formaven una candidatura unitària. V. "El Dilu-

vio" del 3 CG desembre de 1921, "Catalunya Social", 1C de desembre

de 1921; ''El Diluvio", 21 de desembre de 1921; "Acció" de gener de

1922, p. 9. El CADCI, igualment, formaria part de la candidatura -

conjunta per a cobrir les vocalles del grup de Banca i Borsa i per

al d'assegurances, a les eleccions que hom convocava per al 19 de

febrer de 1922 ("El Diluvia", 25 de gener de 1922; "El Diluvio",16

de febrer de 1922; "Acció" de març de 1922, p. 2C-21), així com a

les eleccions generals "per a la renovació bienal de la meitat cels

vocals efectius i suplents de cada classe que formen els Comitès -

Paritaris, que hom convocava el 7 de Juny de 1922 ("Acció" de juliol

de 1922, p. 24; "El Diluvio", 22 de Juny de 1922; "El Diluvio", 6

de Juliol de 1922; "El Diluvio", 12 de Juliol de 1922; "El Diluvio",

13 de Juliol de 1922; "Acció" d'agost de 1922, p. 21-22). V. també,

"Anales", Juliol-agost-setembre 1922, p. 311-317; "Anales", Juliol-

agost-setembre 1923, p. 4Q9-410; "Anales", octubre-novembre-desembre

de 1923, p. 565.

(880) Segons ens manifestà IT.anuel Juliachs la "colla socialista" del Cen-

tre actuava als Comitès Paritaris, com Antoni Obach. Als Comitès P_a

rltaris, de fet, Ja corn a vocals efectiu o com a suplents, hi tro-

bem socis del Centre de diferents orientacions; Narcís Sureda i Cas_



telló, Esteve Bonamusa i Auleda, Josep Pujuelo 1 Formlgas, Amanci

Domínguez i Eeltran, Francesc Esteban i Bsorlegui, Josep Torrn i Al_

bet, Joan Auger i Domènech, Pau Girons 1 (Yiartí, Alfons Sevilla i -

Plana, Josep Fíiorató i Valls, Primitiu Gelabert i Sausa, Daniel Te-

tas i fïlasana, Celestí Bonamusa i [Ylasjuan, Ff.iquel Adell i Garcia, -

Jaume Baldrich i Pujol, Josep íï'dntanya i Estrada, Salvador Cribi-

llés i Gassó, Joan Bay i Vilaró, Emlgdi Fernández i Guillem, iïlarcel

li Pascual i Torres, David Farrerons i Timoner, Enric Rafel i Su—

rell, Francesc Foraster i Vila, Juli Busom i Valdés, Francesc Dal-

mau i Climent, Josep ffi. Artigas 1 Amat, Josep Duró i Gili, Isidre

Saboya i Ventura, Santiago Sales Barahona, Ramon Púatas i moreda, -

Josep [Y!. Vilaseca i Pujades, OTiqucl Albert i Barris, Gustau Casas i

Blasi, Pere Cusso i Tfatas, Eduard Cabero i Caupena, a part de l'es-

mentat Antoni Cbach i Pol. Entre aquests, Emigdi Fernandez fora el

president del grup tercer dels Comitès Parttaris després ne les .—

eleccions de cesümbre de 1921, .Narcís Sureda i Esteve Dcnarnusa eren

respectivament vice-president i secretari del grup sisè, com a con-

seaüencia de les mateixes eleccions. A més a més hauríem d'esmentar

elt. dependents del CADCI que figur-aren a la Comissió* lïixta, com fila-

ria Vendrell, Ricart i Sala, Francesc Foraster, Narcís Sureda, Amari

ei Domínguez, Josep Duro, Ramon fílalas, etc. V. "Acció" de gener de

1922. p. 9; "Acció" de febrer de 1922, p. 10 i 13; "Acció" de març

de ig?2, p. 2G-21; "Acció" d'agost de 1922, p. 21-22.

(881) "Acció" d'agost de 1922, p. 21.

(882) Ricart i Sala fóra elegit a la sessió del 8 de gener de 1923, en -

• haver dimitit del mateix càrrec ffiaria Vendrell, també del CACCI i

ex president d'Organització i Treball, "por perder la condición de

dependiente de comercio, con que fue elegido, ya que se establece

por cuenta propia". "Tanto la representación patronal como la de la

dependencia, hacen un cumplido elogio de la abnegación con que siem

pre ha procedido el señor Vendrell respecto.de la Comisión .(Ylixla, -

ya desde antes de su establecimiento, por haber sido uno de los más

caracterizados iniciadores de su implantación", segons remarcava —

"Anales", gener-febrer-març de 1923, p. 40. "Acció" de febrer de —

1923, p. 2. íïlarià Vendrell, posteriorment, tornaria a formar part

de la Comissió Pflixta, si bé llavors com a representant patronal, s_e

gons ens manifestà Ràfols i Camí.



(883) L'escalat vigent era el següent;

Import anual de les utilitats Tipus de gravamen

• • . • . . 1500 pts. : .3% . .

[fiés de 1500 pts. -sense passar de 2000 . 3'50% • . •

" 2ÚGO " 25CD 4%

' " ' " 25QO- • ' . ' " ' • 3000 ' .4-5% '

" 3GGG . . . " .4000 .. ' 5% .;. - . _

40GO " " "••' 5QCG 5'5%

" " 5QGO " 6000 6% ;

• . , - . " .." 6000 " 7CCO 6«5%

7000 " BCCC 7%

" " BOGO . . " 9GCG 7«5%

" 9GOC " 1CGCC ;.' B%

: " " lüGCG " 1ÍCOC : 8'5%
» u i i •^-•.-¡ » i or-p.,-« QP/J.lui_iU icLjüLi 3/0

ii • «i 12GG '" " 13i"' "-'"'• 9*5"-

" 1.3000 . • - 10%
V. "Acció" d'agost de 1921, p. 9; "Acció" d'octubre de 1922,p. 1C;

"Acció" d'abril de 1932, p. 26. .

(864) "Acció" d'abril de 1932, -p. 26. "Acció" d'agost de 1921, p. 9 .tam-

bé subratllava el fet que eren "alguns els patrons que s'han desen_

tes de pagar ells l'impost. No són gaires els patrons que han pro-

cedit en aquesta forma i a això és degut tal vegada la intílferen;—

eia amb qufe molts companys se miren aquesta campanya.

A aquestos cal recordar-los-hi que mentre no s'aconsegueixi l'exem£

ció estan exposats a veure qualsevol dia reduïdes llurs assigna
cions pel pes de l'impost".

(885) Altres entitats com l'Associació de la Dependencia mercantil havien

demanat la desgravació de l'impost d'utilitats, especialment quan

es debaté al parlament. V. "El Diluvio" del 3 de març de 1920. El -

novembre de 1920 tornaria a Insistir en un telegrama al president

del Consell de ministres ("El Diluvio" del 26 de novembre de 1920).

(886) "Per la nostra part -indicava també l'escrit- posarem tot el nostre

esforç per a lograr la derogació d'aquesta llei".- "El Diluvio", 1

de desembre de 1920.

(887) "No es utilidad, sino compensación -manifestava Francesc X. Casals

en nom d'Organització i Treball a l'escrit-, la mezquina retribu—
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ción con que se recompensa nuestra labor Intelectual; no es utilidad

lo que percibimos a cambio de un trabajo mucho más valioso, en gene ;

ral, por su rendimiento y por el esfuerzo que representa, que la m£

neda con que.se paga. Si necesario fuera Justificar tal afirmación,

invocaríamos los acuerdos de la Comisión.mixta del Trabajo, fijando

las retribuciones mínimas que debíamos percibir los empleados de C£

mercio en.general. Estas retribuciones, Excmo. Sr., marcaron un —

aumento considerable, aunque insuficiente, sobre la inmensa mayoría

de los haberes que se pagaban; pero no han pasado algunos de la ca-

tegoría de nominales, como la demuestra el sinnúmero de denuncias —

presentadas, denuncias seguidas, en algunos casos, del despido de -

los denunciantes." L'escrit reconeixia que els patrons es feien

càrrec d'aquest impost, però "ahora el patrona no querrá cargar con

un impuesto más, tanto más cuanto que la ley le hace recaudador y -

depositario bajo conminación de unas multas. SI tácitamente se ha -

reconocido la . improcedencia y la injusticia de obligar . al • dependí éri

te al pago de ese impuesto (...), ¿como es pasible hacérselo pagar

precisamente en el momento que llega a su punto culminante el enca-

recimiento de la vida, para lo cual no bastarían, si se pagaran, —

los aumentos que representan los sueldos mínimos señaladas por la - -

Comisión ff.ixta? (...) Y es de una notoria incongruencia que la rernjj

neración del trabajo manual se halle libre de todo impuesto, y que

la de los Dependientes, por regla general mucho más mezquina hálle-

se gravada por un impuesto que merma considerablemente esta mezqui-

na remuneración. (...) estamos muy percatados de los deberes y tri-

butos que nos imponen nuestros derechos corno ciudadanas ; pero trá-

tase, Excelentísimo Sr., de subsanar errores y de evitar que conti-

nué la imposición de un tributo que, por mal aplicado, resulta in-

justo."- "Acció" de febrer de 1921, p. 5-6; "El Diluvio", 6 de fe-

brer de 1921; -"Acció" de març de 1921, p. 1. El tema de I1 impost — '.

d'utilitats era inclòs a l'ordre del dia de la Junta general extrao£

dinaria d'Crganització i Treball del 21 de gener de 1921 ("El D llu

vio" del 19 de gener de 1921), en la que problament es tractaria - :

d'aquesta instancia que duia precisament data del 21 de gener.

(888) Als primers, el Centre els demanava "atenció en aquest afer", i als

'segons, a part de l'adhesió, "que s'ajuntessin a nostra petició".

A més a més, "a la premsa de Barcelona 1 iïíadrid fou pregada la pu-

blicació del text de l'esmentada instància".- "Acció" de març de — ,



1921, p. 8; "El Diluvio" del 24 de març de 1921. També el Gremi de

Viatjants i Corredors, per la seva banda, adreçava un telegrama al

president del Consell de ff.inistres i al ministre d'Hisenda, el fe-

- brer de 1921, a favor de la mateixa reivindicació" i tot anunciant

l'·'enve'io instancia que esperamos obtendrá favorable acogida". V. -

"El Diluvio" del 24 de febrer de 1921.. V., supra, p. ç^M .

(889) "Acció" de març de 1921, p. 8-9; "Accld" d'abril de 1921,. p. 10, ~

que publiquen, a més a més, diverses de les respostes obtingudes -

pel CADCI. El CADCI de Reus i l'Associació Ferratera contestarien

també comunicant .que s'havien adreçat al ministre d'hisenda, tot -

"adherint-se amb entusiasme a nostra demanda". Igualment s'adheri-

rien el CADCI de Valls, la Federació Provincial de Empleados piler—

cantiles d'Alacant, la Federación de Dependientes de Comercio y Ba_n

ca de Múrcia, el Centre de Viatjants i Representants del Comerç i

de la Indústria, la Unió Professional de Dependents i Empleats de

Comerç, i la Cambra de Directors [ï.ajordoms i Contramestres de l'Art

Textil. V. també, "Acció" d'abril de 1932, p. 26; "El Diluvio", 24

de març de 1921.

(890) "Acció" d'agost de 1921, p. 8, publica el telegrama al ministre —

d'Hisenda, i el mateix butlletí del mes de setembre de 1921, p. 16,

publica la resposta d'aquest en el sentit que el govern no tenia -

facultats per a "concedir una exempció tributaria no autoritzada -

per la llei" i que "quan sigui oportú de proposar a les Corts la -

reforma de la vigent llei d'utilitats (...), tindré molt en compte

les raonades exposicions de les entitats que tenen sol.licitada la

referida exempció sobre els petits sous per a procurar atendre-les".

"Com es veu la resposta -comentava el matéis butlletí- no pot ésser

menys satisfactòria. Quan es tracta de dictar -alguna mida que re—

culli les Justes aspiracions de les classes modestes del país, els ;

ministres de l'Estat Espanyol com a bons picaplets, treuen a re—

lluir una pila d'obstacles legalistes que ho impideixen. En canvi

aventures que afecten a la vida de milers de persones i que supo—

sen despeses de milions i milions de pessetes s'emprenen sense con

sultar l'opinió del país i sense reparar en violar tota mena de —

preceptes legals. La Secció, sense vacll.lacions, continuarà tre-

ballant fins a veure descarregades les nostres espatlles del pes -

feixuc d'aquest odiós impost, que els treballadors dels altres ofi

els no suporten pas." V., a més a més, "El Diluvio" del 24 de Ju— •!



lloï de 1921. L'escrit canjunt del CADCI i de les altres entitats

de dependents a "El Diluvio" del 8 de Juliol de 1921.'

(B91) Entre les respostes dels parlamentaris al CADCI, a les que ens aca

~bem de referir més amunt, Cambá contestava que la instància esmen-

tada, adreçada al ministre d'Hisenda el gener de 1921, la recomana
ria "amb el major interès, i pensi que m'alegraria moltíssim de que

fossin complagudes les seves aspiracions" ("Acció" d'abril de 1921,

p. 10). Tot seguit d'ésser nomenat Cambd per'al (Yllnisterl, Organit-

zació 1 Treball li adreçava un telegrama, a finals d'agost de 1921,
tot recordant aquella instància del 21 de gener de 1921 I tot remar_

cant que "tenint present la seva opinió favorable nostra petició,

palesada en carta dirigida a aquesta Secció, confiem que prescin--

dint dels subterfugis legalistes adduïts pel seu antecessor, reso^
drà favorablement instància. Dependents comerç l'esperit Cels quals

propens a solucions Jurídiques i la mala acollida dispensada sem— -

pre a llurs més Justes i elementals peticions, constarà vasta en.-*

sa conferència sobre qüestió social Palau Música Catalana, estan Ja
cansats suportar diferencial impost que no paguen pas obrers dels -

altres oficis i que redueix considerablement llur migrada entrada."

Cambó contestarla que "amb el major interès" estudiaria "l'assumpte"

' V. "Acció" de setembre de 1921, p. 16, "El Diluvio" del 28 d'agost

de 1921. •

(892) El Gremi de Viatjants s'adreçaria a Cambó en termes semblants als

emprats per Grganització i Treball, el setembre de 1921 ("El Diluvio"

del 6 de setembre de 1921 i "Acció" d'octubre de 1921, p. 12).
Cambó contestaria també aquest telegrama, indicant que, en ocupar-
se "d'aquests assumptes", tindria "presents les seves pretensions

amb el millor desig de trobar tremes per a complaure'ls".

Pel que fa a la Federació de Dependents, recordi's que un dels

acords de l'assemblea reusenca fou adreçar un telegrama a Cambó de-
manant la supressió d'aquell impost sobre les remuneracions dels -

dependents que no passessin de mil pessetes mensuals. V. la nota -

740 d'aquest capítol. La Comissió iïlixta també faria una petició en

la mateixa direcció. V. "El Diluvio" del 8 de setembre de 1921, —
Altres entitats farien igualment, com l'Associació Ferratera. V. -

"El DiluvLo" del 4 de setembre de 1921. ;

(893) "Acció" de desembre de 1921, p. 12.
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(894) "Acció" de desembre de 1921, p. 12-13. "Acció".de gener de 1922, p.

10, que remarcava la importància d'aquesta campanya" en constatar —

"amb pena l'existència entre els nostres companys d'un sector d'o-

pinió (afortunacament reduidíssim) que'sosté que donem a aquesta —

qüestió una importancia exagerada",.! insistia en argmentacions em-

prades a textos anteriors.

(895) El febrer de 1922, la Secció Permanent d'Organització i Treball tor_

nava a adreçar un telegrama en el mateix sentit al ministre d'Hisen_

da i alhora anunciava la seva intenció d'intensificar la campanya,

en ocasió de la presentació dels pressupostos esmentats de l'Estat

al Parlament, mostrant la seva oposició a què l'impost pogués ésser

traspassat als patrons, car això repercutiria sobre "els nostres e_s

tipendis". .El Gremi de Viatjants i Corredors, per la seva banca, —

adreçaria també un telegrama a Cambó, tot convidant-lo, "en vigí—

lies de nous pressupostos, a fer honzrr a la paraula per vos donada".

V. "Acció" ce març ce 1G22, p. 1, 17 i 22. "El Ciluvio", 11 ce fe--

brer ce 1922.

(596) V. "Acció" de febrer de 1922, p. 1C: "Acció" de març de 1922, p. 17;

"Acció" d'abril de 1922,p. 2 i 15-16.

(697) V. "Acció" d^abril de 1922, p. 2 i 15-16; "El Diluvio", 8 de març ce

1922; "El Diluvio", 12 tís març de 1922; "El Diluvio", 14 de març de

1922. Segons el primer butlletí esmentat, "convocant a la dependèn-

cia a aquest acte, s'havien redactat uns vibrants cartells que ha—

vien d'ésser profusament fixats per tot Barcelona. El governacor cl

vil no va aprovar llur text i a corre-cuita fou precís fer-ne impr^

mir uns altres, que fins a darrera hora no poderen ésser col·locats .

iïlalgrat aquest entrebanc en la nostra propaganda, el míting es vega

força concorregut." Respecte de l'assistència, "fundament, es tíolia

el nostre president, company Casals, en l'esmentat acte, de que

aqueixes manifestacions no vagin revestides d'aquell caràcter de —

grandiositat a què donaria dret a exigir la importància numèrica de

la dependència mercantil, i afegia que quan els elements directors

compten amb l'apoi de tothom, és llavors quan més capacitats es se_n

ten per a exercir una defensa ardida i estimulats a desenrotllar —

iniciatives, de més volada". Tanmateix* segons indicava també el prl

mer dels butlletins esmentats, "amb motiu de la darrera crisi gove£

namental i el consegüent ajornament de la presentació i discussió -

dels pressupostos, ha sofert una dilació la resolució de l'assumpte.
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Cal que tots aprofitem aquest interval per a intensificar la nos—

tra propaganda a fi de que no resti ni un-sol dependent que no es-

tigui plenament convençut de la raó que ens assisteix." Aquesta ma_

-teixa "Acció" transcrivia la lletra de resposta de la Federación -
Nacional de Dependientes de fïladrid a la que el CADCI li havia adre

çat i en la que després d'assenyalar les seves posicions i actua—

cions respecte del tema, acabaven manifestant com, tot i voler com

plaure els desitjós del CACCI, no havien estat rebuts per Cambó;
"(...) y ha cesado en dicho cargo -Cambó- sin habernos recibido. -
Sin duda sospechaba algo de lo que pudiéramos decir o no queriénd£

se comprometer, dada su significación en vuestro Centro, no reci—

biendo, o alegando no haber recibido nuestros 8.L.ÍY!., cuando voso-
tras le afeáis su conducta, siempre queca en buen lugar".

(893) V. La Secció Permanent d'Crcanització i Treball del Centre Autono-

mista de Dependents del Comers i ce la Industria, davant les ac-

tuals reformes tributaries.- ''Acció" de juliol de 1322, p. 13-22..

(899) V. La Secció Permanent ...... op. cit.- "Acció" de Juliol de 1922,

p. 2C.

(9CC) Id. anterior.- "Acció" de Juliol de 1922, p. 20: "(...) hem de pr£
testar-ne amb la màxima energia i hem de recomanar als nostres

amics que si el Senat manté els mateixos tipus que ha aprovat el -

Congrés no dubtin un moment, eDans de privar-se de les coses més -

necessàries de la vida, en -no pagar aquests certificats d'expolia-

do".

(901) "Acció" d'octubre de 1922, p. 10.

(902) "Acció" d'abril de 1932, p. 28. Els gravamens esmentats a la nota

883, que anaven del 3% al 1C% sobre sous compresos entre les 15CC

i les 13.000 pessetes, restaven ara així:
Import anual de les utilitats Tipus de gravamen

'1500 - 2000 pessetes • 2'80%

2000 - 2500 " 3'2C%
2500 - 3000 " 3'78%

3000 - 4000 " 4'20%
4000 - 5000 " " . ' 4«62%

5000 - 6000 " 5'28%
6000 - 7000 " . 5'72%

7000 - 7500 " 6'16%
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75CC - BOÇO pessetes ' . 6'44%

BCCO - 9CCG " 6'9C%

9CCO - 10GGO " 7'36%

1CCGO - 11GGG " 7'82%

11GCG - 12GCC y ' • B'28%

12GGG - 1250C " ' 8'73%

125CÛ - 13GGG " _ - 9'12%

13GCG - 15CGG " 9'6C%

(Tes tie 15.GGÜ pessetes, el 1C%. V. "Acció" d'octubre de 1922, p.1C.

•(9C3) "Acció" d'abril de 1932, p. 28. El tema de la nova llei reformada

d'impostos d'utilitats, en general, fóra tractat en un cicle de —

conferencies organitzades per l'Agrupació de Comptables d'Educació

i Instrucció (V. la nota 1C13 d'aquest capítol)

(9C4) Contracte de Treball.- Sindicació professional.- Informació-envia-

da per la Sncció d* Grganització i Treball al C^üestlonari obert so-

bre aqueixes termes per l'Institut de Reformes Socials.- "Acció" —

d'abril ce 1921, p. 8-9; "El Diluvio", 12 d'abril de 1921. L'infor

me emprava els ter.r.es que recolliria després, la ponència de'Ricart

i Sala sobre aquesta qüestió a l'Assemblea de Reus, així com les -

conclusions finals de la mateixa. V. la nota 735 d'aquest capítol.

(9C5) V. la nota anterior. També, "Acció" d'abril de 1932, p. 26. L'infoi;

me contemplava la figura a'un representant cels treballadors a la

fàbrica, taller o despatx, "nombrado por l'a mayoría de los obreros

que en él trabajen, que vele por el cumplimiento de las leyes", que

tractaria directament amb el patró o el seu representant i, cas -

de no ésser atès, faria la denúncia a l'organisme superior "que por

la ley se cree a fin de que ese imponga las sanciones que corres—

ponda"; aquesta funció estaria a més a més garantida contra l'aco-

miadament. "Respecto de los elementos extraños -afegia l'informe-

estamos plenamente convencidos no existirían en un verdadero régi-

men democrático, donde el respeto a la natural asociación sea sagra

do, ya que las ingerencias extrañas son fruto de las ingerencias -

que ciertas autoridades han realizado, vulnerando las leyes de as_o

ciación. Hay que evitar que las direcciones de las asociaciones —

sean una profesión; pero hay que respetar estas direcciones cuando

están en poder de sus legítimos representantes."



(9D6) El febrer de 1922 es plantejava novament aquest problema 1 el but—

lletí "Acció" de març de 1922, p. 13-14, reproduïa la ponència es-

mentada de Ricart i Sala sobre aquest tema presentada a l'Assemblea

de Reus, en la que es plantejava que la sindicació forçosa havia de

respondre "a un esperit de llibertat respecte a l'individu per a -

associar-se a l'entitat que cregui convenient" sempre que aquesta

sigui de la professió" i havia-d'"ésser a base de les entitats lliu

rement constituïdes, és a dir, donar tota L'autoritat suficient a

les agrupacions naturals que a la seva formació ha presidit una

realitat d'Associació, que no han sigut filles d'una artificiosl—

tat, ni d'un interès particular, ni d'un propòsit arterament premé

dltat per a suplantar la veritable voluntat proletària". "No obs—

tant haver concretat el nostre criteri -afegia el mateix butlletí

a dalt esmentat-, hem rebut determinades indicacions per a què

apoiéssim uns projectes de sindicació professional obligatòria; —

projectes que per referències sabíem portaven un segell exòtic a -

les nostres particulars característiques, tant amb l'aspecte so

cial, com amb les nostres ànsies de llibertat nacional". Per a "con

testar aquestes indicacions, el nostre president publicà en El Dl—-

luvio", el 13 de febrer de 1922, un article titulat Els problemes

socials. La sindicació forçosa, que el butlletí citat també repro—

dul'a. L'article de Ricart i Sala feia referència a l'informe d'Cr-

ganització i Treball a l'Institut de Reformes Socials I a la ponèri

eia sobre el tema presentada a l'assemblea reusenca I ratificava -

els extrems allí exposats, tot situant aquesta sindicació en l'es-

forç per "organitzar una nova economia". En un món "enrunat pels -

directors del liberalisme econòmic", en el que la guerra havia

"accelerat el procés biològic social" i havia "destruït l'edifici -

d'una economia facciosa i unilateral", la sindicació forçosa havia

de "respondre a l'esperit del moment, a la consagració del nou

dret social que produeixi el principi del treball passional -com -

diu el gran sociòleg en Rivera i Pastor- de l'amor i l'emoció en -

el treball, concebut com una professió que dignifica a l'home i no

com una pena que el degrada i envileix, exclolda l'ombra física —

d'una propietat arbitrària interposada entre la consciència del —

treballador i la totalitat ideal de la indústria, obstruint el rit
• • . - *"""

me de la seva solidaritat humana ascendent, on s'obren per ell les

perspectives de la llibertat". El CADCI i la dependència catalana



en general, segons Josep Ricart, renovaven la petició de._la sindi-

cació forçosa professional "sempre que representi un avenç en le—

gislació social (.,.), sempre i quant no coaccioni l'esper'it social,

fonament bàsic de les organitzacions proletàries; en quant no re—

presenti un obstacle sinó la" canalització social, lïies si la sindi-

cació que es projecta i es propugna ha d'ésser la ma estesa que —

vulgui matar les essències vitals de la nostra personalitat social,

rublerta de nobilíssimes aspiracions d'una Justícia més humana, al-

hora que fas l'intent cobejat d'ofegar l'alt sentiment de lliber—

tat pàtria que ens arbora, nosaltres, els dependents de Catalunya,

ho rebutgem amb tota l'energia que les nostres forces ens ho perme

tin." La CNT, a Barcelona, per la seva banda, protestaria de "toda

sindicación forzosa", en un escrit adreçat al president del Consell

de rrinistres. V. "El Diluvio", 16 de febrer de 1522. La Secció —

d'Organització i Treball, insistiria novament sobre la mateixa

qüestió en formular la Delegació del ¡ïinisteri de Treball un avant

projecte de classificació i agrupació d'indústries, al que tot se-

guit ens referim. Finalment, el resultat d'aquest debat fóra un d_e

cret de "sindicació voluntària". V. -"El Diluvio" del 4 de novembre

de 1322.

(9D7) El Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria -

davant la crisi actual.- "Acció", maig de 1521, p. 2-3. "Encara —

que nosaltres considerem necessària l'actuació de classe? per asso-

lir la integritat de les nostres aspiracions -hi llegim-, creiem

que la gravetat del moment (...) ens obliga a cercar (...) no so—

lucions de classe (...), sinó solucions generals 1 humanes. (...)

Nosaltres creiem aquesta crisi superficial i passatgera. Tenim fe -

en la vitalitat econòmica del nostre poble; 1 aquesta crisi no

afecta a l'arrel de la nostra riquesa. Potser, (...) hauríem de dir

que Catalunya no sofreix altra crisi que la dels esperits. (...)

Durant els anys de la gran guerra, Catalunya ha canviat els produc-

te agrícols i industrials amb riuades d'or i (...), en conseqüència,

es crearen nombroses indústries que semblava el ressorgiment es

plendoró's que venia a deslliurar-nos de les tributacions estrange-

res. IT.es no ha estat així. La creació d'aquestes noves indústries i

el millorament de les ja establertes, no han tingut altra finalitat

que la d'un guany immediat; (...) els beneficis obtinguts (...) fo-

ren entregats imprudentment, portats per una febre malsana d'especu



lacló, a una tributació més onerosa encara, (...) La reintegració

al treball de les nacions (...), 1 la industria de Catalunya i —

d'Espanya tota, en general, deficient, no tan sols per una lluita

comercial per a la conquesta de nous mercats, sinó que, deficient

per a restringir a dins de casa l'acciá d'aquestes nacions. Aquest

és el factor més important del moment actual. En l'esperit de cer-

tes classes, sembla dibuixar-se dos procediments que paral·lela

ment han de portar-los-hi la solució de la crisi d'ara. L'un, és -

una protecció per mitja ce l'aranzel; l'altre una jornada de tre—

ball major i una reducció dels jornals d'avui. (...) Nosaltres som

enemics d'un regim econòmic proteccionista (...) perquè (...) és -

un estancament en el camí ascensional del progrés (...). Però, no

obstant el nostre criteri ben definit, reconeixem les necessitats

del moment que vivim (...). Acotant el cap davant d'aquesta punxari

ta realitat, donem la nostra conformitat en la demanda, urgent, .—

immediata d'una protecció aranzelària- però no una protecció a —-

gratcient; no una protecció amb caràcter ce;neral (...). Hi han in-

dústries que es deuen, en aquests moments, protegir; hi han indús-

tries que una protecció fóra una veritable pertorbació a la matei-

xa indústria. (...) Hem dit que volíem una protecció condicional - -'

(.«.). Volem la condició temps per a evitar un nou estancament; v£

lern, dsmés, una sincera intervenció tècnica com a garantia de que

durant el perioce proteccionista hem ce cercar el màxim millorament

de la indústria que ens permeti concórrer als mercats mundials." -

Respecte del segon procediment, l'informe assenyalava: "(..-.) una

major Jornada de treball no pot ésser avui una solució. (...) Fóra

ara una acció funesta imposar unes condicions per a les quals els

obrers hem lluitat durant anys per a la seva proscripció. En

aquests moments de repressió i odi, de passions bojament deslliga-

des, on les lleis més sagrades són violades impúdicament, on la llei

del talió és elevada a la categoria de divinitat, no creiem lo més

assenyalat fer imposicions, ni tampoc és cap solució llançar milers

i milers d'obrers a la fam. Heu de pensar patrons de Catalunya, —

que tot, en aquest món, regulat per una llei física; d'acció i rea£

ció. I Catalunya no vol aixoplugar més lluites fratricides. Cata—

lunya vol una fraternal solidaritat entre els seus fills. Cert és -

que també els Jornals, en general,han seguit la mateixa ruta (...)

. que el cost de la vida. (...) la revisió dels Jornals en tal cas ha
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d'ésser produïda després d'una manifesta i tangible rebaixa dels -

elements que afectin a les indispensables necessitats de l'home. I

avui aquesta rebaixa no s'ha produït encara; per tant, una reduc—

cid de jornal fóra sotmetre a l'obrer a una repugnable indigència

i no constituiria altra solució" que augmentar el contingent d'he—

tics. Estem convençuts que l'única solució és el repartiment dels

beneficis (...) per ésser lo més just i equitatiu,per ésser la fo£

rna més humana per fer renaixer un interès productiu 1 restablir la

disciplina social que inevitablement, tant necessita la nostra in-

dústria per a reconquerir prestigi i un lloc preeminent en el mer-

cat mundial."

(90S) "Al document publicat per la Unió General de Treballadors -escriu

hom al butlletí "Acció" d'agost de 1921. p. 3- demanant sigues ex-

posada per totes les entitats i molt especialment per les que rea-

litzen una acció cultural el seu parer respecte la situació actual,

el nostre Centre hi ha correspost amb el Document que segueix".

Aquest, signat per Francesc X. Casals i Francesc Flor, com a presi_

dent 1 secretari respectivament del CACCI, subratllava que la "tr_a

dicid liberal del Centre i la significació social de l'estament so_

cial qje representa, el priven de sumar-se a l'atulment general, i

l'obliguen a mantenir, per damunt de tot, la seva serenitat i a s_u

mar-se a totes les accions encaminades a restablir l'imperi d'aque£

ta serenitat en la vida pública. 3en recents -amb motiu de l'atemp_

tat contra la més alta representació" de la nostra ciutat- són els

nostres clams pel retorn de les lluites socials que agiten .la nos-

tra vida col·lectiva, a contenir-se dins les normes establertes —

per l'estat present de civilització a què ha arribat l'humanitat a

costa de cruents sofriments i sacrificis. Públiques i constants —

han sigut les protestes d'aquest Centre contra la intromissió de -

la violència en les lluites d'estaments i d'ideals. Si algun testjL

moni calgués adduir, l'actuació dels nostres representants dins la

Comissió fYlixta del Treball en el Comerç de .Barcelona af'iançaria, -

encara, les nostres paraules. Per a col·laborar'a tota acció enca-

minada a fer prevaldré les solucions Jurídiques coherents amb la -

vida moderna, per damunt de les imposicions de la violència, el ma_

nifest del partit socialista 1 de la Unió General de Treballadors

ens troba,' doncs, al lloc de sempre i amb la consciència desperta."

.. L'escrit, dirigit al "company president del Comitè Executiu del —
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partit socialista", fóra reproduït per la premsa. V., per<exemple,

"El Diluvio" del 26 de juliol de 1921. "Acció" de setembre de 1921,

p.l.

(9C9) La comunicació del Consell Directiu del'Centre al ministre de Grà-

cia i Justícia demanava "La publicació de noves disposicions que -

vinguin a prorrogar, almenys, l'acció legal del Decret relatiu a -

la reducció de preu dels lloguers, la qual vigència està tocant al

seu terme" ("Acció" de setembre de 1921, p. 1 i 2. Paral·lelament,

hom procedia al CADCI a la formació de la Cooperativa d'Estatge, -

com una de les vies d'acarar-se al problema de la vivenda. V., su-

pra,. p.vVé-if- •

El 16 de setembre de 1921, per una altra banda, dins d'aquest camp

d'actuacions, cl Consell Directiu autoritzava la Secció d'Organit-

zació 1 Treball perquè nomenés "el delegat que deu representar al

Centre a les Juntes que celebrarà la Cambra de Llogaters" ("Acció"

de novembre ce 1321, p. 1).

Pel que fa a la lletra del CADCI a l'alcalde de Barcelona, hom denra

nava una actuació de la municipalitat perquè amb mesures fiscals -

sobre els terrenys del casc de la ciutat sense edificar, compel.lis

llurs propietaris a fer-ho i, en cas de resistir-s'hi, cedís a la

corresponent expropiació forçosa a fi de bastir-hi "albergs popu—

lars" o lliurar-les a aquelles persones o empreses disposades a —

construir-hi "habitacions a bon preu i assequibles". V. "Acció" -

de març de 1922, p..3; "El Diluvio" cel 24 de febrer de 1922. Re-

cordi's supra, p. SH[ i la nota 606.

(910) V. la nota 871 d'aquest capítol.

(911) La comunicació era adjuntada als "reglaments, memòries, balanços, -

estadístiques, etc., referents a diversos dels nostres organismes

i també els projectes de reglament de noves institucions que són -

Ja de domini públic", com a resposta al requeriment del fílinisterl

de Treball "per a que l'informessin sobre l'actual desenrotllo del

mateix (del CADCI)r així com de ses projectes immediats".

El CADCI, segons aquesta comunicació, era "una entidad obrera for-

mada por más de ocho mil socios efectivos, pertenecientes a esa —

mal llamada .clase media que, mucho más que de media tiene de estre

ma; asa sufrida y paciente clase que, equidistante de las otras —

dos, francamente hostiles y en abierta lucha encanada y secular,ha
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sentido con ascética estoicismo sus carnes desgarradas por los dar_

dos perdidos o mal lanzados de unos y otros". Els dependents, indi_

cava el comunicat, sofríen les necessitats de l1obrer manual i ha-

vien de viure "una vida ficticia y aparente y (...) vestir su org_a

nismo exangüe y depauperado con el ropaje pomposo y relumbrón del

carnaval social en que se consume". D'aquí que els integrants del

CADCI alcessin la seva "enérgica protesta" a la recerca'de les —

"mejoras de clase". Si fos donat als dependents d'exterioritzar —

els seus sentiments, el CADCI "sería el formidable baluarte desde

donde nos lanzaríamos abiertamente a la conquista de las reivindi-

caciones que nas son tan debidas. Pero vuestros vehementes y ardo-

rosos impulsos están condicionados por la educación y los sentimieri

tos que, legadas par nuestros mayores, constituyen nuestra parti—

cular idiosincrasia. (...) Nuestra labor -la del Centre- (labor in

tensa si las hay) es de paz eminentemente social." El CADCI -pros-

seguia hom-, centrava la seva tasca "en el mejoramiento moral de -

sus afiliadas en particular y ce la clase obrera intelectual en g_e

neral para obtener con él y solo con él, su mejoramiento material.

Ahí están, para demostrarlo, sus esfuerzos para constituir un im—

portante organismo que agrupara todas las entidades similares de -

Cataluña; esfuerzos que han cristalizado en la reciente constitu—

ción de la Federación de Dependientes de Catalunya (...); nuestra

intervención en la Comisión Pfixta del Trabajo de Barcelona y en los

Comités Paritarios, en la Junta Local de Emigración y en todos los

organismos oficiales y privados con miras y orientaciones hacia las

modernas tendencias de sociología (...)" L'esment dels serveis pr£

pis del Centre (Socors mutus, Escoles ffercantils, etc.) i deis que

hom procedia a estructurar (cooperativa de consum, assegurança corn

tra l'atur, etc.), completaven aquest text. V. "Acció" de novembre

de 1921, p. 9.

(912) "Acció" de maig de 1922, p. 2. "Acció" de Juny de 1922, p. 13, es

feia ressò de la campanya que duien a terme les classes patronals

"per aconseguir la modificació dels articles del Codi de Comerç xe_

lacionants amb la suspensió de pagaments", en ocasió de la reforma

d'aquest Codi. Tot aprofitant-ne 1'avinantesa, Organització i Tre-

ball es dirigia a Bertran i ¡Tiusita, llavors ministre de Gràcia i -

Justícia, el març de 1922, demanant "se sirva abordar resueltamen-

te problema publicación tan esperado Código Trabajo. [Ylientras tan-
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to exea esta Seccián que can ocasión reforma Código Comercio sus-

pensión pagos debe también'reformarse título relativo factores, -

dependientes y mancebos, suprimiendo última inadecuada denomina—

ción e incorporando al mismo últimas disposiciones legales que S£

bre la materia posteriormente se han dictado, como son: Jornada -

máxima ocho horas, salarios mínimos proporcionados coste vida, Co_

misiones ¡Ylixtas, etc." Telegrama al que el ministre contestava iin

dicant que la "urgencia aprobación proyecto presentado martes so-

bre suspensión pagos no consiente unirlo importantes y justifica-

das reformas Código de comercio a que se refiere su telegrama re-,

cibido hoy que además gran mayoría depencen Ministerio Trabajo al

que me dirijo". "iT.algrat haver nosaltres recomanat l'assumpte a

diversos diputats -prosseguia el butlletí "Acció" tot comentant el

tema-, els quals han promès posar-se al nostre costat, no confiem

gsns en una solució favorable. Es diu que vivim sota un regim de- •

macratlc p:: r b .en realitat vivim sota la dictadura del capitalisme.

Uns centenars de comerciants i industrials demanen la reforma d'uns

articles del Codi de comerç i ministres i diputats s'apressen rom

a servils criats a complaure'ls; uns' milers de dependents demanen

amb tanta o més justícia que els patrons, la reforma d'uns altres

articles del mateix Codi i els pooers públics ens contesten que no

els amoïnem i que els deixem en pau." també el telegrama del CADCI

a "El Diluvio" del 25 de març de 1322.

(913) Informe de la Secció. L'Avant projecte de classificació i agrupa-

ció d'indústries formulat per la Delegació del Ministeri de Tre—-

ball.- "Acció" de maig de 1922, p. 14-16. Aquest informe insistia

sobre el tema de la sindicació, en termes semblants als que la ma-

teixa Secció havia exposat en altres textos, esmentats un xic més

amunt, criticava que la classificació proposada per l'Avant proje_c

te no seguís la que estava llavors en vigor dintre de la Comissió

(Ylixta, feia algunes observacions sobre la revisió del cens; valora

va la intervenció dels poders públics en la sindicació, repetint -

conceptes expressats anteriorment també: aquesta podia "tenir un -

valor excepcional, si amb ella es pretén endegar jurídicament, la

inevitable transformació social", però si la mateixa tenia com a -

objectiu fonamental "la perpetuació de l'actual estat de coses en -

que a l'obrer se'l considera sols com un instrument de la producció,

al que se li ha de donar el menor Jornal possible, i com un mercat
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de consum en el que s'han de col·locar les coses al major preu —

possible, tinguin ben entès els qui patrocinen aqueixa intervenció

que no aconseguiran res; absolutament res"; i acabava amb aquestes

afirmacions sota el títol Cap al socialisme; "5'ha d'acabar amb la

conjuntura, amb la xamba,, que permet a l'empresari acaparar amb -

poc temps riqueses monstruoses i .que també de vegades l'ensorra en

els abims de la misèria. Transigim, per a evitar moltes injustí—

cies, en que l'expropiació dels instruments de producció es faci -

mitjançant una indemnització, més o menys retallada per un impost

. sabre la fortuna; però aquesta indemnització ha d'ésser únicament

baix la forma de bons de consum destinats a desaparèixer per l'ús.

El treballador ha ce rebre el procucte íntegre del seu treball c_e

purat de la part necessària per a atendre a les despeses generals

de la col·lectivitat, i a la reposició dal capital col·lectiu. No

creiem que l'estímul al treball fundat ert l'egoisme, al qual reco_

neixern que es deuen en bona part els avenços materials d'aquests

darrers segles, desapareix! sota el socialisme. En ell ]'individu

rebrà la seva part no segons les seves necessitats sinó segons el

seu treball, el valor del producte del qual -podrà consumir ell o -

podrà donar-lo a consumir a un altre. Però encara que la ratxa

d'invents i descobriments es debilités quelcom no per això el so-

cialisme ens hauria d'espantar. Tot el progrés industrial dels —

darrsi-s segles, a part de servir per a sostenir una població major,

no ha servit per a acabar amb les guerres; al contrari, ha refinat

més les llurs crueltats; ni ha servit tampoc per a evitar que en -

els països on hi campen els més brillants milionaris hi floreixi -

també la més espantosa depravació i misèria. Corn que tenim una cori

cepció dinàmica de la vida, pot ésser cíclica, no creiem que no p_u

gui haver-hi res més, més enllà del socialisme, però sí afirmem —

que avui dia e.l regnat de l'empresari individual toca al seu fi.

Ja s'ha cobrat amb escreix el paper que ha fet durant aquests dar-

rers segles de pioner de la producció. Els homes han conquerit Ja

el dret de disfrutar amb tranquil·litat dels avenços assolits, sen_

se que s'hagin de martiritzar més els uns als altres per córrer —

darrera un il·lusori progrés."

(914) V., supra, p.kol-óft). El president del Foment del Treball Nacional

convidà el CADCI a l'assemblea que s'hi celebrà el 24 de maig de -

1922 per a "tractar dels projectes tributaris del ministre d'Hisen
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da". "Examinats els projectes i les conclusions aprovades per l'As_

semblea -indicava "Acció" de Juliol de 1922, p. 19-, la Secció Pe£

manent d'Organització i Treball del Centre es creu en el deure

-d'explicar tant als elements que prengueren part a la mateixa com
a les branques totes de la dependència mercantil de Barcelona, que

representa, el Judici que li han merescut uns i altres". En aquest
document, el CADCI enumerava les causes de 1' "actual i formidable

dèficit" de la hisenda espanyola: la "mala administració", l'excés

de funcionaris", a causa del favoritisme, però, sobre tot, a causa

de la guerra del (Yiarroc, la responsabilitat de les classes patró —
nal envers la qual denunciava; "A l'iniciar-se la guerra la totali.
tat dels elements que acaben de votar les conclusions de l'Assem--

blea del Foment, vegeren tan clar com nosaltres que del PP.arroc sols

en vindria (...) dol (...) i un dèficit enorme en els pressupostes
de l'Estat, qual dèficit era lo més segur que havia de traduir-se

en un augment ce tributs. N,o obstant, aquests elements res feren -

per a evitar la catàstrofe; al contrari, per a aparentar un estat
de conformitat amb la política de la guerra, engruixiren i inicia-

ren teta mena de subscripcions 1 organitzaren actes i festes de to_

ta classe. Aquests mateixos elements que a cada moment parlen ce -

la necessitat d'augmentar la producció, res feren per a oposar-se

a la disminució del seu rendiment que la mobilització militar oca-
sionava; no obstant si no fos per la resistència enèrgica del pro-

letariat de tota Espanya, Ja fa temps que en nom dels sagrats Intje

ressos de la producció que sempre tenen a la boca, haurien derogat

la Jornada de 8 hores. Ja sabem que, en el fons, tots aquests se —
nyors (...) aborrelxen aquesta guerra; l'han preferida a una revo_l_

ta popular que tal vegada tenint només caràcter polític s'hauria -

limitat a una reforma més o menys radical de la constitució. En cari
vi de les derrotes de l'exèrcit rus n'ha vingut la transformació -

total de l'economia moscovita. I segurament després de les protes —

tes consuetudinaries, acabaran per pagar els impostos que ara com-

baten perquè, a part de que molts d'ells podran ésser repercutits -

sobre els consumidors, aquells que realment rebaixin llurs benefi-
cis seran considerats con una prima d'assegurança per al sosteniment

de les institucions fonamentals de l'actual període de l'evolució

econòmica, ' les quals tot 1 condemnant a un enorme percentatge de la

població a un nivell de vida balxíssim, estan molt lluny d'assegu-
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rar la tranquil·litat i la felicitat dels qui gaudeixen de llurs -

privilegis. Fins a quin punt estan ara aquestes forces capacitades

per a protestar contra l'elevació de tributs? De les responsabili-

tats en què han incorregut n'estem nosaltres' completament exempts.

Setmanes després d'iniciar-se la guerra, el Consell Directiu del -

Centre, malgrat la suspensid de les garanties constitucionals i S£

breposant-se al període de terror que a Barcelona regnava, endreça_

va a la mancomunitat de Catalunya, en document memorable, la seva

protesta contra la guerra africana (V., la nota 151 d'aquest capí-

tol)." L'escrit es referia després a la contribució sobre les uti-

litats del treball i les cèdules personals, del que n'hem fet es~

ment más amunt, com hem indicat, 'així com a tota la política tribu

taria espanyola, manifestant-se en termes semblants com ho faria -

la Federació de Dependents de Catalunya el Juliol de 1922 (V., su-

pra, p.c¿2-5¿3), crítica que feia des de la perspectiva de consumi-

dors, assalariats i com a "naturals titulars que sam, en unió r'e r.

les altres forces productores riel país, de la totalitat de l'uti—

llatge de la producció de Catalunya. Encara'que des del punt d'obir

de les lleis espanyoles tot aquest utillatge està avui vinculat en

unes quantes mans, nosaltres el considerem patrimoni de tot el po-

ble de Catalunya, que és qui amb el seu esforç l'ha creat, i a les

mans del qual anirà a parar." D'aquí la defensa d'una política fi_s

cal que no malmetés aquest patrimoni, la condemna d'aquells mèto-

des sindicals basats en "el sabotatge i la destrucció", í la neces_

sitat que "tant la Federació con els centres federats", exercissin

un "rigurós control sobre tota l'economia de Catalunya, la direc—

ció de la qual, ben desastrosa per cert, rau avui a les mans dels

capitalistes", en "totes les fases del procés productiu de la ri-

quesa i na únicament en el moment de la seva distribució". La poL£

tica tributària espanyola que sacrificava els interessos de la in-

dústria i del comerç als agraris i ramaders, era deguda a l'exerci_

ei del poder polític per part de 1'"exèrcit" i del "capitalisme",

però un capitalisme "el més endarrerit i el més rutinari", el "que

té les grans propietats territorials", i que "odia ferotjament, -

tal vegada per raons de caràcter ètnic, al sector del capitalisme

més avançat que explota, principalment, la indústria", la "indús-

tria de la perifèria". Davant dels projectes tributaris pendents

de discussió, l'escrit cridava'"totes les masses d'obrers i de de-
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pendents de Barcelona i de Catalunya per a què cuitin de capgirar

uns projectes que tan funestos ens han d'ésser", i re'coneixia la -

superioritat del "capitalisme industrial" sobre el primitiu i agr_a

-ri que governava, si bé era igualment -explotador respecte de la --
classe obrera. "Per això l'obra tributaria del capitalisme vindrà

sempre informada d'un esperit incompatible amb la veritable justí-
cia social". La reivindicació de l'ideal socialista completava fi-

nalment aquest text. V., també, "Acció" d'abril de 1932, p. 26.

(915) V."El Diluvio" del 4 de maig de 1922.

(916) V. "Acció" de gener de 1923, p. 17.

(917) "Acció" de maig de 1923, p. 2. El telegrama esmentat demanava la -

suspensió de 1'"aplicación Real Crden sobre contabilidad, que anu-

lará de hecho asociaciones para estudiar mejor asunto y atender ob
servacianes entidades afectadas".- "El Diluvio" del 17 de març da

1923. Altres entitats també protestarien contra aquesta. R. C. corn -r

l'Associació de la Dependencia Mercantil (''El Diluvio", 20 de març

de 1923). , •

(918) Així, el 5 d'abril de 1921, el'Consell Directiu del CADCI votava -

la quantitat ce 5CG pts. per a la subscripció a favor d'aquests —

acomiadats i obria una subscripció, entre els socis del Centre, en
la mateixa direcció, alhora que assabentava d'aquests acords al Sin

dicat de Dependents de Banca i 3orsa, tot comunicant-li "que el -

Centre esta a disposició d'"ells per a l'organització d'actes o con

tribuir a fer gestions encaminades al mateix fi".- "Acció" de maig

de 1921, p. 2; "El Diluvio", 12 d'abril de 1921. "El Diluvio" del

24 de novembre de 1921, publicava una nota que demanava als "em

pleados de Banca y Bolsa del Banco de Barcelona que se hallen en

situación precaria pueden dirigirse por escrito, si desean asocia£
se, al socio n? 12.345 del CADCI".

(919) V., supra, p.É i t i, sobre tot, la nota 871 d'aquest capítol. A co-
mençaments d'agost de 1921, per una altra banda, el CADCI acudiría

a una reunió d*entitats convocada pel Sindicat d'Empleats de Bari

ca i Borsa, per a tractar "de la campaña a emprender para extender
a las clases medias el real decreto sobre el seguro popular oblig_a

torio, que, como es sabido, solo alcanza a los asalariados con ha
beres inferiores a 4.000 pesetas". En aquest sentit hom decidiria

decidiria d'elevar una proposició a la Comissió íílixta. V. "El Dllu
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vio", 6 d'agost de 1921; "Acció" de setembre de 1921, p. 1. Segons

aquest butlletí darrer, el 22 de Juliol de 1921, el Consell Direc-
tiu del Centre acordaria d'"adreçar un comunicat al president del

-Sindicat d'Empleats de Banca i Borsa de Barcelona demanant la rec-

tificacid d'un article publicat en El Diluvio en el qual s'incloia
-equivocadament- al Centre en la Comissió d'entitats encarregades

d'intervenir en la revisió dels comptes de Beneficiencia cels em—

pleats de Borsa en vaga". "El Diluvio" citat.és el del 19 de ju

liol de 1921.

(920) "El Diluvio" del 17 de maig de 1921, d'aquesta manera, anunciava -
l'inici d'aquesta campanya amb un míting que se celebrava el 21 de
maig de 1921 i en el que hi participaven Ricart i Sala, en nom del
CADCI i Francesc X. Casals per la Federació de Dependents, entre -

.altres representants de nuclis de dependents, a part d'un delegat

de l'Agrupació Socialista ce Barcelona del PSCE i de la Unió Gene-
ral de Treballacors, probablement a causa que la Unió Ultramarina.

pertanyia a la UGT, segons "El Diluvio" del 20 de Juny de 1922. V. i

sobre aquest míting,"El Diluvio" del 17 de maig de 1922; "El Dilu-
vio", 2u de maig de 1922; i "El Diluvio", 23 de maig de 1922.

(921) El Centre assistiria a una reunió al domicili d'aquesta entitat —
per a tractar d'aquesta qüestió, el 10 de Juliol de 1923,' i forma-

ria part de la ponència encarregada de dur a terme la tasca corres_
ponent, a través del membre del Cremi ce Transports 1 Duanes,

Lluïs Vendrell. V. "Acció" d'agost de 1923, p. 15. ."El Diluvio" -

del 24 d'abril de 1923; "El Diluvio" del 29 d'agost de 1923; "La
Veu de Catalunya" del 18 de Juliol de 1923; "La Veu de Catalunya"

de 7 de setembre de 1923.

(922) V. "Acció" d'abril de 1922, p. 16 "Acció" d'abril de 1922, p. 17;

"Acció" de maig de 1922, p. 16. V., supra, p. H5?-f£f. Pel que fa

als comentaris que la Secció d'Organització i Treball publica sobre
el tema, V. la nota 160 d'aquest capítol.

(923) V., supra, p.MSf-féO, i $Z\

(924) V., supra, p.M6<5-f£|.

(925) "Acció" de març de 1921, p. 1. .

(926) per la set'mana anglesa ("Acció" de setembre de 1918, p. 10; "Acció"

de setembre de 1919, p. 11; "Acció" d'octubre de 1919, p, 7); a fa
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vor dels miners vaguistes ce Riotinto ("£1 Diluvio" del 19 d'octu-

bre de 1920, "El Diluvio", 11 de desembre de 1920, "Acció" de no-

vembre de 1920, p. 1; "Acció" de desembre de 1920; "Accid" de fe—

.brer te 1921, p. 5; "Acció" ds marc de 1321,' p. 1; o mostrant la -

seva satisfacció per l'amnistia d'Andreu (Ylartí ("El Diluvio" del -

28 de juliol de 1923; i "Acció" d'agost de 1923,.p. 16), etc.

(927) V., el capítol quart, p. ¿QÇ .

(928) "íf.alaluradament aquell any -el 1915- aquests propòsits no aconse—

guiren encarnar-se en la realitat. Fem tots que enguany la celebra

ció, per part de totes les modalitats de la dependència comercial,

de la Festa del Primer de maig, sigui un fet imponent que demostri

a tothom la nostra voluntat professional i la nostra Idealität de

redempció invocaces des d'aquestes pagines B anys en darrera".-

"Acció" d'abril de 1923, p. 16.

(929) "Acció" de març de 1923, p. 12-13, "De la llista de festes i feste

tes que se celebren durant l'any, només la festa del Primer de [Y'aic

-prosseguia el mateix escrit- és decretada per la voluntat de les

classas treballadores; respecte les demés, les unes són senyalades

par IBS esglésies de les religions positives, les altres pels ele-

ments capitalistes que detenten la governació dels estats. La gran

vàlua de la festa del Primer de ÍYlaig esta precisament en aquest —

fet; que no ha sigut prescrita per cap poder exòtic a les masses -

treballadores, que no ha sigut estatuida per esperit de misericòr-

dia, sinó que ha sigut establerta I consolidada pel sol poder dels

treballadors organitzats. La festa del Primer de iïlaig és l'exteriCD

rització de la voluntat dels treballadors de deixar d'ésser un sim

ple instrument dels plans, de les cobejances, de les ambicions que

abriguin individus de les altes classes socials; assalariats per a

llurs fàbriques, carn de canó per a les batalles de les guerres—

llurs..." El mateix butlletí reproduïa també un fragment d'un lli-

bre de Rovira i Virgili sobre la festa del treball que el periòdic

"Lluita" del 15 de març de 1923, p. 1, també transcrivia.

(930) Afirmació obrerista; 1er, de maig' de 1923.- "Acció" d'abril de —

1923, p. 17-18. El primer de maig, assenyalava aquest article, ha-

via d'ésser "una demostració de les nostres forces". Les reivindi-

cacions fins aquells moments assolides -descans dominical, Jornada

de vuit hores, sous mínims 1 reconeixement del dret a gaudir d'uns
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dies de vacances-, necessitaven "ser defensades contra l'egoisme

de bon nombre d'individus de la classe patronal". Solament la SOT

lidaritat permetria que la lluita dels treballadors no fos supera_

da per les maniobres patronals. "Si el fet de l'associació és ve-

ritable i no simplement nominal, la resta de la població obrera no

es prestarà aleshores a substituir els companys vaguistes. (...)

I davant d'aquesta perspectiva, l'amo, el director, s'hi mirarà —

una mica a respondre negativament a les demandes dels seus depèn—•

dents. Aleshores ja no seran possibles Jornades aclaparadores ni -

sous de fam; tendes i despatxos sense higiene ni inhumans acomiad_a_

ments. L'empresa que no pugui fer front a les despeses necessàries

per a que els seus dependents visquin com a homes, que plegui."

(931) "Setmana anglesa, vacances sense sistema del suor, fixació del ter

mini d'acomiadament amb relació al número d'anys que el dependent

ha treballat en la casa, assegurances a càrrec de l'empresa contra

rnalaltie i la mort, pensions per a La vellesa, participació en els

guanys, no en la forma clàssica i aburgesada que cada casa conce—

deixi als ceus dependents unes engrunes Cel seu balanç, sinó reten

ció de la més grossa quantitat possible del:-, beneficis que cada em

presa realitzi (...). Constitució arnb aquests beneficis, d'un fons

destinat a ésser repartit entre tots els individus que dediquen —

llurs activitats a la funció comercial, sense distinció de catego-

ries ni de cases, i en proporció a la importància de treball que -

realitzen, mesurada pel sou o assignació que cada mes cobren...

Extensió d'aquestes regles a les altres branques de l'activitat —

econòmica de Catalunya i solidarització dels interessos de tots els

productors que les integren..."

(932) Ramon Rucabado havia de mostrar la seva protesta per aquestes cri-

des del butlletí "Acció" dels mesos de març i d'abril de 1923, a -

celebrar la festa del primer de maig, en una lletra dirigida al —

president del CADCI i publicada a "Catalunya Social" del 28 d'abril

de 1923, p. 5; "Com a soci del Centre, i com a dependent de comerç

que soc, dec elevar davant vostre la meva protesta tan respectuosa

com enèrgica, per la invasió que 'aquesta propaganda socialista re-

presenta en el terreny de la consciència religiosa de molts socis,

o almenys de la meva. La literatura marxista que a tot drap d'un -

quant temps ençà el Centre empra en periòdics i proclames, topa
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-tal volta sense .deliberat propòsit per part d'alguna- però topa -

de fet, amb la fe catòlica de molts membres, o almenys amb la meva.

ES impossible la coexistència en un mateix individu, de l'espiri—

-tualisme cristià i del materialisme històric generador de les idees

que actualment nodreixen els esperits d'aqueixa entitat. La festa

-o per més exactament parlar- la vaca del 1er de-maig, oi més amb

l'expressa significació que li voleu dar, representa l'exaltació —

d'una doctrina revolucionària, a la qual no m'és lícit adherir-se.

(...) Aqueixa suspensió del treball el 1er de maig representa l'ac-

ceptació de l'ideari socialista, si no és també la de l'ideari dels

qui han estat sempre els apòstols més inflamats d'aquella festa: —

els àcrates." Després de remarcar que ell no aturaria la feina el -

primer de maig com a conseqüència de les seves creences, Rucabado -

convidava el president del Centre"a reflexionar, abans d'entrar

als camins envers els quals esteu arrossegant el Jovent mercantil -

de noatra terra". - .-

(933) "Acció", maig de 1923, p. 14-16. V., també,"La Tralla", 28 d'abril

de 1923; "Acció" de Juny de 1923, p. 20; "Lluita", 15 de maig de --

1923, p. 11-12. (Demori a general'del secretari, Ja esmentada, a "Ac-

ció" de Juliol de 1923, p. 22. "Anales", abril-maig-Juny de 1923,

p. 225. La sessió esmentada de la Comissió ÍTixta, se celebrà el 16

d'abril de 1923.

V., també, "El Diluvio" del 27 d'abril de 1923, que publicava una -

nota de l'Associació de la Dependència fïlercantll que mostrava el —

seu disgust pel fet de les votacions d'alguns dependents contra la

festa del primer de maig, i del CADCI que tot responent a interro—

gants de "muchos socios", remarcava que tots els seus representants

a la Comissió ff.lxta havien votat a favor de la .festa; "La Veu de C£

talunya" del 27 d'abril de 1923 en el mateix sentit; "El Diluvio" -

del 28 d'abril de 1923, "El Diluvio" del 29 d'abril de 1923 que coin

tenia també una nota de .la Unió Professional de Dependents i Empleat:

de Comerç, tot Justificant les raons dels seus representants per a

votar en contra, per qüestions de competencia i dificultat de fer -

efectiva la mesura; "El Diluvio" del 1 de maig de 1923, que trans—

crivia una nota de l'Associació Ferratera, que manifestava que

aquest afer no s'havia d'haver dut a l'organisme paritari, "limitary

dose los dependientes a dejar de acudir a despachos y almacenes",

si bé els seus delegats a la Comissió mixta havien votat favorable-
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ment a la festa del treball, donava els noms dels qui havien votat

negativament i, en contra de l'afirmació de la Unid professional -

de Dependents i Empleats, assegurava que s'havia "discutido,largo

-y ampliamente, el fondo de la cuestión' de referencia, manifestánd£

se ostensiblemente contrarios a ella los que se mencionan anterlO£

mente" (segons la nota de la Unió Professional, les seves al.lega-

cions eren formals, no de fons), i finalment anunciava que l'any -

següent, els seus afiliats farien la festa efectiva "dejando de —

acudir al trabajo"; "El Diluvio", 5 de maig de 1923; etc.

(933 Bis) CRIERA CRUZ, P.- Catalans abans que dependents.- "Lluita" del

15 d'abril de 1923, p. 6. "Es per.això'-indicava també Criera- que

sols devem plantejar els plets en el terreny fonamental de la nos

tra personalitat catalana. Es preferible retardar la consecució —

d'un avantatge abans de perjudicar-la admetent-la d'una manera mi-

grada i no en la justesa i proporció que ens correspon. Dintre la

característica nacional sentim un gran respecte per tutes les rr.ane- .

res de pensar i una gran tolerància amb les idees que fins no s'a—

vinguin poc ni molt amb les que nosaltres professem mentre tinguin

un caient català. Però mai per mai no consentirem que vinguin a in-

fluenciar la vida social mercantil catalana aquells que abans que -

tots es senten estanys a la nostra terra i vulguin imposar-nos unes

ideologies totalment diferents de la nostra ètica." Pau Criera era

també soci del Centre i les seves idees representaven ben bé la men_

talitat de bona part dels animadors del CADCI ID anys enrera.

(934) CARD'JS, J.- Lo primer.- "Lluita", 15 de maig de 1923, p. 6-7. As-

senyalem aquí, finalment, sobre el tema del primer de maig, que a -

la reunió d'entitats celebrada a la Unió Professional d'Empleats i

Dependents de Comerç, el 10 de Juliol de 1923, 'abans esmentada (V.

la nota 921), per a tractar del treball intensiu, com a qüestió prè

via, els representants d'Organització i Treball del CADCI, "mani—

festeren llur desig que 'amb ocasió del primer de maig de 1924 se pp_

sessin d'acord totes les entitats d'empleats de comerç per tal de -

constituir un front únic que ens permetés a tots poder celebrar la

Festa del Treball". Tots els reunits s'hi mostrarien "conformes", -

"inclus els companys representants de. la Unió Professional", els cíe

legats de la qual havien votat en contra a la sessió del 16 d'abril

\ de 1923 de la Comissió Mixta, • carn niés amunt hem indicat (V. p.6f£ ),
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(934 Bis) Juntament amb Ràfols i Camí, figuraven a la nova Junta, David

Ferrerons i Freixas, Enric Rafel i Surell, Josep Royo i Crespo, —
Joan Pons i Çuilés, Gumersind Sonda 1 Tejeiro, i Antoni Lloret i -

Fumanal.- "Acció" -de juliol, de 1923, p. 25.

(935") El 9 de juliol de 1923, es reunia el ple de la Secció d'Organitza-

ció" i Treball, que acordava, tot "fent ús de.les facultats regla—

mentarles", d1"augmentar durant cinc mesos la quûta a favor de la

Caixa" (de.0*25 pts. es passava "transitòriament" a C'40), i, "si-
multàniament, una reducció en els subsidis per atur forçós, no su-

perior al 50% del subsidi actual ", tot atorgant un "vot de can

fiança plena al Comitè" perquè, d'acord amb la junta de govern de
la Secció, apliqués aquesta autorització, "amb tot comedimant", i
acceptant "el criteri exposat pel company Ràfols consistent en re-

duir fins al GCÎJ, el 70% que avui es paga de subsidi", a fi de po-
der aspirar als beneficis que l'Estat atorgava als organismes

d'aquest calie 1 "consolidar d'una manera definitiva la situació -

econòmica de la Caixa".- "Acció" d'agost de 1923, p. 15; "Acció"

d'abril de 1932, p, 29. V., supra, p.H440.>. fïlemòria del Corr.ité de -

la caixa contra l'atur forçós.- "Acció" de Juliol de 1923, p. 22-23,

(935 Bis) "Acció" d'agost de 1923, p. 14; i "Acció" de setembre de 1923,

p. 16.

(936)' "Acció", d'agost de 1923, p. 14. Aquest butlletí consignava, "entre

parèntesi" que l'esmentada federació, "la qual fou fundada precisas

ment a la nostra ciutat l'any 1862", acabava de "publicar una fulla

de propaganda societaria escrita en un pulcre i bell catalanesc".
Celebrem que aquesta organització si bé vella pels anys sigui jove

pel seu esperit." "El Diluvio", 7 de juliol de 1923.

(937) El conferenciant afirmaria que "negava les races nacionals i que np_
més admetia una raça humana racional; les races nacionals són inven

tades que corren desbocades per Europa volguent arrossegar de nou -
darrera d'elles les multituds humanes per a portar-les cap els es—

garrifosos camps per un poble per oprimir-ne d'altres. La veritable

diferència entre els homes és, doncs, la intel·ligència." Assenya—

larla després que els "homes passen per tres fases: feudalisme, de-
mocràcia, socialisme; els pobles per altres tres: imperialisme, na-

cionalisme, internacionalisme. Perquè l'home arribi al socialisme,
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que és la perfecció, cal un période llarg de refinament, fins as—

solir el véritable sentit d'humanitat." Examinaria més endavant —

"l'imperialisme, que és la submissió d'uns pobles per altres, de—

.tallant el de cada poble, entre altres- el d'Espanya. Per arribar a

. l'internacionalisme, que és la perfecció, cal que totes les nacio-

nalitats siguin ben diferenciades".- "Acció" d'agost de 1923, p. -

14-15.

(938) Esmentem també altres conferencies pronunciades al CAOCI, con la -

de Joaquim Salarich sobre l'"averiosi i les seves conseqüències S£

cials" el primer de maig de 132L ("El Diluvio", 1 de maig de 192C),

a la del ferroviari Ildefons Sanz i Domínguez sobre "considera

cions en pro de l'elevació de tarifes de transport, el 1C d'octubre

de 192G ("El Diluvio", 9 d'octubre de 1920).

(939) Així, la tardor de 1920, Organització i Treball procedia -a la re-

forma del "reglament regulador del funcionament de la Secció ("Ac-

ció" d'octubre de 192Ü, p. 7-5).

(940) V., supra, p.Hfl-W Ç .

(941) £1 Consultori Jurídic, continua al llarg de tot aquest période en

mans de l'advocat Lluis ffassot i Balaguer, que atenia gratuïtament

els socis, els dimarts de 1C a 11 de la nit, segons recordava peri£

dicament el butlletí "Acció".

(942) V., supra, p.'-ft S i la .nota 934. El 10 de Juny de 1921, la junta ĝ

neral d'Organització i Treball, aprovaria una proposició presenta-

da per Carles Huguet, J. iT. Tarrats 1 Josep ÍYi. Feliu i Codina per -

a la creació d'aquesta Caixa, i nomenaria una ponència, formada

pels signants 1 Antoni Vallejo i N. DTontaner, "per a què calculin -

i redactin les condicions amb que el socor hauria d'ésser concedit"

("Acció" de Juliol de 1921, p. 5). El 24 d'agost de 1921, la ponèn-

cia lliurava els resultats del seu treball que es concretaven en un

projecte de "reglament per a l'atur forçós" ("Acció" d'octubre de -

1921, p. 8-10), que era debatut i aprovat per una Junta general ex-

traordinària, celebrada el 9 de novembre de 1921. El nou servei fó-

ra dirigit i administrat per la Junta de govern d'Organització 1 —

Treball, i tots els socis actius del CADCI havien d'estar-hi ins

crits amb una quota de 0*25 pts. per associat, la qual, Juntament -

amb les subvencions que es rebessin, formarien els cabals de la
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"institució mutual". El "subsidi per atur forçós, durant tres.me—

sos consecutius", fóra "igual al 70% del sou últim que percibía el

soci", sempre que aquest tant per cent no fos superior a "dues cen_

tes pessetes mensuals que com a màxim se concedeix". "Acció" de n£

vembre de 1921, p. 1; "Acció" de desembre de 1921, p. 1, i 10-12;-

"Acció" de gener de 1922, p. 10; "El Diluvio", 8 de novembre de —

1921; "El Diluvio", 9 de novembre de 1921; "El Diluvio", B de desem

bre de 1921; "Acció" d'abril de 1922, p. 13-15; "Acció" de maig de

1922, p. 16, que donava els noms dels primers sol·licitants del —

subsidi (14) i dels primers lliurats (9); "Acció" d'agost de 1922,

p. 20.

El 17 de gener de 1922, una nova Junta general extraordinària de -

la Secció reformaria el reglament per a millorar "amb qualques re_s

triccions la seva situació, econòmica". Per a la direcció de la

Caixa contra l'atur forçós, que en el .nou reglament apareixia Ja -

amb aquesta denominació -a l'interior no hi figurava el terme

"caixa"-, la Junta de govern de la Secció pooia delegar les sev^s '

funcions en un Comitè, format per un représentant de "cada una de

les agrupacions de la Secció presidit pel vocal de lïlercat del Tre-

ball de la seva Junta de govern". Per a gaudir-ne, calia haver co-

titzat durant 12 mesos com a soci actiu i estar al corrent del pa-

gament, que la casa on s'esdevingués l'atur fos la mateixa que fi-

guras a la llista de les cases en les que prestaven llurs serveis

els socis actius del Centre, el que implicava posar sempre en ce—

neixement de la Comissió Permanent de Cens el lloc de feina, requi_

sit que de no complir-se comportava una deducció del 25% de cada -

pagament de la Caixa; aportar una sèrie de dades de la casa en la

que treballava per darrera vegada amb alguns extrems afegits als -

que figuraven a l'antic reglament; a l'igual.que al reglament ante

rior, estar inscrit a la Borsa de Treball del Centre; i que fes —

dos anys que hom treballés com a dependent (en lloc d'un i 18 me—

sos seguits en una mateixa casa (abans vuit). Hom intentava d'assez

gurar-se contra possibles enganys i es precisava com en l'anterior

els casos en què no podia percebre's subsidi. V. "Acció" de febrer

de 1923, p. 15-16; "Acció" de març de 1923, p. 18-19. memòria del

Comitè de la Caixa contra l'atur forçós.- "Acció" de Juliol de —

1923, p. 22-23; rnemcíria del Consell Directiu corresponent a l'exer-

cici 1922-1923.- "Acció" de Juliol de 1923, p. 3-4.
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Els diversos comentaris que faria el butlletí "Acció" del Centre a

aquest nou servei, servirien per a rsfemar novament les posicions

del CADCI: "La significació netament obrerista i de reivindicació

-dels drets del nostre poble a ésser lliure que té el nostre Centre
i que com dues deus inestroncables que li donen vida i força"

("Acció" de setembre de 192.1, p. 16). "Fílentre el. món econòmic es -

regeixi per la lliure concurrencia i es reguli per la monstruosa -

immoralitat de l'oferiment i la demanda, és impossible cap solució.
(...) és precís que les organitzacions obreres actuin en el sentit

d'intervenció i control prop de les classes que detenten la nostra
riquesa, per a assolir el nostre desig, desig de Justícia, de tans_

formació social. El rernei absolut' està en la internacionalització

de les primeres matèries i en la socialització de la producció, és

a dir, el "triomf del col.lectivisme." ("Acció" de desembre de 1821,

p. 10).

(943) V. la p. S C, í i S9si i IGS notes 344 i 37C o'aquest capítol.

(944) V., supra, p.££f-ty. La seva funció era portar el dia el cens gremial.

Un dels avisos que aquesta comissió publicava a "Acció", el setem-
bre de 1922, p. 1C, indicava: "Havent observat també que figuren -
com a socis actius del Centre bon nombre d'operaris de diferents -

oficis, hem de manifestar-los-hí que si bé veiem amb molt gust llur

col·laboració a l'obra general del Centre (la qual molt els hi es-
timaríem propaguessin entre llurs companys de sentiments català

nescs), deuen fer-ho en concepte de socis protectors de les Escó—

les (Ylercantils Catalanes, mai com a dependents del comerç o de la
indústria. Per tant, preguem a aquests companys vulguin donar les
ordres oportunes a Cficines per a que s'efectuï el canvi".

(945) "Acció" d'agost de 1921. p. 1. '

(946) Joan Torrens Dagés fóra elegit vocal del CADCI a l'esmentada Jun-

ta, per a la participació del Centre a la qual, Ramon Albó i fïiar-
tí faria una "activa gestió". V. "Acció" de setembre de 1921, p.l;

"Catalunya Social", 13 d'agost de 1921, p. 12; "Acció" de febrer -
de 1922, p. 11-12.

(947) Aquest cop, però,el CADCI no assoliria el seu propòsit, car el mi-
nistre d'Hisenda contestaria negativament al telegrama d'Crganitza

* . "™*

ció i Treball que demanava "que amb ocasió reforma Junta Aranzels
i Valoracions", se servís designar el CADCI "per a nomenar vocal -
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obrer", a causa d'"haver rebut la vostra petició després d'haver -

resolt la reforma de la Junta d'Aranzels que no veig 'medi de poder

ampliar". V. "Acció" d'octubre de 1921, p. 10-11; "Acció" de novem
bre de 1921, p. 1 .

(948) El Centre, assenyalava "Acció" de 'juny de 1922, p. 12-13, "ha fet

les gestions perquè poguéssim tenir dret a les representacions que

aspiràvem" i, en conseqüència, presentava candidatura a les elec—

cions per minoria d'aquest organisme. V., també, "Acció" de Juliol

de 1322, p. 23. El 1923 el CADCI tornaria a presentar-se per mino-

ries ("Acció" d'abril de 1923, p. 2 , i "La Veu de Catalunya" del

23 de març de 1923), si bé ignorem en un cas i en 1»altre els. re—
súltats electorals.

(949) "Acció" de juny ce 1922, p. 12.

(950) FLCR I PARERA, F.- ÍYlembria de les tasques realitzades curant el pé-

riode ce 1921-1922.- "Acció" de Juliol de 1922,p. 1-4. V., supra,.....'

p. S'í-1 •

(951) V., l'oposició de Rucabado a aquesta corrents entre els dependents,

al seu llibre, recull de diversos articles seus, publicats entre -

1919 1 1920, Angoixes Socials.- Barcelona, 1923. "Es comença a pa£

lar als dependents d'esperit de classe, de missió social de classe,

de consciència ce classe, de solidaritat de classe... Doncs això,

encara que es digui sense amenaces, és sectari; tota aquesta lit_e

ratura és, per definició, revolucionària." (p. 162)

Recordem les posituras ce Rucabado davant la decisió de Centre

d'afegir-se a la commemoració de la festa del primer de maig, con-

tra la decisió de la Federació de Dependents d'anar a la vaga, en

ocasió del conflicte bancari esmentat a Sabadell i Terrassa, con—

tra l'ingrés de la mateixa Federació a la Internacional sindical -

' d'Amsterdam, etc. El periòdic que dirigia, "Catalunya Social" és -

un bon exemple d'aquesta literatura davant del moviment obrer i rie

la radicalització social de la dependència. V., també, del mateix

Rucabado, El Sindicat 1 el Casino.- Barcelona, 1923; Entorndel —

Sindicalisme.- Barcelona, 1928. Infra, p.£3f • V. la nota 59 del -

capítol primer.

(952) V. la nota 237 d'aquest capítol.

(953) "La dependència de Catalunya -acabava aquest text- per mitjà dels .
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seus digníssims representants ratificaren el nostre concepte de la

situació del. dependent i cel criteri a seguir en l'acció d'aquest.
Varen ésser aquestes manifestacions la consagració de l'estreta i

gerrnanívola compenetració que la Federació de Dependents de Cata-
lunya, ha anat realitzant per poder dintre de poc temps fer mate-

rial i espiritualment el front únic de la nostra classe, que equi-

val a dir, el començament del nostre triomf."- "Acció" ce juny de

1322, p. 12.

(954) Segons manifestació ce Jordi Arquer.

(955) V. BARATECH, A.- Los sindicatos libras en España. Su actuación. Su
ideario. - Barcelona, 1327. En aquest camp'el més important era el

Sindicat Lliure? Professional de Banca i Borsa, constituí't el 17 de

juliol 1922. V. DCtflNGUEZ RAff.CS, 3.- El sindicalismo en la Banca y

la futura revolución social.- Barcelona, 1923. El Sindicat Lliure

[ï.ercantil se constituiria també el 1922. Així "El Diluvio" del 27

de gener ce 1323, indicava que aquest dia, al vespre, el "Sindica-
to Libre Profesional Mercantil celebrará asamblea general (...) pa_

ra dar cuenta del "ovimiento económico-del Sindicato desde su cons_
titucicn, renovar la Junta directiva y acordar la actuación a se—

guir en lo sucesivo". Pal que fa a 1'actuació d1ambdós sindicats -
lliures a la Comissió ¡Ylixta enfront de les altres agrupacions de -

dependents, a la Comissió fí'ixta, durant els anys de la dictadura de

Primo de Rivera, V. "Acció" d'abril de 1932, p. 29-3C. Pel que fa

al CADCÏ i als sindicats lliures, V. LLADCNCSA, m.- FERRER, J.- Na_-
cionalismecatalà i reformisme social en els trebal·lacors mercan—

tils a Barcelona entre 1903 i 1939.- op. cit., p. 3G4 i sgs.

(956) "Ja durant els anys 1916-1921 es posà de manifest a les assemblees

del Jove Sindicat íïlercantil que la immensa majoria de treballadors

del comerç no experimentaven cap suggestió per la ideologia anar—
quista, com ho demostrà el nomenament de dirigents d'altres tenderi

cies o simplement sindicalistes no anarquistes".- SANS CRENGA, ÍY1.-

Els treballadors mercantils dins el moviment obrer català.- op. cit.

p. 110. fil. Sans fóra un dels protagonistes de la sortida, posterior,
durant la República, del Sindicat mercantil de la CNT.

(957) V. el capítol quart, p. ¿/¿t̂ -iĵ  . Segons Estanislau TCaqueda, del Sin

dicat [Mercantil, en un escrit publicat a "El Diluvio" del 24 d'a-

bril de 1920, Los dependientes de comercio. ¡Pido la palabra!,



aquest sindicat fou fundat el gener de 1918 i estava estructurat
en tres seccions: empleats d'escriptori, dependents de comerç i •

mossos cobradors.

(958) V., supra, p.^Gl •

(959) "La clase mercantil de Barcelona -anunciava una nota del Sindicat

Unie [Mercantil- va a proceder a la reorganización de su Sindicato.

El próximo domingo -26 de novembre de 1922- tendrá lugar una gran
asamblea a fin de elegir su junta administrativa y regularizar su

actuación". V. "El Diluvio", 24 de novembre de 1922; "El Diluvio",

25 de novembre de 1922. Suspesa aquesta reunió, se celebraria de-

finitivament el dia 29 de novembre. V. "El Diluvio" del 26 de no-

vembre de 1922; "El Diluvio" del 28 de novembre de 1922; "El Dilu
vio", 1 de desembre de 1922; "El Diluvio", 3 de Desembre de 1922.

(96C) Una assemblea extraordinària d'aquest sindicat, el 7 de gener de -

1923, decidia ce i-odificar alguns cels articles dels seus estatuts

i la seva denominació. V. "El Diluvio", 11 de gener de 1923.

(961) "Acció" de maig de 1923, p. 16-15.

(962) "El Diluvio", 21 de gener de 1923; "El Diluvio", 24 de gener de —

1923. La daoa que Xifort era soci del CACCI la dóna Ramor. Rucabado,

en un article que criticava la conferencia de Pestaña, a "Catalunya

Social" del 3 de febrer de 1923, p. 11-12, i que titulava Una lli-
çó de? sabotatge donada als dependents de comerç. L'articulista, —

amb tot, indicava que les dades de la conferència així com .el seu

axtracte, les treia "dels diaris de l'endemà".

(963) CLIVELLA, P.- Sectarisme.- "Lluita", 15 d'agost de 1923, p. 11-12.

"Encara que l'articulista fa notar que sols exposa la seva partíeu

lar opinió -assenyala també aquest escrit-, cuita a dir també que
aquesta pot és.ser la de tots els obrers catalans. Demés, essent, s_e

gons tenim entès, molt accentuada la significació d'en Peiró dins

del sindicalisme militant català, és indubtable que si bé la seva
opinió no és oficial, té en canvi una valor simptomàtica gens des-

preciable". • . . .

(964) El mateix periòdic, "Lluita" del 15 d'agost de 1923, p. 10-11, pu-
blicava també un altre article, aquest signat per Arnau de Rocabru

na, titulat Si us plau per força, en el qual l'autor subratllava -
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que Joan Peiró havia fet "un flac servei", a la causa de la llibe£

tat "que ell diu defensar" i en subratllava el seu tret antilibe —

ral. ;

(9b5)-V., supra, p. ¿j «U-i/i^ $5 1.

(966) "Acció" de Juliol de 1922, p. 1. Aquesta solució havia estat "Ja
cobejada per predecessors nostres (...). Aquests precedents decidjL

,'

ren a l'actual Consell a crear un corrent d'adhesió als nostres —
projectes i enguany podem oferir-vos, sinó là resaluda completa -

del programa, la fermença d'immediates realitats". I tot seguit —

descrivia les dues modalitats cooperativistes establertes al Cen-

tre: la Cooperativa tie Consum i la d'Estatge.

(967) "Acció" ce desembre de 1922, p. 1. "La Cooperativa de Consum ha ~
iniciat ja- les seves tasques de serviment als seus nombrosos ads —

crits, i tant per la qualitat dels articles que expen com psr la -

regularitat del seu funcionament adquireix ce dia en dia aquella - *

solvència, que 11 auguràvem en els seus inicis, solvència que com-

partiià,a no tardar, la Cooperativa d'Estatge així que las seves -

realitzacions actuin, com en la de -Consum, de sòlid i eficaç mitja

de propaganda" , assenyalava hom també en aquest article.

(963) V. supra, El CADCI entre 1918 i 1923. p.Hfí-V^ ; El CAOCI davant —
l'abrandament i la depressió nacionalistes, p. tf? & i sgs. ; El —

CADCI i la lluita ce classes, p. ïs^i

(969) V. supra, p. Hm-HHz . El butlletí del Centre, freqüentment, referia

adquisicions o millores de material, com "Acció" de desembre de - —

1919 a marc de 192G, p. 3, que assabentava de la compra de sis tau
les per a professors i de mapes, així com de la instal·lació de ma
terial tèxtil a les classes de Practiques de Tissatge; "Acció" de

maig de 1920, p. 5, que assenyalava que la Secció d'Educació, "en -

consonància amb els seus desitjós de millorar el material de les —

Escoles iïlercantils Catalanes, dc.tant-lo de totes les innovacions —
possibles per tal que respongui a les exigències de la pedagogia m£

derna, ha instal.lat a la classe de Geografia Econòmica uns disposal

tius per a la col·locació dels vuit grans mapes murals oro-hidro —

gràfics de Sydow Habenitcht editats en Italià per la casa Justus —
Perthes, els quals foren adquirits recentment"; "Acció" d'agost de

%

1920, p. 5, que informava de la col·locació de noves taules en una
aula, etc.
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(97D) V. el capítol quart, p. «-| \i . També, supra, p.HHS . "Les Escoles -

Mercantils. Catalanes han arribat a un grau tal de desenrotllo -ma-

nifestava el butlletí "Acció" de .setembre de 1918, p. 3-, que la -

Secció d'Educació .ha cregut que s'imposava adoptar el criteri de -

separar les funcions administratives de les funcions pedagògiques".

El director, segons "Acció" d'octubre de 1916, p. 3, obria despatx

els dilluns, dimecres i dijous.de 9 a 11 de la nit.

(971) "Acció", setembre 1918, p. 3-7. Les assignatures impartides eren,

en comentar el curs 1916-1913, les següents: Curs Elemental (Artur

Martorell), Dibuix (Josep Sala i Ricol), Aritmètica i Nocions d'Al.

gebra (2 grups a cura ce Ferran González i-Domènec Vendrell), Geo-

grafia Comercial (Serra i Pagès), Caligrafía (Sala i Ricol), Econo_

m la Comercial (Serra i Pagès), Càlcul Mercantil (Ferran Gonzalez},

Mecanografia (Agustí Grau), Teoria dels Teixits (Rafael Pons), Re-

dacció ce Documents i Corresponcencia (Domènec Vendrell), Tècnica

dels Negocis (Serra i Pagès), Teneouria ce Llibres (Sala 1 Ricol).

Transports (TomàsIduarte), Taquigrafía Catalana (Joan Casas), Ta—

quigrafla Castellana (Enric Pregigueiro), Dibuix Tèxtil (Joan Feu),

Mercologia (Francesc Salsas), i_egislació iTercantll (Tomàs Iduarte),

Practiques Mercantils (Sala i ¡"Ucol), Publicitat Moderna (Joan

Aubeizcn), Legislació Duanera (Ferran Gonzalez), Practiques de Ti£

satge (Rafael Pons), Química (Francesc Salsas), Cátala (Artur Mar-

torell), Castellà (Manuel Cosialls), Francés I (3 grups a cura de

Louis Mèjean, Martial Margail i François Astor), Francés II (2

grups a cura de Méjean i Margail), Francés III (Louis Pi.é Jean ), An-

glès I (2 grups a cura de H.vV. Brown i Manuel Valls), Anglès II —

(H.W. Brown), Anglès III (H.W. Brown), Italià (Benedetto Colarassi),

Alemany I (Roland Schumm), Alemany II (R. Schumm), Àrab I (Saker —

Raxit), Àrab II (Saker Raxit).

En relació amb el pla d'Estudis del curs 1917-1918, a part del que

hem esmentat més amunt,-la Teoria dels Teixits es convertia en un

sol curs, en lloc de 2. V. "-Acció" de setembre de 1917t p.6.

A vegades els horaris o els professors al llarg del curs sofríen —

algunes modificacions. Els programes de les Escoles Mercantils Cat^

lanes que hom editava en comentar cada curs així com el butlletí -

"Acció" de^setembre oferia també la relació d'esports que la Secció

esportiva del CADCI oferia als alumnes. Els socis que ho volguessin



podien efectuar una revisió medica al Dispensari, "a fi de senya—

lar al sol·licitant -el facultatiu corresponent- l'exercici que li

sigui más convenient" dels que es practicaven al Gimnàs. VI "Acció"

citada de setembre 191S, p. 7.

(972) El Pla d'estudis per a dependents'administratius o comptables roma-

nia igual. Pel que feia als Estudis especials per a dependents ve-

nedors i viatjants, el primer curs es mantenia intacte; a segon —

desapareixia l'assignatura de Transports que_ passava a tercer i s ' i _n

trodui'a l'Economia Comercial; a tercer hom impartia Transports

(abans a segon corr. hem dit), Tècnica dels Negocis i Redacció de Do-

cuments i Correspondència que abans es donaven a quart curs, desa—

pareixia del pla la Teoria cels Teixits i la Química (no obligato-

ria) passava a quart; finalment, a quart,hom cursava per primer cop

Legislació Duanera, Publicitat Ti'oderna (que el curs anterior es do-

nava a tercer amb el nom ce l'Art de l'Anunci), ffiercologia (abans -

també a tercer) i Química (no obligatòria, igualment abans a tercer;.

pel qua feia als Estudis especials per a dependents corresponsals,

hom introduïa l'assignatura Aritmètica i Nocions d'àlgebra, la CaLi

grafia esdevenia optativa, i la Taquigrafía que figurava l'any an-—

terior,passava a Tercer; a segon hom introduïa l'Economia Comercial

i el Càlcul Pfiercantil,mentre que la Redacció de Documents i Corres—

pondència passava a un nou Tercer any i desapareixien las Pràctiques

de Taquigrafía; finalment, el nou tercer curs es formava nmb l'esmen_

tada Redacció de Documents 1 Correspondència (abans a segon) i Ta—.

qulgrafia Catalana o Castellana (abans amb el nom simple de Taqui—

grafia, a primer). Per a aquesta darrera especialitat, calia conèixer

dos idiomes estrangers per tal d'obtenir el Certificat d'Estudis.

Lògicament, en els casos de modificacions hom preveia les possibles

adaptacions. V. "Acció" de setembre de 1917, p. 3-4, 1 "Acció" de -

setembre de 1913, p. 4.

(973) Un dels grups d'Aritmètica i Nocions dAlgebra, un grup de Francés —

de I, un grup d'Anglès de I, .1 l'Italià.- "Acció" de setembre de —

1918, p. 317. -

(974) V. la nota 90S del.capítol quart. Narcís Rucabado desenvoluparia —

aquesta tasca fins que, el curs següent, el 31 d'octubre de 1919, -

fóra elegit, vice-president d'Educació i Instrucció. Narcís Vidal i

Font fóra nomenat per a substituir-lo.- "Acció" de desembre de 1919
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a març de 192C, p. 7 i 8. •

(975) "Acció", novembre 1518, p.2; "Acció", desembre 1915, p. 2.V.El —

CADCI entre 191B i 1923,. p.Hl?^ i Les activitats permanents, p.^l.

(976) V. supra, p.HSo-j. ' -

(977) V. supra, p. Lfq- .

(978) La Historia de Catalunya estava prevista ja per al curs anterior,

a partir del 29 de gener de 1919, però la clausura del local del -

Centre n'impedí la impartida. V. "Accid" de febrer de 1919, p. 2.

La matrícula per a aquesta assignatura era gratuita.- "Acció"

d'octubre 1919, p. 4, i de novembre 1919, p. 2, butlletins que re-

comanaven, per un altre costat, l'assistència dels socis a aquesta

matèria.

Pel que fa a les altres assignatures, l'Àrab quedava reduït a un -

sol curs. Artur rfiartorell donava les dues classes del Curs Elemen-

tal. ¿Is professors eren els mateixos que el curs anterior, si bé

desapareixia ¡"fartial Ffargall entre els professors de Francas que -

era substituí't per François Clara, i a-part d'un redistribució de

les classes o'Anglés entre ff.anuel Valls que passava a fer els dos

grups de primer, i H.W. Brown que passava a donar el grup de segon

i tercer. Les classes de 2/4 de 8 a 2/4 de 9 quedaven reduïdes a -

una (un grup de Francés I)., en canvi, augmentaven les de B a 9 del

vespre "com sigui que des d'octubre d'aquest any (1919) Ja regira

la nova Jornada mercantil", "a l'objecte de descongestionar les —

classes de nou a onze". A conseqüències del curset d'estiu i de —

l'augment de treball que havia produït sobre la Secció, l'inici del

curs 1919-1920 es retardà al 15 d'octubre.- "Acció" de setembre —

1919, p. 3-7.

(979) Les classes d'aquest curset s'efectuaven cada dissabte de 10 a 11

del vespre 1 el seu programa es basava en onze temes; 1. Concepte

del Dret, diversos tipus de Dret, Socialisme i individualisme. 2.

L'Estat i la nació, formes de l'estat. 3. La constitució. 4. Els -

drets individuals, la Revolució francesa, els drets dels pobles i

la sobirania política. 5. El sufragi. 6. L'ensenyament. 7. L'orga-

nització administrativa de l'Estat tia provincià, les mancomunitats,

les delegacions i l'autonomia, etc.). 8. Organització interna terri

torial de l'Estat, la regió, la comarca, el municipi. 9. El munici.
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pi. IG. Les finances públiques. I 11. Economia social (asseguran-

ces), retirs obrers, tribunals industrials, sindicats obrers, va-

gues i coalicions).- "Acció" de desembre de 1919 a març de 192G, -'

p. 7; CENTRE AUTONOMISTA DE DEPENDENTS CEL CGÍYIERÇ I DE LA INDUSTRI

ESCOLES ffERCANTILS CATALANES i- Curs 1919-192G. Curset d'Educació"

Cívica.- Professar: Frederic Culi i Verdaguer.Programa del curs.

Aquest curset estava també programat per al période escolar ante—

rior, però la clausura del local no en permeté la realització.- —

"Acció" de febrer de 1919, p. 3. F. Culi i Verdaguer, pertanyia a

la Unió Catalanista i havia estat col·laborador de les seves publ_i

cacions. • ' -

(980) El curset es desenvoluparia tots els dimarts a 1/4 d'onze del ves-

pre. Tant el butlletí "Acció" de desembre de 1919 a març de 192C,

p. 7, com el programa editat del mateix curset per les Escoles, —

subratllava que. amb l'organització del mateix, la Secció cercava

que es constituís al Centre una Agrupació de Comptables. Recordem

que el 19IS hom havia organitzat també a les Escoles unes Conver—

ses de comptables. V. el capítol anterior, p. (.[((, . .,.. •

(981) El curset es desenrotllaria en tres conferencies, fetes el 6 i 27

de maig, i eL 10 de juny de 1920. V. "Acció" de maig de 1920, p.

4-5, i "El Diluvio" del 24 d'abril de 1920.

(9B2) Així, "Acció" de febrex de 1319. p. 3, manifestava que "convençuda

la Secció d'Educació cel gros profit que es pot treure del cinema-

tògraf, caní a mitjà auxiliar per a l'ensenyança, té acordat comen-

çar en aquest curs algunes sessions sobre temes industrials geogrà

fies, científics, etc., acompanyades de la corresponent conferèn—

eia explicativa. Al mateix temps que representa un avenç en el sis

tema pedagògic, servirà per a educar el públic en el bon gust de -

la pel·lícula, procurant la regeneració de la utilitat d'aquell in

vent." "Acció" de desembre 1919 a març 1920, p. 8, anunciava el —

propòsit de fer-ne per al curs 1919-1920.

(983) Les dues foren acompanyades de comentaris pel professor Serra i P_a

ges, i les projeccions consistiren en documentals (Chamonix, aseen

sid a la Junfrau, escenes de la vida marroquí, Salònica, a fira de

Nivniv Novgorod, fabricació de l'acer, les catarates del Niagara,

Copenhague, Rússia meridional, etc.- "Acció" de maig de 1920, p.5;

"Acció" de.Juny de 1920, p. .3; "Acció" de Juliol de 1920, p. 4; —
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"El Diluvio", 9 de maig de 1920. .

(984) Hom donava classes d'Aritmètica Elemental, Geografia general i Gra_

màtica, i si hom les aprovava podia matricular-se el setembre sen-

se l'examen d'ingrjás a les assignatures d'Aritmètica i Algebra i

Geografia Comercial.- "Acció" de Juny de 192C, p. 2; "Acció" de Ju

liol 1920, p. 1; "Acció" d'agost de 1920, p. 5;. "El Diluvio", 2 de
Juliol de 1320; "Acció", Juny 1921, p. 4; "El Diluvia" del 23 de -

Juny de 1921; "Acció"; "Acció" de maig 1922, p. 4-5; de Juny de —

1922, p. 4; "El Diluvio", 9 de Juny de 1922; "Acció", Juny 1923, p.

5-6. Alhora la Secció anunciava la seva voluntat de màxim rigor en
els exàmens d'ingrés. D'aquesta manera I1"Acció" esmentada del maig

de 1922, manifestava la decisió que, per al curs proper, "no sigui
admès cap alumne (qualsevol que sigui la classe a què es vulgui ma

tricular) que na sàpiga els coneixements elementals de Geografia,

Gramàtica i Aritmètica en l'extensió indicada pels programes de les

nostres classes preparatòries" ; d'aquí la crida als alumnes que da

sitjaven d'ingraGL-ar per primer cop a les Escoles del Centre de —

cursar aquestes "classes preparatòries" o curset d'estiu. .. , . . ; • -

(985) El curs elemental quedava subdividit en tres matèries (Aritmètica,

Gramàtica i Geografia elementals). L'assignatura de Física 1 No

cions de Química era establerta a fi de servir de preparació per a

cursar la Química, que.ara s'anomenava Química Comercial, i la lï'er

cologia. Hom ampliava també les hores setmanals de Pràctiques ÍTler-
cantlls, i duplicava el grup de Geografia Comercial i Càlcul Come£

cial; es redistribul'en les classes entre els professors de francès

1 es creava un tercer curs d'Alemany. Pel que feia als plans de les

tres especialistats, era suprimida l'assignatura de Publicitat ÍTio—
derna -així com del quadre general de matèries- i la de Redacció

de Documents i Correspondència que es donava a les tres especiali-

tats quedava ampliada amb "nocions de publicitat" que s'afegia a -

la seva denominació. També se suprimia l'idioma optatiu del quart
any dels estudis per a dependents administratius o comptables, s'ir

traduïa .la novella assignatura de Física i Nacions de Química al -

tercer any dels estudis per a dependents venedors i viatjants, meri

tre que l'assignatura de Transports passava al quart any que com—
prenia també l'antiga Legislació Duanera (Transports i Duanes), i,

finalment, la Legislació Mercantil s'introduira en aquest quart —-
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curs d'estudis per a venedors i viatjants. Pel que feia .als Estu-

dis per a dependents corresponsals, hom introduí un idioma al te£

cer curs.

Pel que fa als professors, impartiren classes per primer cop, en -

aquesta etapa, Antoni .Bonsoms (Aritmètica elemental i Gramàtica g_e

neral o elemental), amb el que Artur Martorell es limitava, dintre

del camp de les classes elementals, a la Geografia; Ricard Coll —

(dibuix), Josep Estrangués (Economia Comercial), Lluis Famades (T_a

quigrafia Castellana), que substituïa Enric Pegigueiro, Narcís Ru-

cabario que passava a impartir ÍYiercologia, Jean Armand filasse que —

s'afegia als anteriors professors de francés, i Vicenzo Cuttica —

que substituía Colarossi com a professor d'Italià, assignatura que

ara passava a desdoblar-se en cas cursos, a part d'algunes redis-

tribucions d'assignatures entre els mateixos professors.

Per una altra banda, aquest curs el dret de matrícula pujava de 5

a 7 pesseter.-; "Acció" de setembre ce 192C, p. 1-7. Aquest butll_e

tí, com el d'octubre de 1919, D. 3, reproduïa el reglament de les

Escoles Mercantils Catalanes per a una major informació dels -de —

pendents associats al CADCI. Cal assenyalar també, que, a partir

d'aquest curs, hom exigí l'ingrés al CADCI com a soci des del mes

de juliol, per a poder matricular-se a les Escoles.- "El Diluvio",

11 de Juliol de 1S20. °el que fa a aquest curs, V., a més a més, -

"El Diluvio" del 21 de setembre de 1920 i del 30 d'octubre de 192C,

"Acció" d'octubre de 1920, p. 2-3; "Acció" de novembre de 1920, p.

3 que, entre altres coses, anunciava el nomenament d'un nou profes

sor d'anglès, "el professor de la London University lYlr. Augustus

Newton"; i el text del "Rapport" llegit a la Secció Inaugural del

curs 192Ç-21, a cura de Francesc Flor i Parera, secretari de la -

Secció d'Educació, a "Acció" de gener de 1921, p. 3-4.

(986) "Acció" de desembre 1920, p. 1 i 2. També el Rapport esmentat a -

la nota anterior. Segons la comunicació del Claustre, el certifi-

cat d'estudis del pla corresponent a l'especialitat de dependents

administratius o comptables habilitava per a ingressar, sense —

examen previ d'admissió, a tots els grups de l'Escola d'Alts Estu

dis Comercials, si bé per a ingressar a Tílercologia, calla presen-

tar un certificat d'haver cursat .1 aprovat, a més a més, la Quími

ca. El pla de l'especialitat de dependents venedors i viatgers —

permetia el mateix accés que l'anterior. a aquella Escola, amb ---
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igual matisació, si bé no possibilitava l'accés al grup d'Crganit-

zació d'Empreses Mercantils.

(987) V. el text de la lletra d'Alfons Haseras, secretari de l'Escola —

d'Alts Estudis Comercials, comunicant la ratificació da la ff.anconnu

nitat a "MCCÍÓ" de febrer de 1921, p. 2.

(988) "Acció" de febrer de 1921, p. 2. "Acció" de març 1921, p. 5.

(989') "Acció" de desembre de 192G, p. 3. Hom projectava, de fer aquesta

Agrupació el 192G. L'organització de l'Agrupació en principi fóra

confiada a Ferran Boter i a Josep Sala i Ricol segons "El Diluvio"

del 6 de gener de 1921, i 1'"Acció" esmentada de desembre de 1920,

p. 3. "Acció" de gener de 1921, p. 4, reproduïa el Reglament pro—

visional de la mateixa. L'agrupació, a partir del 1C de febrer ce

1921, desenvoluparia unes sessions de debat, en les que encetava el

tema un soci, dues vegades cada mes, a l'estil d'aquelles "conver-

ses de csrrptables" esmentades de 191£. Normalment l'Agrupació es -

reunia el primor i tercer dijous de cada mes i el butlletí "Acció"

periòdicament en feia la referència. "Acció" d'agost.de 1921, p.4,

informava de l'existència tí'un avant projecte de Reglament .defini-

tiu. El £ d'octubre de 1921 se celebrava una assemblea çsneral ——

dels socis inscrits que proceden a la constitució definitiva de -

la novella secció especial i a l'elecció dels càrrecs dirigents que

requsien en Joan ffarimon, president; Antoni Cbach,caixer; Ignasi -

Toldrà i Romà Sender, vocals; i Jaume Cardús, secretari.- "Acció" -

d'octubre de 1321, p. 3; i de novembre 1921, p. 4.

Esmentem finalment, els acords de la Junta general extraordinària

de l'Agrupació del 7 d'abril de 1923 que autoritzaria l'edició

d'alguns temes d'interès tractats a les sessions habituals així —

com a la Junta perquè en el futur dugués a terme aquesta publica—

ció dels "temes que s'ho mereixin", Insistiria sobre la demanda Ja

feta a la Secció d'Educació perquè creés el títol d'Expert Compta-

ble, insistiria també perquè es prestessin a domicili els llibres

de la seva especialitat de la Biblioteca del CADCI, "crear la Bor-

sa del Treball dels Comptables, si sobre aquest particular no s'arr_i

ba a un acord amb. la Secció P. d'Q. i T.", amb la qual finalitat -

s'aprovava el reglament d'aquesta borsa, obrir "una informació que

es clausurarà a fi del present mes, amb la qual s'hi esboça bastant

Íntegrament l'estructuració d'un pla de desenrotllament, actuació
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i tasca a realitzar per l'Agrupació", finalment, aprovaria la re-

forma del reglament, el text del qual, signat per T. Comas i Corr

bera, com a president, i Jaume Cardós, com a secretari, apareixia

a "Acció" del mas de maig de 1923.- "Acció" d'abril de 1923, p. Ë,

i de maig de 1923, p. 5 i 6; "Acció" de juny de 1923, p. 6-7, que

assenyalava les condicions' fixades per la Direcció Tècnica de les

Escoles per a atorgar un diploma d'Expert Comptable, les bases —

dels exàmens corresponents i els programes exigits.

(990) Segons ens manifesti Jaume Cardús, l'Agrupació se separà del CADCI

per diferencies amb Ferran Boter, director de les Escoles 1 inspjL

rador originari d'aquella.

(991) CENTRE AUTCNCPHÍSTA DE DEPENDENTS CEL CufERÇ I DE LA'INDUSTRIA.

ESCCLES ffERCAXTILS CATALANES.- Curs ce 1920-1921. Curs d'Extensió

d'Estudis Comercials, p.B.V. "Acció" do febrer de 1921, p. 2; de -

març de 1921, p. 4-5; d'abril de 192!, p.J; de maig de 1921, p. 6;

de juny de 1921, p. 4; "Acció" ce juliol.de 1921, p. ? que remarca

va la '"tan excel·lent acollida" que havia tingut el curset entre -

els Sücis. Hom organitzà també un concurs entre els inscrits per a

premiar àrab 5C pts. les millors recensions que hom fes de les con-

ferències. V. "Acció" de"desembre ce 1921, p. 4, que en publicava

els resultats, 1 "Acció" de gener de 1922, p. 2 que informava de

l'acte ce repartiment de premis, celebrat el 19 de desembre de

1921. V, també, pel que fa al curset, "El Diluvio" del 27 de fe—

brer de 1921 i "El Diluvio" del 13 de març de 1921.

(992) Hom havia projectat un curset de cultura musical, amb el títol

"Breus comentaris a l'entorn de les grans èpoques de la història

de la Música" per al curs anterior, d'acord amb l'anunci que en -

feia "Acció" de maig de 1920, p. 5 1 el "Butlletí Escalar" del 15

de febrer de 1920, p. 175, si bé hom no tornava a referir-s'hi

fins a la primavera de 1921 i sobre els temes a dalt assenyalats.

V. "Acció" d'abril de 1921, p. 1; "Acció" de juliol de 192.1, p. 1;

"El Diluvio" del 2C de maig de 1921; "El Diluvio" del 28 de maig -

de 1921; "El Diluvio" del 16 de juny de 1921.

(993) "Acció", setembre 1921, p. 3. Pel que fa als plans d'estudi de les

tres especialitats, únicament es modificava l'assignatura de Físi_

ca i Nocions de Çuímlca (tercer curs per a dependents venedors o -



viatjants), que esdevenia Física Elemental, integrant-se, per tant,

la part dedicada a aquelles nocions dins de l'assignatura Química

General (optativa de quart curs). També es concretava que els idio-

rres de cada un dels cursos da les especialitats havien de guardar un

ordre (L'idioma del primer any havia d'ésser "un primer curs a'idi£

ma estranger", el de segon, "un segon curs", etc).- "Acció" cit., -

p. 4.

(994) "Acció", setembre 1921, p. 3. "El Diluvio", 31 d'agost de 1921. La

matrícula aquest curs, per una altra banda, pujava a 1C pts. Alho-

ra, l'octubre de 1921, la Secció d'Eaucació elevava a onze las rneri

sualitats pagades als professors. V. "Acció" cit., p. 3-7; i "Ac—

ció" de desembre 1921, p. 1.

(995) Joaquim Sans 1 Quintana havia estat president d'Educació i Instru_c

ció el curs 1915-1919; Joan Grs i Verde l'havia succeit fins el 21

de mar.j de 1021 en què dimití en establir-se pel seu compte i pas-

sar a soci protector. La Junta general 'extraordinaria, celebrada el

15 d'abril de 1921, elegiria Ffanuel Alcantara i Gusart, persona —

provinent de la Unió Catalanista i del grup adiete a les tesis so-

cialistes de íf:art£ i Julià, ff.anuel Alcántara havia de regir la Se£

ció fins el Juny de 1923 'en que fóra substituí't per Joan rfirambell

i Ferran. V. "Acció", maig 1921, p. 2 i 6; "Acció" de Juny 1321,p.

. 1; "Acció" de Juliol ce 1923, p» 7.

(996) A la seva ponència Alcantara, remarcaria "la deformació que sofreix

tota cultura, com instrument d'influència social, en tant com és -

posaria, històricament, al servei de l'estament preponderant en ca-

da poble; la necessitat que aquesta cultura, com instrument de tre

ball dels dependents, obrers intel·lectuals, passi a ésser propie-

tat, material i espiritual, dels mateixos, i la.forma com determi-

nats pobles han atès i coordinat, per l'esforç dels dependents, —

aquesta actuació". Les conclusions que hom aprova a l'Assemblea de

Reus, subratllarien la necessitat de coordinar "l'actuació cultu-

ral de totes les entitats de dependents de Catalunya" a nivell edjj

catiu, tot establint l'ensenyament comercial complementari que

s'hi impartia sobre "una base o pla comú", cercant de "reduir al -

mínim possible el nombre de classes nocturnes, substituint-les per

classes matinals o diürnes; obtenint dels patrons, a l'efecte, els

permisos necessaris perquè els seus dependents puguin assistir a -
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les esmentades classes diurnes. Les classes nocturnes haurien de -

quedar reservades a procurar la instrucció comercial superior o es
pecialitzada als dependents en possessió Ja de la mínima complemeri

tària." La coordinació,en aquest sentit hauria d'anar dirigida a -
"obtenir dels poders públics les disposicions legislatives necessà_

' ries per a l'eficàcia de les esmentades classes diürnes. Finalment,

hom considerava "d'alta conveniència la celebració d'un Congrés —

cultural de Centres de Dependents, per a estudiar les nombroses —

qüestions que l'abans dita coorcinació d'esforços hauria de plante

Jar". També, Llibre de deliberacions i acords de laPrimera Assem--
blea de la Federació de,dependents de Catalunya.- Reus, 1921, p.

44-49.

(997) La Secció d'Educació, en nom del Centre, respondria a la invitació
de l'esmentaria facultat perquè prengués part a la informació sobre

el pla d'ensenyament i "el regisme" de la mateixa, mostrant el de-

sig -ja que "no es creu autoritzada per a marcar orientacions a —
aquest il·lustre Claustre, en matèria que tant escau a la seva pro_
vada competència- que "dins el pla d.'ensenyaments o dins d'una de

les matèries que el composin (en el cas que Ja no es faci), es cori

cedeixi detinguda importància a l'estudi de les malalties professió,

nais i de llur profilaxi", i manifestant "el nostre ferms criteri"
que "a la Universitat autònoma ce Barcelona, tots els ensenyaments

1, per tant, els d'aquesta honorable Facultat de ÍTledicins, per -—
raons d'ordre natural i pedagògic, han de donar-se en l'idioma de

Catalunya, tal com ho venen efectuant les altres institucions cat_a

.lanes d'alta cultura, i en un pla.más modest, però amb innegable -

eficàcia, les Escoles mercantils Catalanes d'aquest Centre Autono-
mista de Dependents del Comerç i de la Indústria". Ff.anuel Alcánta-

ra i Abelard Tona i Nadalmai, signaven com a president i secretari,
respectivament de la Secció citada.

(998) "Acció" de gener de 1922, p.3; "Acció" de febrer de 1922, p. 3. La

classe, setmanal, era considerada un segon curs de Català, la ma-
trícula, gratuita, i anava a cura d'Artur rf.artorell. »

(999) La Secció d'Educació expressava, amb aquest motiu, la seva satis—

facció a la reunió del Consell Directiu del Centre del 3 de febrer
de 1922.- "Acció", març 1922, p. 1.
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(ICOO) L'escrit demanava que es tingués en compte, a l'hora de reformar el

Codi, "l'especial situació", dels comptables i fossin ateses les -

seves reivindicacions corn la oe "vinclcar-nos moralment en l'aspe£

te tècnic i científic de la nostra professió,com s'ha fet en altres

pai'sos, on l'exercici de comptable és fermença de competència per

a facilitat la tasca als encarregats de sentar jurisprudencia en -

aquells assumptes mercantils subjectes a litigi, fins en els de nria

jor importància, com també sol·licitada la seva controlització en

el cas del més insignificant balanç". El ministre responia a aquest

escrit qus demanava fos escoltada l'Agrupació "per a portar a" cap

la reforma del Codi Comerç"-i manifestava el seu interès en fer-ho

així.- "Acció", abril 1922, p. 5; i "Acció" de maig 1922, p. 5.

(1CD1) Aquest curs comptava amb les matèries següents:Aritmètica Elemental

(Antoni Bonsoms), Geografia elemental (fïliquel Fornaguera), Gramàt_i

ca Elemental (Jocep Juanola i Antoni Bonsoms), Aritmética i Nocions

d'àlgebra (2 grups a cura ce Lluis Hexac), Geografia Comercial (2

grups a cura de ^crra i pages)., Economia Comercial (Josep Estra

gués), Càlcul. Comercial (2 grups a cura de Domènec Vendrell), Tèc-

nica dels Negocis Cierra i Pagas), Redacció de Documents, Corres—

pondbncia i Nocions de Publicitat (Emigdi Fernandez), Teneduría de

Llibres (2 grups a cura de Sala i Rlcol), Transports i Duanes (To-

màs Iduarte), Física Elemental (Josep Dalta), ^uímica Elemental -

(Josep Balta), lïlercologia (Narcís Hucabado), Pràctiques Mercantils

(Joaquim üucet), Legislació mercantil (Tomàs Iduarte), Taquigrafía

Catalana (Joan Casas), Taquigrafía Castellana (Lluïs F amades), [V.a-

canografla (Agustí Grau), Caligrafía (Sala i Ricol), Història de -

Catalunya (Enric Cubas), Teoria dels Teixits (Rafael Pons), PràctJL

ques del Tissatge (Rafael Pons), Dibuix Tèxtil (Rafael Pons), Catj3

ta ( Josep "jlianola), Castellà (Ffiquel Fornaguera), Francés I (4 —

grups a cura un de François Astor, i els altres tres de martial IYia£

gall fill), Francés II .(3 grups, un a cura de F. Astor, i els al—

tres dos de [partial lYlargail), Francés III (Jean Armand filasse), —

Angles I (3 grups a cura dos de fïlanuel Valls, i un de Emigdi Fer—

nàndez), Angles II (Augustus Newton), Angles III (Augustus Newton),

Alemany I (Roland Schumm), Alemany II ( R. Schumm), Alemany III

(R. Schumm), Italià I (Vlcenzo Cuttica), Italià II (V. Cuttica), i
«

Àrab (Abdallah Zeratl). L'absència més remarcable, era la d'Atur -

Martorell. Els tres plans d'estudis romanien Idèntics.
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(1002) FLCR I PARERA, F.- iïiemòria del Conseil Directiucorresponent a —

l'exercici 1922-23.- "Acció", setembre 1923, p. 2.

(1DG3) El 1 de desembre de 1922, el Consell Directiu autoritzava la Sec-
ció d'Educació a convocar una junta general extraordinària "a l'crb

jecte de proposar l'emissió de cèdules per a constituir un fons -

destinat a les nostres escoles (Ylercantils Catalanes", per a l'edi-

ció de llibres de text. Efectivament, el IB de desembre de 1922,

la junta general de la Secció aprovava aquesta emissió per valor -
d'unes 15.CGC pts. Cada cèdula fóra de 100 pts. i donaria dret a -

un interès del 5%. L'amortització es faria del 1 de gener de 1926

fins el 31 de desembre de 1933, segons l'acord de 1'assemblea.-

"Acció" de gener de 1923, p. 1 i 3. V. l'escrit de la Secció adre

çat a l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana i el contra£
te establert entre ambdues a "Acció" de març de 1923, p. 3-4. Se-
gons la iïlernòria esmentada a la nota anterior, presentada el 24 ce

Juny ds 1923. era "ja començada la traducció ce les Gramàtiques —
Francesa i Anglesa Gtto Sauer,les quals seran editades curosament,

prèvia la revisió de l'il. lustre filòleg En Pompeu Fabra», El dire£
tor es les nostres Escoles ü. Ferran Boter està enllestint un lli-

bre de Càlcul iï.erc?intil i un altre de Teneduría de Llibres, i per
altra banda hi han començades una Geografia i una Economia Comer—

clals'V També, "Acció" d'abril de 1932, p. 5.

(1004) A la junta general ordinària de la Secció d'Educació del G de Juny

de 1922, era presentada una preposició perquè nomenés una ponen—

eia que dictaminés "la possibilitat o conveniència d'implantar en
el Centre classes diürnes per a infants els quals siguin fills o -

germans de socis". Hom nomenaria Joan Parellada i Josep Forcada i

Padrós per a aquesta tasca, a la reunió mateixa, Juntament amb IY!a-

nuel Alcantara, Josep Franch i Joan Casals, que ho foren posterio£
ment. £ls seus treballs serien exposats a l'assemblea general ex—

traordinària esmentada "de la Secció del 16 de desembre de 1922.que

aprovà, també,l'emissió d'un emprèstit per a l'edició de llibres -

de text-en català. La Junta, "per tal que sigui reflex de,l'espe—-

rit de tots els socis del Centre (...) acordà obrir un période

d'informació que durarà fins a l'últim de febrer pròxim a fi que -
tots els socis puguin fer-hi aportacions de llur ideari en mate—

ries escolars".- "Acció" de Juliol de 1922, p. 9; "Acció", setem- :

.1
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bre 1922, p. 3; "Acció", gener 1923, p. 3.
Tot comentant aquesta iniciativa, "Accid" de febrer'de 1923, p.3

remarcaria que ja havia passat "el temps que en l'escola solament

s'hi anava a aprendre a llegir, escriure a. fer comptes i que per.

tant a l'infant se li donava una.cultura netament superficial.

L'escola del nostre temps ha de sondejar l'esperit de l'infant,Ha

d'arribar al seu cor, ha de fer-li sentir l'amor a la vida i als

homes. També s'ha de procurar aportar-hi el sentiment de la bell_e

sa. La nostra escola ha d'ésser en fi catalana i plena d'humani—
tat." El comentari, titulat, Escola ^rimaria del Centre acabava -

fent una crida a la participació de tots a l'informació oberta a

fi que aquesta fos "el reflex de l'ideari 'pedagògic de tots els -
socis del Centre", i es pogués "fer una obra digna de nosaltres i

que marqui una fita en l'ensenyança catalana".
El primer de Juny ce 1323, finalment, una nova Junta general ex—
traordinaria de la Secció, examinava els informes rebuts amb motiu

de la informació oberta així com el ce la direcció tècnica d<= les •

Escoles i aprovava d'establir, a partir del mes d'octubre de 1923,

a l'estatge del CADCI, "com a complement en grau inferior a les ¡

Escoles íï.ercantils Catalanes susceptible d'ésser ampliat fins a -

l'Escola üe Pàrvuls, unes Escales Primàries per a nois de B a 14

anys". "Contenint-se dins el criteri de neutralitat religiosa -as_

senyalava tambí el punt t¿rcer de l'acord de l'assemblea- que al

Centre imposen els seus estatuts i el respecte degut a les idees,

en aquest ordre -diverses dels seus associats, no s'inclourà eri el

programa ensenyament religiós ni anti-religiós de cap mena". L'Es.
cola era oberta als nois que fossin fills o parents dels socis.-

"Acció", juliol de 1923, p. 1, 2, 6 i 7. "Acció", d'agost 1923,p.

1. "El Diluvio", 15 de Juliol de 1923. "Acció" de setembre 1923,

p. 3.

(10G5) V. així el seu article El Centre Autonomista de Dependents funda
escoles per a infants sense religió.- "Catalunya Social", 22 de - :

Juliol de 1923. ;

(1006) V. supra, p.SW-SlZ • !
Pel que fa a aquesta assignatura, el butlletí,"Acció" d'octubre de '

1922, p. 3, es dolia del fet que la seva aula "sempre s'ha vist - :

mlgradament concorreguda, sigui per no donar l'assignatura un re- j

sultat pràcticament material en el comerç o en la indústria", i - ;i .
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remarcava la seva importància: "Hi ha un nacionalisme conscient, -

el de la fe, que contrasta amb l'arboraüor i impressionant dels -

mítings, el qual s'evaporitza en ràpida depressió passada" l'avi—

nantesa que l'ocasionà, per tenir una fe precisa una consciència

nacional. Una de les causes influents que produeixen aquesta cons_

ciència nacional és l'estudi de la història", citava desprès Rovi_

ra i Virgili (El nacionalisme), subratllava que la "història del

nostre poble serà l'estímul més eficaç pel desenrotllament nacio-

nal" i cridava els socis a inscriure's a la classe.

(1007) Les classes anirien a càrrec de fí.almon (V.ahatar.- "El Diluvio" del

6 de maig de 1323.

(IOCS) El 192C, per exemple, el president de la Fira de ÍYÏostres de Qar-

celona, oferia dues vocalies del Comitè Executiu a la Secció d'Edij

cacid del CACCI. La Junta hi nomenaria Narcís Rucabado i Narcís ~

Vidal ("Acció" de Juny 1920, p. 3, i de juliol 1920, p. 3). El 21

"•:-' de setembre la Secció prenia part en una reunió d'entitats, convo

cada per l'Ateneu Enciclopèdic Popular contra la intervenció del

ministre d'Instrucció Pública en el llegat de Pere Vila L- Codina

("Acció" de desembre 1922, p. 3). També, en un altre ordre, "Ac-

ció" d'abril" de 1922, p. 5, assenyalava diverses mesures per a —

evitar l'absentisme dels alumnes a classe, mal de "totes les escp_

les d'ensenyança complementària" i del que les Escoles Mercantils

Catalanes "malauradament també es ressenten". "Aixa foc la causa

per la quel la Secció concedí matricides honorífiques i més tard

fixà el preu de matrícula a deu pessetes, en el criteri de des-—

pertar un major interès al profit". Dins d'aquesta línia, "fa poc

(...), ha començat a funcionar un registre per a la contrastació

d'absències mitjançant el qual la Direcció esbrina les causes que

la motiven. Malgrat el curt temps que el registre té de vida, ja '

promet falaguers resultats (...)". ¡

Esmentem, finalment, la continuació en la publicació del "Butlle-

tí Escolar" de les .Escoles'Mercantils Catalanes que apareixeria -

fins el 15 de juliol de 1920, en què sortia el darrer número, amb

articles, recensions de conferències i de visites escolars, tra—

duccions de textos, treballs escolars i la crònica interior de - '

les Escoles Mercantils Catalanes. •
è

(10C9) Esmentem, a títol d'exemple, la visita als edificis de la Junta '
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Provincial de Protecció a là Infància i de Repressió a la (T;endi—

citat i Hotel d'Immigrants, al Poble Nou, el 15 de desembre de —

1918 ("Acció" de gener de 1918, p. 2-3; "Butlletí Escolar" 15 ge-

ner 1919, p. 157-159); -a l'Estació de Vilanova (ff.orrot), el 2 de

maig de 1920 ("Acció" de maig de. 1920, p. 5, i de Juny 192Q, p.3);

al (ïuseu de Productes Comercials de les Escoles Pies de Sarrià, el

21 de novembre de 1920 ("Acció" de desembre 192Q, p. 3% El 12 de

desembre de 1920, la classe de ÍTercologia .visitava una fábrica de

ciment a (tonteada ("Acció" de gener 1921, p. 4); el 28 de gener -

de 1921 hom visitava una fàbrica de productes ceràmics, el 4 de .-

febrer una de bombetes elèctriques ("Acció" de març 1921, p. 5);

el 15 de març de 1921,-els alumnes de íïiercologla visitaven la fà_

brica Indústries Siderúrgiques; el mateix mes, els d'Història de

Catalunya visitaven l'Institut d'estudis Catalans, acompanyats -

per Pere Bosch i Cimpera i Josep Coromines ("Acció" d'abril 1921,

p. 3); els. mateixos alumnes de lïercologia, acompanyats pel seu —

professor Narcís Rucabado, visitaven una fundició d'or i plata. -

el 6 d'abril de 1921, i l'Escola de Fundició de ferro de l'Escola

Elemental Cel Treball, el 12 d'abril ("Acció",maig 1921, p. 6).

El 15 i 16 de maig, la mateixa classe visitava les (T.ines del Pri£

rat, a Bellmunt ("Acció" de Juny 1921, p. 4-5); el 10 de setembre

de 1921, la classe de Geografia Elemental visitava l'Observatori

Fabra ("Acció" d'cctubre 1921, p. 3); el 20 de novembre, els alun

nés de [Ylercologia visitaven la col·lecció de pedres precioses —

d'Antoni Novellas'i Roig ("Acció" de desembre de 1921, p. 3); el

8 de desembre, els mateixos alumnes visitaven una fàbrica de por-

cellana ("Acció" de gener 1922, p. 3); el 2 de febrer de 1922, la

mateixa classe acudia a una fàbrica de cristall ("Acció" de març

1922, p. 6), i el 28 del mateix més a una fàbrica de cautxú ("Ac-

ció" d'abril 1922, p. 4); el 8 de novembre de 1922 la mateixa —

classe visitava un taller de serra i treball del marbre, i el 22

de novembre el ff.useu de Geologia del Club íïiuntanyenc ("Acció" de

desembre 1922, p. 3); el 8'de desembre de 1921 repetia la visita

a aquella col·lecció de pedres precioses d'Antoni Novell, i el 13

de desembre a una colecció de pedres a mig cristall ("Acció", g_e

ner 1923, p. 4); el 3 de març de 1923, una fàbrica de cereria —

("Acció", abril 1923, p. 5). Pel.que fa a les visites escolars de

les Escoles com a conjunt, "Acció" de maig de 1923, -. 4-5, manifes

tava la intenció, de la Secció d^Educació, "després d'un période - ; ;

bastant liara" de reprendre'n l'organització i n'anunciava una sfe
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rie "a les institucions de cultura del nostre ¡Tunicipi" per al ma

teix mes de maig, si bé foren ajornades fins el 17 de Juny en que

es visitava l'Escola del Bosc ("Acció" Juny 1923, p. 6; "Acció",

-Juliol 1923, p. 7) "El Diluvio", 17 de Juny'1923). El 1 de Juliol

de 1923, hom visitava l'Escola Baixeras i l'Escola de niar ("Accid"

de Juliol 1923, p. 7; "El Diluvio", del 29 de Juny i del 7 de Ju-

liol de 1923, "Acció" d'agost de 1923, p. 3). El 25 de Juliol es

visitava l'Escola d'Oficis de Dona ("El Diluvio" del 7 de Juliol -

de 1923 i del 13 de Juliol del mateix any; "Acció" d'agost 1923,p.

4). El 12 d'agost de 1923, enfí, hom visitava la Colònia Escolar -

de Vilamar ("El Diluvio" del 2 d'agost de 1923 i "Acció" de setem-

bre 1923, p. 3). ffentre, els alumnes de frercologia havien prasse—

guit igualment les seves respectives visites.

(IClC) Esmentem, per exemple, les conferències d'Agustí Pereña sobre Xi-

na i Japó, el 13 de febrer de 192C ("Acció" Cs desembre de 1919 a

març de 1923, p. S); de Joaquim Salarich sobre Higiene fonamental-,

el 1 de maig de 192C, de Pere Lluís Rodés sobre "Harmonies cel fi£

marnent." o "les vibracions dels astres", el 1C de maig de 192C

("Acció" d'abril de 192G, p. 4; de maig de 1920, p. 5; de Juny ce

192C, p. 3; "El Diluvio", 12 de maig de 1920); de Joan iïlalagarrí-

ga quK llegí una conferencia del professor italià de les Escoles

Q. Coiarossi sobre "De com tot conflicte social pot resoldre's pe-

dagògicament", el 22 de Juny ca 1920, d'Abelard Tona sobre "Una vi

sita al iïluseu arqueològic d'e Santa Àgata", el 25 de Juny de 1920

("Acció", Juliol 192D, p. 3); de Frederic Barceló i Frederic Pujti

la i Vallés, sobre la Fira de [Ylostres de Barcelona,, després d'al-

guns ajornaments, el 19 de Juliol de 1920 ("Acció", setembre 1920,

p. 6); d'Enric Cal vet, el 28 d'abril de 1923, .sobre radiotelegra-

fía i radiotelefonía ("Acció" d'abril de 1923, p. 5-6); del soci -

Santiago Andreu sobre les bases d'un nou sistema taquigrafíe que

exposaria després en un curset l'estiu de 1923 (Juliol i agost), -

el 20 de Juny de 1923 ("Acció", Juny 1923, p. 6; "El Diluvio", 19

de Juny 1923).

(1011) Així ff.anuel Alcántara a ff.anresa, sobre educació cívica, el 12 de -

març de 1922, organitzada pel Centre, de Dependents de ffianresa. V.

I1extensa.recensió que feu "Acció" d'abril de 1922, p. 4, 1 "Acció"
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de maig de 1922, p. 2. També, segons "El Diluvio" del 21 _de febrer

de 1923, ¡í;anuel Alcántara, que era en aquests moments llicenciat -

en administració pública -segons aquest diari- havia de donar una

conferència a l'Escola d'Administració Local de la Mancomunitat, -

dins d'un curset sobre sistemes d'administració local a l'estran—

ger. La conferencia que era l'onzena del cicle, versava sobre "La

reforma' de l'administració local anglesa al segle XIX".

(1012)Citem, per exemple, la primera conferència d'un projectat curset -

de perfeccionament d'idiomes, el 6 d'abril de 1920, a cura del pro_

fessor belga Georges Owelshauvers sobre "Le mouvement littéraire —

contemporain en Belgique" ("Acció" de maig de 1920, p. 5, i "Ac-

ció" de juny 1920, p. 3); les dues que dona el mateix conférer,

dant el 14 i 16 d'abril de 1921 sobre "L'épopée française au XIX

siècle.- La légende des siècles de Victor Hugo", i "L'évolution —

du Théâtre en France a 1'Epoque Contemporaine" ("Acció" d'abril de

1921, p. 3, L- "Acció" de maig, 1921, p. 6); i les très conferèn—

cies donades pel director de l'Institut Francés de Barcelona,

Bonnoure, sobre "La vie el l'oeuvre de doliere", el 25 1 27 d'abril

de 1922 i el 2 de maig del mateix any "Acció" de maig de 1922, p.

2; "ACCÍÓ" de juny 1922, p.4).

(1013) Diversos especialistes de fotografia pronunciarien un bon nombre

de conferencies sobre, aquesta practica (rfiquel Renom, Rafael Are-

nas, Rafael Garriga, o sobre excursions, il·lustrades fotográfica

ment. Entre les que el butlletí "Acció" i la premsa, com el ma-

teix "El Diluvio", esmentem de manera periòdica, al llarg d'aquesta

etapa, citem aquí el cicle -a part de la informació sobre altres

activitats com els concursos i les exposicions-, de conferencies

donat per Rafael Garriga i Rafael Arenas, a partir del 18 de ge—

ner de 1921, sobre l'art de la fotografia, en 12 temes, i que fo-

ren editades pel CADCI, i haurien de merèixer "l'elogi més efusiu

de tots els aficionats" a l'art fotogràfic".- "Acció" de gener

1921, p. 4; "Acció" de maig 1921, p. 2 i 7; "El Diluvio" del 16 -

de gener de 1921, "El Diluvio" del 1 de febrer de 1921, i "El Di-

luvio" del 4 de febrer de 1921. V. Garriga, R.- Curs de fotogra-

fia.- Barcelona, 1921. •

Hauríem de recordar aquí, també, les sessions i les conferències

de l'Agrupació de Comptables com el cicle pronunciat per Joaquim



Ducet sobre el tema "Comentaris a la nova reforma a la llei ti'uti_

litats", el 9 i 23 de novembre de 1922, 14 1 23 de desembre, i el ,

11 de gener de 1923 ("Acció" dels mesos de desembre de 1922, p. -

3-4, de gêner 1923, p. 4, i de febrer 1923, p. 5; "El Diluvio", 7

de febrer de 1923). A partir del.25 de gêner de 1923, s'iniciaria

un altre cicle sobre "Liquidació de l'impost d'utilitats en les -

societats col·lectives, comanditarles i anònimes", a cura d'Anto-

ni Planas i Agustí Gómez, membres de l'Agrupació da Comptables, -

alternat amb una sèrie de conferències de Ramon Güell sobre "Res-

ponsabilitats civils i penals dimanant del contracte de societat

i de les lleis tributaries que l'afecten", conferències que foren

fetes amb caràcter públic a partir cel 5 d'abril de 1923.- "Acció"

de febrer 1923, p. 5; d'abril de 1923, p. 6; de Juny 1923, p. 6;

de juliol 1923, p. H; de setembre 1923, p. 3.

(1C14) Als alumnes ae les Escoles ffercantils Catalanes.- "Acció" de no—

vembre i:-¿2r;, p-. 2. "La Secció" -hi llegim- s'ha enteret amb veri-

table recança qus alguns dels nous alumnes de les classes d'idic-

mes no fan els exercicis de traducció en llengua catalana..No

dubtem que aquesta resistència és deguda a la temença de no es—

criure'l correctament per manca de practica, però exortem a aquests

alumnes a què palesin llur sentiment nacionalista 1 no vacil.lin

en escriure en català, car les faltes en què puguin incórrer pa—

dran ésser subsanades' si sotmeten llurs dubtes a companys de clas_

se més experimentats, els quals els atendran voluntariosament".

(1015) La tasca cultural del Centre.- "Acció" de febrer de 1923, p. 1.

(1016) "Acció", novembre 1918, p. 2-3, manifestava que la Secció de 5o—

cors ÍYlutus que havia pogut resistir, "sense trontollar la seva —

potencialitat econòmica, la plaga del tifus de l'any 1914, (...)

sens dubte resistirà la devastadora epidèmia que avui invadeix a

casi tot el món, assadollant el cor de tristesa i de dolor". :

(1017) V. El-CADCI entre 1918 i 1923, p. W?. :

(1018) "Acció" de desembre 1913, p. 4; "Acció" de gener 1919, p. 4. La

grip comportà, a més a més, 4.151 dies subsidiaris i 32 no subsi-

• diaris, 2Ü.755 pts. de subsidis per malaltia i 2.425 pts. per d_e

funció. ;
* .

(1019) "Acció", abril 1932, p. 12. "Acció" desembre 1918, p. 4; "Acció", .

gener 1919, p. 4. Recordem que hom havia plantejat aquesta nova
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modalitat a la reunió general de la Seccid del 15 de juny de 1918.

V. el capítol anterior, p.^20 • '

(1020) Així "La Publicidad" del 19 de juliol de 1916, reproduïa una nota

• de la Secció que anunciava l'obertura'del dispensari de 6 de la -

tarda a les 12 de la nit des del mateix dia 14 de Juliol, data de

l'obertura parcial de la seu del CADCI.

(1021) "Acció" d'abril 1932, p. 12." (...) no es tan llunyana la data en

que fou un veritable assot per a la ciutat aquesta terrible mala_l

tia (tifus) -es refereix a l'epidèmia de 1914- (que no ha deixat

de repetir-se amb menys intensitat), perquè nosaltres romanguéssim

indiferents al tractar-se de nostra previsió i defensa".- "Acció"

de setembre de 1919, p. B.

Tant aquest butlletí corn els posteriors recomanarien la vacunació

antí tífica als socis.- "Acció" d'octubre de 1919, p. 4; "Acció"

de novembre 1919, p. 3; "Acció" de desembre 1919 a març 1920,p.9.

(1C22) V. la nota 69 d'aquest capítol. "Acció", abril 1932, p. 12. "Acciú"

març 1920, p. 9-10. Amb el "Reassegur iïlutual", hom cobrava 10 pts.

diàries durant setanta cinc dl es,-en els casos de malaltia de medi_ -,

eina o cirurgia major, en lloc de les 5 pts. que es cobraven —

abans, i 6 pts.,. durant cinquanta dies, en els casos de medicina

i cirurgia menor, en lloc de les 3 pts» habituals. El subsidi per

a "Llargues malalties" permetia de continuar cobrant subsidis, —

passats els setanta cinc dies de màxim que hom concedia, tot per-

cebint, mentre durés la malaltia, 3 pts. diàries durant sis mesos,

i l'50 pts. diàries els sis mesos següents.

"Si el cas de llarga malaltia segueix al màxim de subsidi que es

concedeix per cirurgia menor, es donen iguals mesos de subsidi —

amb la diferencia de que són dues pessetes les que s'apliquen als

sis primers mesos i una pesseta cada dia als restants". Aquest —

avantatge restaria implantat.i entraria, per tant en vigor, a pa_r

tir del 1 d'agost de 1920. Durant tres mesos, els socis que s'hi

inscrivissin ho farien pagant la quota estipulada, sense cap altra

condició; passat aquest període, solament podrien acollir-s'hi si

la seva edat no ultrapassava els 45 anys, passaven un reconeixe—

ment mèdic i pagaven 2 pts. d'entrada. V. "Acció" d'agost de 1920,

p. 5-6; "€1 Diluvio", 1 d'agost de 1920; "El Diluvio", 5 d'octu-

bre de 1920. El 1 de gener de 1921, dels 3.928 socis, el 66% s'ha
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via inscrit a la nova quota que donava dret a aquesta modalitat.-

"Acció" de aesembre 1920, p. 3, i "Acció" de fabrer 1921, p. 2.
uun

(1023) V. supra, p.;><. "Acció", julio! 192D, p. 5; "Acció" d'agost 192C,

p. b; "Acció" de-setembre 1920, p. 7 que indicava que les inscri-

tes a la Secció eren un bon nombre.

(1024) Ja l'estiu de 1916, fou designada una ponència, formada per Feliu

i Codina, C-irona i Vallejo perquè estudiés la formació c'una sec-

ció especial de socors mutus per a la dona' ("Acció" d'agost de —

1918, p. S, i "Acció" d'octubre de 1916, p. 3). El projecte d'es-

tatuts per a la creació d'aquesta secció mutual fóra presentat el

13 de desembre de 192U'al Consell Directiu, el qual, un cop estu-

diat el projecte, el sotmetria a l'esmentat consell general ex

traordinari del 2 d'abril de 1921. V. "Acció" de gener de 1921, p.

1; de febrer de 1921, p. 1; de març 1921, p. 1; de maig 1921, p.

2.

(1G25) Els serveis prestats consistien en 10 pts. diàries durant setanta

.cinc dies en malalties ce medicina o cirurgia major, 6 pts. dia—

ries durant cinquanta dies en malalties de medicina o cirurgia me

nor j 2'5G pts. diàries durant seixanta dies en el cas ce materni-

tat, 1 cent pessetes per defunció. V. "Acció" de maig de 1921, p.

2.

(lü26), &1 parentesc es referia a la muller, filla, mare o germana del so_

ei o sòcia, amb la condició que la filla o la germana fossin sol-

teres o vídues, i que la mare fos igualment vídua. L'edat per a -

inscrlure-s'hi era compresa entre els 15 i els 45 anys.- "Acció"

de maig 1921, p. 2. ¿1 18 d'abril de 1921, el Consell üirectiu —

del Centre nomenava una comissió perquè tingués cura dels treballs

per a l'organització de la becció, la qual confeccionaria un re—

glament que fóra presentat a l'assemblea general extraordinària —

de socis del 27 de Juliol de 1921, 1 el 1 de setembre començava a

rutllar. ¿1 IB de setembre-de 1921, una nova reunió general ex—

traordinaria aprovaria una lleugera modificació estatuària amplia

ria, de manera provisional, fins el 3Q de novembre inclusiu, l'e-

dat màxima de les inçressants. ¿1 17 de juny de 1922, la mútua f£

minal comptaria amb 397 associades 1 un ròssec favorable de

4.563'3S pts. LI 31 de gener de 1932,. comptaria amb 888 afiliaries.-
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"Acció" de Juny 1921, p. 1 i 5; de juliol 1921, p. 1; de. setembre

1921, p. 10; d'octubre 1921, p. 4; "Accid" d'abril 1932, p. 15;

"El LJiiuvio", 31 de març 1921; "El uiiuvid", 26 de Juliol 1921;

"El LJiluvio", 9 d'agost 1921; "El ̂ iluvio", IB setembre 1921.

(1027) Antoni Vallejo, president de la ̂ eccid de ¿ocors Mutus, defensaria

aquesta ponència, la qual remarcava els aspectes moral, econòmic i

social del mutualisme, subratllaria com el mutualisme, "practi-

cant-lo amb la noblesa que es deuen de practicar tots els ideals",

donava "una perfecta educació" ^ocial en tots els ordres de la vi-

da, doncs que indubtablement fa néixer en el cor dels homes aquell

amor indispensable envers els demés, base- fonamental per a dur a

bon terme tota empresa col·lectiva"; i afirmaria que no es podia

"confondre mutualisme i beneficència" i que tampoc el primer no -

es podia "convertir o traduir per conservadurisme, i com l''indiv.t

du pot ésser un fervent mutualista i un lluitador per les reivin-

dicacions socials, doncs que en mutualitzar-se Ja es reivindica -

d'algunes de les contrarietats que en la lluita per la vida cal -

vèncer". També assenyalaria que el mutualisme havia de far-se

"assequible a tots aquells elements que formen part de la respec-

tiva família, ¿s recorda la vellesa, la invalidesa, la maternitat}

la infantesa, cases de curacid, sanatoris, i fins l'accid sanità-

ria rie les urbs." Finalment, la Federacid de Dependents, d'acord

amb les conclusions de la ponència, aprovades per unanimitat, ha-

via de procurar que les entitats federades que no practiquessin

el mutualisme, "el creien, (..-) que totes en tinguin cl alt con-

cepte que li correspon", i que totes l'adaptessin "a les normes -

científiques modernes"; declarava el mutualisme "factor estimable

per a portar a terme tota obra social", considerava la necessitat

d'estimular "l'accid extensiva del mutualisme en la família dire£

ta del associats i per a la realització de projectes que, per la

seva importància, reclamin l'esforç de moltes, entitats; 1, final-

ment, la Federacid declarava que s'inhibia a tota "actuacld dire£

ta en .la pràctica del mutualisme, entenent que l'èxit del mateix

requereix la direcció i governament de cada una de les entitats

que li són federades".- "Acció" d'octubre 1921,p. 4; "Acció" de -

novembre^de 1921, p. 4-5; Llibre de deliberacions de la Primera

Assemblea de la Federació de dependents de Lgtalunya, p. 26-33.
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"Acció" de juny de 1922, p. 5-6, publicava un fragment també d'a—

questa ponència.

(1C28) "Acció" gener 1922, p. 1; "Acció", maig 1922, p. 2 i 6; "Acció" -

de Juny.1922, p. 2; "Acciú" de juliol de 1922, p. 6.

(1029) "Acció", febrer 1922, p. 1 i 4; "Acció"-, mar- 1922, p. 8. "Hem de

fer constar que la secció no figurava en dita Comissió organitza-

dora, per defecte, segons s'ha pogut comprovar darrerament, de no

haver arribat en temps oportú les invitacions que ens foren tra-

meses, a mans del nostre delegat en la Federació, en Feliu i Codi_

na.'UB primer antuvi això ens disgusta puix feia suposar una —

desconsideració envers la ¿>ecció, i perquè entenem que en tot ço

que faci referència a mutualisme tenim la ineludible obligació de

fer sentir la nostra veu, doncs que la nostra preponderància en -

el mutualisme català ens posa en condicions de bel·ligerància. No

per això, i menys sapigudes les causes, teníem de negar-nos, i —

com que es tractava de prevenir-nos davant el perill que signifi-

caria per a les Mutualitats, l'anunciat propòsit de l'tstat, de -

fer obligatòria dintre d'un organisme oficial el segur de malai—

ties, sense tenir en compte la filiació que cada u pogués tenir -

feta en una o altra de las germancats oficialment i legal constjL

tuides, vam atorgar la nostra més cecicida adhesió a les conclu—

siens aprovades en dita-assemblea."- SECCIÓ PERMANENT CE SCCCR3 -

(Í.UTUS.- iïlemòria corresponent al curs 1921-22.- "Acció", ce setem-

bre de 1922, p. 5. V. la nota següent també.

(Iü3u) T0t subratllant la importància ce l'assemblea mutualista del Tea-

tre uoya, "*ccló" de febrer de 1923, p. 4, es referia al projecte

estatal esmental. "Fonamentalment -hi llegim- la idea no pot ésser

combatuda, doncs que de fer-ho negaríem nostres principis, però -

no és un secret que aquestes funcions encomanades a l'¿stat, per

drien tot aquest calent tan tradicional que tenen les germandats

de Catalunya o sigui tota llur bellesa espiritual, i que, encara

que no anul.lessin la iniciativa particular, quedaria aquesta molt

mermada i de dia en dia 1'estat'progressiu de les nostres mutuali-

tats aniria afeblint-se, arribant, potser, a desaparèixer, «ixo,

que és ímportantíssim (...) ve agreujat en què dificilment, amb -

la mateixa quota podria l'c-stat concedir els subsidis que disfru-
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tem ara. Pensem ço que representa la burocràcia que s'hauria de

crear, i ja sabem com ho fa en tots els seus organismes, o bé —

amb el guany que hi voldria tenir la institució, més o menys ofi-

cial, que fos concessionària d'aquest segur, i pensem que avui -

l'administració i regisme de totes les. mutualitats és absoluta—

ment gratuïta i veurem tot seguit com les despeses per a personal

mossegarien una part considerable de la quota, o sigui del nostre

actual subsidi, també perdríem aquest dret tan lògic, tan racio-

nal d'intervenir directament en totes les coses ce les nostres -

respectives mutualitats i el d'anar-les modificant a la mida, —

gust i necessitat de la nostra respectiva manera d'ésser." l·'és -

endavant el butlletí esmentat, citava les conclusions d'aqueLla

assemblea mutualista Iss quals, entre altres punts, cemanaven del

govern que les societats de socors mutus "no sols han d'ésser re_s

pectades en llur organització i cabals, sinó també han d'ésser- —

objecte û'una legislació espacial, que les empari eficaçment, fo-

mentí, llur Divulgació i vigoritzi llur vida, per ésser el mitjà

més expedit, econòmic, segur i. eficaç amb què compten les classes

populars per a prevenir-se contre l'ac^erütat", que fossin sxemn

tes "dels impostos d'utilitat^, contribució industrial l'de comer:-'

segurs, drets reials, timbre i altres tributs que puguin crear-se

per l'Estat o per les corporacions locals", i que el govern prese£

tés "a les Eorts, tan aviat com sigui possible, un projecte de —

llei regulant les assegurances socials a base d'aquests organis-

mes populars anomenats vulgarment iïlontepios o Germandats, ' per és-

ser, per ésser ells constituïts per manifestacions espontànies de

la voluntat col·lectiva, de la qual no pot prescindir cap legisla

dor". La ̂ ecció de 5Ocors Mutus, a més a més, s'adheria per es—

crit a les esmentades conclusions, amb data del 25 de gener de -

1922, tot oferint la seva col·laboració a la federació de -^ocie—

tats de ^ocors ÍYlutus pel que fes rta tots els actes i treballs que

s'organitzin, per tal de que les nostres mutualitats, assoleixin

la màxima garantia d'existència i. desenrotllament".- "Acció" de -

març de 1922, p. 6, la qual, a més a més, insistia en les críti-—

ques contra el projecte oficial: "conculcado d'aquests dreta que

tenim adquirits,!'existència dels quals respon a un sentit prego-

nament ca'talà", burocratlsme, "pes mort en l'erari espanyol (ço
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que vol dir a la butxaca riel poble)", desavantatge per a 1'ins

crit "comparant-lo -assegurança de malaltia en mans d'una organit.

zacia estatal- amb qualsevol de les mutualitats existents i fins

potser amb els cíe les companyies asseguracores que fan de la pre-

visió un lucre"; d'aquí que el butlletí del ¡-entre subratllis que

"s'imposa una propaganda intensa del mutualisme, tal com a t-ata—

lunya és constituí't, a fi ce què sigui dificultós el seu establi-

ment" -el projectat per l'estat-, "Aplicant-nos, doncs -acabava

la nota-, .aquesta ensenyança, no ens c ¿1 dubtar, el mutualisme -

privat, la tradicional germandat rie L-stalunya s'imposa, i per a

qu~ tingui más potència ce la que avui Ja veritablement té, hi hem

d3 posar, tots, nostres entusiasmes i tota la nostra fe ce cala—

lans i mutualistes obrers".

(1C31) v. el comentari La. .'l'ancomunitat Ce i-st alunva. - "Acció" d'abril -

1922, p. £; "Acció" d'abril 1932, p. 12; la iï^mòria cit. de la -

¿ecció ce Socors iï.utus.- "Acció", stte:;:b're 1322, p. o i E.

5ECCIÚ ^EFTANENT UE EGCCRS íi'JTUS. - lYlembria de l'exercici 1922-23.

"Acció" d'agost de 1923, p. 6.

En s=l primer comentari, la Secció de Socors Tutus mostraria la s_e

va satisfacció pel fet-que la Mancomunitat s'hagués "recordat

d'una cosa tan viv.i, plena d'humanitat i d'una innegable valor s_o

sisl qom és el mutualisme català"; es mostrava c'acorc amb "el -

contingut de les bases acceptaries per a la formació del reglament

orgànic", si bé considerava que s'hi "hauria pogut donar una més

plena sensació de què l'organisme que es va a crear era més excljj

sivament ce la niancomunitat, suprimint 1 f~nt objecte d'un altre

dictamen les condicions amb que quedaria encarregada la »-aixa de

Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis ce les funcions administra

tives 1 tècniques inherents a l'Institut Català de Socors (Tutus".

El comentari'assenyalava, després, que dins l'obra mutual projec-

tada per les bases, hi hauria d'haver figurat I1"anar a la cons-

trucció de Casals ffutuals que esdevinguessin grans clíniques on -

s'hi empressin els más mocerns i -confortables procediments, i la

construcció de Casals de curació i Sanatoris (...). Aquesta obra,',

que per la seva magnitud cificllment por portar a terme una sola

entitat, ̂ encara que totes l'estimin necessària, és la que, al no_s

tre entendre hauria d'incorporar-se amb caràcter preferent en el

pla d'iniciatives de l'institut Català de Socors Mutus, i la que,
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per ésser comú a.totes les germandats, segurament faria tot seguit

una realitat llur incorporació a l'organisme cabdal del mutualisme

català." La Secció recordava tamba el problema del dèficit exis—

terit en l'hospitalització a Catalunya i manifestava finalment que

aniria seguint la gestació c'aquest organisme "i procurarà, si ho

creu precís, fer sentir la seva veu en el Desenrotllo de la lloa-

ble iniciativa, doncs que, si altra cosa no, ella ens porta una -

representació oficial que vé obligada a defensar l'organització

tradicional de les nostres germandats, davant dels propòsits que

l'Estat té de fer obligatòria la previsió per al cas ce malaltia,

en ço que aquests propòsits poguessin atemptar, a la vica i creixen,

ca de les mateixes."

£-n front ce les reaccions adverses a l'Institut promogut per la -

Mancomunitat, el CADCI continuaria mostrant els seus recels davant

la manca de concreció en la intervenció ce la Caixa de Pensions 1

os la mateixa .ïoncomunitat : "segons referències que possei'm -as —

senvalava la n.emòria esmentada cel curs 1921-1922- sembla ésser —
v

que l'institut Català de Socors [ïlutus quedarà plasmat en la fins

avui anomenada Federació -de Sccietats de Socors ¡Tutus-, arnb no

sabem qui,ics intervencions CE la Caixa ce Pensions i cie la íï.aricü-

nr.unitat". La mateixa [femaría enregistrava el fet que "el Comitè
uirectiu .ce l'Institut estarà integrat per representacions propo£

cior-eces ce la ¡mancomunitat, ce la Caixa i oe les entitats mutua-

listes i per sub-comités o sub-comissions (...). També en la for-

mació d'aquest cartipac. sembla que hi ha hagut la pèrdua de la —

convocatòria que els elements organitzadors diuen haver-nos diri-

git'., així ho creiem, però ûegut a aquest contratemps la veritat

és que la Secció no té un lloc en el Comité Cirectiu, saben ofi—

ciosament que s'ha tingut, empro, present a la Secció, i que se -

11 reserva un lloc en una sub-comissió. Això de la categoria del

lloc fins a cert punt és lo de menys, doncs que quan se vol fer -

bona feina, no és la categoria, sinó la.voluntat a fer-ne, la que

triomfa." Alhora, tanmateix, el CACCI valoraria especialment

aquesta iniciativa com un mitJa.d'"afrontar l'escomesa que pogués

sin tenir les nostres mutualitats, en virtut del desconeixement -

que d'elles se'n té o per fins•d'especulació, baix 'tot punt de —

vista rep'udiables". La creació de l'Institut suposava un suport

"indispensable de la primera corporació oficial catalana". La fi" e
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moria, enfí, recomanava a la junta venicora de la ->ecció que in-

tervingués "ja sigui per a portar el nostre concurs en el per—

f accionament de l'obra, ja sigui per evitar derivaciones que puc[

nessin arr.b els nostres iceals o amb l'essència del mutualisme de

la nostra' terra". «quest criteri constructiu, fóra refermat a la

dilema r i a ce l'exercici de la Secció de Socors Mutus del curs 1922-

1923: "(...) fou el projecte ce la Mancomunitat de crear l'Inst_i

tut Català de Mutualisme el que ens portà a entrevistes amb enti.

tats afins, no llangant-nos a una aferrissada lluita, com han —

fet altres germandats, perquè entenguérem que a la Mancomunitat

la.guiaven bells propòsits i no segones intencions i que, en tot

cas, els defectes podien ésser corregits i, en últim terme, re—

butjat l'esmentat projecte".

(1C32) "Acció" d'octubres ce 1922, p. 4; "Acció" d'abril ce 1332, p. 13.

A l'acte hi assistirien, segons el primer butlletí citat, la --

Junta de Socjrs Mutus, "una bona representació cel Consell Dire?£

tiu, una altra de la Comissió Administrativa, alguns ex presi—-

dents -ce la Secció, tot el cos de facultatius que exerceixen al

Consultori, els senyors Noguer i' Comet i f, assot, bon nombre de -

socis, acompanyant- alg-uns d'ells d'element femení (...) i la re

presentació de la premsa diària". Antoni Vallejo, el doctor Cha-

con, Noguer i Comet, fïlassot i Ribas prendrien la paraula. "Ama—

rate de patriotisme i de pregon afecte a aquesta casa, tots pcs_a

ren en llurs llavis mots d'amor a Catalunya i expressió sincera

del desig ds que el 'Centre continuï en aquest no interromput es-

clat de vida per a honra i glòria de la nostra estimada pàtria".

El Consultori es composava de "dues sales per a cirurgia i medi-

cina general" degudament equipades, un "salonet per a dentista",

"una altra espaiosa sala ha permès instal.lar-hi tot ço que afe_c

ta a oculista, a malalties de nas, coll i orelles i al servei de

pedicura", una cambra, "d'assèpsia", a part d'altres dependències

complementàries (sala d'espera, etc.). Un'"lunch" finalment com-

plementaria l'acte d'inauguració, V. també, la Memòria cit. de -

la Secció del curs 1921.1922.--"Acció" de novembre 1922, p. 9.

(1033) "Acció", abril 1932, p. 13. Encara que, amb caràcter personal, -

la Secció donà la conformitat a la participació de Vallejo; "Ex_a

minada curosament la conveniència d'acceptar el lloc que se li
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designava -a Antoni Vallejo-, s'arribà a l'acord ce que per la -

defensa de la mutualitat catalana devia anar-s'hi, fent causa ço

mú amh els demés elements, que dintre de la conferencia també —

porten la mateixa finalitat".-

•"Acció" d'octubre de 1922, p. 1 i 5.. Segons la memòria ce So—

cors mutus del Curs 1922-1823, Vallejo acceptaria "després de -

consultada la Junta - de la Secció- i el Consell Directiu, i

amb la condició, per part seva i molt a grat de tots, de que

allí s'hi tenia de trobar i actuar com a representant, de la Se£

ela", malgrat haver estat convidat "amb caràcter personal".-

"Acció" d'agost de 1S23, p. 6. Els recels davant la Conferencia

de caràcter estatal, convocada per l'Institut Nacional ce ^revi

sia, eren motivats perquè precisament de la mateixa "sembla que

al principi, en tenia de sortir l'acord d'anar a establir obligj3

tòriarnent per a dit organisme, el segur ce malaltia". V. "Acció"

d'abril ce 1322, p. £;'"Acció" de maig 1S22, p. 6; "Acció" L4e se."'

tembre 1922, p. 6. Segons aquest carrer butlletí, el "criteri —

unànim de la Junta" es condensava en aquests termes: "Integritat

completa i màxima sobirania ce les germandats tant en el seu fur

intern, com en els agrupaments ce col·lectivitats presents i fu-

turs. Reconeixement i respecte a l'obra social que, sense inge—

rèncíes de cap mena, fins avui han practicat les germandats, tí-

tols suficients per a què se les consiceri aptes per seguir amb

el seu comes c'aquí en avant". La Secció es manifestaria igual—

ment per una actuació conjunta i cohesionada dsl mutualisme cat_a

là, en especial si hom tractava "d'afeblir les mutualitats exis-

tents o que es puguin fundar, ae minvar els atributs que per pr£

pi valer han conquerit, doncs que per part ce l'Estat, en aquest

sentit, més aviat troben dificultats que ajuda" ("Acció" cit. d'o_c

tubre de 1922, p. 5). "Acció" de novembre de 1922, p. 9^1G, final,

ment, assenyalava que les noves que arribaven sobre "el cos de -

temes" a tractar, "sinó del tot grates, en general no semblen pas

inspirades en un sentit d'hostilitat a les Germandants". Segons

aquest butlletí, el 1 d'octubre de 1922, la Secció participava a

la Junta general extraordinària de la Federació de Societats de -

Socors i^utus que havia d'ocupar-se'd'aquest, tema.

Pel que *fa a les conclusions dels temes i de la Conferència Na—
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cional de Gegurs per a ÍT.alaltia, Invalidesa i Maternitat,, "Acció"

de gener de 1923, p. 4-6. Tumbé, "Acció", febrer 1923, p. 5-6.

(1Q34) La conferencia de Noguer i Comet, se celebraria el 18 de "novembre

de 1922, abans de la Conferència de caire estatal i com introdu-

'tòria 1 informativa respecte oe 'la mateixa. Hi assistirien "nom-

broses representacions de mutualitat i altres institucions socials

de la nostra terra, de corporacions mèdiques i professionals in—

teressades en l'assumpte, de la ^uinta de Salut L'Aliança, la Juri

ta en ple de la Federació de Ffontepios; els senyors Raduà, Cuni-

llera, Girona, Vallejo i altres ponents i membres ce la Confereri

eia i altres distingides personalitats, omplint-se completament

la gran sala de conferències del Centre". Noguer, fóra acompanyat

a 1'estrada pels presidents del CADCI i de la Federació de 5oci_e

tats de Socors f'utus, 1 a la seva conferència historiaria els p'rc

cedents de la Conferència, "dient que obeeix al pla traçat en la

celebra Ja a iTacrid el 1917, an la qual s'acordà Ibidre d'implan-

tació a les terres d'Espanya de les assegurances socials, obra qur

ve realitzant l'Institut de Previsió, tocant ara, després del de

retir o pensions a la vellesa,els ce 'malaltia, invalidesa i ma—

ternitat"; censuraria l'endarreriment de la legislació social es_

panyala i l'incompliment ce l'establerta, estudiaria després "el

problema de l'obligació o voluntarietat en les assegurances, rr,os_

trant-se entusiasta pcjrticari ce l'obligació", i, tot referint-se

a les reformes que hom assajava d'implantar, criticaria "el ver—

gonyós estat sanitari d'Espanya, revelat en les xifres de mortaLl

tat i morbitat, que són de les més altes d'Europa", descriuria —

també els diferents tipus d'organismes europeus d'assegurances,

"exposant la temença que existia que l'Estat espanyol s'enamorés

del més contiari al nostre esperit i a les glorioses realitats s_o

cials de la nostra terra, el que mogué l'orador a donar el crit

d'alarma contingut en una proposició seva, que aprovà unànimament

l'Assemblea de la mancomunitat de Catalunya, exigint el respecte

a les tradicionals 1 fecundes institucions mutualistes catalanes.

Digué'que la representació catalana en la Comissió organitzadora

de la Conferència, ha treballat en tal sentit unida 1 compacta, -

defensant les institucions nostrades (,..)j explicaria la tasca

feta per les diverses ponències 1 elogiaria la intervenció "de



les representacions socials catalanes" a les mateixes, "ha repre-

sentació catalana -manifesta- esta unànim a oposar-se a tot intent,

en això, d'absorció i de burocratismo per part de l'Estat o dels -

seus òrgans" i "' s'oposarà també (...) a tot intent (...) de crea-

ció de nous cossos facultatius, l'a inutilitat dels quals seria ma

.nifesta i que no serien més que nous tentàculs del centralisme —

absorvent que ofega la vida del país". Afegiria també que, a la —

Conferencia, per primera vegada en un acte de l'Estat 1 mercès

també a les gestions ce la representació catalana, l'idioma català

serà admès i respectat en aquella" i acabaria subratllant l'acti.tuc

constructiva de la representació catalana, però també la seva vo—

luntat que si el regim d'assegurances "pogués convertir-se en un —

instrument mec d'absorció oe l'Estat i de la burocràcia nosaltres

el combatríem amb tota energia, i diríem al nostre poble que refu_

ses els suposats beneficis materials que li oferís perquè per da-

munt de ca'.es les coses de la vida material nosaltres hi aixequem

l'ideal i el nostre ideal és l'amor a la dignitat 1 a la llibertat

de Catalunya".- "Acció" de desembre 1922, p. 5-6.

(1035) D'aquesta minera, el butlletí "Acció" de febrer de 1923, p. 5-6, -

davant d'un grup d'entitats federades de la Federació de Societats

de Socors fíiutus, contràries a l'actuació de la Junta d'aquesta da£

rera, remarcava que els resultats obtinguts a la Conferencia esta-

tal havien estat "un èxit per les mutualitats" i que, "en aquest

cas ...la Federació va aconseguir el màxim de les seves aspiracions".

El fet fóra que la contestació d'alcunes entitats, manifestada "en
caá.«* J '

forma»edificant per alguns elements, en les Juntes Generals ex

traordinàries" duria a la "Directiva -de la Federació-, composta

de tots els homes que havien dut el pes.de la defensa" dels inte—

ressos del mutualisme català durant tota la campanya, a dimitir.

La Secció de Socors fïlutus, en aquesta avinentesa, Juntament amb —

l'Associació de Viatjants del Comerç i de la Indústria "férem una

crida de diferents entitats- per tal de promoure la (...) reacció

(...). .Comparegueren quasi totes les entitats invitades, unes 70,

i es signà un manifest" que relacionava els fets i demanava l'as-

sistència de totes les entitats federades a la Junta general del -

14 de gener de 1923, manifest que rebia l'adhesió de 170 mutual!—

tats, i que fóra ratificat per la mateixa votació que es produiria
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en aquesta darrera reunid: 224 vots favorables a la Junta contra

27 que es mostraven d'acord amb la dimissió.- Posició de la Sec—

ció en les incidènciesocorregudes en la Federació rie Societats -

de S o cors ÍT.u t us « _

Respects aquesta qüestió, la Memòria esmentada de la Secció del -

curs 1922-1923 ("Acció" d'agost 1923, p. 6), remarcava també que

Socors Mutus no havia volgut seguir el "camí de lluita contra la

Junta de la Federació de Societats de Socors Mutus" en el seu ca£

teniment tant davant del projecte de la Mancomunitat com de l'e_s

tatal, "perquè serenament jutjant la seva actuació, poguérem, no

sols obtenir el convenciment de que la vida de les Mutualitats no

estava compromesa amb l'Institut Català de Mutualisme, l'accept.£

ció del qual depenia ce la voluntat de les germandats, sinó que -

ni un moment s'ublidava aquella Junta ce ço convingut en l'Assem-

blea del Goya i que,, si en principi la Junta acceptava com a base

de dissensió el projecte acordat per la Mancomunitat, allò podia

apraciar-se mis aviat com una tàctica a fi de poder presentar ca-

.ra contra la temudes disposicions que de Madrid, creiem tots, que

ens portaria la Conferència d'Assegurances que havia de celebrar-

se en nostra ciutat. (...) Així ha sigut, doncs que el Projacte

de l'Institut s'ha quedat en projecte, 1,mercès als contactes que

per a elaborar-los tingueren, varen poder dur una nodrida repre—

sentació en la Conferència Nacional d'Assegurances, que altrament

(...), no s'hauria pas pogut portar." La Memòria subratllava els

bons resultats d'aquesta participació catalana i, en especial, "la

satisfacció que en el tema VII, (...) el de la nostra ponència, -

fou on d'una manera aspra poguérem treure la personalitat de les

companyies especulatives en el règim dels segurs de malalties, —

Invalidesa i maternitat, puix de cap manera podem capir que si—

guin objecte de lucre aquestes necessitats humanes que l'obrer ha

de prevenir. Això és un sentiment d'humanitat i el negoci no és -

del tot compatible amb aquest sentiment."

(1036) La Junta general ordinària del 14 de Juny de 1922 de Socors Mutus

iniciaria els primers passos envers la creació d'aquest nou servei

en acollir una proposició del soci Clot, que demanava "la funda—

ció d'una germandat infantil" 1 que la mateixa Junta de govern de

la Secció feia seva ("Acció" de Juliol de 1922, p. lü). Posterior;
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ment, hom nomenaria els mateixos membres de la Junta de -govern -

per a formar la ponència redactora d'un projecte d'estatuts.-

"Acció" de febrer de 1923, p. £;• "Acció", març 1923, p. 2, 4 i 5;

"Acció" d'abril' de 1923, p.. 8.

(1037) "Acció", abril 1932,'p. 13 i 16.

(1038) Per a ésser sòcia, calla ésser fill, net, germà, nebot, parent de

segon grau d'un soci del Centre o de la Secció [Ylútua Feminal, o

estar sota la seva tutela, "disfrutar de bona salut" i amb una —
edat compresa entre un dia i catorze anys. Els subsidis importa-

ven; 5 pts diàries durant -75 dies de malaltia major, 3 pts, dia—

ries durant 50 dies de malaltia menor,1150 pts. en cas defunció.

Horn estava obligat, a canvi, ̂  "comprar uns Estatuts", pagar 2 —
pts.. de drets d'entrada, "constituir un fons de garantia de dotze

pessetes, que es pocran pagar, en un o més mesos, fins a sis", i
una qucwj mensual, "la que r2sulti per derrama segons 50 pagat en

el mes anterior, no poaent o/.cecir aquesta de dues pessetes".-

"Acció", maig 1923, p. 8; ff.erniria cit. ce la Secció de Socors ff u

tus riel curs 1922-1923.- "Acció" d'1 agost de 1923, p. 6-7v També,

'.'Acció", juny 1923, p. 3 i 8; "Acció" juliol 1923, p. 9; "Acció",

setembre 1923, p. l i 7-8. .
"Veurem també que afiancem sòlidament l'existència del nostre Cer±

tre, caca ala més potent, concs indubtablement la Secció ff.útua I_n

fantil anirà preparant noves generacions que seran fervorosament

adietes i plenes d'entusiasme, fins al sacrifici, per aquella In_s

titució, que com una segona mare les ha acollit en el seu si ces

de la infantesa", escrivia hom al butlletí "Acció" citat del maig
de 1923, p. 3."(<..) cal suposar -havia assenyalat també el ma—

telx butlletí del mes de .març de 1923, p. 5- que tots aquests p_e

tits mutualistes d'avui, haurien après a estimar el Centre i les

seves coses i que difícilment es podrien despendre d'aquest amor
quan arribada l'ecat de figurar en les seves fileres poguessin -

dir; soc un dels teus". V. la nota 84.

(1039) Salut pública.- "Acció" de Juny de 1923, p. B, que acabava amb -
aquests mots; "A tots els cartells que Joiosament s'han vist, la

tragi-comèdia de la vida també aquest cop s'ha manifestat, nosal
• . """""

tres n'afegiríem un que diria: ¡Barcelona, quan t'estimarem, com

te mereixes!. També, "Acció" de Juliol de 1923, p. 1.
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(1040) 5.CCü socis! .- "Acció" d'abril de 1923, p. 7-8, que mostrava la s_e

va satisfacció per la xifra assolida i l'obra feta, que esperonava

a augmentar-ne més el nombre par el nombre per a poder arribar a

- objectius més ambicioses (hospitalització, sanatoris, etc.) "que -

sols pot pensar-s'hí a base oe grans masses", i a créixer moguts

sobre tot pel "sentit humà, l'amor als nostres consemblants".

"Pensem -afegia després- que si normalment són de 40 a 45 els so-

cis que en moments d'angúnia reben l'ajut ce 5QGG companys, al —

créixer aquest número, també, per raó cíe les possibilitats, seran

més els companys ajudats". Incicava igualment,a la vista dels —

projectes governamentals citats abans, la necessitat d'assegurar-

se voluntàriament a una mútua com la cel CAOCI, enlloc d'esperar

a fer-ho obligatòriament, car "sembla que serà condició obligada

el que tot individu que visqui d'un sou haurà d'assegurar-se", —

tot estalviant-se així d "'emmotllar-se a unes costums i condicions"

no prou en "harmonia amb els seus cesics i afinitats de .crit f-;ri" ,. - J

•\M
com s'esdevindria, especialment, amb els'deixessin passar els 45 -

anys d'edat sense assegurar-se, car les mútues na acceptaven in—

gressants a partir d'aquesta xifra.

(1C41) V., així, per exemple, "Acció" de juny de 1923, p. 26. El maig de

1923, val a dir, que la Secció Permanent de 5ocors ÍYlutus, pagava

per primer cop el subsidi d'invalidesa a un soci.- "Acció" de juny

1923, p. 7-8. Els subsidis eron els mateixos que assenyalàvem -al.

capítol anterior, si bé augmentaven en el cas d'usar del "Reasse-

gur iïiutual" i "Llargues malalties", com hem vist. V., el capítol

anterior, p. L[\e\-i-(¿\ • '

(1042) Ja vàrem referir-nos a les Seccions Ff.útua de Subsidis en cas de

defunció i Adherida a l'Aliança al capítol anterior, p.^^-Htt .El

butlletí "Acció" periòdicament informava de la seva actuació.

Esmentem , a tall d'exemple, els subsidis pagats en els périodes

1919-1920, 1921-1922 i- 1922-1923: , ;

1919-1920 1921-1922 1922-1923

Per medicina 22.695 24.625 31.110

"cirurgia major 3.270 4.375 5.100

Per cirurgia menor 1.113 . 1.533 1.269

" rf,edicina"Reassegur" 18.215 24.175

" Cirurgia major id 3.465 5.055
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Per Cirurgia menor 1919-1920 1921-1922 1922-1923

"Reassegur" 1.311 1.194

" llargues malalties 1.939 "6.1Q3

" Cessantia . 1.C6G 2.172 2.370
" Defunció i enterrament 3.875- 2.125 . 3.350

CENTRE AUTÛNCTîlISTA CE DEPENDENTS CEL CCÏÏERÇ I DE LA INDUSTRIA.
SECCIÖ PERMANENT DE SCCCRS iTUTUS.- Exercici 1919-192C. Extractes
de comptes, inventaris, dades estadístiques.- Barcelona, 31 de —

maig de 1920, p. 3.
"Acció" de juliol 1922, p. 13, i "Acció" juliol 1923, p. 11. Fel
que fa al curs 1920-1921, V. la Ptemòria llegida en la Junta gene-

ral celebrada, el dia 15 de juny d g 1921 de la Secció* de Socors Ttj

tus, per Antoni Vallejo.- "Acció"" de juliol , p. 3; d'agost de —
1921, p. 6; ce setembre 1921,p. B; d'octubre ce 1921, p. 5. V. la

nota 1C47 d'aquest capítol.

(1C43) La Junta eigner al de socis da Socors fi'.utus dal 14 de juny de 1922

decidí de canviar el nom ce Dispensari pel de Consultori. Com as-

senyalàvem a la nota 61.d'aquest capítol, els socis del CACCI que
no ho eren ce Socors iïiutus, havien de pagar una quota de 3C cèn—

tims per visita per a fer ús cel dispensari. Aquesta Junta general

decidiria també d'eximir-los de la mateixa així com a les famílies

dels socis de la Secció, d'acord amb el Reglament del Dispensari

-a .partir d'ara Consultori-.- "Acció", juliol 1922, p. lü, i rftemò
ria cit.. ds la Secció del curs 1921- 1922.- "Acció", novembre —
1922, p. 9.

(1044) V., per exemple, "Acció", setembre 1923, p. 8-9, que esmentava a

més un servei de radiografies i farmàcies i establiments que ofe-
rien descomptes als socis de la Secció de Socors lYlutus.

(1045) A part de 1'esmentada- de Noguer i Comet (nota 1034), esmentem les

dues que pronuncia Baltasar Pijoan, el 16 de gener de 1919, sobre

"Noves orientacions en el treball de la dona", fruit "del seu via_t

ge d'estudi de postguerra en les nacions bel.ligerants",("Acció"

d'abril de 1932, p. 12, i "Acció" de febrer de 1919, p. 3-4), 1 el

30 de novembre de 1920 sobre "El paper de la dona en les novíssi—

mes campanyes higièniques". ("El Diluvio", 30 de novembre de 1920;

"Acció" d"'octubre de 1920, p. 3; "Acció" de novembre 1920, p. 3; -
"Acció" de febrer 1921, p. 3).
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(1D46) El butlletí, freqüentment cridava a fer més socis, i remarcava —

amb aquesta avlnantesa els beneficis de Socors Pilutus.

Recordem el comentari d'"Acció" en aquest sentit, en assolir els
5.CÜG socis (nota 1G4Q). En un altre sentit, per exemple, "Acció"
de setembre ce 1T21, p. 5, havia donat un toc d'alerta perquè "es

nota una minva en el número mensual d'admissions .d'associats i —

aquest símptoma desfavorable, tenim el deure d'extirpar-lo, no sp_
lament per la satisfácela d'assolir i exibir una xifra de mils —
d'associats, si no per humanitat, per esperit de col.lectivisme, -

per .amor al nostre company de professió". També, "Acció" de desem-

bre 1921, p. 4-5. Igualment el butlletí del Centre cridava a as—

sistir a les Juntes de la Secció. Així, De l'assistència a les Jun-

tes.- "Acció" de maig de 1922, p. E.

(1047) V. les notes £1 i 1042, d'aquest caítol.
Fins el 31 de maig de 1922, Socors fí.utus havia satisfet les quan-

tlta.ts segdents:
Per malalties 261.054'50 pts.

Per ce.'sssntia 15.47C
Per defuncions ' 20.205

Pel sosteniment del Consultori
(des de 1913) 33.373'40

A la Quinta de Salut l'Aliança des

de q-ie va fundar-se la Secció espíe

cial. B.072'25

Despeses generals 85.270'70

Total 424.245'85 pts. V. El Centre

Autonomista de Dependents del Comerç 1 de la Indústria de Barcelo-
na.- "Anales".- Octubre-novembre-desembre 1922, p. o95. Article —

informatiu escrit per Koguer i Comet, si bé sense signatura.

(1048) "El ÍYiontepío,' fundado en Septiembre de 1904, es de los més impor-
tantes numéricamente de Cataluña; pues ocupa en dicho orden, el -

segundo lugar. Sus socios son cerca de 5.CCO y su capital actual-
mente de 3QO.COO pesetas", escrivia també hom a l'article esmentat

a la nota anterior, publicat a la revista "Anales" organ de la C£

missió ÍYlixta del Treball en el Comerç de Barcelona, p. 594.

(1049) Coooeraci-ó.- "Acció", desembre 1919 a març 1920, p. 8-9.

(1050) Obra social.- "Acció" de desembre de 1920, p. 3-4. la nota 629 —

d'aquest capítol.
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(1C51) Així, per pxemple, el butlletí "Acció" de novembre de 19.18, p.2-3,

amb el títol L'obra del Centre es manifesta remarcava que la Sec-

ció de Socors Tuutus, de les diverses branques del CADCI, era, "tal

volta la que més del cor arrenca, perquè porta en son esperit les

mires del sa mutualisme, la Virtut de l'amor huma, la base de l'eni

fortiment per al propi esforç (únic ferm i segur)". Citem també Fi-

nalitat del mutualisme.- "Acció" de març de 1921, p.6,' que remar-

cava la Idealität de les primeres institucions mutualistes, basades

en el sentiment de germanor, la qual subsistia malgrat fos una "fo_r

ta majoria" la que ingressés a les mutualitats "per pur egoisme —

personal". Un petit aspecte del mutualisme.- "Acció", d'abril de —

1921, p.4. I, finalment, el comentari a la' formació de la ffútua Iri

fantil al si de Socors ffutus, Secció rnútua Infantil.- "Acció" de

març de 1923, p. 4-5 que destacava la importància de tots els ser-

veis de la Secció en la vida del soci del Centre i insistia sobre

el paper cel mutualisme. "!_' economia de la vida particular -hi Ile

gim- caüa uia es va fent més complexa i, per que no dir-ho? més dl

fícil. Totes lesprofessions -perquè la vida, la corrent ho imposa-

tendeixen a la conquesta ce reivindicacions, de milloraments -ce —

classe, de dignificacions professionals. Sembla talment com si es

volgués fer una revisió de valors i que tots, des de son estament,

reclamessin go que dret i de Justícia correspon a cada un d'ells.

Això sense cap mena de. dubtes, en tant la societat no s'estructuri

d'una altra manera, reporta un encariment a totes les necessitats

de la vida, i aquest encariment s'ha de resoldre, l'ha de resoldre

l'obrer per mitjà del col.lectivisme en ses múltiples i variades -

formes. La mutualitat, doncs, només que per aquest principi d'econo

mia individual Ja seria recomanable (...). Però és-que, demés la rnu

tualitat porta en si, com a foc sagrat, la santa virtud de no desijt

Jar-ne ningú els seus beneficis i ce correspondre tothom sense re—

cança, sense regateigs als deures que l'imposa. ES on, d'una manera

més franca i positiva hom se .sent humanista i de grat accepta un sa_

criflci, perquè sap que coopera en la solució de greus problemes —

que la vida planteja als seus consemblants i que demà li poden és—

ser plantejats a si mateix (...). Acceptant, doncs, aquesta força nio

ral que innegablement ha mantingut, manté i mantindrà el mutualisme

de In nostra terra, quina escola d'ètica moral més eficient es pot

oferir als petits que la pràctica del mutualisme? (...) Amb la Sec-
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cid Hlútua Infantil es mutualitzaria des del neixement fins a l'edat

apta per a ingressar a la àeccid Permanent de Socors [Ylutus o a la -

Seccid rfiútua Feminal, i en cada un d'aquests dos organismes es que-

da mutualitzat fins després de la mort, això sense comptar la Secció

E.F. a la ^uinta de Salut L'Aliança i la Seccid de Subsidis en cas

de Defuncid, que complementen l'acció mutualitzadora del Centre."

"Aquesta Seccid -la ¡T.útua Infantil- ha de venir a ésser com l'esco-

la pràctica de l'amor que ha d'imperar entre els homes i que ha de

regenerar la sacietat futura", assenyalaria també la [Yiernòria esmen-

tada de la Seccid de Socors Pf.utus del curs 1922-1923, publicada a

"Accid" d'agost de 1923, p. 7. V. també la nota 1038.

(1C52) L'any 1918 acabaria "amb el perjudici d'haver ce tornar a traslla—

dar l'edifici del Club de íïlar i aquest cop l'emplaçament que se'ns

destina no ens compensa en res el que se'ns fa abandonar i el Club

queda instal.lat al • filo 11 de Pescadors a la Barceloneta. La vitali—

tat del Cluy és, no obstant,assegurada i el desplaçament no debili-

ta en res les rengleres dels inscrits, i a l'estiu de l'any dinou

posem el rem català a to de l'internacionalisme indispensable per -

la seva expansió arnb la botadura del nostre primer outgger i dos —

skiff que l'entusiasme d'uns socis fa ofrena als remers del Centre.

Tres skiff més, aquests de propietat particular, sdn botats el ma-

teix dia, amb la qual cosa el Club de ífiar es posa al davsnt de totes

les organitzacions de rem peninsulars."- "Acció" d'abril ce 1932,

p. 35. El trasllat es feu el 27 de desembre de 1916, per ordre de la

Junta d'Obrers del Port.- "Acció" de gener de 1919, p. B

(1C53) El Club de niar comptava també amb embarcacions de passeig i vigila-

va aquelles que fossin particulars. V., per exemple, "Accid" de se-

tembre de 1919, p. 6. . í
•i

(1054) El Club Barcino organitzava igualment competicions o participava en

campionats d'altri. V. "Accid" de setembre de 1919, p. 6.

(1C55) El Gimnàs oferia classes diàries de gimnàstica sueca als socis del

CADCI i als menors de quinze anys que pertanyessin a la família —

d'algun soci; hom oferia també classes destinades a "senyoretes pe£

teneixents a famílies dels associats". V. "Accid" de setembre de —

1916, p. 7, i "Accid" de setembre de 1919, p. 6.
• •

(1056) "Acció", abril 1932, p* 35. j
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(1D57) "Acció", abril 1932, p. 35-36. "Accid", novembre 1914, p. 8.

(1D5B) Ja amb anterioritat hom havia introduí't reformes al Gimnàs la ta_r

dor de 1919, després dels obstacles per la clausura del local del

CAOCI. V. "Acció" tíe setembre de 1919, p. 12; "Acció" d'octubre de -

1919, p. B. Hom introduiria una "secció -antropométrica" també i la

pràctica d'excursions matinals, "curant les quals, i dirigits per

nostres professors es faran exercicis ce gimnasia sueca respiratò-

ria en plena natura, així com també atletisme".- "Acció" de novem-

bre de 1919, p. B; "Acció" de desembre 1919 a març 192Q, p. 16-17.

Pel que fa a la reforma de 1921, aquesta tingué el seu origen en un

escrit d1"alguns alumnes del Gimnàs" que presentaren "a la delibe-

ració del Consall (Directiu)" del CADCI, el qual, el 29 de novem—

bre de 192Q, acordava que "el president del Centre, Juntament amb -

els altres presidents tíe les seccions permanents, escoltin el parer

dels professors de gimnàs 1 donin després el seu dictamen al Con--

sell (Directiu) per a fallar en ccfinitlva, la qüestió plantejada

en el Tianifest (dels alumnes)".- "Acció" de gener de 1921, p. 1,

El dictamen fóra encarregat per la Secció d'Esports als doctors —

Turró, Pi i Suñer i Chacon, i a Nicolau d'Clwer i al president del

Centre ("Acció" d'agost de 1921, p. 1) que durien a terme la seva

tasca l'estiu ce 1921 ("Acció" de setembre de 1921, p. Ici) i a l'a-

cabar i començar la tardor es feien les obres. V. "Acció" d'octubre

de 15?1, p.l i 14. Segons aquest butlletí, "a l'escriure aquestes

ratlles -finals de setembre probablement- estan tacant al seu termj.

ni les obres que ha emprès la Secció d'Esports i Excursions' per a

transformar el nostre Gimnàs (...)", obres que feien referència a

una nova instal.lacló de dutxes i de guarda roba amb major amplitud

1 garanties d'higiene, nova construcció de la secció d'hidroterà—

pla, i d'altres millores tècniques com el registre antropometric—

dels alumnes que fóra periòdicament revisat. El 11 de novembre de -

1921, el Consell Directiu visitava les noves "instal·lacions de vè£

tidors i hidroterapia del Gimnàs" i obtenia"el brillant èxit as—

senyalat en inscriure-s'hi 3Gu alumnes ("Acció" de desembre de 1921,

p. 1 i 17. En aquest butlletí, hdm anunciava les classes de Gimnàs

de 7 a 9 del matí per a socis, de 6 a 7 de la tarda per a nois, de

12 a 1 del matí per a noies, de 7 a B i de 8 a 9 de la tarda per a
*

socis, amb una quota mensual de dues pessetes. Els professors de les

mateixes, per una altra banda, tenien cura de preparar els socis —
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per a la práctica de 1'atletisme. V. a més a més "Acció" de gener

de 1922, p. 15; "Acció" de febrer de 1922, p. 14, que- subratllaven

la marxa ascendent del Gimnàs. L'article esmentat de la revista —

V'Anales" d'octubre-novembre-desembre 1.922, sabre el CADCI, p.599,
esmenta també el Gimnàs .amb les seves dues sales, "a las que con—
curren cerca de trescientos inscritos, hombre y mujeres y que tie-

nen anexo una perfecta instalación de hidroterapia y vestidores.

Fue el gimnasio del Centre uno ce los primeros de Barcelona en que
se practica la gimnasia sueca. Una gran sala sirve a la vez de pis_
ta para el patinaje, al que se entregan todas las fiestas gran nú-

mero de jóvenes y señoritas." .

(1G59) "Acció" d'abril de 1932, p. 36, i "Acció" de desembre 1919 a març

192G, p. 17. Segons aquest darrer butlletí la Secció es dedicaria
a la natació, w^ter-polo, curses, salts, etc., i especialment a —

l'ensenyament pràctic de la primera.

(1C6G) "Acció" d'abril de 1932, p. 36. "Acció" db desembre de 1919 a març

de 192Q, p. 18. Hom començava a entrenar-s'hi a partir del primer

de març de 192C.

(1C61) "Acció" d'abril de 1932, p. 36.

(lCb2) "Acció" d'abril de 1932, p. 36.

(1CE3) "Acció" de desembre de 1919 a març 1920, p. 15, esmentava els mem-
bres de la "Comissió Casal de "ar(en projecte)", formada per Josep

Noguera, Josep Durban, J. Riera Colom, Lluis Vila i Agustí Simón.

El Projecte del Casal de fifia r fóra portat al consell general extraor

dinari de socis del CADCI, esmentat, del 27 d'abril de 1921, el•--
qual acceptaria la iniciativa de la Secció d'Esports 1 Excursions,

acordaria que es gestionés oficialment "la concessió de l'espai ne

cessari per a la susdita construcció en el port de Barcelona" així

com les mesures de caire administratiu i executiu corresponents, i

les de financlació del .projecte (obertura d'una subscripció públics

voluntària, concertació d'un préstec, etc.). V. "Acció" de maig de

1921, p. 2; "Acció" de Juny 1921, p. 1; "Acció" d'agost 1921 , p. -

10; "Acció" d'octubre de 1921, p. 1; "Acció" de desembre 1921, p. -
15. La Secció Permanent de Propaganda Autonomista cooperaria amb
aquesta iniciativa tot organitzant l'onze de desembre de 1920, un

festival a benefici del Casal de niar al que ens hem referit a la -

nota 490 d'aquest capítol. El festival fou de varietats i hi part_i
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ciparla "la catalaníssima 1 popular artista senyoreta Pilar Alonso".

Una comedia americana, Entre l'amor i 1'amistat,i dos números de v£

rietats composarien el programa.- "El Diluvio" del 1C de desembre

de 192G i "Acció" de febrer de 1321, p. 4.

- (1C64) "Accid", abril 1332, p, 36. "Acció" de març de 1921, p. 12, anuncia

va que la junta de la Secció d'Esports i Excursió'ns, "a prec d'un

bon nombre de socis entusiastes del ciclisme, ha acordat organitzar

una Seccid ciclista".

(1C65) "Acció" d'abril de 1932, p. 36.

(1C66) El B de maig de 1921, organitzada psr l'Agrupació Excursionista Ta-

gamanent. També participava el Centre a l'Aplec Excursionista de Ca

talunya, com l'organitzat a Olèrdola, el 12 de Juny de 1921, per —

l'Ateneu Enciclopèdic Popular "Acció" de juny de 1921, p. 12; "Ac—

ció", juliol 1921, p.3. El Centre, per la seva banda, també organit,

zaria curses excursionistes, c.Dm la del 12 de setembre de 1Ü21, .—

per l'itinerari de Tiana-rnollet-ffantcadâ.- "Acció" d'octubre de 1921

p. 14-15. '

. (1C67) "Acció" d'abril de 1332, p. 36. "Acció" de desembre de 1921, p, 16.

(1C6B) V. la nota 82 d'aquest capítol. "Acció" a'octubre de 1922, p. 14.

(1C69) "Acció" d'abril de 1932, p. 36.

(1070) "Acció", abril 1932, p. 36. Segons el mateix butlletí "els esports

atlètics i el futbol pràcticament no poden desenrotllar-se al camp

que utilitzàvem de I1Exposició". El nou camp se situava al carrsr

de Rolanda i ffiassini. "Acció" de desembre de 1922, p. 24, comunica-

va als socis que, en haver deixat l'anterior camp, s'abstinguessin

d'anar-hi, i que per a entrenar-se anessin al nou, "el qual està -

completament aplanat". Segons ens manifestà Ramon Carreras, el camp

fou.cedit sense pagament de lloguer pel director de la Catalana de

Gas, que era de la Unió. Catalanista.

(1D71) "Acció", abril 1932, p. 37. També, la revista "Anales", abans esme_n

tada d'octubre-novembre-desembre de 1922, p. 599, subratllava que

"anos atrás los Jugadores del Barcino F.C., pertenecientes al Cen-

tre, eran conocidos por sus brillantes triunfos. Pero este deporte

pasa en el-Centre por una crisis, por no haber permitido aquel que

degenerara en profesionalismo."
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(1072) "Acció", abril 1932, p. 37. "Acció" de març de 1923, p-. 7; "Acció"

de maig de 1923, p. 31. "Acció", juny 1923, p. 24. '"Acció" de novem

bre de 1922, p. 25, informava de 1'existència, d'una ponencia per a

l'establiment de la boxa al Gimnàs,. ± segons el mateix butlletí de

desembre de 1923, des d^ls inicis d'aquest mes funcionaven les noves

classes d'aquest esport. V. també, "Acció" de gener de 1923, p. 21;

"Acció" de febrer de 1923, p. 26; "Acció" de març de 1923, -p. 2C; —

"Acció" d'abril de 1923, p. 20. Sembla, tanmateix, com hem escrit en

un altre lloc, que se suscità oposició envers aquest esport entre di_

versos socis del CADCI, en una Junta general. V. la nota 262 d'aquest

capítol. • "

(1073) Així, per exemple, les conferencies de Josep Durban, capita de rern

del Club de' íïiar, sobre les impressions cels campionats. d'Europa ce

rem, el 21 d'octubre ce 192û ("El Diluvio", 17 d'octubre de 192G);

Josée1 A. Trabal, el 9 i 15 de décembre de 1920 sobre Catalunya :a --,.:

les futures Olimpiades ("El Diluvio" del Ib' de desembre de 1920); -

Joan Trico, el 21 de juny de 1923, sobre el "Concepte que deu donar-

se a l'educació física" ("Acció", de juliol de 1923, p. 31-32); Joan.'..

Carreres, el 9 d1agost de 1923 sobre l'excursionisme patriòtic ("El

Diluvio" del .7 d'agost de 1923).

En un altre ordre, esmentem també, l'autorització del Consell Direc-

tiu, el 2ü de juliol ce 1323, per tal que la Secció c'Esports i .Ex-

cursions constituís "un fons-destinat a subsidi dels inscrits, en -

cas d'accident esportiu" ("Acció" de setembre de 1923, p. 1). Fina_l

ment, recordem que la Secció d'Esports i Excursions també presentà

una ponència a l'Assemblea de Dependents de Reus, el 1921, sobre la •

"Influència de la cultura física en el pervindre del dependent". V.

la nota 737 d'aguest capítol. ' j
1

(1074) "Anales" dfoctubre-navembre-desembre de 1922, cit., p. 599. Tamba, ;

segons aquesta mateixa revista, l'esport tradicional del Centre era :

l'excursionisme.

(1075) I, indirectament, "a todos los organismos internacionales". "Anales"

cit. a la nota anterior, p. 599-600. \

(1076) "Acció" d'abril de 1932, p. 37. • j
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