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AGRA'iMENTS
A Pere Gabriel, que em va alliberar del laberint d'un primer index
inabastable, va acceptar dirigir aquest treball com a tesi doctoral i va

tenir la

paciencla

d'escoltar les

destresa d'orientar-me

en

meves

una, per

disquisicions filosotiques

i la

mi, desconeguda metodologia de

historica.

recerca

Ais membres del tribunal de la tesi: Jose Luis Martin, que va ac
president. Joan Prat, qui anys enrere va confiar en allo que

tuar de

nornes

era un

projecte

entusiasta. Pere Sola,

xements sobre associacions. Jaume

historic

granolleri, sempre disposat

a

pels

seus

grans conei

Dantf, coneixedor de I'entorn

respondre

els

meus

interrogants

fins al punt d'haver fet dues lectures del treball. Ana Yetano, amb qui
vaig contrastar algunes de les meves troballes sobre I'ensenyament

reliqios.
Quatre hores diaries durant cinc anys
nollers i

visites al

a

l'Arxiu

Municipal

de Gra

de dos anys mes han fet que

no
sovintejades
lIarg
hagi d'agrair els serveis com a arxiver de Lluis Tinto, sino tam
be congratular-me de la seva amistat. Les families Garrell, Montana,
Murine i Maspons m'han ofert, ames d'informacions valuoses, els
fons documentals lIegats pels seus avantpassats. Com a paradigma
de disponibilitat, enardiment en les idees i respecte ales persones,
he de mencionar Amador Garrell iSoto, que des del primer moment
va acceptar que contrastes la meva
interpretacio dels documents
amb la seva experiencia, clarividencia i equanimitat.
Hauria de fer esment d'una lIarga lIista d'amics i parents d'aqui i
d'alla, que amb la seva presencia, el seu encoratjament, la seva fe en
aquest treball i la seva estima hi han contributt i n'han fet possibles

nornes

els resultats. Cadascun d'ells
Nemes

se

sentira al-ludit

aquesta mencio.
present en la con

en

apuntare
Marga, que
projecte i m'hi va encoratjar; la Montse, que va fer les co
rreccions linquistiques de la primera redaccio i l'Emi, amb qui vaig
compartir molts dies, sobretot festius, a I'estudi, ella amb els seus lIi
bres 0 fent les darreres revisions als textos que jo anava redactant.
En el earn! he trobat algun corporativista, xovinista i
aprofitat; ho
esmento perque considero que tota obra es producte de les forces
oposades que hi convergeixen.
cepcio

tres

noms:

la

va

estar

del
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Des que el febrer de 1993 vaig oferir a l'Ajuntament els resultats de
la
recerca, cinc regidors de Cultura hi han most rat el seu interes
meva

i

me

n'auguraven

una

rapida publicaci6. Malgrat

sumptes de palau, he d'agrair
l'edici6 que teniu
L'obra
duir-me

vir

original

a

d'elogi,
volgut fer.

a

les

a

l'Ajuntament

el ritme dels

de Granollers la

cura

as

de

mans.

esta escrita

en

castella i

em

sentia

incapac

de tra

Es la feina que ha fet Mfriam Torres. Si pot ser
dire que m'hi sento identificat i que es el text que jo hauria

mi mateix.

Mariano Fernandez

Granol/ers, febrer de 1999
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PRO LEG
Mariano Fernandez es

professor de filosofia des de I'any 1980

I'lnstitut

L'any

d'Ensenyament
1985 es planteja

realitzar

un

treball

d'investigaci6

del que s'ha anomenat l'evoluci6 de les mentalitats,
per a la seva feina docent.
La immersi6 documental feta
ra

i tam be

nomen

a

l'Arxiu

Municipal

que el rnotivara

a

a

I'Hemeroteca

un

a

I'entorn

tema ben pro

Municipal Josep

M6-

de Granollers, el posen davant d'un fe
proposit inicial per acabar fent

canviar el

I'estudi de la febre associacionista

gles

a

Secundari Antoni Cumella de Granollers.

a

Granollers al tombant dels

se

XIX i XX.

Granollers

no

es

un cas

atllat, EI naixement d'associacions

pollti

ques, pedaqoqiques, culturals, recreatives, esportives i de caire

es

trictament local es prou universal.
En el

cas

de Granollers

sorpren, perc,

I'elevat nombre d'entitats,

rnes de quatre-centes, que neixen, es fusionen i desapareixen durant
el periode estudiat del 1882 al 1936, si es compara amb l'evoluci6 de

rnoqrafica

de Is mateixos anys

en

que

la ciutat passa de 4.500

a

14.000 habitants.
Eis dos eixos que estructuren el treball s6n el Centre Catolic i La
Uni6 Liberal, entitats que van polaritzar la vida social, economics i po
iftica de la ciutat. La vida d'aquestes dues associacions nascudes el
1881 i 1887 respectivament, servira de fil argumental per entendre la
tramoia de totes les altres entitats que els s6n coetanies i compren
dre tarnbe les repercussions locals dels fenornens que en un ambit
rnes

a

general

van

sotraguejar

tot el

pars.

EI gruix del treball d'investigaci6 realitzat per Mariano Fernandez
Granollers, Barcelona i altres indrets el van convencer per fer-ne

tesi doctoral, sota la direcci6 del Dr. Pere Gabriel. Set anys des
pres, el 23 de febrer de 1993, en feia la lectura i defensa a la Uni
una

versitat Autonorna de Barcelona; la tesi Ii
cum

rneresque

la

qualificaci6

de

laude.

generositat que I'honora, Mariano Fernandez va diposi
tar des d'un bon cornencarnent la seva tesi doctoral a I'Hemeroteca
Municipal; el registre porta data del 8 de gener de 1993. Tot i aixo ca
lia fer l'esforc de publicar-Ia, perque la seva divulgaci6 pot donar una
Amb

una
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bona empenta al coneixement de la historia
nollers, sobretot si es te en compte que, com

interpretativa,
ca entre

raonada i documentada

conternporania
a

bona tesi, fa

d'aquesta epoca

-

8

de Gra

una

labor

que s'emmar

la Restauraci6 i la Guerra Civil.

Lluis Tint6
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SIGLES
AC:

Aceto Catalana

AG:

Accio Granollerina

AHMG:

Arxiu Historic

AGCB:

Arxiu del Govern Civil de Barcelona

Municipal

de Granollers

BOPB:

Butlletf Oficial de la Provincia de Barcelona

CA:

Coalicio Administrativa

CAOV:

Cambra

CC:

Centre Catolic

COIC:

Centre de Defensa Industrial i Comercial

CIC:

Centre Industrial i Comercial

CLO:

Coaticio Liberal Democratica

CNT

Confederacio Nacional del Treball

CP:

Candidatura

CRA:

Centre

Agricola Oficial

del Valles Oriental

HMJMG:

Popular
Republica Autonomista
Hemeroteca Municipal Josep Mora

LI:

Liberals

LUL:

La Unio Liberal

PLA:

Partit Liberal Autonomista

PRC:

Partit

PRR:

Partit

PSOE:

Partit

de Granollers

Independents (coalicio)

Republica Catala
Republica Radical
Socialista Obrer Espanyol

RO:

Reialordre

UFNR:

Unio Federal Nacionalista

UMN:

Unio

UR:

Unio

Republicana

Monarquica Nacional
Republicana
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INTRODUCCIO
Ala decada de Is vuitanta
fessionals i

comencar

vaig

connectar

a

vaig arribar a Granollers per motius pro
integrar al centre de treball i a la ciutat. Vaig
amb la gent d'aquf, amb els seus costums, tra

voler-me

dicions, amb allo que els identificava i diferenciava, amb la
ria i la

seva

dispensable
entendre

unes

joves,

de

no

contactes

seva

histo

cultura. A rnes ames, coneixer el mitja em semblava in
per contextualitzar la meva tasca docent: el repte de fer

concepcions filosofiques tenia com a destinataris uns
qualsevol lIoc, sino d'aquf. Un cop establerts els primers
personals, despres de descobrir el mercat setmanal i algun

restaurant, de visitar la Porxada i la Pedra de l'Encant, i informat que
riu

aquell

0

fluid s'anomenava

presentar
quest poble.
va

com un

Congost,

I'hemeroteca

municipal

se'm

filo de gran riquesa per coneixer les arrels d'a

La premsa del segle XIX mostrava la vitalitat d'un petit poble, no
gaire lIuny de Barcelona -s'hi anava amb carro 0 a peu-, que sembla
va que estava al dia en tot. En I'abundosa varietat de
premsa local
de manera sorprenent un teixit associatiu propi d'una gran
rnetropoli. Efectivament, als periodics hi apareixien tot tipus d'asso
ciacions, polftiques, religioses, ludiques, benefiques, etc. Paral-lela
ment, es podia constatar la progressiva instal·lacio d'una serie d'in
dustries, sobretot del ram textil i derivats, del metall -especialment de
rnaquinaria i utillatge textil-, de tractament del canern, pell, alcohol,
sabo i, per ultim, de material electric. Sincronicarnent, s'anaven dibui
xant noves formes d'interpretar la vida: sorgien conflictes d'ordre so
cial, ideologic i moral, i apareixien noves cosmovisions; tot plegat em
va impulsar a anar rnes enlla d'una simple lectura
informativa, per fer

apareixia

un

estudi que

va

esdevenir tesi doctoral.

Aixf, aquest treball es

el resultat d'una inclinacio personal i una
exiqencia professional.
Des del primer contacte amb la docurnentacio, va sorgir la hipote
si de treball segons la qual les nombrosfssimes associacions que hi

havia

a

reguts

Granollers constituien el brou de cultiu de tots els canvis

a

la ciutat. En

un

perfode

de

cinquanta

anys, he

ocor

catalog at rnes

de quatre-centes associacions en una poblacio que passa dels 6.000
habitants el 1880 als 9.000 de 1922. EI tipus d'associacions era he-
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terogeni: gremials, benetiques, polftiques, parroquials, educatives,
d'arnbit internacional, nacional, local, de barri, de lIarga duraci6, eff
meres, etc. Amb

taci6

aquest

fragmentada

zables; perc,

i

panorama tan

parcial,

era

bigarrat

diffcil arribar

a

iamb

una

conclusions

documen

generalit
perfilant
hipotesi:

poc, dues associacions es van anar
fil conductor que podia confirmar la nostra

a

poc

possible

a

com

a

eren

el Centre Catolic i La Uni6 Liberal.

per estudiar-Ies perque ambdues associacions havien
existit rnes enlla del perfode historic elegit i perque s'estructuraven en

Vaig optar

seccions

culturals, recreatives, benetiques, etc., amb objectius coinci

gran nombre de socis i ac
tivitats intluia sobre la resta d'entitats i la tradici6 de pertanyer a di
dents amb la resta d'associacions. EI

seu

tes.

associacions augmentava I'influx de les grans sobre les peti
Aquestes dues grans associacions encarnaven als seus estatuts

i

la

verses

en

seva manera

de fer dos corrents, dues

ideologies contraposa

des que anirien marcant els processos dialectics de desenvolupament
de la ciutat. De fet, van simbolitzar dues maneres de fer i pensar, ivan

polaritzant I'activitat de la resta d'associacions, incloses les es
pecfficament polftiques.
Aquesta polaritzaci6 podria, d'entrada, comportar un dualisme mani
queista i simplificador, pero en endinsar-nos en la seva dinarnica desco

acabar

brim que no tot era blanc 0 negre, i que tenien rnes coses en cornu del
que els seus membres respectius volien reconeixer, Ames, els corrents
interns de cada associaci6

punts

de vista

ci de

matisant les postures excloents.
assenyalat les entitats que compartien

anaven

En situacions concretes, he

que simplement s'intercanviaven el local,
intluencies.

0

com a

indi

possibles
una arnplia documentaci6 sobre La Uni6 Liberal, que ha es
tat objecte de diversos treballs, entre els quais destaca el publicat per
Lluls Tint6 i Josep M. Farnes, Cronies de La Uni6 Liberal. EI Centre
Hi ha

no ha estat estudiat ni tampoc hi ha cap fons docu
fet aquesta reconstrucci6 rescatant la informaci6
He
especffic.
de notfcies de premsa, dels exigus documents trobats als arxius mu

Catolic,

en

canvi,

mental

nicipal, episcopal i parroquial. A rnes, en tots dos casos s'ha
un important nombre de Iligalis que es conserven a l'Arxiu

tat

consul
d'Asso

ciacions del Govern Civil, material d'altres arxius, obres de caracter

general

i les

monografies ressenyades

a

la

bibliografia.
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els documents locals, entre els

quais

des

taquen,
quantitat varietat, els periodics. Donar a la premsa
importancia excess iva pot semblar un problema, per la
i

en

una

parcialitat de
aportades pels defensors d'una determinada ide
ologia iamb uns interessos polftics concrets. De fet, els periodics no
nornes descriuen successos: tambe els
interpreten, els valoren i en
treuen conclusions, 0 be, silencien fets destacats en funci6 dels
pro
pis interessos.
Com a contrapartida, la premsa ofereix una informaci6 dinamica, vi
tal, carregada de connotacions iamb diferents punts de vista, que des
cobreix el significat dels esdeveniments per a
aquells que els van viure.
En aquest perfode es publiquen entre tres isis
periodics anuals, i fins
treballar amb dades

i tot el 1906 arriben

sortir-ne

de diferents. Cada setmanari repre
partit
grup ideologic, de manera que les formes d'expli
els fets i sobretot les valoracions que en feien eren molt variades i

sentava
car

un

a

nou

0 un

discrepants. Quan un
de seguida s'alcaven

grup manipulava un fet rnes del que era tolerable,
altres veus puntualitzant-Io 0 senzillament
expo
sant-ne una altra versi6, i aixo
permet -per coincidencia 0 contrast- una
reconstrucci6 rnes acceptable de la realitat.
Per tal de situar el lector de bon

principi, exposare

les tendencies

de la premsa local.
A partir de la segona meitat del
a

la resta de l'Estat-

com

a

sorgeix

vehicle per arribar

a

segle XIX, a la nostra ciutat -corn
la consciencia del paper de la
premsa
les masses. Eis moviments obrers in

tenten accedir-hi per difondre els

comportaments contraris
blicans que
van

dedicar

no

als

seus

tenien contacte

seus

ideals i combatre doctrines i

interessos.' Certs

personal

amb les

ideoleqs

seves

repu

bases,

propagar les seves idees utilitzant la premsa
"sin tribuna de prensa el republicanismo
progresista hubiera
de existir. Vida polftica y edici6n de un
peri6dico eran cosas
a

ja

es

que

dejado
insepa

tables"."

1.

Vegeu TRAVERA,

Susana. "La premsa anarcosindicalista

(1868-1931)". Recerques, 8, 1978,

p.

85-102.
2.

ALVAREZ JUNCO,

Jose. EI

Editorial, Madrid, 1990, p.

emperador

del Paralelo. Lerroux y la

demagogia populista.

60.
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EI 1882, Granollers deixa de ser una mera receptora de premsa
per cornencar a editar periodics autoctons. A partir d'un primer assaig,
EI Eco de Granollers, comencen a proliferar periodics de signe dife
rent
tir

i,

en

general,

de poca durada. En cinquanta anys, arriben

a sor

un centenar de tftols.

La

majoria

amb pocs
en

de les

recursos

perfode

publicacions representaven

economics

de vacances,

etc.).
simple

politic i economic. Una
geu Bib/iografia) en revel a

col-lectius reduits i

(grups republicans, aerates,
L'altra

part

estava

en mans

ullada als subtftols dels

la procedencia. A

estudiants

del poder

periodics (ve

de la complexitat
classificaci6 exhausti

causa

dels interessos subjacents, es diffcil fer-ne una
va, pero sf que podem destacar-ne els corrents

principals.
periodics promoguts per grups republicans que funcionen
com a organs de partit, com es el cas d'algunes etapes d' EI Congost
(1886-1904), La Coelicion (1891-1892), La Rezon ( 1903-1908), La
Estaca ( 1908-1909), Renovecion (1916-1918). D'altres s6n l'orqan de
partits liberals, com EI Valles (I) (1888) -liberal conservador-, La Vic
toria (1888) -conservador liberal independent-, Aqrupeclon Liberal
(1909-1910), EI Democreie de la Coalici6 Liberal Dernocratica (19131923). Sovint un mateix articulista collabora en setmanaris republi
cans i liberals, en periodics relacionats amb La Uni6 Liberal, com I' E
co de La Union Liberal (1893-1895), La Opinion (1899), La Opinion (II)
(1912-1913), La Gralla (1921-1927) i a publicacions de tendencia
acrata i anticlerical, com La Papa Ilona (1896-1897), EI Nuevo Cam
peon (1897) i La Tronada (1904-1911).
La premsa promoguda pel Partit Conservador, la Lliga i el clergat
defineix una altra Ifnia ideoloqica. Aquests perlodics tam be acostu
men a repetir les mateixes firmes, sobretot de sacerdots i militants
catolics. Entre els regionalistes hi ha La Veu del Valles (1896-1905),
Juny (1905) -proper a Solidaritat-, EI Valles ( II) (1906), EI Valles
Nou ( 1912), La Veu del Valles (II) (1919), Clam! (1921), Gent d'Ara
(1922), Cronice (1930). En aquest grup tam be s'hi pot incloure la Be
vista de la Camara Agricola Oficial del Valles (1901-1916), publicaci6
gremial d'ideologia i polftica propera a la linia conservadora. EI sec
tor eclesiastic gaudeix de premsa propia a partir de 1913, amb La
Coma rca (1913-1920), que editava la parroquia, i la Revista Vallesa
Hi ha

na

(1920-1921).
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Hi ha un altre grup de pericdics electoralistes, de curta durada, poc
contingut ideologic i torca atacs personals, que tenen I'objectiu de
promocionar un candidat 0 una coalici6. Entre aquests, destaquen: La
Bomba (1905), EI Justiciero (1910), Clarita (1915-1917), EI Conse
cuente (1916), Allnconsecuente (1916). De clara intencionalitat poll

tica, hi ha un altre grup que es presenta sota una disfressa satlrica i
humorista, com EI Mosquit (1905-1906), EI Narro (1909), EI Met
La

Vespa (1918), L'Esquellot (1933).
cronoloqica dels tltols mostra que periodics d'una ma
teixa tendencia es van passant el relleu; desapareix una capcalera i
n'apareix una de nova. Tarnbe hi ha una serie de periodics publicats
per associacions sense finalitat politica, com Cassino de Granollers
(1884), La Union Gremial (1901), EI Cingle (1916-1917), Buileti del
Sindicat Musical de Granollers (1923-1936), Bullet( del Centre Gre
mial de Granollers (1931-1936) i Bullet! de l'Aqnsoecio Excursionista
de Granollers (1931-1936).
Altres tltols volen ser un vehicle d'expressi6 entre els aficionats
a la literatura, estudiants i Iletraferits. Es el cas de La Encictopedice
(1896), La Opinion Escolar(1897-1898), La Gracolaria (1904-1905),
Labor (1907), Llevor (1908-1909) i Revista Litererie de Granollers
(1919).
I encara hi ha una serie de titols que inclouen, des d'un periodic
d'informaci6 jurfdica -La Legislacion Espanola (1893)- fins a un pro
jecte de revista del cor, EI Capricho (1906), i periodics autodenominats
independents 0 d'avisos i notlcies, com Cronice de Granollers (1888),
La Discusion (1893-1894), EI Pueblo Vallesano (1905-1906), etc.
S'ha de fer esment especial de dues publicacions meso D'una

(1916),

La cadencia

banda,

la Fulla Dominica I, que editava el bisbat i tenia la

da dedicada
EI

contraporta

parroquia de Sant Esteve de Granoliers, i de I'altra,
San
Antonio de Padua, de contingut devot i que no
de

a

la

Mensajero
parla de Granoliers, excepte al final de la Guerra Civil, en que publi
ca dades sobre la mort d'alguns religiosos.
Certs periodics -per la seva perrnanencia, l'analisi coherent dels
esdeveniments, el prestigi dels col-laboradors, l'acceptaci6 popular i
la varietat de les informacions-

se

citaran

en

aquest treball rnes

vint que altres. En la Ifnia delliberalisme democratic hi ha EI
-publicat per espai de vint anys-, La Rezon, EI Democrete,
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ci6n Liberal i La Gralla;

en

-

8

la vessant del nacionalisme conservador i

catolic, sobresurten La Veu del Valles (I), Revista de la Camara Agri
cola Oficial del Valles, EI Valles Nou, La Coma rca, La Veu del Valles
i Revista Vallesana. Tot i que cap

(/I)

tridencies ocasionals,

termes

en

no va

generals

van

Iliurar-se de certes
donar

prioritat

a

la

es

sen

satesa i el foment de la convivencia.

Hi ha

una

serie de

publicacions parnfletaries

anomenades volants,

podien penjar-se a
partits polftics,
paret
repartir-se
inconformistes,
sindicats, associacions, grups
personalitats 0 gent del
carrer. Eis impresos tenien, generalment, peu d'impremta, pero no

d'entre trenta i vuitanta centimetres de costat, que
la

entre el veinat. Eis autors

0

eren

sempre se n'identificava I'autor. La ternatica era variada: convocatoria
de reunions, programes electorals, rumors, polemiques i desmenti
ments. Qualsevol persona podia tenir acces a aquest rnitja d'expres
si6:
te

premsa a I'abast de quasi totes les butxaques. L'HMJMG
rica col-leccio d'aquests volants.

era una

una

aquesta varietat i quantitat de documents, va caldre una se
lecci6 en que, sens dubte, compta el criteri de I'investigador. Certa
ment, no m'he pogut sostreure a la rnaqia dels documents, si be, cons
cientment, no he fet cap judici de valor que no tinques un ampli fona
Davant

ment

en

globals

testimonis de tendencies diferents. He intentat valorar actituds

i avaluar la coherencia entre els

plantejaments

teorics i la

praxi

corresponent. En qualsevol cas, he contrastat les informacions de la
premsa amb les actes, oficis i comunicats municipals, iamb el conjunt
de documents
En

recopilats

de diferents arxius

aquest treball he escollit

la versi6 acadernica hi ha

dernoqrafic,

I'economia i el

uns

i institucionals.

elements i n'he obviat d'altres. En

primer capftol
desplacarnent

un

particulars

que esbossa el creixement
de I'agricultura a causa de

aquf no s'ha inclos perque ja hi ha altres publicacions
especffiques sobre la materia. Per raons d'espai, tampoc es repro
dueix un seguit de documents i un estudi detallat de les diverses elec
cions del perfode que apareixien en l'apendix original.
F6ra bo que les paqlnes sequents aportessin alguna cos a als qui vul
guin aprofundir en les seves arrels 0 tinguin alguna curiositat sobre el pe
rfode estudiat; aquesta satisfacci6 se sumaria al plaer que em va apor
tar la lectura de prop de trenta mil folis i la posterior elaboraci6: seria una
compensaci6 rnes a l'estorc inevitable que ha representat aquest estudi.
la industria, que
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A GRANOLLERS

1.1. Eis districtes electorals

EI

municipi

de Granollers es cap de

cacions electorals diferents segons si
o

partit

es

i

pertany

a

dues demar

tracta d'eleccions

provincials

legislatives.
EI nombre d'electors amb dret

el

vot, es

a

a

dir, el nombre d'inscrits

electoral, passa de 999 I'any 1901, amb una poblacio de
6.755 habitants, a 1.418 el 1907 i a 1.950 el 1920, amb una poblacio
de 8.397 h.' Aixo vol dir que en aquest periode quasi es
els
en

cens

dupliquen

electors,

mentre que la

poblacio

ha

tingut

un

augment de 1.642 habi

24%.

Aquest augment asimetric d'electors es atriburble ales
campanyes de conscienclaclo fetes pels republicans, especialment
per la Unio Republicana (UR), a traves del seu diari, La Raz6n. Per
tants,

un

una

banda, denunciaven

nal,

no

la

manipuiacio de les lIistes i, per una altra,
estimulaven a inscriure's al cens a tot aquell que tinques dret a vot. A
mes, van organitzar un servei per tramitar la inscripcio de tots aquells
que per iqnorancia, error 0 perque ni tan sols tenien la cedula perso
sortien ales llistes electorals.

La participacio varia en cada votacio d'acord amb el tipus d'elec
cio, Les dades que hem estudiat constaten rnes participacio en les
eleccions municipals, que passen del 42,9% el 1901 al 85% el 1922.
A continuacio hi ha les
sota i

en

tercer lIoc, les

legislatives amb percentatges una mica
provincials, de les quais hi ha molt poques

per
da

des i que tenien poc resso a la premsa local.
La participacio de Granollers es alta comparada amb la

participacio

a

la resta del districte i

a

les

mitjana de
principals poblacions de Llei

da i Barcelona."

1.
2.

Junta Provincial del Cens de Barcelona. Gens

electoral, AHMG, sala 1.
Vegeu BALCELLS, A. / CULLA, J.B. / MIR, G. Les eleccions generals a Catalunya, 1901·1923. PFJ
Bolill, Barcelona, 1982; MIR, Gonxita. Elecciones legislativas en t.etide durante la Restauraci6n y
te tt Republica. Geograffa del voto. Ed. Fund. Juan March, Madrid, 1980,
p. 16-17.
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1.1.1. Eis districtes

La vila

es

tribuits de la
districte 1

dividia

3r

AI

primer

districtes amb dues seccions cad a un, dis

sequent:

secci6 1

2n

.

pI.

a

de la Constituci6
Umbert

2a

c.

de

1a

c.

de Prim

2a

c.

d'Anselm Clave

1a

pI. de les

2a

c.

districte hi ha

Josep

Olles

de Cerro'

l'Ajuntament, el

Iabrica i

Centre

Catolic, la majoria

de families benestants.

dels comercos, alguna
AI segon, al voltant de la carretera de Barcelona
zona en

algunes

te

cases

resultat de I'obertura de les

de La Uni6 Liberal, i I'habiten

seu

i

expansi6
cases

8

municipals

en tres

manera
r

-

Ripoll,
muralles. Aquf
a

hi ha la
hi ha la

petits comerciants, classes mitjanes

sumptuoses d'industrials.

EI tercer, corresponent a la playa de les Olles i el carrer de Corr6,
nuclis rnes caracterfstics I'oficina de recaptaci6 d'impostos i

com a

el Cafe de Can Sfnia.
any

en

que

Es

el feu de carlins i conservadors fins al 1913,

triomfa la candidatura liberal dernocratica. EI 1922 s'hi in

administrativament
corpora el barri del Lledoner, que havia pertangut
al
fins
1922.
ales Franqueses
1.1.2. Demarcacio electoral,

La Ilei de 5 de

juliol

provincial

del 1898 fa

una

i

legislativa

redistribuci6 dels territoris i

s'incorpora al districte sise, juntament amb tots els po
bles que havien format part del districte de Vic, a excepci6 de Ber
in
ga i el seu partit. EI nou districte per ales eleccions provincials
dis
a
clou la franja del Valles Oriental i Osona. Corresponen
aquest
Granollers

tricte quatre escons sota la denominaci6 Vic-Granollers, que
via fins al 1930.

3.

La Gralla, 41,12·11-1922.
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i s'estructura al voltant

del mercat de Vic, que n'es tarnbe el centre comercial. Socicloqica
ment destaca el conservadorisme carl! i clerical, d'on sorgeixen per
sonalitats

Verdaguer, Torras i Bages, Nar
Verdaguer Callis, Josep Morgades, etc., defensors d'un catala
nisme de base catolica que va tenir com a organ d'expressio La Veu
de Montserrat (1871-1905). Tot i ser de la mateixa tendencia, aquest
grup va tenir problemes amb els sectors rnes conservadors del car
lisme i la jerarquia eclesiastica, pel seu catalanisme i per practicar un
cert aperturisme doctrinal. A Granollers, centre tarnbe d'una comarca
agricola, la industria i el cornerc tenen un pes mes gran, i hi abunden
els moviments progressistes i els partits politics amb objectius reno
vadors. Mentre que a Osona la majoria de la poblacio es rural, al
Valles Oriental hi ha importants nuclis industrials i comercials proxirns
a

Jaume Collell, Jacint

com

i

CIS

l'area d'intluencia obrera de Barcelona, Sabadell i Mataro.

legislatives pertany al districte de Granollers-Ba
dalona, que cornpren el triangle invertit que te com a base les pobla
cions de Sant Feliu de Codines, Tagamanent i Montseny, i en el ver
tex, Badalona. La majoria de Is electors i dels pobles del districte viuen
de I'agricultura, perc en poblacions com Granollers, Mollet, Santa Co
En les eleccions

loma de Gramenet i Badalona, la industria i el cornerc agafen cada
cop mes importancia. La disparitat de fonts de recursos entre I'elec
torat

comporta interessos divergents, per aixo

renyides.

Granollers-Badalona es considerat

rnes dinamics de
arribar

Catalunya; Iluny

d'haver-hi

totes les eleccions son
com

un

un

de Is districtes

unic candidat,

es van

presentar fins a 16 alternatives, si be els competidors rnes
rellevants van ser els republicans, els liberals i la Lliga.
a

Eis resultats electorals del districte poques vegades coincideixen
amb els de Granollers; nornes hi ha una certa aproxirnacio en les le
gislatives del 1901, 1905 i 1920, i en les provincials del 1917 i 1919.
En aquest

pertode,

Granollers vota

tret de les

que no va haver-hi cap candidat d'aquesta
republicans son la segona torca rnes vo
tada. A partir d'aquesta data, la Lliga ocupa el seu lIoc.
En les eleccions municipals, l'orientacio de vot es rnes complexa a
causa de l'existencla de coalicions diverses, la majoria amb I'objectiu
de desbancar els antics cacics. Eis primers exits es van aconseguir
legislatives

del 1903,

majoritariarnent liberal,

en

tendencia. Fins al 1907, els
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el 1905 i
un

-

8

confirmar el 1909, amb la Candidatura Popular. Hi ha
conservador el 1911, i des de 1913, la Coalici6 Liberal

es van

parentesi

Dernocrata rnante la

majoria

a

l'Ajuntament.

Fins al 1905 les campanyes electorals
les candidatures oficialistes

van

teriir

un

escas contin

necessitaven exposar programes
gut;
perque tenien altres metodes per aconseguir el triomf. A partir d'a
questa data, coalicions de republicans, liberals i nacionalistes, i els
seus candidats, presenten programes i projectes explfcits.
no

classiques se centraven rnes en aspec
tes extraelectorals que en l'exposici6 del programa concret. EI "vot de
la por" era caracterfstic dels empleats municipals, treballadors d'em
preses propietat de cacics i dels anomenats pobres de solemnitat.' La
compra de vots, el vot dels morts, la presencia d'un cacic al costat de
les urnes, el demagogic "compte amb tu" pronunciat per un excel-len
tfssim candidat a diputat desconegut, acompanyat d'un copet a l'es
quena a I'home de poble, la substituci6 de paperetes i el canvi d'ac
tes, es repetien molt sovint." Igualment era caracterfstic I'adoctrina
ment electoral des de la trona i des de les associacions parroquials i
confessionals." Sense afectar la gran varietat d'opcions polftiques que
estimulaven la participaci6 electoral, la vida ciutadana girava a I'en
torn d'entitats de tipus recreatiu, gremial, benefic, etc., que majorita
riament s'inclinaven per opcions polftiques concretes.
Les

practiques

electorals

1.2. Les eleccions

municipals

1.2.1. Les estructures heretades

Durant el tercer quart del segle XIX sembla que la polftica de Gra
nollers estava dominada per elements carlins i ultraconservadors, que
van anar asfixiant els successius intents d'alliberament iniciats per
sectors de la poblaci6 amarats de les idees de la ll-lustracio. Segons

4.

EI

Congost, 794, 17-XI-1901;

La Rezon, 2, 12-11-1903; EI Va"es Nou, 153, 21-XI-1915; Gent d'a

ra, 4,12-11-1922, etc.
5.

EI

6.

La Veu del veues, 14, 15-VI-1919; Foe Nou, 38, 8-VI-1919.

Congost, 796, 1-XII-1901;

El

Democrete, 19, 2-VII-1922,

etc.
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van ser

sotmesos

de bruixes". Paradoxalment, el final

d'aquesta
situacio ve marcada pels salvatges esdeveniments ocorreguts el 17
de gener de 1875, la carlinada.' EI record d'aquells fets luctuosos,
commemorats any rere any fins al 1937, va constituir el motiu princi
pal de rebuig de la poblacio a la barbarie obscurantista i va marcar la
recerca de I'alliberament rnitiancant el progreso
Despres d'aquells esdeveniments els carlins no fan gaire ostenta
a una

cio de la

cacera

filiacio. Tenen

seva

del Valles, se'ls coneixia

com a

referent el Centre Tradicionalista

els

jaumistes (jaumins) i sembla que se
situaven en la linia de Nocedal. EI 1903 apareix un volant signat per
les Joventuts Carlistes en que es barregen les reivindicacions rnes
com

avantguardistes amb temes socials, com el rol de la dona, I'ensenya
ment, la justicia, I'autonomia, amb visions teocratiques i d'explotacio
laboral. Es confessen seguidors de Vazquez Mella i tret del cas de M.
Puntas, que repetidament forma part del consistori al costat de libe
rals i conservadors, els carlins no tenen cap rellevancia politica fins a
la darrera

carlinada,

Eis

el 1912.

liberals i

partits
republicans van trobar-hi un bon motiu per fer
a
I'escena
aparicio
politica amb rnes torca i credibilitat. Indirectament
va contribuir a l'acceptacio de la Hestauracio com un marc
politic de
I'ordre enfront la barbarie.

Hestauracio
eficacia i
Com

es

mantenen

D'aquesta
a

manera, les estructures de la

Granollers fins al 1905; el 1909, perden

partir del 1913, operativitat.
contrapartida ales aportacions

a

a

canovista tarnbe

d'ordre i estabilitat, el siste

suposar la leqitirnacio del poder dels cacics i
en general, l'obstruccio de l'acces dels grups no dinastics a la vida po
litica oficial. D'una banda, es dificultava l'acces al consistori dels car
ma

va

lins que, malgrat tot, es
dores i, de I'altra, tarnbe
que

a

vegades

7.

GARRELL,

8.

Hem let un

es

incorporar

a

les candidatures

feia rnes dificil I'entrada dels

aconseguir alguns

conserva

republicans,

escons."

Amador. La vida d'en Joan Gralla, p. 3-35.
buidatge de les actes de les sessions municipals des de 1879. En

vApend!», I'apartat
/'Ajuntament 1879-1923 consigna la lIista de regidors. L'abssncia, en alguns casos,
l'aliliaci6 politica es deu al let que en les esmentades actes nornes hi apareix quan hi ha al-lu

Regidors
de

van

van

sions

de

personals

als debats.
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Eis darrers decennis del

juntament ocasionalment

conservadors i liberals

segle XIX,

donaven cabuda

a

a

-

8

I'A

candidats procedents del

existents. Eis forans

eren benvinguts
republicans
sempre que poguessin aportar .alguns vots i acatessin les consignes
de la coalicio. Si no era aixf, agafaven un paper rnes testimonial que
pragmatic. En aquest sentit, es confirmen els intents de rnarqinacio de
les classes populars i dels seus representats durant la Hestauracto,

carlisme i de Is grups

demostra l'analisi de Pere Gabriel des d'una perspectiva mes
arnplia." Eis representants de Is partits Liberal i Conservador eren els
tal

com

les pautes

polftiques.
principals protagonistes de la polftica de Granollers les darreres
decades del segle XIX i primera del XX son titliats de cacics, un epftet
adequat al seu comportament. EI caciquisme no va ser un producte ex
qui

marcaven

Eis

clusiu del canovisme, sino que te
social

a veure

amb la rellevancia econornica i

que es constitueixen en grup de poder tactic.
considera cacic el candidat encasellat dins el partit

d'alguns personatges

No nornes

es

capacitat per fer favors a l'adrninistracio 0 re
qui, independentment del seu paper politic, exer
cia un domini desmesurat sobre la poblacio no nornes en el terreny
economic sino tarnbe en l'ideoloqic i fins i tot moral."
Eis individus amb actituds cacicals ja existien abans que I'admi
governamental,

amb

bre'n, sino tarnbe el

tals, eren una realitat anterior: repre
sentants d'un caciquisme economic, de plutocrates, membres de les
juntes d'associacions recreatives, culturals, parroquials; pendonis
tes en les processons, amics del rector, del comandant militar, del
nistracio els nornenes

notari

0

del

com a

registrador

de la

propietat,

ells mateixos. Ells decidien l'adrnissio
als

quais

els

exigien

un

determinat

0

carrecs que sovint exercien
I'acomiadament dels obrers,

comportament personal, rnes

enlla de l'arnbit laboral; davant de Is cacics calia treure's el barret,
cedir-Ios el pas

0

recollir la moneda que havien deixat

caure ex

pressament.

9.
10.

GABRIEL, Pere. "EI marginament del republicanisme i I'obrerisme". L'Aveny, 85, setembre 1985.
YANINI MONTES, Alicia. EI caciquismo, Ed. Inst. Alfons el Maqnanirn, Dip. Provincial de Valencia,
1984; RIQUER de, Borja. "Burgesos, politics i cacics a la Catalunya de la Restauraci6", L'Aveny,
85, setembre 1985.
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passar per I'alcaldia

qualificatiu cacic feia referencia sobretot a repre
simpatitzants del govern central, pero a partir d'aquell any
s'esten a persones amb funcions similars a la Diputaci6 i la Manco
munitat, especialment membres de la Lliga.
Fins al 1905, el

sentants i

EI grup rnes nombr6s es el conservador i entre els
tants

seus

represen

destaquen:

-Joan Parera,

regidor

reix el 1900

en una

tribuents. EI

seu

i posa tot

tipus

entre 1878 i 1886,

llista de "jurats" per

parent Felip

d'entrebancs

propietari agrari,

ser un

que apa
dels tres maxims con

Parera ocupa I'alcaldia entre 1891 i 1893,
a

la presa de

possessi6

de tres regidors

republicans. Se Ii atribueix I'intent d'assassinat del director d' EI Con
gost. Un fill seu, Miquel, possela una fabrics de cera i estava vinculat

parroquials; va ser director del periodic clerical La Coma rca.
d'ideologia filocarlista, secretari del Centre Catolic (CC)
el 1887, membre de la Cambra Aqraria Oficial del Valles (CAOV), re
gidor el 1886 i 1893, i alcalde el 1889.
-Salvador Paituvf, regidor ininterrompudament des del 1886 fins
que va morir, e11908; va controlar la hisenda municipal i a traves d'a
a

cercles

-Joan Xiol,

questa

i del cafe de la

seva

propietat, Can Sfnia, tarnbe

va

controlar

candidats i votants.

-Josep Tarda, regidor des del 1906 i alcalde el 1908 i 1914, molt lIi
gat a cercies parroquials. Se I'acusa de passar ralrn sense pagar con
sums

amb

I'ajuda

de Paituvf i de defraudar l'Administraci6. Amb altres

contertulis, compartia l'afici6 pels jocs prohibits i

va ser

sancionat amb

dues multes de 500 pessetes.
-Miquel Blanxart, soci de la CAOV, el 1893

apareix com un dels prin
propietari d'una tabrica de li
municipal. EI 1906 va ser no

cipals contribuents; alcalde el 1903, era
cors. Segons sembla, va defraudar I'erari
menat president de la Creu Roja i tarnbe estava vinculat al Centre Cato
lie, la parroquia i, sobretot, a l'Associaci6 de l'Apostolat de l'Oraci6.
-Antoni Estrany, propietari d'una estoreria; pateix l'encalcarnent
de Is republicans, que I'acusen de transtuqa.
Altres representants conservadors van ser J. Manuel Bigas Rico,
Josep Xiol (propietari i qerma de Joan Xiol), Esteve Riera (carlf i soci
de la CAOV), Antoni Sarroca, Manuel Puntas," Esteve Vilageliu, etc.
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Entre els liberals
-Joan Torras

destaquen:
Berge, propietari

d'una tabrica

textil,

alcalde entre

1887 i 1899, i pare del creador del torrisme.

diputat provincial e11905, regidor en
public i
a
la
afiliat a diverses opcions liberals amb intervals d'aproximacio
Lliga.
En les diferents etapes va utilitzar veils metodes cacics de fer polftica.
-Josep Baranqe,

alcalde e11897,

diverses ocasions, soci de la CAOV, acusat de defraudar I'erari

De

Villa, que exerceix

Francesc Torras

aquest segle,

en

del liberalisme

la

seva

activitat durant

farem comentaris rnes endavant. Altres representants

no

reben el

qualificatiu

de cacics, entre altres raons,

baix nivell economic. EI mateix passa amb els Ifders

seu

(absents

de les Ilistes

sos, tret de Francesc
gidor liberal el 1905 i

pel

republicans

d'encasellats), que en general tenen pocs recur
Montana, regidor el 1893, i Manel Montana, re

un dels suports rnes solids del torrisme, que el
dels contribuents rnes importants.
AI costat d'aquestes figures del poder, i en connivencia amb elles,

1900 apareix

com un

cal fer esment de membres del

cos

jurfdic

com ara

notaris

(Enric

Mo

lar), jutges (Antoni Argila), secretaris del jutjat (Joan Comas), advo
cats (Francese Alesan i Esteve Riera); el cos de sometents i destaca
ments de l'exercit que
tela 0 el de Navarra, i
Des del

disposen
forma

sorgiment,

de diversos

(1886-87),

com

el batallo d'Es

el 1882, de la premsa local, els

partits dinastics

van ser a
un

esquadro

periodics:

de

la nostra ciutat,

caire

de cavalleria.

el Cercle

Monarquic publica

marcadament

conservador.

EI

La Re
Valles

(1888) es portaveu del Partit Liberal Conservador, mentre que La Vic
toria (1888), ho es del Cercle Conservador Liberal Independent.
Aquests dos

darrers amb prou feines

publiquen

una

vintena de nu

periodics que, sense ser organs de cap partit,
sostinguts per particulars 0 pel mateix Ajuntament, i ataquen els
republicans, sobretot, EI Congost. Aquests mitjans donen suport al
conservadorisme a traves de periodics com La Cr6nica de Granollers
(1888), La Defensa (1891-92), La Discusi6n (1893-94), i d'altres que,
amb pretensions d'apoliticisme, van afavorir els partits dominants.
meros.

Hi ha d'altres

son

11.

Fabricant de I'anis La Perla del Valles, cap local dels carlistes enfrontat sistematicarnent a
vol intent democratitzador de

l'Ajuntament.
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AI costat dels

partits alternants hi havia, d'una banda, els carlins,
de
1875
fan coalicio amb els conservadors i centren la
que despres
seva activitat en el Centre Catolic. No
disposen de premsa propia i te
nen com a

(mica

seu

visible el Centre Tradicionalista del Valles. D'al

banda, hi ha les diverses opcions republicanes, centralistes, cata
lanistes, federals, possibilistes, etc. que a voltes no aconsegueixen

tra

posar-se d'acord per formar coalicions electorals, tal com va passar
el 1883.12 Entre 1883 i 1900 el Centre Democratic Federalista fa un
cert intent de coordinacio."
EI 1884 trobem

M. Ruiz

Zorrilla,

publicana.
se'n

EI

seu

conserva

representants

que

un

es

del Partit

defineixen

organ

va ser

EI

com a

Progressista, seguidors

de

defensors d'una coalicio

re

Latigo

del Valles

(1884),

del

qual

unic nurnero.

EI Partit Possibilista, juntament amb el
Progressista, el Federal i
republicans independents van sumar estorcos i militants per fundar
La Unio Liberal el 1887.

Sembla que el Partit Republica Centralista era el rnes
implantat.
EI seu organ de cornunicacio va ser EI
Congost, des de maig de
1892

juny de 1897. A partir d'aquesta data, el periodic assumeix la
representacio de tots els partits republicans de Granollers i la seva
comarca, una operacio similar a la que el periodic La Coelicion havia
a

fet el 1891.
Hi ha diverses referencies al Partit Federal i sobretot

a la Ifnia pi
margaliana en articles de premsa, que va decaure, sembla, a finals
de segle, per ressorgir el 1901, quan participa en una
arnplia coali
cio electoral. Fusio Republicana segueix un proces similar als fede
rals i es recompon el 1902, alhora que mostra
simpaties envers els

lerrouxistes.
Tot i que es cert que la

multiplicitat d'opcions va provocar una dis
conjunt van dinamitzar moviments sind i
culturals
i
cals,
grups d'esbarjo. EI maxim exponent en van ser les ac
tivitats de Can Mariano, seu de diversos partits i l'Ateneu Democratic
persio ineficac

12.

Eco de

13.

DUARTE,

de vots,

en

Granol/ers, 23,6-V-1883.
Angel. EI republicanisme

calala

a

la fi del

segle

XIX. Ed. Eumo,

Vic,

1989.

FERNÁNDEZ GARCIA, Mariano (1999)
«La Unió Liberal i el Centre Catòlic, polaritzadors del teixit associatiu a Granollers (1881-1936).»
Estudis de Granollers i del Vallès Oriental. # 8 / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

Estudis

30

Republica,

fundat el 1883,

on es van

-

8

fusionar diversos sectors repu

blicans amb elements sindicalistes i Ilibertaris. Un dels

seus

exits

va

d'una escola laica. Amb tot,

possiblement
el funcionament regular
la mes gran aportacio dels partits republicans va ser la seva partici
pacio a la fundacio i manteniment de La Unio Liberal, des de la qual

ser

lIuitar contra els abusos del

van

Eis pocs

caciquisme.
regidors republicans feien de veu

consciencia, de

de la

portaveus de les classes rnes desheretades i d'una cultura que pre
sumiblement havia d'alliberar I'obrer de tots els

d'aquests regidors

les reivindicacions
I'statu quo,

s'empraven

fets de 1895:
com

a

en

arnenacaven de desequilibrar

contra ells tota

closos els rnes contundents, tal

rossecs. Quan

seus

mena

es

com

de

veu en

procediments,
els

les eleccions de novembre de 1893

regidors alguns

destacats

republicans

Francesc Montana i Jaume Corderas." Esteve

paradiqrnatics
surten elegits

Esteve

com

in

Vilageliu

Garrell,

es nomenat

alcalde. Dies abans de les eleccions son cessats I'anterior alcalde,
i

Felip Parera,

nou

regidors

que estaven sent processats per mal

versacio de fons. Un cop presentades les credencials dels nous re
gidors elegits, Salvador Paituvf inicia una reclarnacio d'inhabilitacio

regidor Esteve Garrell, basant-se en el fet que la seva quo
ta d'impost territorial i de subsidi industrial i cornerc no arribava als
Ifmits legals exigits per accedir al carrec, Firmen aquesta instancia
contra el

com a

testimonis

Torras i

Joaquim

cats, Josep Tarda, Despres

aporta

successivament

Provincial,

capacitacio

un

i

ofici

una

en

pila

un

altre dels cacics rnes desta

Ilargues gestions,

Esteve Garrell

certificat de la Tresoreria de la Hisenda

un

que

de

consten les dades que confirmen la

de rebuts dels

impostos pagats

a

seva

l'Ajuntament.

Un cop rebuda la resposta de la Cornissio Provincial on es desesti
mava la peticio de Paituvf i els seus testimonis i, per ultirn, un ofici
del governador civil, Esteve Garrell pot
carrec el gener de 1894.

14.

A Barcelona, la candidatura unitaria
tres dels

ral

republicana

cinc escons, que representaven

(BALCELLS,
p.620).

A. Les eleccions

un

va

prendre possessio

assolir el seu

42% dels vots,

generals a Catalunya,

pero

propi

del

seu

sostre amb l'obtencio de

nornes un 12% del cens electo

1901-1923. P.F.J.

Bolill, Barcelona, 1982,
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les sessions

va
constant fins que,
diversos intents de deixar-Io
ser

veu, es

sense

Catolic, polaritzadors

processat amb cinc regi

dors mes, entre ells, els coreligionaris
republicans (ironies de la polftica), per

rnalversacio de fons. Tots sis

van

ser

substitults per altres regidors nomenats
directament pel governador civil el 21
d'octubre de 1895.
Amb el

segle

XX neixen

noves

agrupacions republicanes, com
Unio Republicana, molt activa a
Granollers durant la primera deca
da. EI 1905 dona suport al candidat
nacionalista, pen) el 1907 trenca
amb Solidaritat Catalana."

EI

Caricatura d'Esteve Garrell i Escorcell

seu

de premsa va ser La Raz6n.
EI Partit Republica Radical, fundat per Lerroux el 1908, tam be
adopta un paper molt actiu a la ciutat, amb La Estaca com a pu

organ

blicacio oficial. EI 1905

publicana,"

es

constitueix

l'Aqrupacio

de Joventut Re

evolucionant cap a actituds nacionalistes
i autonomistes, adaptant-hi de manera parallela les seves
sigles.
que

EI

seu

ca

al torrisme.

va anar

periodic, Renovaci6,

Hi ha militants de tots

va ser

el

principal

instrument de crfti

aquests grups republicans col-Iaborant es
Ilibertaris, anticlericals, sindicals i fent

tretament amb els moviments
costat

rals

a

0

protagonitzant

les

principals

innovacions educatives i cultu

la nostra ciutat.

Malgrat tot,

en

guanyar batalles,

aquesta epoca, els republicans granollerins podien

pero

els

era

impossible

desmuntar la

poderosa

tructura de Is cacics.

15.

La

16.

La

Heron, 62,11-11-1905 i 167, 24-11-1907;
Rezon, 101, 25-XI-1905.

La Lucha, 63, 23-IV-1907.
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1.2.2. Les eleccions

municipals

-

8

entre 1900 i 1922

EI ritme caracterfstic marcat per I'alternanc;:a es manifesta en els
successius consistoris, tot i que amb pautes diferents, d'acord amb
els processos que

seguien

una

pleiade

d'associacions ciutadanes

exponents el Centre Catolic i La Unio Li
fent
l'analisi
de Is processos politics de partits i
Comencem
beral.
coalicions electorals per raons metodolcqiques, tot i que hem de te

que tenien

com a

maxims

nir present que les associacions tenen

prioritat

en

els processos

evolutius.
Tenint
tres

compte els resultats de les eleccions, podem distingir

en

perfodes

poiftica municipal de Granollers. EI primer es
continu"itat de la poiftica dels dos darrers decennis

en

racteritza per la

la

ca

del

segle XIX. EI segon reflecteix un acces progressiu al consistori de for
ces marginades durant la Hestauracio. EI tercer suposa la consolida
cio d'una torca progressista i dernocratica que aglutina, al voltant de
I'ala rnes avantguardista del liberalisme, els partits republicans i sec
tors de la industria, el comerc;: i qrups clericals que no s'identificaven
amb la

Lliga.

Les tres etapes

no

tenen

marcades per fluctuacions,
destronades
a un

altre,

a

un

pel

caracter monoiftic, sino que estan
ressorgiment momentani de forces

i, sobretot, pel

transvasament de

la recerca,

la

en

majoria

personatges d'un partit

dels casos, d'una millor

protec

cio de Is interessos particulars.
1 a- Continuisme canovista: els consistoris dels

cacics,

1900-1905
Des de 1881, I' Ajuntament
govern central.

Aquest, quasi,

el mateix ritme de canvi que el
automatisme no significa que no hi ha

segueix

ques dissidencies, conflictes i participacio de part its oposats
tauracio.

Alguns regidors jaumistes

formaven bloc amb els

a

la Res

conserva

dors, i els republicans fusionistes 0 federals eren rnes 0 menys pro
pers als liberals; perc les diferents concepcions poiftiques provocaven
tensions i discussions violentes dins

l'Ajuntament

que, quan

dien resoldre de cap altra manera, s'acabaven amb
cessament dels regidors que feien nosa.

no es

l'expulsio
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Resultats electorals 1901-1922

Any
1901

1903

Candidatures

Regidors

Ministerial

4

La Coalici6

0

Ministerial
Uni6

Nombre de vots

347
82
432

Republicana

Federals PI.

130

Baranqe

44

Federals Can Mariano
1905

1909

12

Popular

4

Ministerial

3

Popular

6

Olicial
1911

Olicial

1913

Popular
CLD (Coalici6

Liberal i

CDIC

de Delensa Industrial i

4

(Centre
Comercial)
Minories
1915

3

1922

4

633

3

698

CLD

6

1492

Acci6 Granollerina

3

1315

CLD

5

1096

3

396

0

166

Liberal

(AG)

Independent

Coalici6 Administrativa

En aquest

nicipals:

6

(carll)

CLD
Acci6 Granollerina

1917

Dernocrata)

els

perfode

noms

(CA)

hi ha ben poca mobilitat de Is
representants

tant de

mu

regidors com d'alcaldes es repeteixen en
les diferents eleccions
(Paituvf, Vilageliu, Vila, etc.).
La polftica municipal esta marcada
per les directrius de Ma
drid, ben assumides pels cacics, malgrat tots els moviments en
contra.
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AI domini d'aquest grup
tors

a

8

l'Ajuntament, s'hi han d'afegir altres fac

que afecten la vida ciutadana:
encapcalats per obrers de la Font,

importants

-

prin
a)
atribui
econornica
recessio
de
la
cipis de segle, com a consequencia
vida
da a la perdua de les colonies iamb repercussions tarnbe en la
Eis conflictes laborals

a

de Granollers.

b)
en

La tensio

polftica

la reqio, que

es

resultat de suposats intents bel-tics dels carlins

manifesten

forma d'escorcolls domiciliaris i

en

presslo de tota reivindicacio ciutadana.
c) La dissolucio de les associacions
resposta

com a

terpreta

obreres

I'any 1901,

tant als conflictes laborals

com a

re

que s'in

la presump

ta subversio carl ina.

Totes aquestes tensions no estimulaven l'interes per les eleccions,
sino tot al contrari. La sensacio d'impotencia va conduir ala desgana
i la

passivitat.
En aquesta situacio

comencen

les primeres eleccions del

segle

XX.

l.'unic moviment d'oposio a aquestes consultes, I'any 1901, es va
associacio
organitzar al voltant del Centre Industrial i Comercial (CIC),
i industrials
gremial de caracter progressista, que acollia comerciants
els associats de Is
petits i mitians." Un dels seus objectius era defensar
candidatura
una
d'oposicio
abusos de l'Administracio. EI CIC promou
de la Societat de
coneguda com La Coalicio, integrada per membres
EI seu programa
Pagesos, el Partit Federal i l'Aorupacio Oatatanlsta."
electoral promet honestedat

17.

Aquest
derar

grup, tant

com

(CADCI),

un

seu

l'Adrninistracio

publica

pels postulats de
Dependents

la

aconseguir gaire psnetracio

a

origen professional

com

antecedent del Centre Autonomista de

lundat

18. Tot i que els

pel

en

a

i la reestructu-

coalici6, es pot consi
Cornerc i de la Industria

seva

del

Barcelona e11903.

partits regionalistes

no van

Granollers

(des

del 1895 hi

Cata
nucli d'Unio Catalanista que el 1905 envia una deleqacio a I'assemblea de Solidaritat
va ser mem
lana), Jaume Maspons i Camarasa (1872-1934) n'es un representat qualilical: de jove
de la Unio Cata
bre del Centre Escolar Catalanista; tarnbe va lormar part de la junta permanent
de corres
e11899.
Va
exercir
Riba
i
J.
Prat
de
la
amb
Carner,
d'on va
ha

un

dimitir, juntament
lanista,
director de La Veu del Valles entre
ponsal de La Veu de Catalunya, mentre era setmanari, i de
1898 i 1905; gran propietari rural, lundador i impulsor de la Cambra Agricola Olicial del Valles i se
cretari durant 25 anys de I'lnstitut
donar suport actiu

pels

seus

a

adversaris

Agricola

de Sant Isidre. Es

tots els candidats de la

Lliga

en

va

signilicar pel

el districte. Va

ser

seu

catalanisme i va

respectat i admirat lins i tot

pol itics.
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d'impostos,
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va

de 1.000 electors. L'abstenci6

aconseguir

motivar el sector

del teixit associatiu

permetre aconseguir
va ser
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82 vots d'un

del 57% i la coalici6

abstencionista,

no va

esperava trobar els
seus votants. Eis grups rnes combatius van
optar, tal com va passar a
Barcelona i en altres centres industrials,
per la lIuita sindical, les va
gues i la conscienciaci6 de la classe obrera. En general,
sec
on

aquests

tors

desconfiaven,

i

tenien motius, dels resultats electorals.
En les eleccions de 1903, les expectatives s6n rnes
falagueres pel
que fa a la participaci6. La Uni6
intenta formar una coa
en

Republicana
partits republicans i altres forces opositores, perc
les opcions particulars no deixen crear un front
ampli. A rnes de la
candidatura ministerial conservadora, es presenten tres candidatures
republicanes: Uni6 Republicana, Federals del Centre de la Playa del
Bestiar i Federals de Can Mariano. En conjunt, van
aconseguir un terc
dels vots, pero la dispersi6 entre els tres candidats fa
que a la practi
ca fossin vots
En
la
uni6
dels republicans
ineficacos.
aquest moment,
a I'entorn del Partit
Republica els permet triomfar a Barcelona, on l'in
tent d'unificaci6 encapcalat per Salmeron havia estat ben acollit.
Eis conservadors compten amb el retorc d'Antoni
Estrany, presi
dent de La Uni6 Liberal, que fa tot el
possible per atreure els vots de
l'associaci6. En aquest moment, La Uni6 Liberal esta controlada
pels
cacics, que n'expulsen els socis insubmisos i forcen la resta a votar
lici6 amb la resta de

el candidat conservador."
2a

-

Fi de

I'alternanc;a canovista, 1905-1913

Les eleccions del 1905 marquen el
les estructures de la Restauraci6

principi de la desintegraci6 de
l'Ajuntament de Granollers, que no
d'adaptar a les exigencies de la no

a

desapareixen, perc sf que s'han
configuraci6 sociopolftica.
La coalici6 opositora, anomenada
Popular, promoguda per la Uni6
Republicana, la formaven els "nous industrials", entre els quais hi ha
via un obrer, un propietari i un comerciant,
persones rellevants de la
vida ciutadana, com Josep Xiol, membre de la societat de
propietaris;
va

19.

Vegeu apartat

3.3.2.: EI control dels eacies.
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Manel Montana, Ferran Cassellas, etc.
tot i sent minoria al consistori, fan

8

Aconsegueix quatre regidors,

tasco que es va introduint
el bloc monolftic de l'alternanca. EI seu triomf estimula l'oposicio
i nacionalista que, fins a aquell moment, nornes aconse

que
en

-

un

republicana

les transformacions socials des d'associacions recreati
des de
ves i culturals. Ara veu la possibilitat de transformar la societat
Tarnbe marca el principi de la fi de les ex
les estructures

guia

influir

en

municipals.

pulsions

de socis de La Unio Liberal i la

associacio per
Encara

del control d'aquesta

dels veils cacics.

part

no es

perdua

pot parlar d'un bloc compacte de les esquerres, ja

sense exit, la seva propia candidatura
que el Partit Federal presenta,
i un de Is regidors de la Popular, Josep Xiol Bosch, defensa postures

molt conservadores.
Eis catalanistes de la

Lliga

intenten

una

ral" i diputat provincial Josep Baranqe, qui,
ales portes de la Lliga.

aproxirnacio
uns

anys

al cacic "libe

despres,

trucaria

EI 1907, una Reial ordre renova el consistori, despres de provocar
cessarnent
de I'anterior. Aquest fet s'interpreta com un cop d'efec
el
te que tenia

com

a

protagonistes

visibles membres d'una

peculiar

de
alianca solidaria entre alguns liberals, nacionalistes i conservadors
la vila, que, d'altra banda, responia a un pia tracat des del govern pre
viament consensuat per Carnbo: I'encasellament d'ignasi Girona com
candidat per ales legislatives. Tarnbe es va interpretar com un in
tent de marginar els lerrouxistes i de controlar possibles tendencies
a

revolucionaries de socis de La Unio Liberal.

signifiquen la fi del control dels cacics a I' A
juntament. La Popular va aconseguir sis del set escons i es nomenat per
Reial ordre l'unic alcalde qualificat com a cacic honrat, Jaume Estrada.
Les eleccions de 1909

La

Popular

ampli espectre politic:

hi havia

liberal, socialistes i carlins.

L'impul

estava formada per

un

regionalistes, republicans, algun
original d'aquest grup heterogeni

sor

ticipar
Coma

va ser un

sos

a

politics,

cipal

que

va

par

en

Barcelona i

a

Granollers, tal

industrials i homes de

teoric i promotor del

de Is cacics, que

Josep Coma,

els canvis socials i culturals de la ciutat. Josep
prestiqios advocat, lIicenciat en filosofia i Iletres, amb

activament

residencia

va ser

va

disseny

com era costum entre

professions
de

liberals. Va

l'estrateqia

cristal-litzar en la Coalicio

ser

definitiva

Popular.

en

Tenia
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Albreda, EI Narro, 2 (1909). HMJMG

gades candidat ales eleccions muni
cipals, pero no va mostrar especials
desitjos d'acumular poder personal i
potser per aquesta causa va deixar
aviat el lideratge en mans de
qui defi
nitivament va encapcalar i dinamitzar
la coalicio, Francesc Torras Villa. La
personalitat de Torras Villa va marcar
la polftica de Granollers des
d'aquest
moment fins a I'arribada de la Segona
Republica.
Fill d'un industrial que havia estat
regidor liberal entre 1887 i 1891, era

�.(A�
Caricatura de

Josep

Coma

propietari d'una fabrica textil situada al
districte primer. La seva actuacio polftica es desenvolupa entre uns
plantejaments liberals dernocrates i el
recurs esporadic a velles formes
propies del caciquisme, des de les di
ferents formacions a que el va
portar el seu transfuguisme politic. Va
ser republica, liberal
garciaprietista, romanonista, albista, cap de la
Unio Patriotica (en aquesta epoca es va desfer en alabances a Primo
de Rivera), i va acabar sent
franquista. EI seu protagonisme perma
nent" i la versatilitat de les seves
opcions politiques el van convertir en
blanc de critiques dels seus aliats i enemics, si be
ninqu no dubta que
va afavorir la dernocratltzacio i el benestar de la
poblacio. Entre els
20.

21.

Torras,

Liberal e11915, reconeix el

la

fet costat

en un celebre discurs
pronunciat a La Uni6
Popular, a la qual recolza, si be I'acusa d'haver
de 1913 (EI Democrete, 91,
10-X-1915).

a

la

Lliga

en

seu

entusiasme per

les eleccions

provincials

Va neixer a Granollers el 14-V-1883. EI 1909

era tinent d'alcalde i va exercir com a alcalde acci
dental entre juliol i setembre de 1910, i juny i octubre de 1911. Va estar en el consistori
fins a 1917,
en que va ser nomenat alcalde
per Reial ordre. Aquest mateix any va ser elegit diputat provincial,
carrec que vaocupar fins a 1930, amb un interval entre 1921 i 1923 en
que es diputat ales Corts.
Va ser president de La Uni6 Liberal des de 1914 a
1916, i des de 1927 a 1930. EI 1923 es nome
nat fill predilecte de Granollers. EI 1930 va
perdre acceptaci6 popular: va
una rnocio de cen

sura

que Ii

patir

va

l'Ajuntament

arrabassar la

la

placa

de fill

presidencia de La
predilecte que se Ii

Uni6 Liberal i

un

pie municipal

va

decidir retirar de

havia dedicat.
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Gralla. 172 (1924)

La

HMJMG

seus

merits, cal destacar que

possible

el

entrada

perfode
seus

qual

tarnbe

va

a

l'Ajuntament cornenca
torrisme, que

anomenat

porta I'empremta de la
dels

fer

durant la Dictadura. Amb la

participar)
seva

8

la continurtat de I'escola laica

la fundacio de la

(en

va

-

seva

seguidors fins

a

polftica

i la

la Dictadura

de Primo de Rivera.
Les eleccions de 1911 suposen
troces per
Les

la Candidatura

a

causes

s'han

un re

Popular.

de buscar

en

els

nous aliats que donen suport a la Can
didatura Oficialista: els veils conserva

dors i

alguns

liberals que reben el

SU-

i
port de les institucions autonorniques

Francese Torras Villa

de Is nacionalistes de la

Lliga.

A aques

ta coalicio conservadora, que va estar

la polftica de Granollers a favor
punt de canviar el futur immediat de
similars i de perso
de la Lliga, hi seguiran d'altres de caracterfstiques
a
nalitats canviants, que s'oposaran, sense aconseguir desplacar-les,

a

les coalicions progressistes continuadores de la Popular.
Reial ordre.
EI liberal
Baranqe va ser nomenat alcalde per

Josep
Baranqe coquetejava

Des de 1905,
vern,

Eis

es van cometre

regidors

amb

que comptava

les eleccions anteriors,

va

gestio.
-

Lliga.

la Candidatura

no van ser

Durant el

seu

go

temps passats.
Popular, aconseguits

els mateixos abusos que

en

3a

amb la

en

suficients per controlar la

se

Perfode liberal dernocrata: la consolidaci6 del torrisme,
1913-1923

Durant aquest

perfode

els

partits liberals, conservadors,

naciona

electorals for
listes i republicans s'organitzen al voltant de coalicions
fins aleshores havia estat absent de la
dos
La
mant

blocs.

Lliga,

que

es forma seguint
polftica municipal, aglutina un d'aquests blocs. L'altre
en els
fluctuacions
ha
sovint
hi
En
el
les pautes de la Popular.
primer,
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canviant -Cen

Accio Granollerina

(COIC),
(AG),
Independent, Administrativa-, i I'integren conservadors, algun liberal,
industrials pertanyents al COIC, carlins clericals i membres
d'organit
zacions parroquials.
EI segon bloc es presenta sota les
sigles
(Coalicio Liberal
Dernocrata) fins ales eleccions de 1922 i aglutina membres de la Po
pular i l'Aqrupacio Liberal, que inclora republicans moderats, liberals
rnonarquics, radicals, dernocrates i socialistes. Eis membres del Cen
tre Industrial i Comercial tarnbe
s'integraven a la coalicio. En aquest
bloc hi havia els membres de la petita i
mitjana burgesia, comerciants,
empleats, petits industrials, etc., que alhora s'organitzaven en gremis,
sindicats i altres associacions. En el padre de 1910 hi ha 220
perso
nes (un 4'7% de la poblacio
activa) dedicats al cornerc; durant el perf
ode analitzat apareixen 57
agrupacions gremials i 11 grups sindicals.

CLO\

Arnbdos blocs tenien dificultats per mantenir la fidelitat d'una
part
seus simpatitzants: els nacionalistes conservadors no
sempre

dels

aconseguien
cans

el vot clerical i per als liberals

i sobretot les

joventuts
contrincants,

seves

dernocrates,

els

republi

aliat incornode que, tot i no
donar el vot als seus
sf que algun cop els I'havia
neqat."
En les eleccions de 1913, la CLO
aconsegueix sis dels set escons,
i triomfa tarnbe en el districte
tercer, tradicionalment conservador. EI
eren un

bloc nacionalista conservador

es presenta sota les sigles COIC i
aconsegueix un sol esco, Aquest grup el constituien antics membres
de la Lliga de Oefensa Industrial i Comercial, amb seu a
Barcelona,
que havien participat en el Tancament de Caixes, el 1899.
Josep Tarda, un dels cacics rnes durs i impenitents, va ser nome
nat alcalde per Reial ordre. Tarda va intentar establir un
pacte amb la
de
la
ell
mateix
majoria
CLO, que
va trencar a la practica. Eis seus
abusos van ser denunciats i se'l va castigar amb dues multes
gover
natives;" pero els problemes de fons no es resolien, de manera que
va
mantenir la seva impunitat qracies a la proteccio que Ii va oferir el
diputat de la Lliga B. M. Plaja.

22.

Vegeu

el text

original:

Eleccions

municipals,

Eleccions

provincials

i Eleccions

legislatives,

753.
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EI 1915, la

comunitat; la
litats liberals:
vots

en

Lliga te

seva

la

torca

que Ii dona el fet de predominar

en

-

8

la Man

candidatura, AG, aconsegueix atreure dues persona

Baranqe

i Coma. En aquest moment comenca

els cercles clericals, que

La CLD aconsegueix quatre

es

desvien cap

escons

Les eleccions de 1917 tenen

a

posicions

a

perdre

torristes.

enfront els tres d'AG.

com a novetat

rnes

significativa

les

critiques que rep la CLD del sector rnes dinarnic del republicanisme,
les Joventuts Republicanes Socialistes Autonomistes. L'objecte de la
crftica es doble. D'una banda, continuava

I'antiga practica

de

nome

aquella ocaslo, tot i que I'ordre venia de Ma
drid, havia estat previarnent pactada amb la Lliga. Per als joves repu
blicans era inacceptable i ofensiu. L'altre problema era I'excessiu per
sonalisme de Francesc Torras Villa en la polftica local, que ja venia de
aixo encara
lIuny. Torras acabava de ser elegit diputat provincial, i
nar

per Reial ordre. En

augmentava rnes la

seva

intluencia

municipal.

immillorable per atacar Torras, un dels Ifders que per
metien el nomenament d'alcaldes per Reial ordre, i atacar la Lliga, que
era al darrere d'una practica propia de l'Antic Regim.

EI moment

era

aquesta vegada

Eis resultats electorals atorguen sis

escons

al CLD i tres

a

AG. EI

d'una majoria comoda en el consistori, i
grup liberal democrata disposa
manera qualsevol projecte 0 conflicte.
seva
resoldre
a
la
aixo Ii permet
EI grup nacionalista conservador, pero, intenta incidir en la polftica local
Grano
a traves de les institucions de la Mancomunitat, que s'oblida de

lIers pel que fa

a

inversions; ames, retira algunes de les

que rebia la ciutat,

no

concedeix

ajudes

l'Ajuntament per impagament de les quotes. Com
consistori
siva

se

subvencions

sol-licitades i acaba
a

embargant
consequencia, el

sent discriminat per la Mancomunitat i cornenca una of en

rnitjancant apel-lacions

formulades per Torras i instancies ales

Corts, amb la presentacio de firmes d'altres Ajuntaments, oposant-se
les quotes

exigides

a

24
i a I'intervencionisme de la Mancomunitat.

La solidesa i, possiblement, el monolitisme de la Coalicio Liberal
suavitzen les tensions socials i conflictes laborals que tenen lIoc a Ca
entre 1917 i 1919, que a Granollers es viuen amb una calma

talunya

relativa.

23.
24.

EI Democrats, 45 i 46, 20 i 27-IX-1914.
els nurneros de 1918 del periodic Renovecio.

Vegeu
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Les eleccions de 1922 constitueixen una
especie de plebiscit so
bre els conflictes institucionals
dona
la
victoria a CLD. Eis cata
que
lanistes no aconsegueixen ni un esco per a la candidatura
que pro
mouen sota el nom de l'Administrativa. Durant la

campanya electoral,

el programa de la CLD reivindica la defensa del
aleshores patrimoni de la Lliga i que aixi sera

nacionalisme, fins
vencuda amb les seves

propies

armes.

Una tercera candidatura anomenada Liberal

Independent promo
guda per Baranqe aconsegueix tres regidors davant els cinc de la
CLD. Aquest resultat revela, d'una
banda, que molts dels vots aeon
seguits per les coalicions nacionalistes anteriors no eren vots per a la
Lliga, sino per a persones de les seves Ilistes i, d'una altra, que I'e
quilibri inestable que mantenia la CLD entre les institucions catalanes
i les de l'Estat

satisfeia

no

la CLD assumeix

un

sector de la

poblacio. L'agost del 1923
ales seves sigles una

aquestes inquietuds i afegeix

"A" d'autonomista.

En aquesta situacio arriba el cop d'estat de Primo de
Rivera, que
canvia el ritme de la vida polftica i social de la
de les

majoria

pobla

cions, tot i que Granollers conserva algunes institucions, com ara I'es
cola laica, i son nomenats uns
regidors no elegits, perc sf pactats. Di
comentaristes atribueixen aquestes excepcions
polftica i a la rna esquerra de Torras.

versos

tat

1.3. Granollers davant la

Diputacio

a

la versatili

i la Mancomunitat

1.3.1. EI clima electoral

Les eleccions

comparat
sa

local,

tan sensible als fenomens de

molt de tant
un

estat

provincials desperten

amb el resso de les eleccions

un

escas interes

a Granollers,
municipals i legislatives. La prem
la politica, nornes hi fa referenda

tant i poques vegades te la intencio de contribuir a crear
d'opinio. A I'arxiu municipal no se'n conserven actes electorals
en

perque en aquesta contesa la nostra ciutat no era centre de districte.
Aquesta falta d'interes es pot atribuir al fet que s'era conscient que
la Diputacio reproduia les funcions del
govern central (aixi va ser fins
a la
segona decada del segle XX). Pere Gabriel, en referencia ales
dues darreres decades del segle XIX, diu
que la Diputacio no era la
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representacio polftica de la provfncia davant el govern
no tot al contrari: constituta

una

representacio

0

8

-

de l'Estat, si

del govern

a

la provfn

vots obtin
cia." Una altra explicacio seria el poqufssim pes que els
districte
que formaven
a Granollers tenen en el cornput global del

guts

co
Ajuntaments, cinquanta dels quais pertanyien a la
d'Osona, amb Vic al capdavant. La majoria de les poblacions

setanta

uns

marca

son rurals i de tendencia conservadora.
EI creixent protagonisme de la Lliga des de 1909
rnes tard

a

com a

1905, amb

ocasions: el

26

sempre coincideixen amb
de la Mancomunitat, ni tampoc
no

Diputacio provincial 0
els del municipi de Granollers.
partir d'aquests resultats podem assenyalar

globals
A

Ba

1917,

Eis resultats electorals del districte

amb

Josep

Torras.

1.3.2. Eis resultats electorals

els

I'exalcalde

candidat liberal i Andreu Serra per Unio Republicana, i
amb les candidatures de Felix Fages i Fran
el

rnes endavant,
cesc

la Diputacio i

la Mancomunitat fa que molts prenguin consciencia de la
tnstltucio. per be que aquf nornes va despertar

importancia d'aquesta
interes en comptades

range

a

de la

una

primera etapa

el 1883, any que

continuista fins al 1909 que te els seus orfgens
reestructura el districte. Es caracteritza pel predomini dels

es

diputats

conservadors.

Entre 1909 i 1917, la
vot

carll,

a

Lliga

controla els vots del districte i

rnes de mantenir I'hegemonia

a

la

integra

el

i la Manco

Diputacio

munitat.

Finalment, entre 1917 i 1923 els liberals aconsegueixen

Aquest fet, aparentment poe rellevant, es significatiu

en

la

un

esco,

polltica

de

i es
Granollers, en les relacions de l'Ajuntament amb la Mancomunitat,
de la
un sfmbol de Is darrers espeternecs de la Ilarga agonia politica
Hestauracio.

25.

GABRIEL, Pere. Entre liberals i conservadors 1880-1898

26.

p.266.
Vegeu Apimdix: Diputats provincials (1883-1921). L'original

a

Historts de la Diputaci6 de Barcelona,

te tarnbe

un

estudi de cada elecci6.
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Des de 1883

a

EI

en

decenni els

sequent

part

de la

Diputacio

els exits electorals que

43

reparteixen els escons
republicans aconsegueixen un
conservadors mantenen la majoria.
es

dues ocasions els

EI caracter continuista
per

teixit assoeiatiu

1898, conservadors i liberals

del districte i nornes

diputat.

Catolic, polaritzadors del

pot menysprear els intents de renovacio

no

des de la

a

perdua de les colonies, ni tampoc
Barcelona es reparteixen els republicans i la

ni el grau de consciencia autonomista
que hi ha darrere de 80lidaritat Catalana, ni els moviments en el mateix sentit d'obrers i in

Lliga,

dustrials.
del tot

Aquestes dades, exposades per Josep l.luis Martin," son
aplicables a la ciutat de Barcelona, si be en el nostre districte

mante el ritme de Is darrers decennis del

es

segle XIX.
En les eleccions de 1901, els conservadors triomfen de manera ro
tunda. Des de 1883 havien compartit
avantatjosament amb els libe
rals els escons del

dos candidats
EI 1905 la

districte,

tret de 1883 i 1892

republicans.
Lliga per una

banda i els

en

que

republicans,

van

triomfar

inclosos els

lerrouxistes, per I'altra, Iluiten en va per aconseguir un esco. A Gra
nollers, durant la campanya electoral, ambdues formacions protago
nitzen enfrontaments, si be el triomf va ser per als carlins,
que van ob
tenir un esco: els liberals, un altre; els
conservadors, dos rnes: i Jo

Baranqe va aconseguir-ne un per al Partit Liberal.
partir de 1909, la Lliga juga fort de cara a controlar la Diputacio:
en gairebe totes les
conteses, obte tres escons en el districte i con
trola el quart, el del carf l.luis Pericas
(1905-1917), a qui arriba a in
sep

A

cloure ales lIistes.
AI districte te el

suport incondicional de la Cambra Agricola, de la
formaven
qual
part alcaldes i jutges de diversos Ajuntaments de la co
marca. Va ser fundada
per protegir els interessos dels propietaris

agraris;

tot i que els

estatuts

prohibien qualsevol activitat politi
principi
compromet amb el programa i l'estrateqia de la
Lliga Regionalista. 8egons Jordi Planas, la seva mateixa fundacio
constitueix un acte politic; ames, participa obertament en els
proces
sos electorals i les reivindicacions
autonomiques."
ca, de bon

27.

MARTiN,
10-35.

seus

es

J. L. Dinastics i

regionalistes

1898-1913

a

Htetotie de la

Diputaci6

de

Barcelona, p.
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Distribuci6 de

diputats provincials
1901

1905

3

2

-

8

de districte entre 1901 i 1921

1909

1911

1913

1917

1919

1921

2

3

3

3

3

2

Partit
Conservador
Carli

Lliga
Liberal
x

EI 1917 els liberals

aconsegueixen conquistar

esc6 al districte

un

(el que perden els carlins, tot i que la verdadera perdedora es la Lli
ga). EI candidat liberal es Torras, que en aquest moment representa
la recuperaci6 en el districte del liberalisme rnonarquic i el triomf de la
forca

rnes

poderosa

a

Granollers des de 1913, la Coalici6 Liberal

Dernocrata. Tant des del govern
re

protagonisme

a

la

Lliga.

com

EI govern,

des del
a

municipi

pesar de les

cions i interessos coincidents amb Camb6,

organitza

es

busca treu

seves

una

negocia

of ens iva per

un contrincant que representava I'alternativa al model
Restauraci6.
de
la
L'Ajuntament se sent discriminat per la poll
politic
tica de la Mancomunitat, marcada pels regionalistes. Ambdues forces

restar vots a

permetran

espai

a

Torras exercir de contrapunt

de dues

a

la

politica

de la

Lliga

per

legislatures.

rep des de diverses bandes: des de I'es
querra republicana de Macia, que crea la Federaci6 Dernocratica Ca
talanista el 1918. La Lliga Patriotica Espanyola, constituida per cen
En aquest

perfode

la

Lliga

tralistes radicals, protesta amb violencia contra l'exces de
sions autonomiques a la Mancomunitat. Camb6, capitost del

28.

Vegeu Jordi Planas. Propietaris organitzats. Estudi
Ajuntament de Granollers, 1991, p. 148-173.

de la Cambra

Agricola

del Valles
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la

Lliga amb el govern central, fa el joe al centralisme amb el conse
quent malestar de les bases autonomistes, sense que a Madrid aeon
segueixi donar la imatge d'unitat. Solidaritat Obrera, organ de la CNT,
denuncia els interessos classistes i corporativistes de la
l.liqa, i Accio
Catalana I'acusa de traidora i centralista.
Davant aquesta allau d'opositors, la Lliqa proposa mesures
polfti
ques, socials i policials, tolera les practiques repressives de Martfnez
Anido per finalment
de Rivera.

llancar-se

de Granollers

L'Ajuntament

ga passa de tenir

una

als

braces

no

presencia

es alie

del

a

governador

militar Primo

aquestes tensions.

simbolica

a

aconseguir

una

La l.li
pene

tracio modesta, alhora que te dificultats per mantenir les seves
posi
cions enfront d'una majoria liberal-republicana.
Aquest equilibri de
forces el trobem invertit al si de la

Mancomunitat,

de

manera

que les

relacions entre ambdues institucions son tenses. D'una banda, I'A
va donar
suport al plebiscit del mes de juliol de 1918 a fa
de I'autonomia per a Catalunya
que promovia la Mancomunitat i
va defensar les institucions
catalanes, si be, d'una altra, es va opo
sar sisternaticarnent a la manera com la
Lliga les entenia i fomenta

juntament
vor

va.

Aquesta forrnacio s'autoconsiderava l'unic

nisme, i n'exclora la resta;

agrfcoles

en

perjudici

a

model valid de catala

la comarca, recolzava els

de les reivindicacions de

jornalers

propietaris
i obrers de

la industria.

L'Ajuntament, que es creia discriminat per la Mancomunitat en
materia d'inversions i ajuts, encapcala el grup de municipis
que en
vien una mstancia al Ministeri de Governacio el 12 d'octubre de 1919
perque es declari optatiu el pagament de les quotes a la Mancomuni
tat per

a

I'exercici de 1920

(els pressupostos de la Mancomunitat eren
quatre Diputacions i ales con
tribucions dels Ajuntaments).
EI 26 de gener de 1920 Torras
interposa un recurs contra la Man
comunitat perque considera que suplanta les funcions de la Diputacio
com a lnstitucio de
representacio local (cosa que nornes era en teo
En
tots
dos
casos
el que es preten es donar mes autonomia als
ria).
possibles qracies

a

les cessions de les

consistoris. EI Consell d'Estat resol favorablement el
al mes de

maig,

i aixo

encara crea

recurs

de Torras

rnes tensions entre la institucio lo

cal i la Mancomunitat.
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1.4. Les eleccions

-

8

legislatives

La ciutat de Granollers, alhora que defensava la seva catalanitat
la poll
com a tret distintiu d'una identitat propia, mostrava mteres per

pels federals, pels in
segle pels
primera
del torrisme amb el Partit Li
tard
i
rnes
centrals
pels
llacos
governs
mirada so
beral, va fer que la polftica local tinques sempre posada la

tica

global

de l'Estat.

actitud fomentada

Aquesta

teressos dels cacics afavorits fins

presentacio

la

decada del

gran interes per les eleccions legislatives.
dels candidats a diputats a Corts entre 1901 i 1923

bre Madrid i rnostres

La

a

un

obtinguts poden facilitar aquesta analisi.
d'aquests resultats podem distingir tres perfodes segons
des de 1901
grups polftics que predominaven. EI primer cornpren

i els resultats
A la vista
els

1907, amb un clar domini dels partits ministerials. En el segon, des
de 1907 a 1920, la Lliga obte majoritartarnent la confianca a les urnes.
a

Eis liberals recuperen l'esco al tercer perfode, que se situa entre les
eleccions de 1920 i la Dictadura de Primo de Rivera.

Primer

perfode,

1901-1907

primer perfode triomfen les candidatures ministerials
amb un marge molt ampli sobre els republicans i la Lliga.
La primera explicacio topica es el suport oficial al candidat des que
se'l designa fins que es resolla junta de I'escrutini i, molt especialment,
En aquest

el recolzament que rep als Ajuntaments per part dels alcaldes respec
tius i altres personatges influents. Es molt frequent que la mateixa per
sona

doni suport de

dor. A Granollers,

manera

alternativa al candidat liberal

alguns d'aquests personatges

0 conserva

ambivalents son E. Vi

lageliu, Estrany, Trave, Baranqe, Blanxart, Paituvf, Tarda. etc.
Les alternatives polftiques d'ambdues candidatures

no estaven

de

seus programes no tenien continguts ideoloqics,
amb l'exaltacio dels valors morals del candidat
substitu'ien
canca que
i les promeses de millora per al districte.
una man

finides i els

EI 1901 la
cesc

propi.
xer

Lliga Regionalista

Maspons

al

No tenia ni

amb

un

capdavant;
un

a

presenta amb I'independent Fran

les dues

electorat ni

triomf electoral

es

un

vegades sequents

te candidat

programa definits. Acabava de nei

Barcelona que Ii havia atorgat quatre di-
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putats, pero
representar

rnetropoli,

i

no

Catolic, polaritzadors

tenia influencia

en

aquest districte
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comarques. En els

a

els interessos de la

del teixit assoeiatiu

burgesia industrial

va anar

penetrant

i

seus

orfgens

va

i comercial de la

va anar

adaptant

als interessos de Is terratinents
grans i mitjans. EI suport de la
Cambra Aqraria, la seva rapida penetraci6 entre el
clergat, els cato
lics conservadors i un rnes 0
menys constant suport carll en van faci
se

litar la consolidaci6.
Amb els

republicans, hi compartia les reivindicacions nacionalistes,
que progressivament van anar-se distanciant per un enfocament
diferent del problema i pel tipus d'electors a
qui dirigien el missatge. Eis
republicans que es presentaven al costat de la Lliga com a alternativa al
projecte canovista no van consolidar-se com a partit fort. Eis seus di
encara

versos

rnes

intents d'unificaci6 i les successives coalicions van assolir exits
a Barcelona capital que en els districtes
periferics.

palpables

AI nostre, hi havia nuclis

republicans importants

nollers, la Garriga i Cardedeu. A Granollers,

a

Badalona,

Gra

trobem quasi totes les
destacada rellevancia els
on

branques del republicanisme, van tenir una
republicans Federals, els Fusionistes, els Radicals i la Uni6 Republi
cana, que va ser el grup rnes operatiu. Aquestes formacions,
que te
nen rnes exit en les eleccions
municipals que en les legislatives,
aconsegueixen influir en la vida social de la poblaci6, perc mai no su
peren els liberals en nombre de vots. Si be van ser la segona Iorca
electoral, aquesta afirmaci6 es poc significativa perque la tercera
torca, la Lliga, va tenir un paper torca sirnbolic en aquest perfode,
amb entre 6 i 47 vots aconseguits.
EI 1905 el candidat liberal
aconsegueix 510 vots, el republica n'ob
te 203 i el regionalista, 47. Eis
exigus 47 vots de la Lliga revelen que
en
aquest moment no tenia el suport majoritari ni de Is carlins, ni del
Centre Catolic, ni del clergat. La majoria de votants
d'aquest segment
o no va votar 0 ho va fer a favor del Partit Liberal
per intentar margi
nar el radical i combatiu
grup republica.
Segon perfode,

1907-1920

En el transcurs de les sis convocatories
d'aquest perfode, el triomf
de la Lliga al districte es forca clar, si be rnante dures batalles amb el
seu

principal rival,

el Partit Liberal.
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Resultats de les eleccions legislatives
Vots

Coelicio

Nom

Districte

Granollers

1901
Trave Escard6, Frederic
Pujol Molas, Pere

Maspons Anglosell,

Francesc

Liberal

5.109

216

Republic.
Indep. (Reg.)

911

25
6

Conservador

3.684

Republica
Lliga

1.649

Liberal

2.424

Republica

1.990

510
203

Catalanista

1.878

47

Catalanista

4.964

Republica

1.746

287
460

Lliga Reg.

5.667

Liberal

2.209

1.075

1903

Ferratges Dominguez, Robert
Llad6 Valles, Joan
Monegal Noges, Trinitat
1905
Trave Escard6, Frederic
Llad6 Valles, Joan

Plaja Tapis,

Bonaventura

289
125
21

1.455

'1907
Girona Vilanova, Ignasi
Llad6 Valles, Joan
1910

Plaja Tapis,

Bonaventura

Vifiarnata, Josep
Dessy Martos, Joan
Layret Foix, Francesc

Repub.

Rad.

1.526

UFNR

1.359

Bonaventura

Lliga

5.232

227

Andreu

Liberal

4.180

802

1914

Plaja Tapis,
Boet Bigas,

Lerroux Garcia,

Alejandro

Repub.

Rad.

11

1916

Plaja Tapis,

Bonaventura

Lliga

5.667

581

Boet

Andreu

Liberal

4.196

624

Lliga Reg.

5.451

Coal. Liberal

4.486

589
690

PSOE-Repub.

362

17

Lliga

5.080

Liberal

4.805

485
644

UMN

4.900

Lliga

4.527

Liberal

6.053

Lliga

5.705

Bigas,

1918

l.lique Pages,

Joan

Rius Rius, Manuel
Besterio, Julian
1919

l.lique Pages,
Umbert

Joan

Rosas, Josep

1920
Torras

Villa, Francesc
Lligue Pages, Joan
1923

Villa, Francesc
Trias de Bes, Josep Maria
Torras

1.145/1.621
227/136
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primer diputat en el districte, Ignasi Girona, a
perc sense el suport dels republicans, que pre
Josep Llad6 com a candidat propi. A Catalunya la Lliga es
seu

traves de Solidaritat
senten

consolida

(triomfa

a

com

una

clara alternativa al sistema de la Restauraci6

32 dels 36 districtes

electorals);

en

el districte

Granollers te, ames, el recolzament
liberal,
bancar els republicans, que
una
a

en un

corresponent

intent de des

representaven
arnenaca per als pri
representaci6 al consistori i, despres de
molts anys de lIuita, estaven
reconquerint el control de La Uni6 Libe
ral. Eis liberals Blanxart i
Baranqe donen suport obert al candidat so
lidari -al contrari de Is
republicans-, i posen el periodic La Lucha a la
seva disposici6. Ames, el Centre
Monarquic esdeve I'oficina electo
ral d'ignasi Girona.
vilegis

dels

cacics,

tenien

Mentre, I'afeblit Partit Conservador fa costat a la Lliga i al seu can
didat, el diputat imposat Alvaro Carnin, que es retira abans de les

eleccions,

en prendre consciencia
que el seu espai electoral I'ocupa
ascendent grup catalanista; els candidats
governamentals de
Vic i Berga tambe van retirar-se.
va un

Eis
tar-se
era

republicans -primer integrats
en

solitari,

acceptat.

EI

a

Solidaritat- decideixen presen

que el candidat que ells proposaven
dels liberals a la Lliga
respon a I'intent

en veure

suport

no

els

per evi

tar el triomf del candidat

republica, a qui endevinaven les possibilitats.
s'organitza I'anomenada Solidaritat Republicana, una
de
plataforma
suport a Joan Llad6 integrada per tots els grups repu
blicans, inclosos els lerrouxistes. Van aconseguir 460 vots enfront de
287 que van sumar entre solidaris i liberals.
Aquests resultats con
trasten amb els
obtinguts al districte, en que el triomf va ser per a Gi
A Granollers

rona, amb 4.964 davant els 1.746 de Llad6.
Granollers viu uns moments de canvi

politic: les velles estructures
esfondrant;
partits dominants perden el
control de La Uni6 Liberal i de
l'Ajuntament; els seus aliats no aeon
segueixen escons ni ales Corts ni a la Diputaci6; I'anomenada gene
raci6 dels nous industrials va
ocupant poc a poc els lIocs que aquests
van perdent i es
dissenyen noves pautes al liberalisme local.
Aquest primer triomf de la Lliga al districte marca el principi d'una

caciquistes

es van

els antics

ascensi6 constant que
el

desgast progressiu

es rnante fins al 1920 i
que te diverses raons:
del sistema canovista i de I'estructura dels
par-

FERNÁNDEZ GARCIA, Mariano (1999)
«La Unió Liberal i el Centre Catòlic, polaritzadors del teixit associatiu a Granollers (1881-1936).»
Estudis de Granollers i del Vallès Oriental. # 8 / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

Estudis

50

-

8

tits que s'anaven turnant; la perdua de les colonies, la
cessio exportadora i la conscienciacio que calia donar

consequent re
suport a un go
dels cler
interessos
la
repatriacio
d'aqui;
vern propi que vetlles pels
amb
els
que fugien de
gues destinats a les colonies, juntament
Franca,

els

quais

constituren

torca

una

lnfluencia sobre el man educatiu. Perc

conservadora amb

hi havia rnes

encara

una

gran
I'a

raons:

seva penetracio en
proxirnacio de la Lliga a la burgesia industrial i la
els
tre la burgesia aqraria que controlava
parcers i els petits propieta
carlisme i el fet
ris; la seva habilitat per anar ocupant I'espai perdut pel

excloent-ne altres

apropiat de la bandera del nacionalisme,
existent. Ames, la
partits i fent-Io compatible amb el model d'Estat
d'haver-se

institucions catalanes, i aixo
ga controlava les

era un

Lli

atractiu per als

politics oportunistes.
Eis liberals

i Comas

Baranqe

tot Torras s'hi sent

se senten atrets

temptat el 1912, si be

es

per la Lliga i fins i

tira enrere, potser per

de
pod ria mantenir el seu lideratge i perque algunes
que
les seves condicions -com la fundacio d'una escola laica- no Ii son

que

veu

no

acceptades."
De les eleccions de 1910, amb prou feines si n'hi ha constancia als
i a I'arxiu municipal. La repressio i la censura que segueixen

periodics

els esdeveniments de la Setmana
de premsa dels

Liberal, que

es

partits.

Traqica

van

deixa de

publicar el

Aquest periodic recolza el Partit Liberal
presos pels fets de la Setmana Traqica.

Ais comicis hi

concorren

a

la Ilum

organs
Aqnipeck:

febrer de 1910, abans de les elec

cions.
als

acabar amb els

EI novembre de 1909 surt

i demana I'amnistia per

quatre formacions: la Lliga, el Partit li

beral, el Partit Republica Radical i la Unio Federal
publicana, que intenta reagrupar I'esquerra
tendencia conservadora de la

Nacionalista Re

catalanista enfront de la

Lliga. Aquesta

torrnacio

va

aconseguir

rnes de la meitat dels vots. La forrnacio liberal va explotar els topics
Ii va servir;
religiosos conservadors, atiats el 1909, pero de ben poc
com
car

29.

desban

tampoc va beneficiar-Ia el seu acord amb la Lliga per
republicans i anarquistes: no va aconseguir ni una quarta part

EI Democrete, 91, 10-X-1915
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dels vots. Les dues formacions

republicanes van obtenir un digne
Badalona, alguns radicals dissidents van votar

tercer i quart Iloc. A
el candidat liberal."
La

Lliga torna a imposar-se el 1914, pero per un marge molt petit
Es la primera vegada que els republicans no
presenten can
didat propi; es veritat que ales lIistes hi apareix
Alejandro Lerroux, si
be era una maniobra tactica: s'havia
presentat en altres districtes i va
aconseguir un esc6 a la provincia de Cordova.
de vots.

La campanya electoral va ser dura en el districte i encara rnes a
Granollers: la Lliga volia consolidar-se de manera definitiva i els libe
rals

resignaven a perdre-hi: controlava la Mancomunitat, tenia
representants ales Corts i cad a cop rnes simpaties a Madrid; tambe,
havia penetrat ales poblacions agricoles i tenia nombrosos
adeptes
a

no es

Badalona.
En

aquell moment, els republicans tenien clares dues coses: que
podien fer triomfar un candidat propi i que I'enemic de veritat, el
veritable perill social, era la politica de la
Lliga, de manera que donen
el seu suport incondicional al candidat liberal.
no

Eis resultats

en

el districte

vots davant els 4.177 dels

van

donar el triomf

liberals,

mentre que

a

la

a

Granollers guan

Lliga

per 5.232

yen aquests darrers per 802 vots davant 227 dels nacionalistes. La
torca del torrisme a l'Ajuntament i el pes de La Uni6 Liberal, que
pass a per un dels moments rnes dinarnics, s6n la causa d'aquest
marge tan
EI

ampli.

1916, nornes

presenten dues candidatures en el districte: la
nacionalistes, ambdues amb caps de Ilista que

es

de Is liberals i la dels

ja havien concorregut ales anteriors eleccions.
Des de Madrid, Romanones i el ministre de Governaci6
Santiago
Alba fan

estorc per veneer el protagonisme de la Lliga perque pen
que posa en perill l'alternanca governamental. A la nostra ciutat,
I'alcalde liberal M. Pages es substituit per I'albista Francesc Torras
que, ju_ntament amb homes com E. Garrell, porten el pes de la cam
panya. Eis republicans segueixen donant suport al candidat liberal i la
un

sen

30.

BALCELLS, Albert. Csteluiu: contemporenee /I (1900-1936). Ed. Siglo XXI, Madrid, 1974, p. 170
seg. i 230; CULLA, J.B. i MIR, C. Les eleccions generals a Gatalunya de 1901 a 1923. Ed. PFJ
Bolill, Barcelona, 1982.

FERNÁNDEZ GARCIA, Mariano (1999)
«La Unió Liberal i el Centre Catòlic, polaritzadors del teixit associatiu a Granollers (1881-1936).»
Estudis de Granollers i del Vallès Oriental. # 8 / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

Estudis

52

ha

Lliga

conquerit

de

detinitiva dues

manera

el conservador Tarda i el liberal

Es

una

campanya rica

en

-

8

personalitats de la vila:

Baranqe.
ideoloqics

recursos

i propagandfstics.

Les croniques periodfstiques destaquen les anal isis teoriques dels ob
concrets
jectius politics de cada torrnacio, al costat dels problemes
com

l'actuacio de la Cambra

els abusos i les

Agrfcola,

competencies

dels Ajuntaments, el control que ambdues institucions exercien sobre
els camperols per mitja de la distribucio de sultats i adobs
Eis liberals no nornes busquen el suport republica: Torras tarnbe
...

contactes amb

estableix els

primers

naran en un

pacte per

La
vern

i

antigues

ales eleccions

aquest

moment

provincials

be la

apres
llico
disposa de mitjans

sembla que ha

Lliga
en

representants carlins, que culmi

barrabassades electorals:

se

de 1917.

de les cacicades del go

que Ii permeten imitar les
Ii atribueix, per exemple, la uti

Guanya els
4.196), i a la nos

litzacio electoral del sometent i la falsificacio de les actes.
liberals per

un

estret marge

(5.667

vots entront de

aconsegueix augmentar el nombre de vots tins a 581, una xi
tra que s'acosta als 624 obtinguts pels liberals. Aquesta aproxirnacio
coincideix amb el ressorgiment de les postures crftiques al torrisme
que encapcalaven les joventuts republicanes.
En les eleccions de 1918 la Lliga juga un paper important al govern
tra ciutat

central i

a

I'economia

espanyola: la

tasca de Carnbo

com a

ministre

de Foment va estimular la inversio
slderurqia i transports. Aques
ta torrnacio, conscient de la seva hegemonia ales institucions regio
en

nals,

es va

permetre sostenir

cataria de I"'assemblea de

Aquesta
diccions al

si,

com ara

pols

amb el govern amb la

convo

parlamentaris".

dernostracio de
seu

un

forca

no treu

les que

es

l'existencia de tortes contra

deriven del

suport

bre beneticis extraordinaris de la guerra, perjudicial per
i industrials, els grups que tormaven el seu electorat.

a

a

la lIei

so

comerciants

La campanya que porta a terme la Lliga en aquest districte es
agressiva i prepotent i ta servir un lIenguatge messianic: no nornes

Catalunya, sino tarnbe de "Ia pobre Cas
tella" i de tot Espanya." Aquesta vegada es permet tractar amb indi
Ierencia els seus contrincants, convencuda de la seva superioritat.
s'autoproclama

31.

salvadora de

Foc Nou, 1, 1-1-1918; 5,17-11-1918.
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Lliga.

Eis

seves

53

dels

suport

republicans, inclos el Partit Repu
Republica Autonomista, que s'estimen mes re

reivindicacions que

periodics parlen

no

d'una "uni6

dat liberal.

pas permetre el triomf de la
d'esquerres" a favor del candi

Per

primer cop es presenta un candidat del PSOE, que obte al
probablement procedents del PRR, ja que en el districte els
lerrouxistes, en un primer moment, havien demanat el vot
per Bes
teiro i despres pels liberals.
La Lliga
guanya en el districte, encara que a Granollers, altre cop,
sota
dels liberals per un
queda per
IIeuger percentatge de vots.
Les eleccions de 1919 es
desenvolupen a la nostra ciutat enmig
d'un ambient agitat, a causa del conflicte de La
Canadenca. La Lliga
guns vots

continua amb la

seva idea de salvar
Catalunya i Espanya, si be
dedica
la campanya a
aquesta vegada
desqualificar els seus ene
mics, el candidat liberal Umbert, el diputat Francesc Torras i
I'alcalde,
Joan Montana.

Eis

liberals, per

la

seva

L'escrutini final d6na

banda, reben

el

guanyadora

com a

suport
la

dels

Lliga per

republicans.
un

est ret mar

ge, 5.040 vots davant 4.815. A la nostra ciutat el triomf es
per
candidatura liberal, amb 644 vots enfront de 485.

Tercer

resoldre, aquest perfode

l'esc6 per part de Is liberals.
La

la

perfode, 1920-1923

Tot i que el contenci6s de
per

a

Lliga, que

qui guanya
es

les eleccions de 1923 esta
caracteritza per la recuperaci6 de

des de 1907 havia

aconseguit

la

majoria

de vots,

queda relegada a un segon terme. No tenia el suport de Is obrers,
que
en aquest moment
patien una gran penuria economica i una rep res

si6

polftica a les quais la formaci6 de F. Camb6 no aportava cap so
burgesia industrial passava un moment de recessi6 econo
un
mica,
cop tallades les exportacions que I'havien enriquit durant la
luci6. La

Primera Guerra Mundial. Des del conflicte de La
Canadenca, la IIuita
sindical recrua i fa que els
empresaris busquin alternatives ales so
lucions polftiques, aplicant mesures rnes contundents com la con
tractaci6 de pinxos i la practica indiscriminada del locaut. Aixf es com
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la

Lliga, desproveida

Iftiques,

8

de la base obrera i de la confianca de la burge

perd protagonisme.

sia industrial,
Per la

-

seva

solucions po

banda, el govern central, davant la falta de

intenta controlar la situaci6 amb duresa nomenant

governador

A traves de la Uni6 Monarquica Nacional
militar
d'unificar els diversos grups liberals
(UMN), creada recentment, prova
Martfnez Anido.

en un

darrer intent de

seguidors a Catalunya.
el recolzament de la majoria liberal de Is

pervivencia

A Granollers la UMN tenia
membres del consistori i el

censura

seus

Francesc Torras n'era el cap local.

diputat

La situaci6 social del moment
borals. Sovint

dels

era

tensa

a causa

les

garanties
quedaven suprimides
periodics de la

havia acabat amb tots els

dels

ciutat excepte Re

vista Vallesana, de caracter confessional catolic, Ni els
ni els sindicats (el Sindicat Unic i la CNT havien tingut
a

la premsa republicana) disposaven de periodics

sin

una

la

problemes

constitucionals i la

partits politics
un

cert acces

que els permetes

comunicaci6 escrita amb els obrers.

despuntar en la vida polftica de
havia anat
la ciutat des de la primera decada del segle i, des de 1916,
Francesc Torras havia

cornencat

a

aconseguir

diferents capes socials de tot el districte. EI 1917 va
I'acta de diputat provincial i en aquest moment represen

tava el que

podrfem

penetrant

del

clergat

en

i

va

anomenar

part

tercera via. Va saber atreure una

assegurar-se aixf

una

part

del vot catolic. Tenia el

su

i, nornes

moderat dels

republicans
port incondicional del sector rnes
i
critics
dels
rnes
radicals,
vot
que no podien ac
conjunturalment, el
havia
esdevingut defensor
ceptar les propostes de la UMN. Alhora,
aferrissat de La Uni6 Liberal, formaci6 que
influencia

en

totes les associacions

Eis comicis

es

van

celebrar

en

laiques

seguia

exercint

gran

de la ciutat.

ambient tens i

un

una

diffcil fer

era

candidat libe
guanyar, per pocs vots, el

pronostics, si be finalment va
ral i diputat provincial Francese Torras,
Les eleccions de 1923

se

celebren

1920. EI model canovista de govern

poe

no

troba

un

Ilenguatge

amb 4.900 vots davant 4.527.
en un

no

ambient similar

d6na rnes de si i la

a

les de

Lliga

tam

convincent. Les acusacions creuades

tre liberals i membres de la

Lliga es el rnes

en

destacat de la campanya.

detecta que s'han robat i falsificat
AI final de la jornada
el qual decideix
algunes actes, un conflicte que arriba al Conqres,
electoral

anul-Iar la votaci6 i fer-Ia de

es

nou.

FERNÁNDEZ GARCIA, Mariano (1999)
«La Unió Liberal i el Centre Catòlic, polaritzadors del teixit associatiu a Granollers (1881-1936).»
Estudis de Granollers i del Vallès Oriental. # 8 / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

La Uni6 Liberal i el Centre

L'Ajuntament

Catolic, polaritzadors del

nomena

fill

predilecte

teixit associatiu

55

de la ciutat el candidat

F. Torras.
La

Lliga obte

a

liberal,

Granollers el percentatge mes baix de vots de Is

darrers anys, probablement a causa de la mateixa decadencia
que
abans esrnentavern i la decisi6 de la Mancomunitat de retirar les sub
vencions a dues institucions estimades pels
com eren

I'es
granollerins,
En
les
dues
votacions
I'Hospital-Asil.
te
136 i 227 vots, mentre
que els liberals n'aconsegueixen 1.621 i 1.145.
En el segon escrutini es detecta l'existencia d'actes
repetides; elli
tigi arriba al Suprem, perc, abans que es resolgui, es produeix el cop

cola laica de La Uni6 Liberal i

d'estat de Primo de Rivera.
1.5. EI

torrisme, sintesi

de la

Hem vist que les eleccions
manent

a

Granollers,

constata

un

politica

local

legislatives desperten

un

interes que, tret de la ciutat de

interes per

Barcelona,

no

cap altre districts."
Les diterencies en I'estructura economicosocial dels
pobles que
integren el districte expliquen la quantitat i varietat dels candidats i
es

a

les controversies que

sorgeixen. Granollers (igual que passa a Ba
menys mesura, Mollet) viu sobretot de la industria i el co
mere, si be esta inserida en un context de poblacions rurals d'eco
dalona i
nomia

en

quasi exclusivament aqraria i,

teressos

per tant, amb estructrures i in

divergents.

Aixf les coses, cal diferenciar els resultats electorals en el
en el municipi de Granollers, i aixi ho fem

del districte i
en

conjunt

sempre que

tenim les dades.
De 1876

a

1900 el districte esta dominat

pels partits monarquics
vegades, un mateix dipu
tat es elegit alternativament com a conservador i
liberal. Es el cas
d'Antoni Ferratges i Mesa, que va ser
diputat des de 1881 fins a 1896,
i altre cop el 1898,
elegit quatre vegades pel Partit Liberal i dos pel
que representen formalment

l'alternanca.

A

Conservador.

32.

Vegeu BALCELLS,

A. Les eleccions

generals

a

Catalunya

1901-1923. Ed. PFJ Bolill. Barcelona,

1982, p.100.
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Des de 1900

disputen

a

els vots:

1923, son quatre els grups que, fonamentalment, es
conservadors, liberals, regionalistes i republicans.

Eis conservadors presenten candidat
triomfen amb Robert

aconsegueixen el
Eis liberals

8

-

Ferratges,

en

dues ocasions: el 1903

nebot d'Antoni

Ferratges, i

el 1907

tercer lIoc.

concorren

les altres convocatories i obtenen

a totes

l'esco el 1901 i el 1920.
candidat
La Lliga participa a totes les eleccions des de 1903 amb
vuit
ocasions
En
propi, tot i que I'any 1901 presenta un independent.

aconsegueix un diputat.
Eis republicans proposen candidats en set ocasions i el 1910 en
presenten dos, un de radical i un altre de la UFNR. No aconsegueixen
el triomf de la Lliga 0 dels liberals,
cap diputat propi, pero fan possible
segons la conjuntura.
Eis resultats

parcials

de Granollers sempre son favorables als

can

i

monarquics, sobretot als liberals, seguits dels republicans
tercer lIoc, la Lliga, a gran distancia del primer. Badalona i Mollet tenen
la mateixa tendencia, mentre que Ajuntaments limftrofs com Cardedeu,
les Franqueses, Llica i Montornes voten rnajoritariarnent la Lliga.
didats

Aquesta formacio, que
propietaris organitzats de

en

havia penetrat al districte amb el suport dels
la Cambra Agrfcola, va tenir rnes dificultats

industrial i comercial. Fins ales
per obrir-se camf entre la poblacio
eleccions de 1916, en que s'acosta als resultats de Is liberals, rep en
dels vots. Eis anys 1918 i 1919 se
i una decirna
tre una

part

viqesirna

gueix de prop

els liberals, i torna

Comentaristes de

falch,"

l'epoca,

a caure

el 1923.

entre ells Prat de la Riba i

coincideixen a afirmar la poca

Puig

i Cada

implantacio dels regionalistes

a

major part de Is rectors de la comarca ma
clergat
nifestaven obertament les seves simpaties per la Lliga i donaven su
ales seves campanyes electorals des del pulpit. Arran de les
i la

Granollers." EI

port

eleccions de 1916 rnossen Biada, rector de Granollers, cornenca
distanciar-se'n de

els carlins i el

manera

clergat

tes a pesar del

pacte

33. JOSEPH I MAYOL, M. La
34.

notoria. Precisament

fan costat de

manera

en

majoritaria

als

regional is

entre el carl! Puntas i el liberal Torras.

impremta

del

BALCELLS, A. Les eleccions generals

meu

a

pare, p. 35 i 148.

Catalunya 1901-1923, p.

a

aquesta contesa,

94.
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I'any 1917, els resultats de les eleccions provincials no son
els mateixos que els
obtinguts a Granollers. Ni el nacionalisme con
servador ni el distanciament de la
als
eren

de

a

Lliga respecte
problemes socials
poblacio; ames, encara hi havia la tradicio
problemes amb els representants de Is partits del go

ben acollits entre la

negociar

els

vern

passant per sobre les institucions autonorniques. Granollers do
na suport a la Mancomunitat
pero rebutja la ideologia del partit dirigent.
Eis republicans, per la seva banda, no
aconsegueixen grans resultats

electorals

perc impulsen les coalicions que des de 1907 trenquen el rit
restaurador. Es I'inici de les fissures que
comenca a haver-hi en les
monolftiques estructures caciquistes. La forrnacio liberal es la que re
me

cull els vots mentre la

figura de l'exrepublica aleshores liberal Fran
Torras fa de pont entre ambdues formacions.
L'equilibri de forces
al si de la coalicio liberal fa que a Granollers no actui de
manera mime
cesc

tica
ni

a

la

polftica

del Partit Liberal

a

Madrid i que,

en

certa mesura, do

resposta ales necessitats locals.
Diversos factors

als

expliquen

la

propensio

de la nostra ciutat als ide

i liberals. Situada

en un context rural, hi
republicans
predominen
la industria i el cornerc en una
poblacio rnajoritariarnent assalariada.
Fins a finals de la Dictadura; la
alta:
lrnmiqracio encara no es

durant el

segle

XIX

es

nodreix d'obrers de la

comarca

i el

del XX, la rna d'obra

gaire
primer quart

prove de zones del Pirineu i Araqo;" D'altra ban
de comunicacions per carretera i ferrocarril
que facilita
el contacte amb els moviments socials rnes
da, te

un nus

L'eix conductor de la
participacio
tructurar entorn a la polftica

progressistes.

polftica a Granollers es va es
municipal i I'objectiu permanent va ser
alliberar la ciutat del control dels cacics i
apostar per la dernocracia i
el progreso
doble
vertent
Aquest
comporta certes contradiccions i im
plica una serie de dificultats. La batalla contra el caciquisme era la
Iluita contra l'opressio, la falta de
lIibertats, el control social a traves
del monopoli de molts lIocs de
treball, les tupinades, etc., pero inevi
tablernent tarnbe era la Iluita contra els
propietaris de les empreses
que creaven Ilocs de treball i, per tant, benestar; era anar en contra

35.

BAULtES,

Jordi. La industrialitzaci6 de la vila i la ciutat moderna

a

Estudis, p.

68.
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tenien acces ales altes esferes de

d'aquells qui

bles subvencions per construir

ponts,

escoles

poder

i

a

-

8

les possi

publiques, biblioteques

I'imprescindible hospital.
En les primeres eleccions del segle es creia que el catalanisme
naixent aglutinaria diversos sectors socials, si be aquest moviment va
decantar-se per la burgesia conservadora i no va donar cabuda al

i

destacat sector assalariat de la ciutat. Van

sorgint

iniciatives de

de partits republicans, sobretot lerrouxistes, entre els
la UR va fer la tasca rnes constant.

particulars

quais

anar

i

proces d'unificaci6 de les forces opositores a la polftica munici
de La Uni6
pal va anar paral-lel al proces de recuperaci6 de la direcci6
interde
ha
una
Hi
bases.
seves
Liberal per part de les
proples
es
tara
rnes
1910
pendencia entre ambd6s processos, que a partir de
EI

evident. La Coalici6

Popular, que

triomfa el 1909,

va

neixer

I'entorn

a

de La Uni6 Liberal. Cal destacar, tambe, dos fets que aquests anys
entre la poblaci6: la participaci6 en els fets de la Set
van fer

impacte

Traqica

mana

agressi6 carlina de 1912 que, tal com
provocar un rebuig generalitzat a I'integrisme.

i la darrera

va

passar el 1875, va
EI poc interes per les conteses

provincials facilita la victoria dels
les po
conservadors, els vots dels quais provenen majoritariarnent de
blacions agrfcoles de la comarca. En les eleccions legislatives, l'esc6
del districte se'l
Granollers

reparteixen

recauen

liberals i catalanistes,

pero

basicarnent sobre els liberals i els

els vots de

republicans.

municipal contraria als cacics necessitava suports
partits forts. La Popular va buscar-se el camf en la Ifnia

Una coalici6
externs de

republicanisme, si be aquest sector va ser pro
de
gressivament marginat de la Mancomunitat i del govern central,

del liberalisme i el

comunicaci6 amb I'exterior.
que els liberals eren el canal de
i
Aixf, la Coalici6 Liberal Dernocratica, que segueix a la Popular que
li
Partit
el
va
tenir
d'una
decada,
es va mantenir al consistori rnes
manera

beral

com a

garant estatal. No

tralista: rnes aviat

es va veure

es

pot dir que la polftica local fos

el torrisme

com una tercera

el nacionalisme conservador i el centralisme dels

nanga. Efectivament,
rie de
res

en

aquest perfode

projectes lIargament

acariciats

es van

com

tar les activitats

culturals,

via entre

partits de I'alter

materialitzar

una

se

millores en infraestructu

d'aigua, clavegueram, electricitat, teleton, obres;
es va crear

cen

I'escola laica,

es van
es va
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I'hospital; I'hegemonia eclesiastica es va afeblir, va disminuir I'ope
rativitat del caciquisme local, etc. Diversos factors van contribuir a
aquests canvis: la lIuita sindical, el declivi de la maquina de I'alter
nanca, el sorgiment dels moviments nacionalistes, un increment ge
neralitzat de la cobertura educativa i la defensa ferma dels drets ciu
tadans. Aixf, els resultats
al

torrisme,
comptat, els

si be

va

no es

fer-los,

en

poden atribuir,

de

gran mesura,

manera exclusiva,
possibles i, per des

va capitalitzar
polfticament. Si a aquesta realitat hi afe
gim les connexions entre la coalicio municipal i La Unio Liberal, que
en
aquesta etapa amplia les seves prestacions socials i viu l'epoca

daurada de la
rrisme

en

Com
car un

ginals,

a

seva

historia,

es

pot entendre la implantacio del

to

la

polftica local.
contrapartida, el moviment encapcalat

per Torras

va

signifi

uniformisme domesticador de Is moviments rnes combatius i ori
i

va

restar

hegemonia

fort corrent anticlerical que
ciutadanes del control eclesial.
un

l'Esqlesia, alhora, perc, que va diluir
pretenia alliberar nombroses activitats
Aquesta problernatica es redueix a un

a

enfrontament al voltant de I'escola laica i

independencia

de

poders, sino

no

s'aporten solucions

al contrari: encara

es crea

a

la

rnes confu

sio amb I'establiment de contactes i aliances
per motius electorals.
EI torrisme liquida I'operativitat de Is carlins,
pero despres pacta
amb els seus Ifders en contra de la
Davant

Lliga.

reivindicar

aquest partit preten

nacionalisme al marge de la Mancomunitat i indirecta
ment a favor del centralisme, caient en actituds tan
arnbiques com les
de Cambo a Madrid, a qui critica sovint.
un

EI torrisme

preten assumir reivindicacions republicanes, pero no te
pactar amb la Lliga quan Llado apareix com un perill
electoral. Finalment, defensa les propostes per a una millora social de
les bases de La Unio Liberal amb I'objectiu
d'assegurar-se'n el suport
inconvenient

en

les

a

eleccions futures.

Diversos factors

expliquen aquesta retallada de
particlpaclo de la petita burgesia en

les tendencies

socials i l'interes de Is governs de la Hestauracio per
al poder dels Ifders republicans i obreristes.

impedir l'acces

rnaximalistes:

la

els moviments

A pesar de la seva adscripcio als partits d'esquerres, tant els re
presentants de la Popular com els membres de la CLD, i tarnbe les

juntes directives

de La Unio Liberal i els fundadors de I'escola neutra,
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eren
un

rnajoritariarnent petits industrials i

caracter

burqes

comerciants. Aixo va

ales lIuites i sobretot ales consecucions

-

8

imprimir
d'aques

anticlericals de La Tronada no van
etapa. En canvi, les postures
triomfar, lIevat de fets puntuals de la Setmana Traqica, ni tampoc es
ta

suprimir la
consegueix la

va

immunitat de fet de certs cacics;

a

l'Ajuntament

s'a

no

correcci6 etica lIargament reivindicada, ni I'escola

neu

principis amb que els fundadors I'ha
vien concebuda i mantinguda al lIarg de 25 anys. Tampoc no es va
beneficencia pu
aconseguir una f6rmula que fos acceptable per a la

tra cristal-litza d'acord amb els

el degradant repartiment de l'olla dels pobres.
evident
Tot i les millores en aquests i altres ambits, els resultats feien
sentit cornu
un equilibri entre el radicalisme anarquista 0 republica, el
una sfntesi dels interes
havia
hi
en
altres
i el
paraules,
blica ni

es va

suprimir

possibilisme:

sos

de les classes

populars i

perque
dreta

no es

no

burqes
liquides l'alternanca

s'havia

pogut

aturar

acabar acceptant

es va

de la

petita i mitjana burgesia.

del torrisme

EI component

I'empenta

a

afavorir els intents del govern
I'esquerra, ja que des de la
nacionalista de la

interlocutora. EI torrisme

com a

pero

viment sucursalista,

va

des de

la nostra ciutat mantenia

a

Lliga,

a

qui

no era un mo

ratlla tant ales

governamentals. Aixf doncs, les aspi
dretes com ales esquerres
racions ciutadanes van anar-se canalitzant i rebaixant a traves d'un
no

moviment que no

rnes que

una

era un

ni

partit,

una

associaci6, pero sf alguna

cos a

diferents i

a ve

coalici6.

S'han fet diverses valoracions, des de

perspectives

del torrisme. De
gades contradictories, de la figura de Torras, anima
tarnbe era contradictori, de manera que la
el seu

fet,

seva

comportament
tant pot ser de Ifder cacical com de populista.
perfil no es correspon ales caracterfstiques del caciquisme

qualificaci6

EI

seu

classic. Torras,
tenia

d'una fabrica textil de dimensions mitjanes,

no

economics per controlar grans sectors de la poblaci6.
influencia personal en la polltica local es fa realitat els pri

recursos

La
mers

propietari

seva

anys

qracles

a

diversos factors: la

nitzar voluntats, I'eclecticisme

capacitat
com
I'agilitat
politic,

a

I'hora de sincro

a

negociador

amb

les forces vives de la ciutat, la falta de puritanisme en els principis, la
contradiccions teori
capacitat de situar-se per sobre de les propies
i I'encert

ques i

practiques,

tables

sense massa

a

I'hora d'envoltar-se de persones respec

ambicions

polltiques.

FERNÁNDEZ GARCIA, Mariano (1999)
«La Unió Liberal i el Centre Catòlic, polaritzadors del teixit associatiu a Granollers (1881-1936).»
Estudis de Granollers i del Vallès Oriental. # 8 / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

La Uni6 Liberal i el Centre

Catolic, polaritzadors

del teixit associatiu

61

EI 1916 es nomenat alcalde
per Reial ordre ides d'aquell moment
un carni
politic de tendencia cacical, tot i que no es te constan
cia que ho fes motivat
pel seu propi interes economic. EI seu
objectiu
era situar-se al
capdamunt, un

enceta

proposit que aconsegueix I'any 1917,
provincial, i el 1920, en arribar ales Corts
que la CLD esta consolidada i, tarnoe, quan
primeres critiques que I'any 1930 significaran la

quan es nomenat diputat
de Madrid. Es l'epoca en
Torras encaixa

unes

defenestraci6.

seva

Si comparem el
desenvolupament del torrisme
un altre fenomen similar de

amb

Terrassa,

monopoli politic

en

com

aquest districte
es el salisme

a

veurem

algunes coincidencies en la perrnanenca al poder,
pero tarnbe punts de partida i actituds personals diferents en la forma

d'aconsequir-lo."
Alfons Sala

Argemi, creador del salisme, va ser capac d'aglutinar
polftiques monarquiques, de controlar els nacionalistes,
d'unir els interessos de la
burgesia industrial emergent terrassenca i,
alhora, va representar els interessos de la
burgesia aqraria. Va crear
un grup
municipal que va triomfar des de 1909 i una base electoral al
districte que Ii va
proporcionar I'acta de diputat des de 1901 fins a
1922 (tret de les eleccions de 1907 en
que guanya Solidaritat).
Terrassa, com Granollers, era centre d'una comarca
aqraria i vivia
des de
principis de segle un proces industrialitzador. En ambdues po
blacions la polftica es
polaritza al voltant d'un moviment liderat per una
forta personalitat. En tots dos casos,
aquest moviment va tenir estira-i
arronses amb els grups
les
forces republicanes i la
sindicals,
Lliga. A
Terrassa, el control salista sobre altres forces va ser rnes contundent
les forces

tant

la mateixa ciutat

a

com al districte. A
Granollers, en canvi, Torras
al medi rural de manera
que al districte la Lliga Ii arra
bassa el triomf de manera reiterada. A
rnes, va haver
fer
no

tenia

torca

de

sions als
cursos

que Ii

36.

republicans

economics

va

i al
govern local. Torras

com

Sala, pero possera

permetre aglutinar diverses forces

no

disposava

una

al

conces

de tants

gran intulcio

seu

re

polftica

entorn. Tant Sala

Vegeu

J.M. BERNAUL. Dues ciutats i dues
polftiques. Sabadell i Terrassa, 1900-1923 a Actituds
i control social ala
Catalunya de la Restauraci6 (1875-1923). Ed. Virgili & Pages, Llei
da, 1989, p. 131-145.

polftiques
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fundar, la Uni6 Monarquica Na
de suport,
cional. EI primer tenia el Centre Terrassenc com a associaci6
com

Torras

liderar, des que

van

es va

Liberal.
i el segon va recolzar-se, si be amb limitacions, en La Uni6
seva
la
en
la
majoria de les ca
politica
Mentre que A. Sal a esgota
del caciquisme, Torras aplica el que podrfem anomenar

racterfstiques
caciquisme politic

de 1916. La consolidaci6 de Torras

partir

a

es

habilitat per liderar un
suport del liberalisme, com a la seva
viment de base heteroqenia. Va saber guanyar-se la confianca
tant al

socis de La Uni6 Liberal

a

traves de Iluitadors de base

com

deu
mo

dels

Esteve

Joan Mon
Garrell i homes de rellevancia econornica i polltica com
retorica
dosi
de
populista.
amb t'us, tarnbe, d'una gran

tana,

I'escola laica i
Torras fa compatibles encesos discursos a favor de
l'alfabetitzaci6 de Is obrers amb l'educaci6 de Is seus propis fills en una
escola

religiosa

de Sarria.

La durfssima intervenci6 al

pie municipal

el

juliol

de 1912, amb

mo

Catolic va te
tiu de la mort de M. Mas6, contra els carlins i el Centre
els llders res
nir el seu epfleg dos anys rnes tard en un pacte amb
a la coalici6
autonomistes
endavant

incorpora propostes

pectius. Mes

la UMN en el districte.
que lidera alhora que presideix
d'inco
En definitiva, Torras protagonitza tota una serie de gestos
herencia

frontats, dient
nal
mai

va

en
guanyar-se el suport de sectors
seva
La
sentir.
perso
postura
cadascun el que volia

ideoloqica
a

tenir rnes de

no va

dominar

orientats

a

dernaqoqia populista que de caciquisme, tot i que
del tot, a causa del pluralisme existent en ambd6s,

ni la coalici6 que liderava

a

l'Ajuntament

ni l'orientaci6 de La Uni6 li

de caciquis
beral. No descartem que el torrisme pugui ser qualificat
de caciquisme, aquest
me politic, si be, a diterencia d'altres formes
moviment consolidat
contra el veil
tant nombre

qracies

al vot popular

va culminar

caciquisme totalitari, alhora que
d'aspiracions socials.

va

lIargues

fer realitat
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2. EL CENTRE

CATOLIC

2.1.

i la

L'Esqlesia

Durant el

segle

63

Restauraci6

XIX

Espanya pateix una prolongada serie de ten
seu intent de
superacio de l'Antic Regim, un
sistema que tenia l'Esqlesia catolica com un dels
pilars ideoloqics i
estructurals. La Guerra de la
i
les
Corts
de Cadis van
lndependencia
accelerar el lent decantament cap a un Estat liberal i
laic, pero el pro
ces va tenir moltes oscil-lacions i
paradoxes: des de la postura d'una
minoria de clergues que van Iluitar contra la simbiosi
entre l'Esqlesia
i la monarquia
(noranta dels tres-cents diputats de les Corts de Cadis
eren clergues), a la de liberals defensors del
larclsme que es confes
saven, la majoria, creients i practicants; Ferran VII, mentre fa funcions
de sobira, imposa un
reqirn quasi teocratic i alhora expropia els bens
de l'Esqlesia i en preten anul-lar la
siqniticacio social. Tot i les mesu
res preses contra
aquesta mstitucio, com la desamortitzacio, les ex
claustracions, expulsions i crftiques, ni liberals ni conservadors van
aconseguir que es formes un Estat laic.
A partir de 1851 les relacions entre
Esqlesia i Estat tenen com a
marc legal el concordat firmat entre la
Santa Seu i el govern liberal
moderat. Aquest tractat regulava les
propietats eclesiastiques, la
participacio del clergat en el Senat, la implantacio dels ordes religio
sos en sol
espanyol, el dret de l'Esqlesia a fundar escoles, la ins
truccio religiosa obliqatoria a tots els nivells de
I'ensenyament, etc.
Com a contrapartida,
s'esperava que l'Esqlesia acceptes les expro
piacions com a fet irreversible i que reconeques la legitimitat d'isabel
II, prova, aixo darrer, dels temors que el suport del
clergat fes possi
sions

com a

resultat del

ble el triomf del carlisme.
EI concordat, vigent sobre el
paper fins a la Segona Republica,
van
amb
moltes
aplicar-lo
restriccions i laxituds els governs succes

sius. Durant el Bienni

Progressista (1854-1856)

es

continuen expro

piant terrenys de l'Esqlesia i s'elaboren projectes de lIei restrictius
per
a
aquesta institucio. Canovas deroga el 1875 la lIibertat de catedra i
el matrimoni civil

la

en un

intent de superar els obstacles que
impedien
EI 1868 se suprimeixen les facultats

presencia del nunci a Madrid.
de teologia, tot i
que es rnante

el reconeixement de

quatre
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amb

categoria

d'universitat

es

8

jesuHes fun

on es

formaran els fills de les elits bur

torna a decretar

I'obligatorietat de I'ensenyament

den la Universitat de Deusto,
geses. EI 1887

i el mateix any els

pontificia

-

als centres estatals.

reliqios
Malgrat que el concordat restringia a
giosos al territori espanyol, se n'arriben a

tres el nombre d'ordes reli
autoritzar 73 de

of i

manera

s'inclourien

cial alhora que se'n toleren d'altres. En aquest darrer cas
les anti
fins i tot els religiosos, estrangers la majoria, procedents de

gues colonies

0

294
expulsats de la Republica Francesa. L'any 1900,

de les 597 comunitats masculines i 910 de les 2.656 femenines
dicaven

a

de

es

l'ensenyarnent.'
creacio d'un cli

objectius del sistema canovista va ser la
i el de
ma de tranquil-Iltat i ordre social que propicies I'equilibri politic
calia restar prota
senvolupament de la burgesia. Per aconseguir-ho,
als carlistes d'una
banda
i
d'una
moviments
republicans
gonisme als
Un de Is

altra. Feia falta trobar

una

harmonia entre la defensa de Is principis

cert
catches -que detures l'avenc del carlisme-, la lIibertat de cultes i
de re
latcisme que acontentes els liberals i evites postures radicals
instrument efi

anarquistes. Es va veure l'Esqlesia com un
i se Ii van concedir privilegis
cac per aconseguir aquests objectius,

publicans

0

rnes enlla del concordat, tot i que amb restriccions pun
callar les veus
tuals encaminades a limitar la seva ansia de poder i fer
anaven

que

dels anticlericals.

L'Esqlesia espanyola
moviments del
intentaven

cals
IX

en

en

es va

sentir

injustament perseguida

tant

pels

pels governs liberals que suposadament
dels seus drets. Va mantenir posicions radi

carrer com

desposseir-Ia

la condemna del liberalisme i el laicisrne

les encfcliques Quanta

cura

en

la Ifnia de Pius

i el Sy/abus. Quan Roma.va

ac

Constitucio de 1868
ceptar que els clergues espanyols firmessin la
culte
el
i
catolic, la majo
que decretava la lIibertat religiosa garantia
ria

i

a

fer. Va acceptar amb reticencies la Constitucio de 1876
formula
la practica va ignorar rnes d'un decenni la doctrina social
no

ho

va

da per l.leo XIII.

1.

Vegeu
cas

CONNELLY

causas
ULLMAN, Joan. La Semana Tragica, estudio sobre las
en Espana (1898-1912). Ed. Ariel, Barcelona, 1972.

del anticlericalismo
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En

conjunt, l'Esqlesia espanyola es va tornar a involucrar en les
poder copades progressivament per la burgesia nai
xent. Les classes
menys acabalades, marginades pels
governs de la
Hestauracio, van veure un cop rnes com
feia
costat als
l'Esqlesia
estructures de

seus

explotadors,

verns no van

fer

cos a
res

que

per

va

fomentar actituds anticlericals. Eis
go

exculpar l'Eqlesia

dels mals que el

poble

Ii

atribuia quan hi havia pestes,
malalties, crisi a les colonies, etc. Aixf
l'Esqlesia esdevenia boc expiatori dels problemes socials i una fortifi
cacio davant possibles moviments
revolucionaris.
Es

produeix una instrumentalitzacio mutua entre l'Esqlesia i l'Estat
paral-lelarnent, una Iluita per I'hegemonia: les institucions eclesias
tiques participen en ambits com I'economia, la polltica i
l'educacio; les
civils fan ostentacio del seu credo
reliqios i justifiquen les seves ac
tuacions en nom de la fe. Alhora, una recela del
poder hegemonic de
I'altra. Des de perspectives renovadores
aquesta ambivalencia es
veu com una remora
per al proqres i la irnptantacio de la justfcia so
cial. Aquestes i altres raons afavoreixen
l'extensio i la radicalitzacio
i,

de I'anticlericalisme. Entre 1835 i 1909
ja es poden detectar reaccions
violentes contra persones i bens de
l'Esqlesia."

Alguns grups, entre els quais hi ha el Partit Liberal Fusionista, fan
servir I'anticlericalisme com a element diferenciador
de la seva
ca, cad a cop rnes semblant

a

la del

pollti

partit conservador.'

Teoricament, la reforma canovista no posava entrebancs al de
senvolupament del catolicisme, sino que rnes aviat I'afavoria: alhora
que deroga la Ilibertat de catedra i el matrimoni
civil, sanciona la to
lerancia de cultes, principi
que hauria de ser ben rebut per un catoli
cis me mfnimament
progressista. Malgrat tot, l'Esqlesia veia peri liar
els seus privilegis i sobretot la seva
exclusivitat, a causa de la pene
tracio del
protestantisme i altres confessions.
Eis conservadors i sobretot els carlistes van
rebutjar qualsevol mo
del de societat
una
que excloques
estructura teocratica en que tota
norma havia de
provenir del regnat de Cristo Hey:'

2.
3.

Vegeu VILAR, Pierre. Historia de Espana.
YETANO, Ana, La enseiienze religiosa en
Anthropos, Barcelona, 1988, p. 24

Librairie
la

Espagnole, Paris, 1971, p. 90 seg.
Espana de la Restauraci6n (1900-1920).
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Tant durant el regnat d'Alfons XII
Maria

Cristina, l'Esqlesia
i rnante

tegida

una

senyament reliqios
postos

lerancia

en

institucional

se

l'epoca

sent,

en

de la

Ifnies

reqencla

generals,

8

de

pro

bona relacio amb l'Estat. EI 1887 s'introdueix I'en
als centres estatals, es decreta l'exernpcio d'im
la institucio

religiosos i
l'aplicacio de lIeis

a tres

com en

-

ordes

es

beneficia d'una gran to

restrictives. La

leqislacio

fluctuant

re

Un exemple n'es la Llei de requlacio
restaura
del matrimoni civil, promulgada el 1870, derogada el 1875,
Jose
el
1906
Lopez
per
da per Sivela el 1905 i de nou promulgada
En I'ensenyament, la leqislacio es igualment canviant i a

flecteix els vaivens de

l'epoca.

Domfnguez.

la falta d'u
la poca claredat dels plantejaments ideoloqics, s'hi afegeix
estava Iligat de peus i
na infraestructura estatal educativa. EI govern
educatius. Les
centres
tenia un alt nombre de
mans

ja

que l'Esqlesia

Ull
estadfstiques donen resultats diferents, perc, segons Connelly
centres estatals, 5.014 de religiosos i
man, el 1908 hi havia 24.861

rnaiorttariarnent els
diputats.
de
el
Pidal,
Azcarraqa,
conservadors
marques
ministres
-Silvela,
Eis
de l'Esqlesia,
etc.- van legislar en aquest terreny afavorint els interessos
ordes religio
els
EI 1904 Maura negocia un acord amb el Vatica pel qual
107 de laics.' Ais

col-leqis religiosos hi

estudiaven

fills de les classes benestants, inclosos els fills de diversos

sos

dedicats

a

I'ensenyament quedaven exempts d'impostos, passant-se

dedicar-se a altres activitats lucratives.
per alt el fet que poguessin
de
Les tensions entre els governs i l'Esqlesia, i els intents d'aquesta
mantenir el
rant el

seu

antic estatus

pontificat de

Parsos Baixos,

van

donar-se tarnbe

a

altres

palsos.

Du

l'Esqlesia havia establert a Alemanya, els
Austria una tactica que semblava eficac i que

Pius IX,

Franca

i

crear associacions
implantar tarnbe a Espanya. Es tractava de
vida so
de catolics no clergues que poguessin tenir una influencia en la
cial i una penetracio mes facil en les estructures polftiques. Era
sem
tant el nombre de clergues al nostre Parlament (no tots ni tampoc
efi
veia
rnes
es
de l'Esqlesia), perc
pre van votar a favor dels privilegis

s'intenta

im�or

els
cay que fossin seglars

4.

defensessin els mateixos interessos.

CUENCA TORIBIO, Jose Manuel. EI catalicisma
ria de la

5.

qui

Iglesia

en

Espana,

CONNELLY ULLMAN, J.

,

espeiio!

en

la Restauraci6n, 1875-1931

vol. V.

ob. cit. P 7-9.
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en

la vida social

associacions recreatives, culturals, sindicals,
educatives, etc. L'en

ciclica Rerum Novarum
ca.

del teixit associatiu

(1891) es

Considera que la doctrina de

un

bon exponent d'aquesta
politi
no nornes
pot ajudar a su

l'Esqlesia

perar els greus problemes socials, sino que cap altra solucio sera va
lida si se situa al
de
marge de

I'esperit

l'Evanqell."

Un de Is punts rnes destacats de I'encfclica fa
referencia al dret
d'assoclaclo de Is ciutadans en la defensa dels seus
interessos mate
rials i espirituals.
Aquest dret d'associacio s'ha de manifestar en la

torrnacio de sindicats i altres formes
d'orqanitzacio (art. 39). Pel que
fa als primers, es defensen tant els sindicats
de classe com els sindi
cats unitaris de

patrons i obrers, ja que tots dos grups tenien drets
obligacions recfproques. L'intent d'unir patrons i obrers
potser va ser l'aportacio mes original, tot i el poc exit de la iniciativa.
L'encfclica propugna una jornada laboral
que deixi als obrers
temps per a la familia, la vida cultural i espiritual (art. 40); unes con
dicions laborals que no els
perjudiquin la salut; i la creacio de rneca
nismes d'atencio en cas de malaltia i altres
imprevistos, per evitar, en
la mesura del
possible, haver de recorrer ala caritat.
L'encfclica havia incorporat alguns elements de la doctrina
liberal,
com ara les lIibertats
individuals, la idea de proqres i la productivitat,
nomes limitats pel respecte a la
dignitat del treballador.
Les directrius de la doctrina social
tracades per l.leo XIII van ser
ben acollides entre els catolics d'Holanda i
Alemanya; de fet, l'enci
clica s'havia inspirat en les
experiencles en el terreny social portades
a terme en
aquests dos paisos. A Espanya va acceptar-se amb cer
tes reticencies i va
aplicar-se amb un retard considerable.
EI 1868, el
marques de Viluma, que era conservador, va fundar a
la
Espanya
primera associacio catolica, que va tenir una gran em
penta els primers temps; durant la Hestauracio,
perc, va decaure i va
acabar desapareixent sota el
d'Alfons
XII.
A Catalunya va so
regnat
breviure el grup anomenat Joventut Catolica. EI 1881
Alejandro Pidal
funda la Unio Catolica, que no va tenir
gaire acceptacio entre els cato
lics rnes
progressistes i que els carlistes van rebut jar. Ni tan sols Lleo
inalienables i

6.

Rerum Novarum, 21,

a

Ocho

grandes mensajes.

Ed. BAC, Madrid, 1972, p. 36.
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XIII, amb qui Pidal
tucionalment
endavant

va

no va

entrevistar-se,

aquell projecte i
opci6 particular.

es va

en

-

8

voler comprometre's insti
a animar-Io a continuar

limitar

com una

EI 1902 el

conqres d'Acci6

tent de revitalitzar les

Catolica celebrat

totes les diocesis la

a

implantaci6

de 1893-,

va

mixtos de

patrons i obrers,' que amb prou feines
d'interessos i

l'heterogeneHat
viments sindicals, que els

Santiago

in

en un

catolicoobreres -que existien des

corporacions

demanar

a

no van ser

perque

van

de centres

funcionar, per

ben vistos

pels

mo

van
agencies d'esquirols.
Is cler
A Barcelona, el bisbe Josep Maria Urquinaona va ser un de

considerar

de renovaci6 i adaptaci6 de l'Esqlesia
gues mes sensibles als intents
la
seva visi6 no la van com partir el gruix
be
si
ales noves necessitats,
de Is catolics, Ell mateix comentava, segons Massot, la
I'encfclica de
mala acollida que els catolics intransigents van donar a
Lle6 XIII Cum multa (1882), i reconeixia que tan peril16s era I'integris

del

me

clergat ni

dels catolics

1879

va

reiteradament condemnat liberalisme."

el

com

fundar l'associaci6 Amics dels Obrers, que

va

tenir

una

EI
du

raci6 effmera.
Un altre de Is
rar

prioritari

clergues

catalans que

dedicar-se als

problemes

en

aquell

socials

moment

va ser

va cons ide

el bisbe de Vic Dr.

redacci6 de
J. Torras i Bages, delegat de les entitats catalanistes en la
catala en la ca
les Bases de Manresa el 1892 i promotor de l'us del

tequesi. Quan
derna,

el 1884

va

va ser censurat

publicar

I'obra EI clero

per contemporitzar

en

la vida social

mo

amb els corrents socials

seguidors dels seus plantejaments renova
Clascar," Ignasi Casanovas, Miquel d'Esplugues,

laics. Va tenir importants

dors,

Frederic

com

Carles Card6, Llufs Carreras i d'altres.
Per la seva banda, I'empresari marques de Comillas
nancerament el

CIVERA i

9.

es

sostenir fi

(Madrid, 1900) en un
periodics

diterencies de

intent de
tan inte-

159; CON
SORMANI, J. Lieo XIII i la ouestio social. Ed. Barcino, Barcelona, 1927, p.

NELLY, J. La Semana
8.

EI Universo

premsa catolica que

crear una

7.

periodic

va

Treqce, 1972,

p. 48.

MUNTANER, JOSEP. Aproximecio a la nlstoti« religiosa de la Catalunya contempote
105 seg.
nia. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1973, p.
el 1896, arliculista
Frederic Clascar va ser vicari de la parroquia de Sant Esteve de Granollers

MASSOT I

de La Veu del Valles i de La Veu de

Catalunya,

i membre assidu de la tertulia catalanista de la

impremta de J. Joseph.
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gristes com EI Siglo Futuro (Nocedal) i EI Correa Espeiiol, i alhora po
ques contrarestar la influencia liberal de I'altra premsa. Va promoure
i donar suport financer ales associacions de
catolics, sobretot les or
ganitzades pel [esuita Antoni Vicent, que coneixia de prop els cercles
obrers catolics francesos. Aquestes
associacions, que pretenien
agrupar patrons i obrers, van ser ben acceptades a Catalunya."
Malgrat tot, els intents no van quallar perque no reconeixien la re
alitat social, partien de principis baslcament teorics i
ideoloqics, in
tentaven fer col-laborar els
presumptament explotadors amb els ex
plotats i no donaven solucions als problemes en conjunt. Eis centres
catolics, monts de pietat i rnutues a I'entorn de les parroquies son, en
part, el resultat concret d'aquests projectes.
La penetracio de l'Esqlesia en la societat
espanyola era molt amplia,
si be havia perdut el control
d'alguns sectors, especialment el de la
massa obrera de les ciutats,
que patia unes dures condicions de vida i
esperava salvar-se per la via del sindicalisme i la instruccio, D'altra ban
da, les zones rurals eren considerades en molts casos terres de
rnissio,

pel contingut paqa de la seva religiositat. Entre els intel-lectuals havia
penetrat I'esperit de la ll-lustracio i, en amplis sectors des de les Corts
de Cadis, el credo liberal havia desbancat en molts
casos el catolic.
Eis centres catolics tenien com

a

finalitat recuperar les classes po

pulars i mantenir-Ies al si de l'Esqlesia. Oferien assistencia social, en
treteniment, lectura, instruccio, excursionisme, etc., tot plegat d'acord
amb els canons rnes conservadors de la moral
cristiana.
Pel que fa a Granollers, el Centre Catolic neix molt
al costat d'altres associacions

dre,
brir

aviat, el 1881,

parroquials

com

el

Montepio

de St. lsi

Nta. Sra. del

Carme, Sant Antoni de Padua, etc. orientades
necessitats assistencials; al cap de poc va sumar-shi una

a co
nova

fundacio benetica, les Conterencies de Sant
Vicenc de Paul.
2.2. Motius de la tundacio del Centre Catollc

l.'analisi que la jerarquia espanyola fa del moment historic en el
darrer quart del segle XIX es correspon amb el
a Granollers fa el
que

10.

PAYNE,

G. STANLEY. EI catolicismo

espeiiol;

p. 148-158.

FERNÁNDEZ GARCIA, Mariano (1999)
«La Unió Liberal i el Centre Catòlic, polaritzadors del teixit associatiu a Granollers (1881-1936).»
Estudis de Granollers i del Vallès Oriental. # 8 / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

Estudis

70

rector Dr. Jaume Barba: la societat s'ha anat decantant

-

8

gradualment

i ha deixat de costat els valors cris
cap al materialisme i elliberalisme,
tians imprescindibles per al manteniment de la dignitat de la persona
i la felicitat de I'individu.

Es desproporcionat afirmar que en aquesta epoca la poblacio de Gra
nollers visques al marge de Is valors cristians: rnes aviat hi ha dades per
afirmar just el contrari. EI que sf es cert es que hi havia, des de feia temps,
sectors

el

crftics, aerates, liberals i republicans que questionaven, rnes que

missatge evangelic

de

en

si, la

forma

doctrina per

qui esgrimia aquesta

s'aplicava, i
justificar la seva

com

les actituds socials
conducta.

punt de vista del rector, aquest sector crftic havia pres po
voltant
del Casino de Granollers, i representava un perill evi
sicions al
Des del

dent per al manteniment de Is valors tradicionals.
EI Casino, fundat el 1880, era una associacio de caracter recrea
d'ordre amb inquietuds culturals: "AI
s'havia inscrit
en

gent

que

tiu,

menestrals

Casino s'hi

aplegaven els

lIa

de la Universitat.?"

vinguda

Eis estatuts recollien la
dins del

seus

diffcil per

prohibicio

locals, pero aquesta

a uns

d'esperit mes
de

parlar

de

liberal i la

polftica

0

jovena

de

reliqio

prudent, era d'aplicacio
polititzats iamb unes idees li

norma, tan

contertulis notoriarnent

berals que els portaven a contraposar proqres i reliqio.
Entre els membres de les primeres juntes directives hi ha perso
i de la cultura com Esteve Garrell, An
nalitats del rnon de la

polftica

toni

Vilaburques, Dionfs Puig,

Tomas Cot i Vendrell,

Joaquim Camps,

Ramon Vendrell i d'altres.
Des de Is inicis, el grup de joves universitaris s'incorpora al Casino.
No es te constancia que les seves idees i inquietuds creessin conflic
tes
a

interns, pero sf que

van

preocupar

un sector

benpensant agrupat

I'entorn del rector."

Ell mateix, ben informat dels nous corrents de l'Esqlesia i de I'es
a
trateqia que seguia per pal-liar els efectes del liberalisme, va proposar
fundacio d'un cen
grup de gent gran -"vells senyors de la Vila"-" la
tre moral que fos contrapunt del que considerava un focus de vida laica.
un

11.
12.

GARRELL, A. La vida d'en Joan Grelle, p. 111 i Granol/ers, Vila Oberta, p. 219.
Cronies de La Uni6
GARRELL, A. La vida d'en Joan Gral/a, p. 112 seg.; FARNES, J. i TINTO, LI.
Liberal, Granol/ers, p. 5.
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L'estructura de l'associaci6 que sorgeix com a resultat
no era estrictament
original, ja que responia a la

d'aquesta
practica cen

situaci6

treeuropea que cornencava

a estendre's per la Peninsula Iberica.
fer us del dret d'associaci6 i formar
grups de seglars
creients, amb una finalitat religiosa i un seguit de normes basades en
la moral cristiana. Des de la
perspectiva civil era una associaci6 com

Consistia

a

moltes altres amb finalitats

benetiques 0 recreatives, reconeguda
galment iamb l'unica diferencia de ser confessional.

le

Des del punt de vista social la fundaci6 del Centre Catolic de
Gra
significa la presencia d'un grup
en de

nollers

fensor d'una

concepci6

organitzat que s'erigeix
conservadora de la vida ciutadana.
Aquesta

concepci6 comporta una praxi que rapidarnent es revel a com una per
Iiongaci6 de les velles actituds de domini i control; no s'estalvien for
mes de coacci6
per dissuadir qualsevol velertat progressista 0 actitud

contestataria:
"Desde
sa

de

todos

centro

(el Cat6Iico), que bien podrla lIarmarse Ce
ha hecho y se sigue haciendo la guerra a
Comercio,
los liberales, tanto particulares como comerciantes e in
ese

se

dustriales

"14
...

Pel Centre Catolic, tots
aquells que tinguessin idees 0 cornporta
ments que poguessin fer peri liar I'statu
quo," rebien el qualificatiu
despectiu de liberals. Mes endavant, quan els liberals participen rna
joritariarnent en la vida municipal, moderen les seves reivindicacions
i fins i tot estableixen
amb membres rellevants del Centre

pactes

Catolic,

el

penjament de beetie negra sera per als republicans.
A mit jan decada dels vuitanta, neix una associaci6
que preten
reunir tots aquests elements liberals sota el nom d'Uni6
Liberal.
Aquesta societat es converteix rapidarnent en el referent de totes
les activitats progressistes de la ciutat i en el contrincant rnes fort
del Centre Catolic.

13.
14.

GARRELL, A., La
CUBELLS, Josep.
IV-1888.

vida d'en Joan Gralla, p. 111.
La Union Liberal. Motivos que ocasionaron

su

tundecion.

EI

Congost,117,

29-

15. Sembla que el rector va
negar el certificat de bona conducta a un seminarista que suposada
ment havia posat els peus al Casino i havia criticat el Centre Catolic.
(EI Congost, 35 i 36,10 i

17-X-1886.)
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2.3. Eis fundadors

La iniciativa de la fundaci6 del Centre Catolic parteix del rector Dr.
Pere Jaume Barba. EI 1881 s'inicia la construcci6 de I'edifici que en
sera la

seu en uns

terrenys adjacents

a

l'esqlesia parroquial.

Entre els

a I'arxiu parro
pocs documents de l'epoca que s'han recuperat per
del
sal6-teatre
fetes
de
dues
successius
tacanes
projectes
quial hi ha
Bar
firma
mateix
rnossen
el
el
entre 1884 i 1891, el darrer dels quais

hi

ba, que

figura

com a

propietari.

conserva

tarnbe

un

projecte

de 1912.

d'ampliaci6

gran repercussi6 a Gra
dubtava de la valua d'aquest sacerdot amb fama d'in

L'activitat de rnossen Barba
nollers.

Ninqu
tel-liqent i dinarnic,
present

Es

va

tenir

una

fundador de diverses associacions

parroquials

i

els esdeveniments ciutadans. Les opinions s6n, pero,
I'hora de valorar les seves activitats. Eis sectors rnes

en tots

divergents

a

conservadors, que el 1904 promouen el periodic La Gra co/a ria i els
carlins, Ii donen suport de manera incondicional. Eis representants del
nacionalisme tradicionalista tarnbe el veuen de bon ull," i fins i tot un
,

grup d'universitaris que collaboren
sitivament les

seves

en un

periodic

literari valoren po

activitats."
seva banda, tot i que no nega
criticar-ne el comportament social

Eis nuclis rnes progressistes, per la

categoria humana,
de sobrepassar els limits de la seva tasca com a
rnossen, ficant-se en polltica partidista" i fent el manefla en els res
sorts de poder de la ciutat, juntament amb un advocat, probablement
Joan Francesc Alesan, president del Centre Catolic."

yen

la

i el

van

EI

van

seva

acusar

1893, E/ Escudo de Granollers

va

del

malnom

que

se'l des

defensar-Io

ensotanat" que circulava per la ciutat."
Mossen Barba es rector de Granollers fins a 1897,

d"'anarquista
tina

a

la

parroquia

de la

Concepci6 de

16.

EI Escudo de Granollers, 20, 19·XI-1893.

17.

La Enciclopedica, 1, 1-VIII-1896.

18.

EICongost, 743,

en

Barcelona.

19-XI-1900.

19. La Oiscusi6n, 28,11-11-1894 i 30, 25-11-1894.
20.

EI Escudo de Granollers, 20, 19-XI-1893.
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Des de la

perspectiva actual, pot dir-se que, efectivament, va do
impuls sorprenent ales estructures eclesials de la poblaci6
i I'arxiprestat, del qual era
deqa. En aquesta activitat va adoptar la
linia innovadora de l'Esqlesia
d'aquella epoca, i va intentar recupe
rar les classes treballadores a traves del Centre
Catolic, si be no va
ser capay de crear un catolicisme al
de
marge
I'integrisme carli dels
cofundadors. En el vessant social, va significar un enfortiment de
les actituds rnes conservadores i obscurantistes
que, en aquest pe
rlode, s'enfronten als intents de renovaci6 i proqres que afloraven a
nar un

la ciutat.

EI Centre Catolic neix forrnalrnent" el 1886

i,

com a

tal, te els

seus

representants seglars.

Francesc Alesan

an

carll i advocat

Noques,
president de l'associaci6
apareix en diferents documents

carrec de
ma

en

com una

societat civil

AI

capdavant hi ha Jo
exercici, que ocupa el

durant diversos anys. La seva fir
a I'arxiu del

del Centre conservats

Govern Civil entre els anys 1884 i 1905.
Excepte Joan Xiol Bosch (que signa els planols del teatre de 1885
i de 1891), secretari del Centre Catolic el
1887, i Albert Compte i Jo
sep Bataller, que el 1893 actuen com a secretari i secretari acciden
tal respectivament, no hem trobat rnes noms
propis de I'entitat fins a

I'any

1900. Des de 1905, les relacions nominals de les

juntes directi
registre d'associacions. No sabem si noms com Anto
ni Sarroca, Manuel Puntas -cartl-, Esteve Riera -carf i
posteriorment
membre de la Lliga-, Josep Gorina i d'altres, van
participar directa
ment en la fundaci6
juntament amb el rector, cosa que es probable, 0
ves

s'envien al

be s'hi

van

afiliar mes tard.

Les

juntes directives, que es constitueixen a partir d'aquesta data,
les formen rnajoritariarnent carlins, conservadors
i, mes tard, mem
bres de la l.liqa."
En el discurs pronunciat durant la celebraci6 del
primer aniversari

de la fundaci6 de La Uni6 Liberal

es

todes i finalitats del Centre Catolic

fa

en

una

analisi dels membres, me

els termes

sequents:

21. AI marge d'algunes informacions de
premsa que parlen de I'entitat i la
i 1886 no hi ha documentaci6
coneguda de les seves activitats.
22. Vegeu Apendb: 5. Juntes directives del CC

seva

ideologia,

(1884-1932).
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"el carlismo de esta villa

es

-

8

el unico que, aprovechando las di
organizarse y constituir al

sidencias de los liberales, ha sabido

Centro Cat6lico, que si bien en el fonda es un
banderfn de enganche, han sabido en la forma darle ese nom

propio tiempo

un

bre para que sirva tan solo de pantalla."23
Amb anterioritat sovint es parla del Centre Carlista per referir-se al

Centre Catolic": totes les referencies

a

I'entitat

en

aquest perfode indi

el nucli principal i la seva ideologia, el fona
quen que els carlins n'eren
L'actitud crfptica dels carlins locals des
l'associaci6.
ment espiritual de
de I'assalt de 1875 se suma al tractament acrftic que la premsa feia

pres

de la

seva

afiliaci6 carlina

primer i jaumista despres,

sions. Tot sembla indicar que pertanyen
rat en

les doctrines de Nocedal, si be

a un

sense

rnes preci

grup fonamentalista

experimenten

una

inspi

evoluci6. EI

1903, la Joventut Carlista de Granollers publica un manifest proqrama
tic reformista en l'ambit social, defensor del catala i de I'autonomia, i
conservador; s'autodefineixen
Crist

en

la

creu.

com a

dernocrates segons la doctrina de

municipal organitzada des de la Uni6
carll Xiol pel seu prestigi personal i, deu

En la candidatura

Republicana el 1905, s'inclou el
carl! Puntas.
anys rnes tard, Torras pacta amb el dirigent
A finals dels anys 90 hi ha

del Centre Carotic que

gic

no

i informatiu marcat

un

grup de

joves presumiblement

socis

estaven d'acord amb I'exclusivisme ideolo

pel carlisme,

tal

com

es

dedueix d'un article

que, entre altres coses, deia:

H<.,A que

causas

ten lIenas de

obedece que las

mesas

del Centro Cat61ico

peri6dicos, folletos, revistas, etc.,

carlistas y

es

no se

nada que represente ideas mucho mas cat61icas y sin res
huma
pirar odios, ni excitar futuras revoluciones reriidas con la

vea

nidad que nos predica nuestra sacrosanta religi6n?"2S
Entre els fundadors sembla que tarnbe hi havia individus rnes inte
en els plan
per perpetuar el seu poder que
de
controlar
unia
el
al
els
desig
qual
tejaments ideoloqics del Centre,
la situaci6:

ressats a trobar f6rmules

23.

CUBELLS, Josep. "La Union Liberal. Mo!ivos que

primer aniversari de la fundacio.)
EICongost, 84, 11-IX-1887.
EI Nuevo Cempeon, 48, 1-VIII-1897.

cia! el
24.

25.

EI

ocasionaron

Congost, 117,

su

fundacion".

(Discurs

29-IV-1888.
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"EI bon senyor Rector, ben
imposat de la
a la rectoria tots
aquells que, per lIur

seva

75

tasca, dicidf de cri

dar

siqniticacio, ell creia que
d'ajudar. I en un seguit de conferencies i entrevistes, a
les quais acudiren tots els
qui veien en perill Ilur predomini.
Entre els primers socis del Centre hi havia altres ciutadans
sense
siqnificacio polftica especial, moguts per un ideal reliqios:
personal que, seducidos por el ideal religioso no alcanzaron
aver el verdadero
objetivo de la sociedad.?"
I'havien

"26

..

"

...

2.4. Evoluci6 historica del Centre Catolic

Si be en cad a moment
Catolic

com un

bloc

d'aquest perfode

immobilista,

es

el fet es que

considera el Centre

es va

acomodant als

condicionaments ambientals. Malgrat que en Ifnies
generals se la veu
com una associacio ancorada en
epoques preterites, el cert es que
podem constatar-hi una evolucio, sense canvis fonamentals

pero

amb matisos interessants
que demostren una certa adaptacio. Com a
prova d'aquesta evolucio, al marge de manifestacions de principis
ben explfcites, disposem de renovacions dels

estatuts, dades sobre

la

personalitat dels consiliaris i la tiliacio polftica de
juntes directives. Aixf, en aquest apartat ens fixarem
cions estatutaries i

en

les diverses

les successives
en

les modifica

etapes.

2.4.1. Eis estatuts del Centre Catollc

Excepte
ves

un

possible primer reglament, diposem

de sis successi

redaccions dels estatuts de I'entitat, fetes entre 1886 i 1941. Ni

a

I'arxiu

parroquial ni al municipal, ni tampoc a la biblioteca episcopal,
hi ha
exemplars d'aquests estatuts ni s'hi fa cap reterencia. AI Regis
tre d'Associacions del Govern Civil hi ha cinc
exemplars complets i un
ofici en que es comunica la reforma
d'alguns articles.
EI primer reglament
que es conserva data de juny de 1886 i, tot i que
no

26.

27.

hi ha reterencies de cap

d'anterior,

cal pressuposar l'existencia d'al-

GARRELL, Amador. La vida d'en Joan Gralla, p. 97.
VENDRELL, Ramon. "EI porque de La Union Liberal". (Discurs pronunciat
10, 29-XI-1930.

el

1887.) Inquietud,
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Arxiu d'associacions del Govern

-

8

Civil, doc. Centre Catolic
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Facsimil de/I r reg/ament del Centre Cetotic (1886)

els quatre anys ante
guna normativa que en requles el funcionament
riors. En eillibre d'assentament d'associacions del Govern Civil hi cons
ta, des de 1884, I'escola graturta nocturna per a la classe obrera, que

de les seccions del Centre. Sembla logic registrar primer I'as
sociaci6 que una de les seves seccions, i aixo exigia uns estatuts. En

va ser una

tenim cap indici documentat.
Eis successius reglaments porten la data d'aprovaci6

qualsevol
neral

en

cas,

el

no en

sequent

ordre

en

cronoloqic:
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cinc

articles)

-

-

29 d'octubre de 1921

6 de mary de 1941
dels estatuts

Contingut

L'articulat de les diferents redaccions del
turar al voltant de cinc eixos

1

r

77

12 de desembre de 1915

-

6e

juny de 1886
juliol de 1887 (nornes
juliol de 1893

25 de
2 de

-

5e

del teixit associatiu

27 de

-

3r

Catolic, polaritzadors

-

0

reglament

es

pot

estruc

temes fonamentals:

Caracter confessional de l'associacio

En I'article

primer del reg lament es consagra l'associacio al Sag rat
a la Verge Maria en el misteri de la Immaculada Con
sota
el
cepcio,
patrocini del qlorlos patriarca sant Josep. En el segon
es precisa que I'objectiu de I'entitat es la instruccio
religiosa, I'esbar
jo licit i la propaganda del catolicisme. En el reglament de 1893 s'a
fegeix com a objectiu el manteniment de I'escola catolica nocturna
Cor de Jesus,

qratulta per

a

la classe obrera.

La primera condicio que s'exigia per fer-se'n soci era ser "catolico,
apostolico y romano", segons I'article 39 del reglament de 1886 i "ser
hijo sumiso de la Iglesia" (art. 22, 1893).
EI soci esta

obligat

a

donar

exemple de moral catolica (art. 41) i a
religiosos, comunions generals, con
espirituals, etc. (art. 41 i 47).

assistir als nombrosos actes

terencies morals, exercicis

Era, doncs,

societat confessional catolica, amb finalitats ex
clusivament religioses en que tenien cabuda el "recreo lfcito" i la ins
una

truccio, d'acord amb la moral catolica.
2n

-

Dependencla

EI consiliari, rector
els

de la

0

jerarquia ecleslatica

sacerdot

delegat

es la persona que 18 tots

dins de l'associacio. "La Sociedad tendra

un Consiliario
poders
consejo y direccion superior" (art. 3). Aquesta persona de
quines normatives i quines conductes poden ser contraries

para su
termina
al

dogma

i la

moral; dona el

seu

consentiment

a

publicacions,
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obres drarnatiques, li
pra de Ilibres, revistes i diaris; autoritza les
musicals
es
teraries i
poden representar al Centre; te dret pre
que
ferent de prendre la paraula a les sessions de la junta directiva i a
decisiu

juntes generals; en totes les votacions, el seu vot es
aixecar les ses
quan hi ha empat (art. 8-1886); te dret a suspendre i
convenient
sions quan ho cregui
(art. 15-1893); pot revocar les ex
pulsions de socis decidides per la junta directiva d'acord amb el re
les

1886).
junta directiva que calgui renovar son nomenats
han de consultar el
per tres compromissaris elegits pels socis, que
consiliari abans de designar la persona que ha d'ocupar el carrec va

glament (art.

44

-

Eis carrecs de la

9-1893). Des de 1915 la junta directiva I'escull di
rectament la junta general, si be per prendre possessio necessita
igualment t'aprovacio del consiliari (art. 12-1915).
Amb independencia del control omnfmode del consiliari, els esta

cant

(art.

10-1886 i

tuts els ha

el bisbe abans d'enviar-Ios al Govern Civil,

d'aprovar

que demostra la seva dependenc!a
La junta directiva, constituida pel

cosa

clerical.

president, vicepresident, tresorer,

bibliotecari i secretari, rnes tants vocals

com

seccions

tingui

I'associa

l'aplicacio del reglament, i que
cio, te com a funcio principal
l'associacio funcioni sempre de manera que totes les activitats se sot
vetllar per

metin al criteri

superior

del consiliari.

En els estatuts de 1886 s'hi diu que,
els membres de la

junta s'elegiran

de Paul, associacio

cia de St.

Vicenc

cent,

que estableix

cosa

quia (art. 11).
"La representacion de
cau en

la

mesura

del

possible,

Iligam

parroquial

de fundacio

entre el Centre i la

re

parro

personalidad jurfdica de la sociedad" re
el president (art. 16-1886, 15-1893 i 18-1915). D'aquesta ma

nera, el

de

un nou

en

entre els socis de la Conteren

consiliari, que

responsabilitats

la

mou

tots els fils de l'associacio,

queda

alliberat

civils.

En aquesta Ifnia de [erarquitzacio es pot afegir la normativa segons
la qual en les juntes generals no hi podien intervenir rnes de tres so
cis

a

favor

aixo les

i tres

de les propostes que calia discutir, iamb
donaven per aclarides (art. 60-1886). Es evi

en contra

questions ja

es

dent que aixf s'evitaven les discussions eternes,
de vista de la majoria de socis.

pero

tarnbe els punts
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Classes de socis

Hi ha quatre
rants.

tipus

de socis:

honoraris, actius, protectors

i

aspi

Eis socis honoraris, amb dret a entrar al Centre i
participar en les
activitats recreatives i culturals, s6n els
representants dels quatre

braces del poder local: I'alcalde, el rector i el consiliari, i les autori
tats judicials i militars de la vila
(art. 38-1886). Concedir el titol de
socis honorifics ales autoritats era una
practica generalitzada que
tenia com a objectiu evitar 0 suavitzar
possibles conflictes i aconse
guir-ne favors.
Eis socis actius han de

ser

catches

practicants, majors de 15 anys,
presentar-Ios
la junta directiva.
Tots pertanyeran ales seccions
i
d'esbarjo propaganda, i tindran drets
i
obligacions, tal com determina el reglament.
Entre els drets hi ha poder disposar dels locals i els
mitjans d'ins
trucci6 i esbarjo, i "examinar los documentos del archivo en
presen
cia del secretario, no mediando la
prohibici6n de la junta directiva"
(art. 43, 3), un dret, aquest darrer, que rnes aviat es una restricci6 i
han de

tres socis i els ha d'admetre

que d6na

un

cert aire d'esoterisme fins i tot
per als membres de la

80-

cietat, ja que

per als no socis esta prohibit l'acces als locals del Cen
tre. Nemes les dones i els forasters
acompanyats d'un soci hi poden
entrar de manera puntual per assistir ales funcions

publiques, gene
(art. 42). EI con
serge te assignat, com una de les principals obligacions, el control de
les entrades, "no pudiendo
bajo ninqun concepto permitir la entrada
en el local de la Sociedad a
persona alguna que carezca de derecho"
(art. 22- 1886).
Eis socis protectors paguen una
quantitat de diners que va des
d'una pesseta el 1886 (art. 48) a dotze
pessetes entre 1887 i
1915. Tenen dret a entrar al Centre i assistir ales funcions
publi
raiment vetllades

dramatiques,

literaries i musicals

ques. Les senyores protectores,
Eis estatuts de 1915, perc, ja els

publiques
no

poden

sense

ser-ne,

canvi, no tenen aquest dret.
permeten assistir ales funcions
anar
acompanyades de socis actius, si be elles
de socis actius, ni tampoc poden
participar ales
en

activitats del Centre. En els estatuts de 1886

jeres

no

pod ran tomar

parte activa

es

diu que "las

mu

en las funciones drarnaticas
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que la sociedad celebre"

fins

I'any

a

1920 la

junta

8

no co

aquesta normativa, arran de la peticio d'un grup
obres de tea
joves per incorporar dones al repartiment de les

menca
de

(art. 30);

-

revisar

a

tre de la seccio dramatica."

4t

Regim

-

economic

EI manteniment es
la venda de

copies

a

mitjancant quotes anuals,

carrec de Is socis,

de Is estatuts i les

aportacions

dels socis protec

tors.

En els estatuts de 1886 s'estableix

una

quota

seta per als socis actius i la mateixa per als

mensual d'una pes

protectors (art. 40 i 41).

soci actiu pagant una pesseta
Es pot ser soci protector
mensual (art. 48). Eis socis aspirants, per la seva banda, havien de
sense

ser

les quotes
pagar 25 centirns (art. 51). Amb tot,
successius.
laments
traves de reg
De I'estat de comptes del Centre Catolic se'n
viades al Govern Civil des de 1911 fins
Ilacuna. No hem trobat

5e

-

Per

Les

ser

balances

a

anteriors

es van

actualitzant

conserven

copies

1934, tot i que hi ha
a

aquesta

a

en

alguna

data.

practlques religioses
soci del Centre Catolic

no

nornes s'exigeix

una

ortodoxia

testimonii el ca
previa, sino tam be un comportament permanent que
socis es "dar
Is
tolicisme de la persona. Una de les obligacions de
buen ejemplo de catolicismo con obras y con palabras (art.

siempre

41, 4). En los

59-1886),
en

actos oficiales son

preceptivas multiples

(art.
generales

oraciones

adernas de conferencias morales, comuniones

varias festividades, anualmente ocho dfas de ejercicios espiritua
en sufragio de los socios y aspirantes di

les y un oficio de
funtos" (art. 77).

Requiem

En el reglament de 1893 es redueixen les preqaries, el nombre de
comunions generals i de conferencies morals, i els exercicis espiri
tuals passen a celebrar-se cad a tres anys (art. 44, 45, 46 i 50).

28.

Acta de

juntes

del Centre Catolic, sessio del 3 de novembre de 1920.
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aquestes practiques religioses

encara van

duides (art. 40).

81

quedar rnes

re

EI motiu

d'aquesta disminuci6 es la poca operativitat que repre
sentava carregar les sessions de
preqaries, ames d'unes exigencies
laborals i socials amb horaris
rlgids que tampoc afavorien certes prac
tiques religioses. Altres explicacions poden ser la disminuci6 de la
in

fluencia carlina i el taranna dels consiliaris. De
fet, els rectors mar
quen estils diferents en l'associaci6: el radicalisme del
esmentat
Pere Jaume Barba,

canos", segons

els

ja

"politiquero recalcitrante" i "hostigador de republi
seus detractors;" el taranna
conciliador d'Antoni

Casellas des de 1897; i el 1915, rnossen
Biada, critic i

simpatitzant

de la

Liiga, que el 1916 es
acostar-se, juntament amb Puntes -un

va

separar

progressista,
d'aquest partit per

de Is caps del carlisme local i

membre destacat del Centre Catolic- als liberals
dirigits per Francesc
Torras. Aixi, els diferents rectors
marquen en gran mesura I'esperit
que impregna les diferents etapes de la Societat.
2.4.2. L'analisi de les eta
pes

L'estructuraci6 per etapes que presentem

es bas a en una serie de
que marquen la trajectoria del Centre en aquest pe
riode, si be reconeixem que es diffcil precisar I'abast
temporal de ca
da epoca i que aixo
pot modificar-ne els tombants

dades

objectives

Ja que

es

tracta de fer

cronoloqics.

un

estudi

comparatiu

de dues

associacions,
temptats de buscar unes etapes d'evoluci6 coinci
dents; yam pensar que podia ser un criteri acceptable en la mesura
que ambdues societats actuen sense
perdre's rnutuarnent de vista.
Malgrat tot, els ritmes no coincidien, i tarnbe eren diferents els pres
suposits des de Is quais analitzaven i s'enfrontaven a la realitat. Per
aquesta rao, hem preferit consignar els ritmes de cada associaci6 i
ens

yam

veure

hem deixat de banda l'analisi sincronica.

Durant aquest

perfode, distingim tres etapes en el desenvolupa
primera abasta des de la fundaci6, el
1897, en que el Dr. Barba deixa de ser rector i consiliari.

ment del Centre Catolic: la

1881, fins

29. La

a

Discusion, 28,11-11·1894 i 30, 25·11·1894.
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Joan Guardia. AFMG

Teatre del Centre Cetolic

pel predomini dels carlins i els ultracon
al si de l'associacio. La segona etapa agafa des de la pre

Aquest temps
servadors

es

de possessio

sa

caracteritza

rector i consiliari de monsenyor

com a

Casellas, de

taranna rnes conciliador que I'anterior, fins a la publicacio de La Co
de pos
el 1913. En aquesta etapa s'observa una penetracio
marca,

nacionalistes, rnes

tures

EI tercer

en

perfode compren

l'associacio intenta sortir del

fiqui
a

amb el carlisme;

establir

1a

-

Etapa

carlina

seu

ostracisme i

rebutja

seu

que

se

la identi

si i fins i tot s'arriben

(1881-1897)

decideix formar l'associacio, cornenca la cons
de la parroquia, a la playa de
situat en

terrenys

obres

1891 l'Ajuntament
a

al

1923, durant el qual

indirectes amb els sectors liberals.

es

fan amb

al rnes aviat possible. EI 1884

cola i

Lliga

a

es

truccio de I'edifici,

l'Esqlesia. Les

Lliga.

des de 1913 fins

consolida la

es

compromisos

Tan bon punt

xa

concret de la

n'aprova

un

rapidesa per posar el local en mar
es fa el projecte d'un salo-teatre i el

altre que inclou locals destinats a I'es
es fa resso d'unes protes-

altres activitats. EI 1886 la premsa
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I'alcalde que

tacana i, sobretot,

a

del teixit associatiu

83

obligui I'entitat a arrebossar i emblan
corresponents voreres."

fer les

EI 1883 trobem la

primera referencia a una escola nocturna per a
Aquesta escola, de la qual parlarem en el
proper capitol, va ser inscrita I'any sequent en el registre d'associa
cions sota I'epigraf "associacio recreativa"32 (era un error 0 rnes aviat
una
arqucia legal?). En el mateix lIibre de registres surt com a dona
obrers amb

seu

al Centre."

da de baixa, d'acord amb la circular de I'alcalde de Granollers
amb
data 3-X-1912. Eis motius d'aquesta baixa van ser
segurament de
procediment i no va tenir efecte, ja que I'escola va seguir funcionant
els anys sequents i continuava sent un de Is
de l'associacio.

(Cal

recordar que I'escola

Centre
Eis

es

objectius
registra oficialment abans que

el mateix

Catolic.)
primers estatuts coneguts

els aprova la junta general el 27 de
de 1886; el 15 de mary de 1887, I'alcalde els envia al
governa
dor civil, que hi dona el vistiplau el dia 17 del mateix meso

juny

EI fet que I'escola

s'inscriques abans que l'associacio, i que no hi
haques reglament intern durant cinc anys, crida l'atencio tarnbe a
Amador Garrell, que confirma I'any de construccio de I'edifici, el
1881, "per be que aquesta societat no queda constiturda fins I'any
1886".33

La Llei d'associacions data del 30 de

normatives des de 1868, mai
bla que

es van

juny de 1887 i, tot i haver-hi
aplicar de manera estricta. Sem

primer moment, els fundadors del Centre Catolic van
passar-ne per alt la inscripcio i despres van optar per cornencar per
I'escola, que era el menys comprornes, mentre s'elaborava un regla
en un

ment. Aixo

turda per

fa suposar que fins a 1886 l'associacio estava consti
grup de persones, amb un ideari cornu i que disposaven

ens

un

de

mitjans per construir un local on poder formar rnes seguidors. EI
es devia regir per normes establertes verbalment 0
per
norma
alguna
provisional de la qual no tenim constancia.
funcionament

30.

EICongost, 414, 9-V-1886.
31. Eco de Granol/ers, 18, 1-IV-1883.
32. Arxiu del Govern Civil.
Registre d'Associacions.
33. Garrell, A. Granol/ers, Vila Oberta,
p. 219.
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registrada l'associacio I'abril de 1887, s'ins
Propaganda Catolica com una de les sis sec
N'apareix com a responsable el mateix president,

despres

de

ser

tarnbe la seccio de

criu

cions de I'entitat.

saga de presidents advocats i no
rnante per espai de rnes de cinquanta anys.

Francesc Alesan," que enceta

taris de
Com

a

protessio, que es
home de lIeis, aquest

d'una seccio tan
cions

una

president s'assegura la legitimitat jurfdica
compromesa com es la de propaganda. Les implica

sociopolltiques

de la seccio son evidents, d'acord amb els motius

addurts per fundar el Centre i les seves actuacions posteriors.
EI mateix any 1887 es funda la lIibreria-impremta de la Immacula

da

Concepcio,

baluard del Centre

liberals constiturda

tir

en

un

a

I'entorn d' EI

substancios dinar i

lIuita contra la penya de
La inauquracio va consis

seva

Congost.

una

vetil ada

a

reliqios,

amb

la mateixa seu."

sobretot, la impremta, el

rector

disposava de

calia que recorres
Esteve Garrell, que es mostrava indornit, ni s'havia de desplacar
Barcelona per imprimir-se la propaganda. Ames, comptava amb

les mateixes

a

la

la benediccio dels locals i la celebracio d'un acte

Amb la lIibreria i,

a

en

armes

que els

seus

avantatges tecnics, ja que la

enemies. Ja

nova

no

impremta funcionava amb un
aquest unic

motor de vapor i estava instal-lada en un local per a

US.36
paper rellevant en la societat granollerina i la seva
influencia fins i tot es manifesta en les decisions de l'Ajuntament: en
EI rector te

un

l'assistencia de la

corporacio

grossos en el compliment
Centre Catolic," i fins i tot

ales

processons," perque faci els ulls
municipals per part del

de les ordenances
a

I'hora

d'aconseguir

amb la

seva

retorica

el suport de l'alcalde." Aquestes interaccions es corresponen tambe
a perfodes de majoria liberal al consistori. Altres privilegis, com la con
donacio d'arbitris per obres al Centre, son concedits per

Ajuntaments

volurn I, num. 829, 6·IV·1887.

34.

Arxiu del Govern Civil.

35.

La Reforma, 27, 16-1-1887.

36.

Garrell, A. La vida d'en Joan Gralla, p. 80 seg. i JOSEPH i MAYOL, Miquel. La impremta del
meu

37.

EI

38.

EI

39.

EI

Registre d'Associacions,

pare, p. 10.

Congost, 233, 13-VII-1890.
Congost, 14, 9-V-1886.
Congost, 174, 26-V-1889.
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conservadors. Aquesta darrera dada

va ser

un

amb La Uni6 Liberal que, "siendo una
asociaci6n
benefica, no recibe ese trato de favor"."
EI 1893 te lIoc

85

comparatiu
preeminentemente

greuge

renovaci6 dels estatuts que significa la
perdua
dels
socis en l'elecci6 dels carrecs directius.
participaci6
Se
substitueix l'elecci6 directe per la
com
designaci6 rnltjancant
prom is
saris, que previament han de consultar el consiliari.
(art. 9)
Es diffcil adduir les raons
d'aquesta regressi6, pero constatem la
mateixa tendencia en altres instancies
ciutadanes: l'Ajuntament esta
format per una majoria
conservadora, com a resultat d'un "puchera
una

de la

zo";

41

els

republicans aconsegueixen tres regidors als quais es posa
tipus d'entrebancs en I'exercici de les seves funcions fins a ser-ne
expulsats; hi ha repetits intents, inc los I'assassinat, de silenciar EI
Congost i el seu director, i pocs anys rnes tard, s'inicia
I'assetjament
tot

dels cacics
En

a

aquest

La Uni6 Liberal.

moment els carlins actuen

obertament, al contrari que els
que evitaven relacionar el seu nom amb el Centre.
Sembi a que les desavinences a dins del
partit repercutien en l'associa
cio i, quan passava,
s'imposaven les postures rnes conservadores."
Les activitats del Centre Catolic son
multiples. A rnes de la tertulia del
Cafe, I'escola nocturna i els jocs juvenils, s'organitzen
excursions, balls,
la cavalcada anual de
Reis, etc." La seccio drarnatica te torca activitat i
representa regularment obres adaptades 0 transformades
segons les

primers anys,

necessitats

en

ideoloqiques i de repartiment." EI grup d'actors es exclusi
no es
planteja la participacio de les dones fins a 1920,
de man a un grup de
joves. La junta promet fer gestions en

vament masculf i

perque

ho

aquest sentit amb I'autoritat eclesiastica." Aquesta informaci6,
que no
constava en els estatuts anteriors a
revela
data,
l'existencia
aquesta
al
Centre de

normes no

40.

E/ Escudo de

41.

E/

42.

43. La

45.
46.

de

concepcions

morals."

Granol/ers, 6,13- VIII-1893.

Congost, 272,
E/Congost, 131,

44. E/

escrites, derivades

12-IV-1891.
5-VIII-1888.

Graco/aria, 1, 1-IX-1894 ill, 2,

27-1-1895.

Congost, 84, 11-IX-1887.

Llibre d'actes del Centre Catolic, 3-IX-1920.
Ef Congost, 289, 9-VIII- 1891.
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d'unio de totes les forces
Durant aquesta etapa, I'entitat fa de nexe
manteniment de les tradicions sota un fonamentalisme
que Iluiten per al
de la polftica. En un primer mo
catolic, que inclo'ia una visio teocratica
Francesc Alesan, que
ment acull els carlins i despres els conservadors.
del carlisme; igual
files
a
les
militava
durant 20

anys,
president
1888 com a secretari
Joan
Xiol
Bosch,
que va actuar el
que el regidor
confirmat en el carrec, Va rebre el
provisional del Centre; el 1887 va ser
conservadors Joan Parera, Felip Pa
suport personal i institucional dels

va ser-ne
.

rera

i

Josep Tarda, i

es va veure

afavorit per la coincidencia d'interessos
Centre es va estendre als socis de ba

amb Salvador Paituvf. L'influx del
associacions
se i als membres de nombroses
sociacions

-unes

vuitanta

el

parroquials. Aquestes

perfode
liturqiques a la parroquia,

en

as

treballque cobreix aquest

a

celebraven festes

activitats
la ma
locals del Centre Catollc. D'aquesta manera
als
commemoratives
votants de partits d'es
dels ciutadans de Granollers, inclosos els
rnes de les

seves

joria

diverses associacions, passaven, almenys un cop
querra i membres de
a rnes de suavitzar les tensions
a I'any, pel teatre de I'entitat. Aquest fet,
del fenomen an
entre grups divergents, posa de manifest la complexitat
ticlerical i dels canvis culturals que molts propugnaven.

Arxiu de la

parroquia

de 81. Esteve de Granollers

Planol del teatre del Centre Cetoiic
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EI fet que els cacics hi donessin

macio

suport, la seva capacitat d'aproxi
traves de les associacions
parroquials, el seu
l'oposicio als canvis socials i el seu valor sirnbclic van

les bases

a

a

obscurantisme,
els motius perque
alguns sectors de La Unio Liberal, sobretot re
publicans i aerates, consideressin I'entitat com un enemic i Ii lIances
sin atacs frequents: la
major part de les durfssimes diatribes contra
ser

els carlins
manera

2a

-

la cornrnernoraclo de I'assalt

en

directa

0

a la ciutat
indirecta contra el Centre Catolic.

es

dirigeixen

de

Etapa catalanista (1897-1913)

L'inici de la segona
etapa el situem el 1897
ment dos fets redefineixen la seva

perque

en

aquest

mo

trajectoria: el nomenament d'un
nou rector i consiliari, i
l'aparicio del periodic La Veu del Valles.
Amb el trasllat de rnossen Barba a
Barcelona, Antoni Case lias Au
sich es nomenat rector de Granollers. Durant els
bre qualificacions excel-tents." Va ser un home

treball sobre el moviment
XIX- i

Per

en

diverses ocasions

exemple,

va

de I'assalt dels
mera

dernoqrafic

seus

estudis,

estudios

-va

de Granollers durant el

mostrar

va re

fer

un

segle

taranna obert i conciliador.
fixar la celebracio anual d'una missa en I'aniversari
va

carlins, disposicio que

oracle funebre de

un

EI

Congost va qualificar
l'Esqlesia pels caiguts en la barbarie

de

pri

carli."

Aquest gest va determinar, per si mateix, una nova actitud tant de la
parroquia com del Centre Catolic.
Una altra dada
significativa es la publicacio de La Veu del Valles,
primer exponent de la penetracio del catalanisme a la cornarca," tot
i que quan surt el
primer nurnero, el 13 de desembre de 1896, enca
ra no hi havia a Granollers
cap centre ni aqrupacio catalanista. Un pe
tit grup d'intel-lectuals i
persones de professions liberals sostenen el
periodic: J. Maspons i Camarasa, J. Vidal i Jumbert, el mateix rector
Casellas i el vicari parroquial Frederic Clascar, deixeble i
seguidor de
47.

La

Opinion Escolar, 9, 22-VIII-1897.

48.

EI

Congos!, 752,

20-1-1901.

49. Entre 1896 i 1898 va tenir la
redacci6 a

Ilada

a

Veu de

Granollers i la

Ca!alunya.

dirigeix

J.

Ripollet i s'imprimia a Sabadell. A partir de 1898 es tras
Maspons i Camarasa, destacat catalanista i corresponsal de La
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Torras i

Bages i

dels

un

epfgons

de la linia catalanista catolica que s'o

destacava per les se
la curia episcopal de Vic; aquesta curia
i sobretot per l'us del catala en la ca
ves reivindicacions autonomistes
Clascar es un dels tlacos d'uni6 entre
tequesi i els sermons. Mossen
de Granollers i la Lliga. EI fet
catalanista
el Centre Catollc, la tertulla
Veu de Catalunya, quan Prat
de ser nomenat censor eclesiatic de La
rnes aquests lliqams."
de la Riba n'era director, encara va estrenyer
articles
d'ideologia catala
es
publicaven
A La Veu de Catalunya
les seves croni
en
nista i catolica: EI Centre tenia un lIoc preferent

rigina

ques,

en

nacionalistes
lIoc que tam be van atorgar-li altres periodics
les seves connexions amb la
una nova dada que demostra

un

posteriors:

Lliga i el

nacionalisme.

EI 1906, el nunci
a Solidaritat

lics

cipaven. La

pontifici Merry

Catalana,

seva

be hi

tam
parti
pesar que els republicans
fer-se fort en les negociacions amb el
els catolics catalans s'alineessin amb

a

pretensi6

del Val fomenta l'adhesi6 dels cato

era

govern de Madrid i, alhora, que
liberalisme laicista.
els conservadors mode rats en oposi6 al
Hem fet reterencia ales

joria

dels rectors de la

profundes simpaties

comarca

i, pel que fa

a

catalanistes de la

rna

Granollers, aquesta tra

Lliga significa la dismi
dici6 predomina fins a 1906. La penetraci6
nuci6 gradual de les simpaties del clergat per la ideoloqia, 0, almenys,
carll, Aquesta minva de l'acceptaci6 arriba a fer
per la denominaci6 de
un republica va
amb motiu dels successos de 1912, en que
se
de la

rebuig

Liberal.
abatut per bales carlines en un mfting de La Uni6
al Centre Catolic el na
De la mateixa manera que entre el clergat,
carlisme. Esteve Rie
cionalisme conservador va guanyant terreny al

ser

ra, que

va ser-ne

president

entre 1910 i

del carlisme local a ter-se membre de la

vicepresident
la Lliga i

entre 1905 i

va ser

1917,

Lliga

passar de

ser

cap
i regidor. Igualment, el
va

va simpatitzar amb
el consiliari,
Tambe,
Agrfcola.

1912, Antoni Sarroca,

membre de la Cambra

secretari del Centre entre 1912 i 1918, Joaquim
que havia estat
a la impremta de
Bordas, pertanyia al nucli de la Lliga que es reunia
es fa compatible, amb difi
a la

J. Joseph. Aquesta aproximaci6
cultats, amb la perrnanencla de la

50.

Lliga

junta

BENET, Josep. Margall i fa Setmana Treqlce. Ed. 62,

directiva del cap carli Manuel

Barcelona

1968, p. 185-205.
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d6na de baixa de l'associaci6 el 1919.
periode, el Centre Oatolic va mantenir una actitud

Durant aquest

es

igualment bel-Iiqerant pero

crispada,

i va intensificar les seves
la
celebraci6 als seus locals
promoure
d'una funci6 extraordinaria de l'Associaci6
Catolicc-Escolar." EI ma
teix any es fan reformes a la sal a del Cafe." EI
1899 s'amplia la sala
d'actes construint-hi Ilotges que serien una font
te

activitats socials. EI 1897

menys

va

d'inqressos." (Cal
ja disposava des de feia anys d' un
elegant i cornode teatre.) Paral-lelarnent a aquesta reforma s'obre al
public un centre de lectura amb periodics i revistes il-lustrades, on
rnes endavant es volia
incorporar obres literaries."
nir

en

compte que

EI 1900

lomer

es

(qerrna

La Uni6 Liberal

funda

en

el Centre

una

societat coral amb Rafael Co

de

Josep Colomer, vicari parroquial) com a director ar
tistic. Amb motiu de la seva fundaci6, La Veu del Valles
va publicar
recomanacions en aquesta Ifnia:
"[Avant coristes! no tingueu la debilitat d'admetre en vostre re
pertori canyons castellanes, arreconades avuy per tots els co
ros
principals d'aquesta terra. [Canteu en catalal que aixis es
sent rnes grats a Deu y a la Patria,
quedara mes coronada per
I'exit la vostra artistica obra.'?"

Deu, patria i Ilengua integren la

naixent,

molt

emparentat amb

nova

trilogia

del catalanisme local

el carlisme.

EI Centre Catolic
segueix cultivant amb gran dedicaci6 la repre
sentaci6 d'obres de teatre. Ja hem fet referencia al fet
que s'adapten i

manipulen les obres, cosa
pero, a principis de segle,
conflictes interns-

Congost

que

no

permet pressuposar gaire qualitat;

quan La Uni6 Liberal

-a causa

dels seus

sentia estimulada per fer aquesta activitat, EI
dedicava elogis a la secci6 drarnatica per la seva constancia
no se

l'escenific_aci6 d'obres, pels preus populars de les seves entrades i
perque, en el pitjor dels casos, el teatre "es cultura i educa el poble"."
en

51.

La Opinion Escolar, 2, 4-VII-1897.
La Veu del Valles, 53-56, 19-XII-1897
53. La Veu del Valles, 135, 9-VII-1899.
54. La Veu del Valles, 155, 26-XI-1899.
55. La Veu del
Valles, 166, 11-11-1900.
52.

56. EI

Congas!, 795,

a

9-1-1898.

24-XI-1901.
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EI 1909 -cinc anys despres que arribes aquesta novetat a la nos
ales seves
tra ciutat-" el Centre Catolic incorpora el cinernatoqrat
funcions recreatives.

AI

lIarg d'aquest perlode

forces

la ciutat i al si del Centre. Des

a

importants en la relaci6 de
del punt de vista ideologic i po

hi ha canvis

fonamentalistes es van matisant i tendeixen cap

litic, les posicions

moviments catalanistes conservadors rnes oberts,

Bages. No

es

detecten

sirnptomes

clars d'una

en

a

la linia Torras i

assumpci6

de la doc

trina social marcada per Lle6 XIII, pero es dediquen amb cert exit a
ober
l'organitzaci6 d'activitats recreatives i culturals -a preus modics i
tes als no

socis-,

excursions, jocs i teatre. Paral-lelament, La

com ara

Uni6 Liberal havia passat per
rant el qual els lIocs directius
bases rnes

dinarniques

no

un

dels

seus

critics, du

moments rnes

copats per I' establishment i les
podien fer gaire rnes que lIuitar per la seva
van ser

partir de 1903, les forces democratiques, entre elles
elements
els
proxirns al Centre, inicien una serie d'aliances que els
supervivencia. A

aconseguir la majoria municipal el 1909,
castigades de La Uni6 Liberal recuperen el

portaran
bases

a

de

manera

seu

que les

protagonisme

dins de l'associaci6.

3a

-

Etapa

critlca (1913-1923)

EI 1913 comenca una nova etapa que coincideix amb dos esdeve
niments: la fundaci6 de- La Coma rca i la defensa, per part de EI Valles
Nou -un altre periodic nacionalista de recent aparici6- del Centre
Catolic i el fet que

Centre,

es

vulguin

marcar

les diterencies entre socis del

els carlins i els nacionalistes."

la realitzaci6 tardana d'un somni Ilargament
acariciat pels militants catolics de Granollers: la creaci6 d'un periodic
propi que contrarestes el laicisrne de la premsa liberal i republicana.
Des que el 1902 es va iniciar la campanya de la Bona premsa, espe
La Coma rca

ve a ser

raven un

periodic

com

portaven

a terme

des de

57.

58.

aquest,

tot i que

periodics

alguns

dels

seus

objectius

nacionalistes. EI 1890 el

Llevor, 16,7-11-1909.
EI Valles Nou, 11,2-11-1913.
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da l'atenci6 als bisbes italians sobre la necessitat de
promocionar la
bona premsa catolica, per contrarestar la mala
premsa liberal. La fun
daci6 el 1899 de EI Correa de Anaeiucie per
part del bisbe de Sevilla

Marcelo

Espfnola, respon als mateixos objectius.
EI setmanari La Coma rca I'editava la

parroquia de Sant Esteve de
"cat6lico sumiso" i, segons Subira,
rep una subvenci6 del bisbat." Publica vuit paqines setmanals i, tot i
que no podia cobrir despeses nornes amb els anuncis, compta amb
un suport economic
que Ii permet subsistir fins a 1920.
Granollers.

Eis

seus

S'autoqualifica

com a

columnistes s6n rnossen Onofre Biada; monsenyor
Josep

Alborna, president del Centre Catolic; el metge Hermenegild Carrera,
membre de la

junta

directiva i

president

als anys vint dels Pomells de

Joventut; Esteve Riera; Manuel Puntas, cap dels carlins; i un de Is ca
cics mes conspicus, Miquel Parera, que hi
figura com a director. Eis
de
marcaven
la
Ifnia
del
qui,
fet,
diari, segons M. Joseph i Mayol, van
Manuel Puntas i Esteve Riera, que no s'atrevien a donar la cara i
"disfressaven la vertadera funci6 del setrnanari"."
Aquesta frase de
l'amfitri6 de la tertulla nacionalista sembla denunciar interessos car
ser

lins ocults, si be pensem
que no era possible amagar gaires coses
darrere d'aquest setmanari, amb intencions i actituds
prou evidents.

L'unic que
tes

no

degudes

transcendeix s6n les tensions entre carlins i nacionalis
la diversitat de criteris.

a

AI costat dels articles i

mes obscurantistes n'hi havia

opinions

d'altres sobre la doctrina social de

l'Esqlesia, especialment sobre
bioqrafiques sobre Lle6 XIII.

I'encfclica Rerum Novarum i notes

Aquest mosaic ideologic pot considerar-se

com un reflex del que
passa al si del Centre: per un costat viu ancorat en la tradici6 rnes
conservadora, i alhora intenta posar-se a to, tardanament, amb
les doctrines mes Iluminoses de
La Setmana

l'Esqlesia.

Traqica

sembla que va fer reflexionar alguns clergues, que van iniciar un
proces d'acostament als problemes del poble ivan descobrir
-amb dues decades de retard- els
avencos socials proposats
per Lle6 XIII.

59.

SUBIRA,

60.

JOSEPH i MAYOL, M. La impremta del

Joan. La premsa

a

Granollers

(1882-1982)
meu

Ed. DCGC, vol. I, p. 24.

pare, p. 84.
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Deiern que la publicaci6 de EI Valles Nou tarnbe va marcar aques
ta etapa; hi collaboren els militants rnes destacats de la Lliga: J. Mas
pons i Camarasa, intel-lectual progressista; B. M. Plaja, diputat pro
vincial; i monsenyor Frederic Clascar, linquista i exegeta, que partici
pa en molts articles, la majoria sense firmar."

Aquest periodic,

a

rnes de donar informacions

Centre Catolic, insisteix

optimitzades

del

carlines i naciona

delimitar les

ideologies
simplement catoliques. Amb els successos de 1912,62 el car
lisme havia perdut possibilitats polftiques, prestigi i honorabilitat, min
vades ja des de 1875. EI fet que el sacerdot Frederic Clascar no es
crlques res a La Comarca, presumptament controlada pels carlins, pot
listes

a

0

reflex de les tensions entre aquests dos corrents, tant en la
parroquia com en l'associaci6, tot i que potser no hi col-Iaborava per
ser un

que

els

seus

treballs de confecci6 de la versi6 catalana de la Bfblia

ja

I'absorbien prou.

La

Lliga

se

sent forta

en

cent nascuda Mancomunitat

les institucions catalanes: domina la

i,

tot i

ser

rninoritaria

a

Granollers, te

re

con

els suports que rep de Barcelona. Vol per
fianca
tradicionalment
el
ha ocupat el carlisme al Centre
a ella
terreny que
Catone, i poe a poc ho va aconseguint.
en

ella mateixa i

en

EI Centre, per la seva banda, fluctua i tarda a prendre una decisi6.
Tampoc te gaires alternatives, ja que continuar identificant-se amb els
jaumistes era incomode i ineficac en un context social de desprestigi

d'aquesta ideologia.
vadors, tret d'alguns

range,
cesc

anaven

Amb prou feines quedaven rnonarquics conser
cacics recalcitrants que, com Paituvf, Xiol i Ba

sent neutralitzats.

Torras, amb qui tot

que suposava
Centre Catolic

lIiurar-se

era
a

d'acostar-se al liberal Fran

possible, resultava

La Uni6 Liberal i la

tenien prou
dels sectors liberals presents
no

L'opci6

agilitat
ja al si

per
de

mei que mantenir la bandera carlina

0

adoptar

massa

majoria

perillosa, ja
de socis del

les formes i

l'Esqlesia.
inclinar-se

conservador, ivan optar per la darrera opci6, que

pel
no

62.

re

nacionalisme
suposava cap

canvi substancial.

61.

principis

No tenien rnes

JOSEPH i MAYOL, M. ob. cit, p. 29 seg.
EI Valles Nou, 11, 2-11-1913.
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Ja hem dit que el 1915 Francesc Torras
pacta amb els carlins en
intent d'aconseguir aliats contra la
Lliga. Aquest pacte antinatural
hauria estat possible si els
no

un
no

primers
s'haguessin sentit des
placats pels regionalistes en diversos ambits, per exemple, al Centre
Catolic, EI rector es va implicar en
aquest pacte, cosa que haques po
gut propiciar que el Centre abandonee el seu paper conservador en
la vida ciutadana i que
haques cornencat una nova singladura en el
catolicisme liberal; pero les forces
progressistes se situaven rnajorita

riament al voltant de La Unio Liberal i entre ambdues
associacions hi
havia diferencies insalvables.
Un cop presa l'opcio nacionalista, el Centre Catolic continua
tre
ballant i participa tant com pot en la vida
ciutadana;
am

internament,

plia

la

seva

oferta d'activitats.

EI 1914

es crea una seccio de teatre amb el nom
d'Aqrupacio Artis
tica." La renovacio dels estatuts, el
1915, significa una dernocratitzacio
de I'entitat: la junta passa a ser d'eleccio directa
(art. 9), es rebaixa de
15 a 14 anys I'edat per ser-ne soci actiu
(art. 24), es liberalitza I'entra
da de dones al Centre
els resos i es
(art. 63), se
la

simplifiquen
permet
seccions, sempre que hi hagi socis interessats. Aixf
neix, el 1917, l'Esbarjo de Sant Lluis," I'lnstitut d'Obres Socials del
Centre Catolic, el Montepio de
Senyors," una seccio de Socors Mutus
creacio de

noves

-amb

reglament propi aprovat el 30 d'abril de 1917- i una seccio de
a
senyoretes." L'entitat tarnbe intenta formar un poliesportiu
fer
la
per
cornpetencia a l'Esport Club, que promovia l'Ajuntament libe
ral: tot plegat, una altra mostra de I'actitud de
duplicacio de serveis co
neguda com les "bessonades". Participa en la vida polftica proposant
obertament candidats, com fa en les eleccions
municipals de 1913. La
Comarca, que acostuma a fer confessions de neutralitat, te el lapsus
d'afirmar que va guanyar el seu candidat,
proposat des del Centre
tennis per

Catolic." En aquesta ocasio
sistori i el Centre fa

pinya

no

hi ha candidatura nacionalista al

al voltant del conservador

Josep

Tarda.

63. La Coma rea, 41, 21-11-1914.
64. La
3-111-1917.

Comarea, 200,

65.

La Coma rea, 204, 31-111-1917.
66. Foe Nou,
3, 3-XI-1918.
67. La Coma rea,
28, 15-XI-1913.
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Biada, que pren possessi6 de la
implicar la instituci6 en polftica, recuperant

L'aleshores consiliari Onofre

parroquia

el 1905, torna

a

del trasllat de Jaume
una tradici6 que s'havia perdut parcialment des
i estafadors de I'A
cacics
amb
els
col-laborar
Barba. Se I'acusa de

juntament,"

i

protagonitza

un

gran

trepitosament amb la Lliga. EI

seu

enrenou

quan el 1915 trenca

es

posicionament el fa objecte de la

lIuita creuada entre liberals i nacionalistes."
es
La lIuita que el Centre Catolic rnante amb els seus antagonistes
lai
I'escola
concentra en un punt en el qual es especialment sensible:
tot i
ca de La Uni6 Liberal. Veurem amb rnes deteniment aquest tema,
I'acarnissament
amb
escola,
respec
aquesta
que podem avancar que
es
tuosa amb totes les creences i d'una qualitat pedaqoqica innegable,
in
constant i fins i tot obsessiu. Aquesta actitud es rnes un reflex de la

seguretat que senti a el

sector clerical per la

marxa

dels esdeveniments

escola minoritaria."
que del perill real que podia representar aquesta
conserva I'estat de
D'aquesta epoca, I'arxiu del Govern Civil en

comptes de l'associaci6 corresponent
amb

1911, 1912 i

a

partir

de 1918,

balances molt exigus.
diffcil determinar la fiabilitat dels comptes presentats 0 fer-ne
es donen per bons; no obstant aixo, in
si es

uns

Es
una

a

interpretaci6,

tentarem fer-ne

que

una

La coincidencia

valoraci6

en

el

a

partir

de les comunicacions oficials.

balanc de despeses i ingressos

dels anys 1912,

de
pod ria revelar un arqueig artificial. Eis ingressos globals
Societat tal com apareixen en les copies enviades al Registre Civil van

1923 i 1927
la

des de 2.968,65 pessetes de

I'any

1911 ales 6.820 el 1934, amb puges

e11932.
excepcionals de fins a 10.287,39 pessetes el1923 i de 9.054,97
Mentre que els pressupostos del Centre Catolic es podien equipa
als d'un

rar

gremi rnitia,

els de La Uni6 Liberal

se

situ en entre les

49.322 pessetes de 1909 i les 203.084 de 1922; en ocasions eren pro
En la mesura que aquests ingres
pers als pressupostos municipals."
crematfstica escassa del Centre
activitat
revelen
una
sos
reals,

siguin

i

un

68.

nombre reduit de socis,

71.

superior

al centenar; els assistents al

La Razon, 141, 15·IX·1906.

69. JOSEPH i
70.

no

MAYOL, M., ob. cit. p. 83.

Vegeu La Comarca, 4,14-11·1914.
Vegeu Apendtx: Taula de pressupostos

de I'Ajuntament, LUL iCC.
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teatre

tampoc podien ser tants com les croniques suggereixen 0 molts
hi entraven sense pagar. Pero ens consta
que disposaven d'altres in
gressos complementaris, com el lIoguer 0 la venda de
a les fa

Ilotges
placa nurnero quinze del teatre a
Josep Baranqe.? Tarnbe s'arrenda el primer pis dels locals del Centre
al director del colleqi de Sant
Josep, per tal d'lnstal-lar-hi una escola,
una
de
250
per
quota
pessetes anuals.? Parallelament la seccio de
Socors Mutus havia ingressat el 1920,
6.870,56 pessetes i n'havia pa
gades 2.236,90 en concepte d'ajudes. Aquesta quantitat duplica els
ingressos de l'associacio el mateix any. En la sessio de 23 de gener
de 1921 es decideix fer
obliqatoria la pertinence a la mutua per defun
milies acabalades. EI 1921

cio

a

es ven

la

tots els membres dels Socors

Mutus, amb una quota de 0,25 pes
Davant la poca acollida, un any
despres es proposa la liquida
cio de la mutua i se'n crea una altra amb les mateixes
finalitats."
setes.
EI

desglossament de les despeses de I'escola nocturna el 1912, tal
apareix oficialment, son: dues-centes pessetes per honoraris del
professor, cent pel salari del conserge i cinquanta de material."
Hi ha diverses
explicacions que podrien justificar aquests nurne
ros: que s'ocultessin recursos en els
balances oficials, que no es
comptessin els diners no provinents de les quotes dels socis 0 que
com

fossin molt pocs els socis que cotitzessin.
Eillibre d'actes -que es va salvar de I'incendi de I'arxiu
recull les sessions a partir del 3 de novembre de
1920,

parroquial
pero no des
aporta alguns indicis, per

vela els

interrogants plantejats: nornes ens
exemple, que a les sessions ordinaries no hi solien assistir rnes de
tres 0 quatre membres de la
junta directiva. Sabem que el reglament
no exigia
quorum perque les resolucions fossin valides, No hi ha
constancia del nombre de vots emesos ales
juntes generals, dada
que indicaria.

que, fins

a

a

la baixa el nombre de socis

1916, els

no us

membres de la

missionats; posteriorment, l'eleccio

72.

Llibre d'actes del Centre

Catolic,

es

contribuents;

junta

feia per aclarnacio."

sessi6 del 10-IX-1921.

73. Llibre d'actes del Centre
Catone, sessi6 del 6-X-1922.
74. Llibre d'actes del
sessi6 del

CC,

75. Arxiu del

Registre

Civil.

la rae es

els escollien els

15-1-1922.

del Centre Catolic, estat de comptes 1912.
76. Llibre d'actes del
CC, sessi6 de 1'11-XII-1921 i sessi6 del 17-XII-1922.

Lligall
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L'assistencia al Centre rnes enlla dels dies festius

que els dies feiners el Cafe

quent de manera
petit grup d'addictes."
Fos

era

no era

gaire

-

8

fre

quasi buit, lIevat d'un

fos, hem d'admetre que amb rnes 0 menys socis i, segu
recursos de Is declarats, el Centre Catolic es feia

com

rament, amb rnes
sentir i exercia

una

aixf, els oponents

important a la ciutat. De no haver estat
s'haguessin preocupat tant de rebatre'n les opi

inffuencia

no

nions i criticar-ne les actituds.

aquest perfode tenim constancia de
La primera el 1921 a consequencia

Durant
consiliaris.

dues dimissions de
de la

qual

interve el

consiliari monsenyor Joaquim Bor
el
das, que estava assignat a la parroquia des de 1897 i havia ocupat
va
deu
dirnissio
1912.
des
de
carrec de secretari del Centre
Aquesta
a conflictes entre el rector consiliari i mem
molt
bisbe de la diocesi per

nomenar

probablement,

re's,

bres de la

nomenat nou
que, si no, el mateix rector haques
sense la intervencio del bisbe.
reqlamentl

junta; ja

consiliari, d'acord amb el

Componien la junta
Gorina i J.

un

antic carli

com

E. Riera; nacionalistes

Puig; i mode rats com H. Carrera. Per un
Josep Clotet Aymerich, que havia estat

via el rector

de 1916, tot i les
vor

gestions

de l'eccnorn rnossen

nomenat

a

finals

de l'Ajuntament liberal davant el bisbat

Josep

J.

com

altre costat hi ha

a

fa

Brase."

el 1925, quan pren possessio el nou sa
cerdot Enric Sacasas, que passa a ser consiliari despres de la renun
estatuta
cia de Clotet." Amb aquesta renuncia es recupera la norma
La segona dirnissio

ria suspesa

va ser

puntualment per la intervencio del
I'any jubilar joseff, el Centre

Amb motiu de

bisbe."
Carotic

va convocar

el

el mateix

Certamen Literari Catolic Social," amb la finalitat

d'aconseguir
de
representava
per a la Mancomuni
critiques,
que
exempt
prestigi,
tat -i per a la Lliga a diverses poblacions- l'orqanitzacio dels Jocs Flo
membres
rals de Catalunya. EI jurat del certamen granollerf el presidien
J.
dues
Maspons i Capersonalitats:
de la junta directiva del Centre i
no

77.

JOSEPH i MAYOL, M., ob.cit. p. 90.

78.

EI Democrete, 144, 15-X-1916.

79.

Llibre d'actes del

80.

Reglament

81.

Curiosament, Esteve Garrell hi

CC,

sessi6 del 31-1-1925.

de 1915, art. 8.
va

presentar

un

treball que

va

rebre el

primer premi.
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marasa i J.

Coma i Clapes;" el primer hem vist
que fou un dels promo
nacionalisme, redactor de EI Correa Catalan (al qual el Centre
Catolic estava subscrit)," director i redactor de
diversos periodics cata
lanistes locals i una de les
personalitats rnes respectades de Grano
lIers. Josep Coma, per la seva
banda, va ser soci actiu de La Unio Li
beral i regidor en diverses
legislatures de la rna dels liberals; es va anar
decantant cap a la Lliga, fins a adherir-s'hi el
1916, any que va aeon
seguir un esco per Accio Granollerina. A part dels
objectius propagan
dfstics i de prestigi que
perseguia el concurs literari, ens trobem davant
tors del

mostra rnes de
I'agermanament entre el Centre Catolic i la Lliga.
Una darrera activitat
per destacar d'aquesta etapa son els nous
grups d'esplai per a la infancia i la joventut; eren els Po me lis de
Joven
tut. Aquest tipus de
grups comencen a finals de la segona decada del
segle XX i de seguida se subdivideixen segons I'edat,
sexe, etc., de ma
nera que hi havia una
pleiade de grups: Roselles, els Ginesters, Espi
una

gues Daurades, Gentils Donzelles,
Des de la perspectiva liberal,

Plancons Vallesans i Quatre Barres.
aquests grups responen als anhels
del diputat nacionalista
Santiago de la Riba i de Espana, que desitja
va
imprimir en el districte una nova orientacio formativa per a la
[o
ventut i tambe nous rnetodes
per reclutar els seus seguidors. Eis li
berals consideraven que en
aquests grups es manipulava ideoloqica

ment els nens, inculcant-Ios odi
per tot el que no fos el pensament del
nou "proyecto
requete" que representava la Lliga. Les mateixes fonts
van atribuir la dimissio del
metge Hermenegild Carrera -antic vocal
de la junta directiva i bibliotecari del
Centre- com a president dels Po
mells a la seva presa de consciencia dels
objectius manipuladors d'a

questes aqrupacions."

La Dictadura de Primo de
Rivera trenca molts projectes, inclosos
els dels nacionalistes de la
Lliga, que d'alguna manera en van propiciar I'arribada ivan ser-ne els
primers decebuts. EI Centre, perc, al
marge de la decepcio d'alguns de Is seus membres, rnante una
activi
tat regular. Silenciats els seus
contendents, s'aturen les polemiques:
la premsa unicarnent
parla de les seves activitats socials, sobretot de

I
'

.

I
,

,

82. Llibre d'actes del
cc, sessi6 del 7-V-1921.
d'actes, sessi6 del 13-111-1922.
84. J. F., "Los
Pomells de Joventuf', Ei
83. Llibre

Democrete, III, 25, 27-VIII-1922.

I
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Pomells de Joventut. EI 1924
les funcions de teatre i la tasca amb els

projecta

i construeix

un

edifici

annex a

I'entitat per dedicar-Io a centre
de les Escoles Cristia

d'ensenyament catolic, regentat pels germans

de Is
L'any 1922 ja havia lloqat el primer pis
Col-leqi Sant Josep.
nes.

locals al director del

1921 (no en tenim cap co
L'ultirna reforma dels estatuts s'havia fet el
modificacions que es po
les
tot i
pia) i fins al 1941 no se'n fa cap altra,
es te constancia de la tramesa al
interval. Sf

guessin fer

en

aquest

que

l'associacio fins a 1935. Cap dels
Govern Civil de I'estat de comptes de
de 1923. Tambe hi cons
balances anuals va superar les 10.287 pessetes
1917.
de la seccio de Socors Mutus, fundada el
I'estat de

comptes

ta

en la vida ciutadana era
Pel que fa a la resta, la seva participacio
comunica a la junta que
discreta. EI 1924 el president, Josep Gorina,
al carrec de regidor de l'Ajuntament en repre
estat

designat per

ha

sentacio del Centre Catolic." EI 1925 es
consideri el Centre
vernador civil

perque

cursa

una

com una

sol-Iicitud al go

entitat amb dret a

a la qual cosa te
participar
d'existencia."
nia dret pels seus mes de sis anys
de la Guerra Civil, la
Amb la caiguda de la Dictadura i fins al final
a activitats internes, sense practi
pressio exterior fa que es replegui
en la novena contra les escoles
cament apareixer en public. Participa
rnanitestacio fejocista d'afirmacio catolicosocial
laiques el 1930 i en la

al Cens Corporatiu de l'Estatut Municipal,

el 1935,
na

a

la qual

Republica

mers

es

la Sego
assistir el bisbe de Barcelona." Durant
i
agressions. Eis pri
ressent d'alguns contratemps
va

dies de la guerra els

seus

locals

van ser

incendiats." Eis atacs

I'arxiu parroquial -que
la parroquia, especialment la destruccio de
No pot dubtar-se
t'associaclo.
tarnbe
afectar
tarnbe era el seu-, van
Centre
l'actuacio
del
Catolic, si be la
de les implicacions polftiques de
actituds ide
les
i de
valoracio que se'n faci depen del punt de vista
de I'activitat realitzada.
oloqiques rnes que dels elements qualitatius
a

Hem constatat la ftliacio polftica dels seus principals dirigents (carlins,
el suport ales actituds cacicals
conservadors, membres de la Lliga) i

85.

Llibre d'actes, 10-111-1924.

86.

Lligall

87.

La Gralla, 688, 24-111-1935.

88.

La Gralla, 756, 2-VIII-1936.

Govern Civil de Barcelona.
del Centre Catolic, Arxiu d'Associacions del
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a traves de la
premsa, aixf com la participaci6 rnes 0
menys manis
festa ales diferents
campanyes electorals a favor dels candidats con
servadors. Tot aixo evidencia per si sol una

determinada actitud

implicaci6 polftica

i

una

ambits socials com l'educaci6, la beneficen
cia, I'autoritat i la doctrina sobre els drets ciutadans i
patronals. Igual
que altres associacions civils 0 religioses, la funci6 del Centre
Catolic
anava rnes enlla dels seus
objectius estatutaris i abastava multiples
en

de la vida ciutadana.

aspectes

Sense el

seu

rival, La Uni6 Liberal,

Centre Catolic

es

quireix

important

2.5.

un

-

pes

converteix

tats

brats,

fet de sostenir-se sobre dos uni
s6n el sag rat i el profa, tenen dificul
parametres de comportament social

uns

com

L'intent de

doctrinals i les
i

genis

el

i ad

la vida de la ciutat.

tot i que les dificultats rnes
grans les tenen els
i valorar-ne l'actuaci6 des de fora.

pretar

quaranta

polftica franquista

religioses, pel

radicalment diferents

I'hora de trobar

a

la decada dels

Paradoxes del Centre Catolic

Les associacions
versos

en

en

aliat de la

en un

practiques socials
posicions paradoxals. No

equili

qui

casar

han d'inter
els

principis

posa en evidencia elements hetero
es facil conciliar
principis transcen

dentals amb les necessitats terrenals

basiques. D'alguna

manera, aixo

tarnbe passa quan es valora la
trajectoria d'associacions
caracter altruista. Casar la realitat amb els

laiques de
principis utopics d'igualtat,
fraternitat i justfcia sempre evidencia certs
desequilibris.
En el cas del Centre
Catotic, a rnes de les paradoxes derivades
d'aquest dualisme sobrenatural-terrenal, en trobem d'altres pel fet de

viure

un

moment historic amb

tat de defensar uns ideals
certs
de

enfocament desfasat i per la volun
igualitaris i alhora negar-se a renunciar a
un

privilegis
classe, rang i poder contraris a aquells principis.
portaveus de I'entitat neguen en primer lIoc que qualsevol for
ma de
convivencia, de justfcia social, d'integritat humana i d'aproxi
maci6 a la felicitat sigui
possible si no es a traves de la fe cristiana i
els seus postulats transcendentals. Qualsevol
intent laic de renovaci6
Eis

social esta condemnat al fracas

0

be es titllat de satanic.

plantejaments pretenen fonamentar-se
les encfcliques
papals, on hi ha moltes

en una

Aquests

lectura esbiaixada de

afirmacions

en

aquest sentit.
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l'associaci6
els mateixos fundadors del Centre Catolic conceben
un baluard contra el larcisrne creixent i el protagonisme progres

Aixf,
com

siu de grups

no

confessionals.

ideoloqiques la realitat social s'interpretava
esta
amb la perspectiva d'una epoca ideal, sense fissures en I'ordre
har
control.
estava
sota
del
laicisme
Aquesta
blert i on el fantasma
amb
predomini
monia es donava en temps de la dinastia borbonica,
Des d'aquestes bases

en
dels carl ins, que quedaven disculpats de la brutalitat practicada
conservadors
I'assalt a la ciutat el 1875; en temps, tarnbe, dels
i
la regent Ma
Alfons
XII
de ses

majestats

monarquics, representants
ria Cristina;

en

temps dels cacics, alcaldes, regidors

grans propietaris
I'ordre

0,

simplement,

defensors de I'statu quo, i tarnbe quan les forces de
els pertorbadors del sistema i investigaven i san

castigaven

cionaven els

qui

abandonaven

nounats ales

portes dels

convents.

iqnorancia i I'analfabetisme, les
solemni
condicions laborals de Is obrers, la mendicitat, la pobresa "de
els abu
econornica
i
com
l'explotaci6
dad" i altres deficiencies socials,
seus
sequacos,
sos a la dignitat humana que practicaven alguns dels
eren igno
nomos
la
il-luminats
no
republicans,
Eis
us
laics,
majoria
de la verna Republi
rants, homes enlluernats per falses resplendors
En qualsevol cas,
malintencionats.
ca Francesa 0 simplement uns
del nostre poole."
eren els responsables de la decadencia moral
S'acceptava

l.'Esqlesia

mal

com a

local havia

menor

la

d'encapcalar

la

recuperaci6

de I'antic estatus

ideal lIuitant contra les desfermades forces del mal. EI seu lideratge
el
de tots
amb el
que estaven interessats en
manteniment de I'antic

boradors de bona fe,
Deu

es

aquells

suport

s'exercia

reqirn: carlistes, conservadors, cacics i col-la

en una

manifestava tarnbe

en

societat teocratica

La doctrina de la Rerum No varum s'obvia
en

compte els punts que fan referencia

les instancies de

poder

0

en

que

el domini dels ressorts

a

la

0

el poder de

temporals.

be nornes se'n tenen

presencia de l'Esqlesia

que contriburssin a

perpetuar la

seva

en

situa

fundaci6
ci6 de privilegi. L'aspecte alliberador que podia comportar la
d'ade I'escola nocturna sembla que no anava mes enlla d'una forma

89. "Pasado y

presente". La Defensa, 11,15, 21-VIII-1892;

"Meditemos". EI Escudo de

13-VIII-1893.
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doctrinament. EI Centre Catolic, tarnbe, ignora les recomanacions de
I'encfclica sobre la formaci6 de sindicats de classe 0 mixtos i

participa,

ni

tampoc

com

1887 el rector,

a

mitjancer, en cap conflicte obrer de
tftol personal, es compromet a demanar
a

la ciutat. EI
un

indult de

pena de mort.
Fins que

es

funda La Coma rca el 1913

doctrina social de
candles

com

els

l'Esqlesia,
del marques

no es

i quan es fa,
de Vallderiolf,

es

difon la teoria de la

camufla amb articles

adrecats

als

camperols

i

que ensenyaven a regar les pi antes amb parenostres. Recorda als
rics que "Dios les ha concedido las
riquezas en calidad de adminis
tradores"," i que
"por espfritu cristiano y hasta por egofsmo conviene a los
tronos todos

cat6licos,

no

poner obstaculos

antes al

pa
la fundaci6n de sindicatos

contrario, fomentarlos y protegerlos, per

que, con esto desarrnaran el
volucionario"."
A Granollers

a

traje

del sindicalismo

rojo

y

re

te constancia de cap intent de formar sindicats
catolics ni associacions similars, cosa que converteix
aquestes reco
manacions en un discurs buit i atemporal. O'altra banda, la
majoria
d'articles d'aquest diari don en una visi6
i
de la
no es

pessimista

negativa

classe treballadora, una classe que substitueix Deu
per I'odi als ata
vorits per la fortuna."
La

consigna "pan y hojas de catecisrno=' sintetitza la doctrina so
l'Esqlesia tal com I'exposava aquest diari parroquial.
Es significatiu constatar que els periodics propers a la instituci6

cial de

eclesiastica destacaven els elements tolklorics dels actes
lenciant els valors

sacres en

liturgics,

si

benefici de relats esteticistes, mentre la

premsa liberal 0 republicana parlava sempre de significats sacres."
Eis representants del larcisrne molt sovint es referien als valors

evanqellcs

per

justificar

les seves accions i criticar

aquells que

boraven la bandera del catolicisme.

90. La Coma rca,
91.

La

92.

La

93. La
94.

La

Comarca,
Comarca,
Comarca,
Comarca,

303, 22-11-1919.
101, 10-IV-1915.
253, 9-111-1918.
290, 23-XI-1918.
71, 12-IX-1914
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i
Podem dir que el Centre Catolic, des que va fundar-se indepen
damunt la
dentment de la influencia positiva que poques haver exercit
tenir una funci6 social conservadora, antiprogressista i de

poblaci6,

va

de l'Esqle
defensa de totes les estructures tradicionals de poder, tant
Sembla
recolzaven.
que
sia com de les classes dominants que s'hi

espiritual va significar la creaci6
al rang
d'una estructura reconeguda civilment, que permetia accedir
forma
Iloc
de
un
van
trobar-hi
de persona jurfdica. Malgrat tot, molts
rnes que

un

instrument de renovaci6

ci6 i esbargiment que els possibilitava
celebracions

en un

anar

context d'acord amb els

al teatre, fer excursions i
seus

ideals socials i reli

giosos.
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UNIO LIBERAL

3.1. Motius de la fundaci6 de La Uni6 Liberal
Des de l'Edat
de

Mitjana subsisteixen organitzacions ciutadanes

i confraries rnes

en

for

gremis
menys adaptades ales noyes formes
de produccio industrial i
que el segle XIX esdevindran rnutues, sindi
cats i partits politics. Durant la
segona meitat del segle XIX hi ha una
proliteracio de grups organitzats que a Catalunya va tenir el moment al
gid durant el sexenni democratic (1868-1874) i que es la resposta ciu
tadana a la complexitat dels problemes i
aspiracions del moment. La si
tuacio economica de la classe treballadora
s'agreuja en la mesura que
la industria, sobretot la textil, contraresta amb salaris baixos una es
cassa
competitivitat provocada per la falta de combustible, la distancia
dels jaciments, l'absencia d'infraestructura i la carestia del
transport.
L'Estat, ocupat a mantenir la monarquia i a fer front ales guerres
carlines, deixa desemparats els empresaris perque no fomenta la cre
acio d'infraestructures apropiades per al
desenvolupament. Paral-le
lament, deixa els obrers a mans dels patrons, sense proteccio sala
rial ni serveis mfnims en el
camp de l'educacio, la sanitat 0 les ajudes
ma

0

socials.

Aquesta diffcil situacio va propiciar l'expansio d'idees redemptores
aspiracions d'igualtat nascudes amb la 11·lustracio, les quais es van
difondre per amplis sectors durant la Hevolucio Francesa, i en
aquest
moment planaven enmig la societat.
Fruit de dos factors oposats, les condicions reals i els ideals uto
pies, sorgeix un moviment associatiu, ric i plural que protaqonitzara
els canvis socials bona part del
segle XX.
La majoriad'entitats del segle XIX son ateneus: l'Ateneu Mataronf
(1855), el Centre de Lectura de Reus (1859), I'Ateneu de Catalunya
(1860), etc.; tots ells tenen uns objectius culturals que es van ampliant
a d'altres
terrenys, com la defensa dels interessos dels socis, la for
macio de cooperatives, el foment d'opcions
politiques, etc.'
i

1.

Vegeu BOSCH i DATZIRA,
talunya, Barcelona, 1991.

Amalia. Eis ateneus de

Catalunya.

Ed. Federaci6 d'Ateneus de Ca
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l'Estat: fomentaven la instrucci6 escolar, els intercanvis .culturals

i
,

,

i

I

8

hauria d'haver assumit

Aquestes organitzacions feien tasques que

'

I

-

ves de discussions, les conferencies sobre activitats i

a tra

tecniques

pro

fessionals, la creaci6 de biblioteques, la defensa dels socis davant
dels abusos dels poders tactics. la creaci6 de cooperatives de con
sum, l'asslstencia sanitaria, la beneficencia, l'articulaci6 de reivindica
cions socials, etc. En conjunt, i potser

'quir-se

culturalment

milars,

creant

un

a

Algunes d'aquestes
concrets i d'altres

dialeq
possibilites

enri

incidir

canvi social inajornable.

un

se centraven en

associacions

pretenien

primer lIoc, pretenien

entre individus amb ideals si

traves del

ambient que

en

objectius

molt

aspectes de la vi

els

principals
religiosa com laica. Entre aques
clarament polftiques, trobem les que
en

da social tant des d'una perspectiva
tes darreres, iamb connotacions

sorgeixen

en

de tot partit

republicans. Una de les aspiracions
centres de reuni6, discussi6 i esbargi

els diferents grups

republica

era crear

ment, cooperativisme, etc. En les dues darreres decades del segle
XIX

a

Barcelona hi ha nombrosos intents -i

constituir els anomenats casinos

aquests

centres com

dora i tarnbe
seus

com a

a

resposta

tribuna

0

alguns

es

fan realitat-, de

centres cfvics. Lerroux recolza

la demanda de la classe treballa

a

propagandfstica

i

mitja

de cohesi6 dels

sequidors."

Aquests

centres tenien la seu,

preferentment,

en

barris obrers de

republicans.

la ciutat i sovint tenien el suport d'un 0 diversos partits
Les seves activitats eren variades: reunions, conferencies, classes
per a nens i adults, sessions recreatives, distribuci6 de productes i
creaci6 de cooperatives de consum. A rnes de I'avantatge que supo
sava possibilitar I'exercici d'aquestes activitats, tarnbe es pretenia fo
mentar

I'esperit republica

i

garantir

una reserva

de vots.

circurnstancies pe
culiars; I'any 1887 es funda una societat que rapidarnent d6na cabu
da a la majoria d'activitats socials de la ciutat. Durant mig segle man

A Granollers,

te els

2.

seus

a

rnes ames,

objectius, plantant

es

donaven

cara,

qairebe

unes

sense

cap suport extern,

DUARTE, A. EI republicanisme cetets a la fi del segle XIX. Ed. Eumo, Vic, 1987, p. 32-47; ALVA
REZ JUNCO, J. EI emperador del Paralelo. Lerroux y la demagogia populisla. Alianza Editorial,
Madrid, 1990.
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diversos

contratemps: nornes el franquisme i la Falange van aeon
seguir doblegar-Ia. Era La Uni6 Liberal, una entitat singular que des
dels origens ja es diferencia d'altres models
similars.
Les circumstancies del moment
la van fer possible, s6n:

en

que

es

sembla,

funda i que, segons

1. Una estructura

polftica i administrativa de caracter cacical, que
manipulava les eleccions, sin6 que tolerava abusos, con
cedia privilegis i
exempcions, i condemnava a I'ostracisme els seus
amb
total
arbitrarietat.
opositors
no

nornes

2. La presa i devastaci6 de la vila
per

part dels carlins i el segrest
de diversos ciutadans el 17 de
de
1875. EI record de la barba
gener
rie i el pagament d'un alt
preu pel rescat van quedar en la memoria
dels ciutadans com a simbol del
que era rebutjable.
3. EI control ciutada que, des de les
rnes

posicions

exercia el Centre Catolic fundat el 1881.

obscurantistes,

4. l.'existencia de grups

critics, organitzats a l'Ateneu Republica i
Granollers, especialment una tertulia liberal supraparti
dista i progressista a I'entorn del
periodic EI Congost, que va ser por
taveu de Is part its
republicans granollerins en dues epoques diferents.
EI seu merit rnes
gran, perc, va ser crear un estat d'opini6 que ques
tionava i s'oposava als abusos dels cacics reivindicant
valors populars
com I'honradesa i el
respecte, alhora que considerava la cultura i el
proqres com la taula de salvaci6 de la societat.
EI Congost, des
que va fundar-se el 1886, va publicar una serie de
al Casino de

noticies i articles de caracter
progressista que van ser un revulsiu so
cial. Eis temes preferits eren:
I'ensenyament, que reivindicava I'edu
caci6 de la dona (nurn. 6); la
superioritat cientffica i moral de I'escola
laica (nurn. 10, 51); les carencies de formaci6 i de titol de Is
religiosos
que exercien com a mestres (nurn. 34, 41, 62, 73, 74,
75); la promo
ci6, organitzaci6 i justificaci6 de les festes laiques
(num. 48, 49); la pu

blicaci6 de croniques d'enterraments civils
(nurn. 25, 54, 56, 61); l'a
bolici6 de la pena de mort i les reivindicacions d'indult

(nurn. 35, 46,
55); I'anticlericalisme, amb dures critiques als clergues que feien po
Iftica des del pulpit (num. 49, 61); les desorbitades
riqueses de l'Es
glesia (nurn. 57); la identificaci6 del clergat amb els carlins (nurn. 51,
62) i la necessitat de crear un front compacte contra l'avanc descarat

del conservadorisme. En
aquest darrer punt devia de

ser

decisiu l'ar-
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ticle Liberals

on es denunciaven

defensar-se d'Esteve Garrell,

a

en

tuacions que posaven

perill

-

8

si

I'exercici de la llibertat."

Aquests temes, oposats ales actituds clericals, s'exposaven

en

I'esmentat setmanari alhora que es mantenia una actitud explicita de
es publicava
envers I'esperit del cristianisme: cad a setmana

respecte
de les princi
el santoral, els horaris dels oficis religiosos, les reunions
associacions

pals
i el

parroquials

i sempre

de Crist

irritava els

capitos

la

missatge.

seu

La postura critica i progressista de EI
tos de la

periodic

vila, que
no

tadans que

Congost

utilitzar tots els mitjans al

van

sortis meso Durant decennis

cap rnes

sense

figura

ponderava

es

que la

poder

aconseguir

una

torca

va

justa

EI fundador i anima d'aquest diari

suportar

no era una

va ser

perque el
tipus d'atacs

abast
tot

va mostrar a

moral i

societat

seu

molts conciu

utopia.

Esteve Garrell i Escorsell

(1851-1922). Fill d'un sabater, va transformar el taller en
botiga de joguines i quiosc. EI 1881 va participar en ta
Casino i rnes tard

va

entossudir-se a posar

EI 1886, quan tenia 35 anys,
a

Garrell

present

de la ciutat, i

impremta i

va

en

en

la

nurneros que

en van

Partit Federal;

en

cornencar

imprimir

ell

sortir. EI 1893

les votacions i dis

conviccions a la disciplina de par
Is
de
mitings republicans i progressistes
majoria
d'eleccions generals acompanyava els candi

cussions, solia anteposar les
tit. Era

una

comprar

Ilibreria,

La Unio Liberal.

Va redactar i
que surt fins al 1904.

EI

Congost,
alguns de Is prop de mil
va ser elegit regidor pel

publicar

tot sol

va

en marxa

una

fundacio del

seves

epoca

partit en les vi sites als pobles de la comarca. Ames,
ganitzava i promovia vetllades literaries i festes escolars.
Va escriure sobre temes politics, historia local, poesia i teatre.
Uni
Era, tarnbe, un entusiasta del prcqres: va assistir a l'Exposicio
dats del

or

seu

versal de Paris

ros,
ni

no va

a

com a

tenir, perc,

corresponsal del

cap inconvenient

denunciar els abusos de

guanyar tots els judicis que
Va
tos

3.

ser

objecte

abusius,

EI

l'Esqlesia.

es van

periodic.

Creient fervo

fomentar les festes

laiques

En darrera instancla,

va

promoure contra ell i EI Congost.
(1891) ivan aplicar-li impos

d'un intent d'assassinat

a con sequencia

Conqosi, 52,

seu

a

dels

quais

va

haver de tancar el diari,

30-1-1887.
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tot i tenir total

els

en

altres

Raz6n i EI Oem6crata.

A partir d'aquesta
periodics i, especialment,

Les seves anal isis

diatesa,

encara

son

107

suport dels veins.

escrits

seus

del teixit associatiu

polftiques, escrites sota
vigents. Esteve Garrell va

la

pressio

ser un

data
a

La

de la irnme

somniador

em

pedreit, perc realista en situacions extremes: se'l pot considerar una
figura clau en l'evolucio de Granollers durant la Restauraclo i en la di
vulqacio de les idees i actituds de La Unio Liberal.
La fundacio de I'entitat
cientes

los

a

va anar a

carrec "de individuos pertene

partidos constitucional, posibilista, republicanoprogre

sista, federal, republicanos independientes

",4 tal com constaten les
previes. Aixo vol dir que hi havia una base de persones or
ganitzades polfticament, tot i que eren minoria, en una poblacio que
amb prou feines superava els 6.000 habitants el 1887 i
que estava
...

reunions

dominada pels partits governamentals i per una classe conservadora
i clerical. EI nombre d'afiliats als
partits republicans devia ser baix, tot
i que les dades
ens

aportades

permeten

l'analisi dels processos electorals

republicans

entre 40 i

125,

tot i

S'ha de tenir

en

no

de

1905, els vots a
Despres
comptabilitzats a Granollers oscil-lava
que molts republicans votaven el candidat liberal.
compte que el partit liberal era, dels dos partits al

candidats

ternants al

en

donar-ne xifres concretes.
a

Corts

el que assumia, encara que timidament, algunes
reivindicacions progressistes. A Granollers, molts dels seus repre

sentants
De

poder,

es van sumar

fet,

en

al

projecte de La Unio Liberal.
municipals de I'abril de 1887 (els estatuts
aprovats pel governador civil el dia 25), triorn

les eleccions

de La Unio havien estat

fa la Candidatura Liberal per 341 vots davant els 160
que obtenen els
Conservadors. L'entusiasme per una nova societat i la consciencia

d'unitat

van

decantar

A rnes de

no ser

els electors per la candidatura progressista.
gaire nornbros, el grup dels progressistes mili

tants estava immers

en un

context economic

families monopolitzaven la rna d'obra
cor, gas,

butaries

4.

EI

xocolata, textil, etc. i
-especialment I'oficina

Conqost, 58,

en

que

unes

quantes

disponible
tabrtques de li
interferien l'aplicacio de les Ileis tri
en

de consums- i fins i tot filtraven l'ac-

20-111-1887.
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ces al consistori,

com era

el

Cafe de Can Sfnia: segons
sistoris i acords

cas

es

-

8

de Salvador Paituvf, propietari del

deia, feia i desfeia impunement

con

municipals.

A aquest control de Is cacics cal afegir-hi el Centre Catolic, l'accio
del qual va depassar el control ideologic 0 el recurs ales "conciencias"

per recorrer,
ciants." Sota

en

ocasions, ales

una

de boicot

amenaces

aparent neutralitat

va

jugar

a

obrers i

comer

important paper

un

en

els

processos electorals.

La Unio Liberal neix

com a

consequencla

d'autoritarista, basada

ces: una

sociacio confessional

en

de

I'estructura

-el Centre Catolic-, i

l'oposicio

de dues for

caciquista,

en una as

en un esdeveniment

tan

lamentable com la devastacio de la ciutat el 1875 per part de Is carlins,
la fa reaccionar; I'altra, es el resultat d'un ressorgiment de les rei
i

que

vindicacions de lIibertat,
que

per part d'uns homes ferms
la lIuita de I'idealista Esteve Garrell i

justfcia i proqres,

paradigma
la tertulia
ideologic,
suport
tenir

van

com a

com a

formada

a

I'entorn del

periodic

EI

L'entitat neix obrint-se camf entre forces adverses, amb una
cautela dels qui saben que han d'en
gran dosi d'optimisme iamb la
i temen despertar-ne la ira abans d'es
frontar-se a un

Congost.

gegant poderos

tar

organitzats per
com a germandat,

lIuitar. En els estatuts fundacionals
associacio de

necessitats de la vila." En I'article

es

presenta

mutus i beneficencia per als

socors

primer

es

diu que te

com a

finalitat

"socorrerse y protegerse mutuamente, asf en cas os de enfermedad
la instruc
como en el ejercicio de todos sus derechos, para fomentar
cion y

privada en
Hermandad, sean pobres

ejercer la

ajenas

a

esta

todas

beneficiencia

frase, que reapareixera en
de l'associacio: "protegerse

aquellas

familias que,

y necesitadas". Nemes una

I'article 49, revela el caracter
mutuamente

derechos". La resta de Is articles estan

...

en

mutus i beneficencia.
Perc el naixement de La Unio Liberal

sociopolftic

el ejercicio de todos
funcio de la practica de

sus

la

ne

en

so

cors

no

respon nornes

a

cessitat de cobrir aquests dos darrers objectius. De fet, en aquell mo
ment -darrera decada del segle XIX- ja hi havia a Granollers asso-

5.

Inquietud, 10,

29-XI-1930.

6.

Estatuts per

la Germandat La Uni6 Liberal de Granollers, 4 d'abril de 1887.

a
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era una

conegu

parroquia hi havia, almenys, cinc mutualitats i altres societats benetiques. Ames, existien
altres conductes, com l'Ajuntament,
que concedia exempcions tri
butaries i donava bons d'alimentaci6 0 diners als
pobres de solemni
tat en certes celebracions
aillarg de tot I'any: el dia de Carnaval, amb
I'olla de Is pobres; pel
compliment pasqual, amb el combregar general
-en que collaborava el
pendonista major-; per la Festa Major i els
dies abans de Nadal.'

Segons es deia, tret de la Fraternitat, la resta d'institucions bene
fiques tenien com a objectiu tacit el control ideologic dels seus afiliats
i beneficiaris 0 l'exhibici6 i la
propaganda mitjancant la "practica de la
caridad al son de bombo y platillos"."
La nova associaci6 assegura
que exclou qualsevol imposici6 ide
oloqica, i que nornes exigeix als seus membres ser "reconocidamen
te liberales" (art. 4). Pel
que fa a la beneficencia, havia de ser lliure i
espontania, evitant la publicitat i sense exigir als beneficiaris cap ac

te moral

0

material "contrario

a su

liberrirna voluntad

e

inviolable

con

ciencia"

(art.1 }.9
Aquests objectius, explfcitament co nstatats i sobretot la manera de
dur-los a terme, justificarien
l'aparici6 de la nova entitat; pero la seva If
nia posterior i l'analisi que en fan els mateixos
membres, quan La Uni6
Liberal ja estava consolidada i fora de
perill, revelen la preocupaci6 ba
sica de Is qui la fundaren.
Vegem alguns aclariments sobre els motius
de la seva fundaci6 apareguts
posteriorment en diverses publicacions:
,

"EI 1887
al

constituir L'Uni6 Liberal per a oposar la seva
absorvent que aquf volia exercir el Centre Cato

es va

torca
poder
lic (are volen
tomar-hi)."?
La Uni6 Liberal
dis

fundar per "contrarrestar, per tots els me
l'influencia del Centre Catolic en les consciencies
es va

possibles,
granollerins" .11

dels

7.

EI

8.

EI

Congost, 82, VIII-1887; 188;
Congost, 561,7-111-1897.
Congost, 92, 6-XI-1887.

9.

EI

10.

GARRELL,
GARRELL,

11.

Esteve.

204 i 633; La

Reforma, 25,1-1-1887.

Granollers, abans i ara. Festa Major, 1915. (Sense
Esteve. La Unio Liberal. El Democteie, 210, 29-VI-1918.

paginaci6)
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"Per

afirmar

a

del treball,

a

elements reaccionaris

greument arnenacades pels
es

fundar, I'any 1887, la germandat

va

seguit amb uns sis cents sOCiS."12
d'aquella agresio (del C.C., baluart absolutista), va

constituint-se tot

"En contra
voltarse

liberal dels vilatans

I'esperit
d'esperit

radicals i altres
basic:

8

la nostra vila la lIibertat de pensar i la Ilibertat

del Centre Catolic,

L.U.L.,

-

en

granollerins.

conservador coincidiren

mes

la defensa de la lIibertat individual i

re

Homes d'idees

I'apoi

en

punt

en un

mutu de

neixer
per les seves idees. D'acf va
Granollers.?"
liberals
de
homes
dels
L.U.L.; es a dir, de la uni6
absorbente del centro Cat6lico" i
para poner coto al poder
els ideals de Ilibertat i caritat."

tots els que fossin

perseguits

"

...

complir
"
...

el

objeto principal

dos los terrenos

de

su

a esas

constituci6n fue para combatir
honradas

masas

en to

del carlismo, cuya

bandera s610 simboliza el crimen y el incendio.?"

mas del primordial objeto de socorro entre sus constitu
resistencia a determinados y
yentes, viniera a ser un nucleo de
"

...

a

solapados ataques

contra los liberales.?"

trobem
La mateixa motivaci6 fonamental que recullen aquests textos la
escrits i en el record dels qui van escoltar-se els mes grans.

multiples

en

Aixf doncs, els

objectius

de La Uni6 Liberal

la fraternitat i la

van ser

defensa mutua davant els atacs dels cacics i del Centre Catolic, A par
establia els mitjans i les formes d'assolir-Ios.
el
tir

d'aquf,

reglament

3.2. Eis estatuts de La Uni6 Liberal i les

Eis estatuts de La Uni6 Liberal
anys: les diverses formes

ens

revelen la

com una

que neix

prioritariarnent
ficencia, i que va ampliant

les

van anar

evolucionant al

trajectoria

germandat

seves

de

seccions fins

de
GARRELL, Amador. L'Otieo Granolleri a I'opinio publica, desembre

13.

GARRELL, Amador. "EI

14.

Un fundador. "Historia de La Uni6n liberal." EI

15. CUBELLS,

Josep.

a

dels

mutus i bene

cobrir la

1918.

major

(lrnpres HMJMG)

Inquietud, 10, 29-XI-1930.
Congost, 840, 1-X-1902.

de La Uni6 Liberal."

La Union Liberal. Motivos que ocasionaron

su

tundecion. EI

Congost, 117,29-

IV-1888.
16.

lIarg

d'una instituci6

socors

12.

nom

reformes

seves

5.
VENDRELL, Ramon. EI potque de la Union Liberal. Inquietud, 10, 29-XI-1930, p.
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Documentaci6 de La Uni6 Liberal. HMJMG
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Facsimil dels primers estatuts de La Uni6 Liberal
(1887)
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part de les activitats de l'arnbit social: associatiu, cooperatiu, medic,
Eis estatuts tarnbe
recreatiu, educatiu, artistic, d'estalvi, polftic, etc
...

son

un

reflex de les diverses etapes

polftiques

que

va

viure.

Eis estatuts de 1887
Son els estatuts fundacionals aprovats

pel governador

civil el 25

d'abril de 1887. Hi ha 53 articles, que fonamentalment contenen:
1- Una serie de normes de funcionament estructural que fan

terencia als socis, la junta directiva, els

seus

membres i les funcions

re
co

reforma dels estatuts.
rresponents, les juntes generals, les quotes i la
l'assistencia
funcionament
de
mutua, visi
2- Normes que regulen el
ta als

malalts, subsidis per malatia i les condicions per percebre'ls,

3- Practica de la beneticencia

a

etc.

les families necessitades de la po

blacio i els requisits per rebre-Ia.
4- l.'opcio sociopolftica de I'entitat.
EI desenvolupament dels esdeveniments i les declaracions poste
d'alguns socis fundadors fan que destaquem la irnportancia d'a

riors

diu que La Unio Liberal "se com
pondra tan solo de personas reconocidamente liberales" i es repeteix
aquesta condicio quan es parla de l'adrnissio de socis. En el mateix ar

quest darrer punt. En I'article 1

es

"socorrerse y protegerse
que I'objectiu de la germandat es
mutuamente aSI en caso de enfermedad como en el ejercicio de todos

ticle

sus

lIegim

derechos

"
...

No hi ha rnes reterencies

explfcites

sobre aquest

as

I'article 49, que diu: "Las cantidades que entreguen los so
pecte
cios protectores, quedaran compensadas con el auxilio personal que
fins

les

a

prestara

la Hermandad,

en caso

de enfermedad, y

con

el apoyo

moral que les dara la misma en todos los casos de la vida, en que
vieran atacados 0 cohibidos por los elementos reaccionarios."

se

Eis fets mostraran que la defensa dels drets i Ilibertats dernocrati
ques constituren I'element fonamental de l'associacio.
Estatuts de 1897

Aquesta reforma dels estatuts responia, aparentment, a la neces
sitat d'adaptacio als canvis produits durant una decada de funciona
ment, d'acord amb I'article 53. Efectivament, l'associacio havia tingut
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les activitats i seccions havien crescut

considerablement i els antics estatuts
pectes i passats de moda en d'altres.

eren

insuficients

en

alguns

as

Amb el treball

personal i l'aportacio econ6mica dels socis s'havia
flamant edifici que era
I'orgull de Granollers i l'adrniracio
dels visitants. En I'article 2 dels estatuts
de 1887 es deia
que les reu
nions generals es farien de manera rotativa en els
locals de les
construit

un

as

sociacions
beral.

propi

que pertanyessin els diversos membres de La Unio Li
prearnbul del nou document constata l'existencia d'un local

EI

on es

a

feien tota

mena

L'article 1 estableix

una

de reunions.

ampliacio

dels

objectius de t'associacio i
en IIoc de
I'antiga
parlar de socorrer-se en
"el ejercicio de todos sus
derechos", parla de "mutuo apoyo para el
ejercicio de todos los derechos inherentes a la personalidad humana
reconocidos y sancionados por la
vigente leqislacion" (art. 1.2). En
IIoc del conefs "fomentar la instruccion" es
precisa "fomentar y facili
matisa

en

forrnulacio. Aixf,

tar la instruccion y educacion

a

los socios y familias

en

todas las

ma

nifestaciones del humane saber" (art. 1.4).
Tarnbe s'hi

afegeixen aspectes nous com ara promoure I'esperit
associatiu amb finalitats morals i hurnanitaries entre els
socis d'amb
dos sexes, fomentar els interessos morals i materials
de la
"procurar

los medios

localitat,

los socios para la forrnacion de
capitales por
medio del ahorro" i oferir als membres un centre de
convlvencia i di
versio dins dels canons del socialment correcte.
a

La reforma de Is estatuts
preveu la creacio de diverses seccions
dins de la Societat amb
reg laments

espeeffics.

S'estableixen activitats preferencials de cara al futur, com ara la
creacio i sosteniment "de escuelas de ensefianza
libre", una mutuali

tat per

a familiars de Is socis, una seccio
dramatica i coral, i una caixa
d'estalvis (art. 3).
Tambe, es determina la cornmernoracio oficial de tres aniversaris:

el de la fundacio de la

cion

espanola",

ro en

protesta

Societat,

el 7 d'abril; el de la

el 29 de setembre

en

"gloriosa Revolu
record de 1868; i "el 17 de ene

de los hechos vandalicos cometidos

las hordas carlistas

en

1875"

en

esta villa por

(art. 4).

Tarnbe hi ha una serie d'articles orientats a
regular les condicions
de cobrament dels subsidis
per malatia, cosa que suggereix I'e-
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durant el perfo
xistencia d'abusos per part de membres oportunistes
d'adrnissio de socis va incloure's
de anterior; aixf, entre les condicions
tam be, un cer
de 14 anys i menor de 40, i calia presentar,
tificat medic de bona salut (art. 7).
infermers
del metge numerari de l'associacio i els quatre
Ja no es
ser

major

parla

entre
de la junta: son substitutts per dos vocals que,
que formaven part
malalts.
La
els
supressio
d'altres, tenien la funcio de visitar i inspeccionar
es deu al fet que aquesta mateixa
d'aquestes dades en els nous estatuts
ala seccio de Socors Mutus.

epoca

es

fa

un

reglament especffic per

funcionament econo
Hi ha diversos articles que fan referencia al
condicio
com
a
per ser-ne so
mic de la Societat: en el 7 es consigna
emeses
per ala
ci l'obliqacio de subscriure una accio de 25 pessetes,
entre els articles 58 i 64 es parla dels fons
I'edifici
construccio de

nou;

2.000 accions de 25 pes
de la Societat, la recaptacio i distribucio. Les
l'arnortitzacio es regulen entre els
setes emeses per construir I'edifici i
en el 75 i 76.
articles 65 i 74, i les 500 obligacions de 25 pessetes,
al lIarg de rnes
Coneixent els problemes interns que va haver-hi
serie de pre
fer
una
interessant
d'una decada en el si de I'entitat, es
i fun
cisions sobre la direccio de La Unio Liberal i les prerrogatives
cions del

president.

la personificacion
L'article 34 cornenca afirmant: "EI presidente es
internas
relaciones
y externas"; rnes
de esta Sociedad en todas sus
las sesiones de la Jun
endavant, diu que te dret a "convocar y presidir
sus
Comisiones
la de Gobierno y las de las Secciones y
ta
...

General,

pender
tan

los asuntos que se deba
y levantar las sesiones siempre que
resuelve por sf solo cualquier caso no
en desorden

degeneren

previsto

en

estos Estatutos

...

en circunstancias

muy urgentes dan do de

la Junta de Gobierno".

a la brevedad posible
i a la junta
Tot i la funcio de control atribuida a la junta de govern
atribuint-Ii competen
general, aquests estatuts primen el president,

ello cuenta

a

cies personals diffcilment fiscalitzables i que obrien

una

porta

a

pos

sibles abusos.
endevinar la rna

Darrere aquestes prerrogatives personalistes es pot
Joan Gou,
de qui va ser president de la societat en el perfode 1896-1897:
Amb
la se
fundadors.
els
socis
memoria
entre
d'infausta
un

personatge

prestdencia cornenca un perfode de mes
jectius de lIibertat i proqres se supediten als
va

de deu anys

en

interessos dels
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la formulacio dels articles orientats

dels drets individuals

pot situar-se

en

a la sal
la mateixa Ifnia de

control autoritari: La Unio Liberal detensara els drets de
la persona
"reconocidos y sancionados por la vigente
leqislacion" (art. 1.2). Res,

doncs, de velertats,

ni de reivindicacions

tats. Es defensaran els drets

en

les lIeis establertes. L'associacio
dicals de sectors
i

utopiques d'idealistes 0 exal
siguin reconeguts per

la mesura que
no

assumeix les reivindicacions

ra

republicans anarquistes.
O'altra banda, va fer-se un gran
estorc -gairebe heroic- per cons
truir I'edifici. Calia cobrir 50.000
pessetes de l'ernprestit adquirit amb
aquest objectiu, de manera que per fer-se soci calia "suscribir una ac
cion de 25 ptas." (art. 7). Tenint en
compte que el salari rnitja d'a
questa epoca era d'unes tres pessetes, els ciutadans rnes modestos
ho tenien diffcil per esdevenir socis actius de
La Unio Liberal.
Les forces
van
introduir

Iactiques

aconseguir

modificacions esta

tutaries que els facilitaven el control de l'associacio durant una
lIarga
etapa, com veurem rnes endavant. En paraules de Farnes i Tinto, "fou
una epoca grisa dominada
per I'ombra allargada dels cacics''."
Estatuts de 1916
Les novetats que aporten tenen a veure sobretot amb
aspectes
derivats del naixement de noves seccions dins de la Societat
iamb la
reaccio pels luctuosos esdeveniments que van acabar amb la vida de

Miquel Maso
L'activitat

a mans

nova

de Is carlins el 1912.

rnes

significativa, projectada

des de la fundacio de

I'entitat, es l'Escola d'Ensenyament Lliure, que funcionava
A I'article 3

se

des de 1913.

substitueix la

paraula "creacion" per "funcionamiento y
sosten" de les escoles "hasta su
aplicacion a una de Artes y Oficios, gra
tuitas para socios pobres
sus
y
hijos" i per a altres families pobres, se
el
de
la
gons
parer
junta. En els articles 45, 56 i 62 es parla respectiva
ment de la comissio
encarregada del funcionament i arnpliacio de les es
coles, de l'aportacio de fons normals i extraordinaris en cas de deficit i de
la distribucio
d'assignacions entre les seccions de que consta la societat.
17. Cronies de La Uni6 Liberal,

p.13.
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A rnes de I'escola,
artfstica

(art. 3);

es

parla

del

de la forrnacio de

nou

-

8

Orteo Granollerf; de la seccio
i

capitals

"pensiones para la vejez

i d'una mutua per defuncions

por medio del ahorro" (art. 1,6)
L'altre eix de la reforma dels estatuts te

a veure

(art. 6?).

amb I'assassinat

soci de La Unio Liberal. La cornmemoracio de la se
compliment obligat cad a "13 de julio en

de

Miquel Maso,

va

mort esdeve celebracio de

fecha de
protesta por los hechos cometidos por los carlistas en igual
un acto
celebrarse
1912 y en el local de la Asociacion, con motive de
contra de los

en

i que I'assassf

enemigos

no era

de la libertad de

de Granollers, hi

tes a la premsa, a les sessions

pensamiento" (art. 4). Tot

haver tota

va

municipals

mena

de protes

i ales tertulies. S'hi

va

im

els carlins de la ciutat, atrinxerats al Centre Catolic, i es va pre
una darrera ofens iva contra els enemics histories de La
tendre

plicar

llancar

els mateixos estatuts. Diversos arti
cles consagren i fomenten la divisio radical entre dues ideologies i les
entitats que les representaven. Entre les condicions per ser-ne socis
Unio Liberal, fent-ho constar

en

pertenecido ni pertenecer a ninqun centro 0 entidad
carlista 0 a otro partido polftico affn al carlista y cuyas entidades sean
esencialmente contrarias a las de esta Asociaclon (L.U.L.), ni haber
realizado jarnas actos que demuestren simpatfas 0 afinidad a tales
haber

s'exigia "no

ideas. Si

en

el transcurso de pertenecer

espfritu del apartado
expulsarle" (art. 7.7).

faltase al

En
les
a

I'apartat

anterior

...

a

dependencies de

la societat

a

abans esmentat

un

individuo

la Junta de Gobierno debera

referent als drets de Is socis

familiars

forasters prevlarnent presentats,

la Asociacion

es

permet I'entrada lIiure

en

primer grau dels socis i

excepte si incorren

en

a

I'article

(art. 12).

Tothom sabia que els socis del Centre Catolic quedaven inclosos a
les anteriors prohibicions, pero perque no n'hi haques cap mena de

dubte, les disposicions generals ho deixaven ben clar: "Desde la pro

rnulqacion

de este

Reglamento,

no

sera admitido

como

socio

ninqun

individuo que pertenezca al Centro Catolico de esta villa." Si algun
membre del Centre volia ingressar a La Unio Liberal podia sol-licitar

que la seva peticio fos sotmesa a la junta general perque ho resolques
de la manera que creques convenient. Tant aquest candidat com els
qui I'havien proposat, havien de fer constar en el full de proposta la
declaracio expressa de

no

incorrer

en

I'article 7.7

(art. 88).
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algun membre del Centre Catolic poques no es
ideologia carlina.
Aparentment quedava resolta la incompatibilitat entre socis del
Centre Catolic i de La Uni6 Liberal,
perc les coses, almenys a certs ni
veils, no funcionaven gaire d'acord amb les idees de la
majoria de Is
socis. En aquesta epoca, el
president de La Uni6 era Francese Torras,
que alhora promocionava la seva candidatura a la Mancomunitat
en
oposici6 al monopoli de la Lliga. Havia aprofitat els problemes d'a
questa formaci6 amb els carlins i el clergat per establir
pactes amb el
cap local de Is carlins a Granoliers, festejar
polfticament el bisbe de Vic,
visitar el Centre Catolic i
permetre I'entrada als locals de La Uni6 de
que

tar d'acord amb la

persones que incorrien en I'article 7.7 dels estatuts. EI fet
que
vessin aquests articles cal entendre-ho com una
prova de
me

entre ambdues

de La Uni6 Liberal

entitats,

oposats

a

i

s'apro
I'antagonis

com

el triomf de Is sectors rnes radicals

I'actitud

aquest moment, I'entitat passava

contemporitzadora

per

un

etapa

de

de Torras. En

prosperitat.

Estatuts de 1931

Despres del perfode de la Dictadura, en que les forces internes es
contingudes davant el perili de repressi6, sorgeix un movi
ment polftic radical iamb una dosi
d'anticlericalisme que cristal-Iitza
mantenien

redacci6 dels estatuts,
Republica Catalana.

en una nova

clarnes la

uns mesos

abans que Macia pro

Aquestes s6n les reformes rnes significatives:
S'afegeixen noyes finalitats a la Societat, com ara la creaci6 d'ins
titucions socials de beneficencia medica i
Iarmaceutica, una caixa de
credit popular i l'adquisicio i venda de
productes en cornu (art. 1.7).
Per ser adrnes i seguir com a soci
s'exigeix "no haber pertenecido ni
pertenecer a congregaciones religiosas ni ninqun centro cat6Iico no ha
ber realizado actos que demuestren
simpatfa 0 afinidad a toda tendencia
...

antidernocratica

y antiliberal. Se entienden como actos de esta naturale

za, la asistencia

personal

so

a

manifestaciones publicas de caracter religio

asf como la exhibici6n de

insignias

emblemas

religiosos". Eis socis
expulsats (art. 7.7).
En un intent de
superar els personalismes, es prohibeix la reelec
ci6 dels membres de la
junta directiva fins que no hagin passat dos
que incorrien

en

0

aquest tipus d'activitats podien

ser
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En els estatuts de 1916 s'oferia
anys des del darrer exercici (art. 30).
mandat.
als reelegits la possibilitat de renunciar a un segon
de les seccions,
Una altra novetat es la regulaci6 de I'estructura
entre les

quais

en

destaca

una

de

nova:

i ensenyament d'esperanto (art. 45.6).
EI juny de 1932 s'acorda en reuni6

I'encarregada de la promoci6

general

extraordinaria

ampliar

tenir "carac

I'article tercer, segons el qual cap de les seccions podia
acto en
ter de partido politico ni de clase; ni tam poco ejercer ninqun
es en
redacci6
nova
sociales".
La
nombre de disciplinas polfticas ni
viada al Govern Civil

3.3.

Les etapes

-

perque I'aprovi.
historiques

La vida activa de La Uni6 Liberal
quan

una

es

tertulia n'esdeve el nucli, fins

desenvolupa
a

entre el

1887,

1939, quan I'entrada de

52 anys d'activitat ciutadana politacetica
el caliu del foc
i avantguardista. Encara avui, es percep a Granollers
de Is darrers socis accionistes, que es
fundadors i
ences

l'exercit alliberador

paralitza

I'orgull

pels

trepitjar lIocs de Is quais van ser desposse"its
dret.
que transgredia qualsevol
La
No volem fer, aquf, cap ressenya cronoloqica de
neguen

a

perque ja esta

en una

acci6

Uni6 Liberal

de Jo
feta: la Cr6nica de La Uni6 Liberal. Grano/lers,

recull pacientment les principals activitats re
sep Farnes i Llufs Tint6,
exerceixen una forta se
alitzades i I'esperit que respiren les fonts, que
details cro
ens han estat comunes. Pel que fa a
ducci6 al lector i
que

noloqics

ens remetem a

ciem

la

en

mesura

aquesta breu obra, el treball de la qual apre

de Is do
i
que coneixem la fragmentaci6 dispersi6

cuments.

de
En primer lIoc, volem assenyalar els perfodes rnes homogenis
Catolic i intentar descobrir
La Uni6, contrastar-Ios amb els del Centre
ciutadana.
ne la incidencia en la vida
ens ocupa, el
Es poden distingir quatre perfodes en l'epoca que

quais es susceptible d'altres subdivisions.
EI primer cornpren des de la fundaci6 fins a 1896:
solidant els objectius proposats i es caracteritza pel

darrer dels

s'hi

en
de Is socis per formar-ne part. EI segon es des de 1897,
La
dominar
a
comencen
els
cacics
estatuts
i
es renoven els

I'orgull

que

van con

dinamisme i
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Es

un

perfode

volutiu, amb conflictes interns, expulsions de socis i, al final,

ganitzaci6

in

reor

de les forces

marginades. EI tercer perfode agafa des de
1910, any en que les forces dernocratiques
aconsegueixen la rna
joria a l'Ajuntament i tarnbe la direcci6 de l'associaci6, fins a 1923.
Es una etapa rica, amb grans assoliments i
algunes ensopegades.
Dues fites destacades en s6n la creaci6 de l'Escola
Lliure i la fugi
da d'una part de l'Orfe6,
que en el fons va ser el resultat d'un pols
entre La Uni6 Liberal i els seus
rivals, socis del Centre Catolic i la
Lliga. EI quart perfode agafa des de 1923 a 1939. Es un perfode
desigual, en que l'associaci6 passa d'una activitat vigilada per la
Dictadura a una autonomia de les bases,
que fins i tot es permeten
el luxe de
prescindir de Torras en la mesura que el seu lideratge
cada cop s'assemblava rnes al veil
caciquisme. Despres d'una for
ta polititzaci6, La Uni6 acabara caient amb
I'entrada de l'exercit
franquista a la ciutat.
3.3.1.

L'optimisme

Hem vist la situaci6
es van

assolint de

cideix que la

dels

primers temps (1887-1897)

sociopolftica i els objectius de Is fundadors, que
progressiva. En un primer moment, es de

manera

nova associaci6 no tindra una seu concreta i es reunira
rotativament als locals d'altres associacions. Aquesta
postura tenia

dos

objectius: mostrar la pluralitat polftica i ideoloqica dels seus mem
comprometre les diverses agrupacions en una activitat cornu
na. Eis lIocs de reuni6 eren els locals
publics Can Sala, Can Mariano
i Can Planas, seus
d'agrupacions polftiques, societats recreatives,
grups de ball i celebracions particulars. Excepte a Can Mariano, on
predominen les reunions de republicans, als altres locals s'hi reunei
bres i

grups de tots colors.
Fins que es va decidir construir la seu, Can Sal a va ser un de Is lo
cals rnes utilitzats per fer-hi,
per exemple, les reunions de la junta, per
les seves bones condicions.
xen

EI novembre de 1889
per Esteve

Garrell,

s'aprova el projecte

i el 2 de setembre de 1891

del

edifici, redactat
s'inaugura ellocal, que
nou

disposava

d'una sala de cafe, un ampli sal6 d'actes i altres de
pendencies amb funcions recreatives i culturals."
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Fecsn«

de la

seu

,

'

participen
propi treball,

seu

8

de La Uni6 Liberal

Eis socis
hi el

-

en
en

la construcci6 comprant accions i aportant
seu ofici 0 ajudant els professio

funci6 del

nals que hi treballaven. Aquesta empresa va donar confianca i cohe
si6 al grup, a rnes de definir el marc on s'havien de desenvolupar una

lIarga

serie d'activitats.

Abans que

es

construfs el local, la societat s'havia dedicat

rentment al mutualisme i la
com

beneficencia, tant entre els

seus

prefe
socis

entre els conciutadans rnes necessitats. A

ment, I'activitat
indiscutible

a

es

diversifica i l'associaci6

partir d'aquest mo
adquireix un protagonisme

la vila.

EI nombre de socis -al voltant de 600-, la
ria

2.000 persones
progressista de Is

-unes

caracter
ven

capacitat de convocate
en la celebraci6 del primer aniversari-, el
parlaments i les notes de premsa inquieta

I'element conservador."

EI 1891 la coalici6 conservadora guanya les eleccions municipals i
entren a l'Ajuntament persones com Felip Parera, Esteve Baranqe i Jo-

18.
19.

EICongost, 278,
EI Congost, 113,

7-VI-1891.
1-IV-1888.
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sep Tarda, tinguts per autentics cacics,

protagonistes d'una gran tupina
d"'enjambre de pecadores ernpedernidos"."
Eis exits de La Uni6 Liberal no podien ser ben vistos
pel nou con
sistori ni pels seus seguidors. Com que Iluitar obertament contra l'as
sociaci6 era impopular, van decidir atacar-ne l'anima, Esteve Garrell:
da i

qualificats pels

l'endema de la
vant de

cas a

inauguraci6

seva,

cament. EI

liberals

a

de la

seu

la matinada,
un assassf a

un

social, apareixia assassinat da
home que

se

Ii assemblava ffsi

culpable,
presumptament pagat per l'al
Felip Parera, va ser condemnat a cadena perpetua."
Parera i els seus cornplices ho van tornar a provar. EI 1892 van
embargar EI Congost, per no poder fer front a una contribuci6 des
mesurada i arbitraria (1.075 pessetes), rnes elevada que la de qual
sevol industria de la ciutat. Un simpatitzant anonirn va
avancar els di
ners, que despres es van cobrir amb una subscripci6 popular."
sou

calde

E11893, Esteve Garrell es inclos ales lIistes del Partit Federal
collit

regidor.

i surt

es

L'alcalde Parera i vuit

les eleccions.

regidors van ser cessats en vigflies de
Salvador Paituvf -propietari de Can Sfnia- Josep Tarda i
,

Joaquim Torres intenten reiteradament separar Garrell del seu carrec mu
nicipal, un intent que finalment va fracassar. Dos anys despres, pero, sf
que ho aconsegueixen, destituint-Io a ell i altres coreligionaris seus.=
Paral-lelament, el rector tambe havia assetjat Garrell, la seva im
premta i el seu periodic, EI Congost. Era I'any 1886.
AI marge d'aquests intents de decapitar-Ia, La Uni6 Liberal viu un
perfode d'optimisme i de gran activitat. En la celebraci6 de les festes
estatutaries s'hi reuneixen centenars i milers de ciutadans. Des de ju
liol de 1887

a

desembre de 1888

es

distribueixen entre els socis

10.008 pessetes i 3.482 entre els

no socis, en concepte d'ajuda." Es
companyies de teatre foranes, com la Graells, que s'esta
uns mesas a la ciutat
representant diverses obres. EI teatre de La
el
de
rnes
aforament de la vila, sempre s'omplia de gom a
Uni6,
qorn." Grups professionals i aficionats hi representaven les seves

contracta

20. EI
21. EI
22. EI
23.

Congost, 272, 12-IV-1S91.
Congost, 329, 1 O-VII-1S92; GARRELL,
Congost, 329, 10-VII-1S92.

Amador. Vida d'en Joan Gralla, p. 122 seg.

Vegeu apartat

24.

1.2. Les eleccions municipals.
Farnes i Tinto. Cronies de La Uni6 Liberal, p. S.

25.

EI

Congost, 475,

23-VI-1S95.
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inquietud,

Teatre de La Uni6

Liberal, considerat el tercer rnes gran de Catalunya

obres, i tarnbe s'hi programaven actuacions
des literaries i cants corals. EI Carnaval
aixecava rnes
ses.

EI 1899

expectacio, especialment

es munta una

a

10

'1930)

HMJMG

l'epoce

de circ, concerts, vetil a

de les activitats que
el ball i el concurs de disfres

seccio d'aficionats dedicats
es

a la represen
constitueix una sec

cio drarnatica que programava presentar una funcio al rnes."
En les festes de compliment obligat, La Unio Liberal esdevenia
liberal dominant

en

8

era una

tacio unicarnent de textos catalans," i el 1901

forum de discursos i

-

un

proclames que posaven de manifest la ideologia
l'associacio. Tot i que aixo no exclora la celebra

cio, als mateixos locals, de mftings de diferents sindicats, partits poll
tics

0

coalicions electorals.

3.3.2.

-

EI control dels cacics

Molts ciutadans

ampli

van

(1897-1909)

fer-se socis de I'entitat. Per

ventall d'activitats. La

26.

La Veu del Valles, 156, 3-XII-1899.

27.

La Veu del Valles, 260, 8-XII-1901.

seva

penetracio

en

a

ells hi havia

un

totes les capes socials
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I'intent de

moment

liquidar 0
s'organitza una

estrateqia per dominar la instituci6: el control dels lIocs directius.
aconseguir-ho durant la presidencia de Joan Gou, conegut entre
la premsa republicana amb el sobrenom de fra Joan Bou, que en res
saltava la seva actitud servil i clerical." Amb ell comencen un
seguit
de conflictes que, si I'entitat no haques estat ben consolidada, ha
guessin pogut ensorrar-Ia. L'estrateqia per sotmetre La Uni6 tenia
nova

Van

dues direccions: la via de la reforma dels estatuts, concedint atribu
cions exclusives al president, i el silenciament dels insubordinats, que
saldar amb

expulsions massives.
primera tactica va reeixir facilment, emparant-se en la sub
tilesa del Ilenguatge legal, no va passar el mateix amb I'intent de fer
callar els qui no volien ser manipulats. Entre ells hi havia alguns dels
fundadors, gent de partits republicans i defensors de posicions acra
tes. Mentre van poder van formar penyes dins de la mateixa associa
ci6, i els expulsats van agrupar-se a I'entorn de diaris com EI Congost
-entre 1897 i 1904 es va independitzar de la disciplina de partit-, La
Tronada -rnaxim exponent de I'anticlericalisme i l'acracia a la nostra
ciutat-, i La Raz6n -orqan d'Uni6 Republicana-. Eis socis sotmesos
a un intent de marginaci6 van tenir una actitud d'enfrontament cons
tant amb els cacics i van fer possible, a la lIarga, la recuperaci6 de
es va

Si be la

rnocratica de La Uni6 Liberal.
EI domini dels cacics

circurnstancies que els

no

hauria estat

van ser

nies, la suspensi6 d'exportacions

econornica, que
cupaci6._ Una altra

va

i

la

A

primers
i

se

sense una

serie de

perdua de les colo
consequent desacceleraci6
com

la

afectar la industria textil de Granollers i tarnbe 1'0de les

consequencies

vagues i les tensions socials i laborals
la resta del cintur6 industrial.
tent

possible

favorables,

a

de la recessi6

van ser

les

la nostra ciutat, Barcelona i

de gener de 1900 es declara una vaga general persis
una assemblea rnultitudinaria a La Uni6 Liberal per

celebra

analitzar la situacio." Mes tard, trobem

28.

La

29.

La Veudel

una

referencia

a

la vaga de

Tronada, 2, 7-V-1904.
Valles, 161, 7-1-1900.
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tintorers de Casa Serra, que devia ser molt combativa, ja que des de
les bases es recomanava als obrers la via del dialeq i que evitessin
els aixecarnents." En la celebraci6 del Primer de Maig va haver-hi una
vag a general, si be va ser pacifica. Moltes families van anar a passar
el dia al camp 0 van passejar tranquil-lament per la ciutat. A la tarda
va

haver-hi
i

reuni6

una

analitzar-se de

nou

a

La Uni6 Liberal nornes per als obrers,

la situaci6 laboral." A mitjan

juny

es

on va

tanquen

tres

preveu que el conflicte es qeneralitzara; i aixi va passar
final de meso La Iabrica de la Font i les quad res dels senyors

tabriques

es

cap a
Roca preparen la reobertura." La penuria de Is obrers s'aguditza, de
manera que al mes de juliol es va organitzar una funci6 benefica a La
Uni6.33 Mes endavant

S'intueix

es

fan altres col-lectes amb el mateix

objectiu."

final de la vaga al mes d'agost, amb I'establiment de
les bases d'un conveni que firmen sis fabricants, sis obrers, tres in
un

termediaris i el

governador civil. S'hi acceptaven la lliure afiliaci6 sin
dical, un descans per dinar i el dret a absentar-se del treball per as
sumptes propis i per reivindicacions obreres, i les exigencies patro
nals d'acomiadament lIiure i I'establiment de clausules de contracts."

Finalment,

presidit pel
L'acord

nativa,

la crisi

es va donar per acabada en
Centre Obrer al local de La Uni6.36

van

exit

miting

convocat i

al novembre, per ordre gover
dissoldre les associacions obreres de la vila i totes les

no va

es van

fabriques

tenir

un

gaire

reprendre

perque

la feina."

EI 1902 hi ha tensions entre els obrers que fan vag a i

es tem

que

generalitzada que hi ha a Barcelona deixara Granollers
provennent de materia primera. Saragossa i Valencia es van

sen

I'aturada
se

sentir de la falta

res

d'abastiment, perc no va afectar la industria de Vic, ni
la de Matar6, ni tampoc la de la nostra ciutat. No es generalitzen les
vagues ni es produeix el temut locaut, si be el 19 de febrer es declara

30.

EI

31.

EI

32.

EI

33.

EI

34.

La Veu del Valles, 188, 15-VII-1900.

Congos!,
Congos!,
Congos!,
Congos!,

710, 25-111-1900.
715, 6-V-1900.
721, 17-VI-1900 i 722, 24-VI-1900.
726, 22-VII-1900.

35.

EI

36.

La Veu del

37.

EICongos!, 743,

Congos!, 729,

12-VIII-1900.

Valles, 191,

12-VIII-1900.

19-XI-1900.
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regionalistes

d'estar al darrere

d'aquests conflictes i se'ls demana que, ja que diuen que Iluiten con
tra el centralisme, donin
proves de descentralitzaci6 deixant que Gra
nollers reprengui el seu ritme [aboral." La
vag a de Barcelona s'atribuia
a

sectors de la

burgesia nacionalista, organitzats

a I'entorn del movi
havia
iniciat
les
seves reivindicacions amb el
que
Tancament de Caixes el 1899 i que intenta
capitalitzar les tensions
obreres. En aquesta crftica es deixa de banda
que hi havia

ment

catalanista,

republicans

que tarnbe lIuitaven al costat d'aquesta burgesia conservadora.
A Granollers va sorgir un corrent de
simpaties envers Lerroux,
feia poc havia passat per la

seu

de La Uni6 per fer

una

que
conterencia

organitzada pel Centre Obrer."
Mentre, les vagues successives posaven les coses diffcils ales
capes rnes baixes de la poblaci6. Segons La Graco/aria, una esta
dfstica del Govern Civil comptabilitzava l'existencia de 200
parats a
Granollers, d'un total de 6.000 habitants."
La premsa

es

fa resso de la crisi amb reterencies

a

la

mendicitat,

I'abandonament de nadons i les ajudes de l'Ajuntament i les associa
cions

benefiques a les families rnes necessitades.
penuria econornlca aixf propicia el domini i l'abus per part dels
patrons, que gaudien d'una certa impunitat, protegits per la burocra
cia i els governants de torn.
Durant aquest perfode, doncs, els cacics es van seguir
permetent
tota mena d'excessos, reiteradament denunciats des de les bases re
publicanes. Alguns exemples: en Blanxart, que el 1904 es convertia
en proveldor
principal de La Uni6 Liberal, amb una facturaci6 de
2.500 pessetes;" Salvador Paituvf,
propietari de Can Sfnia, que re
un
de
als
obrers durant la vag a de I'any 1900
gala
camp
patates
Una

43

mentre alhora comet tota

I'impost

38.
39.
40.
41.
42.
43.

de

consum

mena

d'arbitrarietats

i declara obertament que

no

en

el cobrament de

hi ha rnes Ilei que la

La Veu del Valles, 271,23-11-1902 i 808, 9-111-1902.
23-11-1902 i 808,9-111-1902.

EICongos!, 860,
EI Congos!, 793,

10-XI-1901.

La Gracolaria, 10, 31-VII-1904.
La Bezon, 63, 18-11-1905.
EI

Congos!, 725,

15-VII-1900.
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etc.
que ell dicta;" i personatges com Manuel Puntas, Josep Tarda,"
sal
Liberal
dues
se
en
ocasions,
Antoni Estrany, president de La Uni6
ta articles del reg lament tan significatius com la commemoraci6 de

presenta ales eleccions municipals amb la
candidatura oficial, organitzada pel partit conservador, fent tandem
I'assalt carli." EI 1903

es

amb el vicepresident del Centre Catolic en un proces que va tenir
nombroses irreqularitats." Eis republicans Ii fan un lIarg boicot no
an ant per res al seu comerc -una estoreria-: era la res posta a la se
va intervenci6 en el desterrament del director i un col-laborador del

periodic

La Tronada.

Aquest mitja

havia denunciat durament, entre al

tres coses, l'actuaci6 cacical al si de La Uni6 Liberal."
Tots aquests grans propietaris, amb poder per controlar la fam

I'afartament dels sectors mes humils de la

poblaci6,

van

0

aconseguir

des de fora, els lIocs clau de I'entitat amb in
fluencies i suborns als socis. Es prototfpic d'aquest suposit el cas de
Carreras, mestre laic, membre de l'Ateneu Obrer i secretari de

controlar, des de dins

0

Josep

el joc als cacics despres d'haver estat protegit i,
en ocasions, defensat pels republicans." Pere Vlade, elegit president
amb els vots dels socis de La Fraternitat acabats d'integrar, de segui
La Uni6, que

da

va ser

seguia

acusat de ser I'home de

palla

dels cacics.

EI darrer president al servei de la plutocracia va ser Francesc
GOells, que va acabar el seu mandat a finals de 1909, quan els demo
crates -que aviat triomfarien

a

La Uni6 Liberal-

ja

havien recuperat

l'Ajuntament.
En aquesta tactica d'assetjament als moviments dernocratics es sig
nificatiu el cas del periodic EI Cinema t6gra fo, de paternitat no conegu

d'ideologia suposadament republicana, perc,
atacava els periodics La Raz6n
d'Esteve
Garrell. Aquest mateix rnitia
persona

articles

da, que publicava

alhora, defensava I'exalcalde Baranqe,
i La Tronada, aixi

justifica

les

com

expulsions

Congos!, 891, 893,

la

de socis de La Uni6 Liberal, tent-ne responsa-

1903 i La Tronada, 5, 8-V-1904.

44.

EI

45.

EI Democrete, 45, 20-IX-1914.

46.

EI

47.

EI

48.

La Rezon, 163,27-1-1907.

49.

EI

Congos!, 852,
Congos!, 889,
Mosqui!, 17,

25-1-1903.
9-XI-1903.

10-XII-1905.
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bles els mateixos socis afectats. La confusi6 entre

gia republicana

i la

justificaci6

un nou

-i

una

pretesa

ideolo

d'actituds arbitraries

metem els indicis que Baranqe
financava el
borns als col-laboradors republicans.
EI 1907 te lIoc

127

perill6s-

intent

s'explicaria si
periodic i pagava els

d'aconseguir

ad
su

el control de

l'associaci6, rnitiancant l'absorci6 en bloc de la societat benefice La
Fraternitat, que tenia 300 socis. l.'inqres va fer-se en vigflies d'elec
cions
ni

a

la

Estrany

junta directiva

i els

i de Pere Viade

seus

vots

van

propiciar

Paral-lelarnent ales purgues encaminades

opositors,

la

junta

el triomf d'Anto

I'any sequent."

directiva porta

a

terme

a

una

Iliurar-se dels

seus

polftica econornica
punt de portar I'enti

que, si be no tenia aquesta finalitat, va estar a
a la bancarrota cap al 1902. Quan feia
pocs mesos de la pre
sidencia de Joan Gou, van ser expulsats tres membres de la Junta

tat

que havien d'estudiar el balanc economic." Eis comptes
del Cafe cada cop s6n rnes dubtosos i el que hauria d'haver estat
una font suplementarta
d'ingressos tanca el balanc amb deficit, que
es cobreix fraudulentament amb el
capital destinat a Socors Mutus."
No obstant aixo, el principal problema economic era

comptable

blement, ales despeses judicials derivades de Is

degut, proba
interposats

recursos

per diversos socis expulsats i ales indemnitzacions corresponents a
les accions adquirides i als drets de les quotes de Socors Mutus. La

direcci6 pren la decisi6 de fer front ales despeses judicials i ales in
demnitzacions amb els fons de la societat, cosa que la conduia a la
ruma." L'article d'alarma escrit per Esteve Garrell Alerta liberals de
nuncia el que, segons I'autor, era el darrer intent dels cacics per li
quidar La Uni6 Liberal."

Aillarg d'aquesta etapa, constatem que els cacics se serveixen de
questio catalanista com a instrument conjuntural de control, un con
cepte, d'altra banda, carregat de matisos, que cap bloc aconsegueix
atribuir-se exclusivament. Aquest grup fa una aproximaci6 al regionala

50. La Rezon, 166, 17-11-1907.
51.

EI

53.

Congost, 567, 25-IV-1897.
EICongost, 901, 14-11-1904.
EI Congos!, 835,14-11-1902.

54.

EI

52.

Congos!, 842,

16-XI-1902.
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lisme, aixo sf, amb molta

8

representants de l'Esqlesia i al
favorables a aquest moviment des

cautela. Eis

tres sectors conservadors

van ser

Altres cacics

de bon

-

principi.
banda, els regionalistes

ho

no

van

tenir tan clar

perque,

d'una

tenien
postura tradicional que facilitava
als terratinents i industrials la perpetuacio del seu domini i, d'una al
una

tra, aquest moviment autonomista arnenacava de trencar els llacos

protectors del govern centralista.

A rnes

sospitosa
republicans al voltant
del moviment Solidaritat. Ala tertulia catalanista de la Impremta La In
dustria de Jaume Joseph i Vilardebo no hi participa cap dels grans
propietaris industrials de la vila. l.'unica excepcio es I'empresari cata
lanista Jaume Serra, que el 1918, en ser elegit regidor per la Lliga,
amb els
ment

seus

perillosa

passa

a

tenir

la coincidencia de

un

regionalistes

era

i

carrec oficial. La notfcia de I'acostament de Salvador

les postures autonomistes s'ha d'interpretar com una curio
sitat 0 fins i tot com un tempteig rnalicios;" de fet, pensem que Paitu
vf nornes va comprometre's polfticament amb tot allo que afavoria els
Paituvf

seus

a

interessos

Eis addictes

0

els dels

seus

protectors.

la tertulia catalanista son

rnajoritariarnent clergues,
propietaris agrfcoles de la cornarca."
persones que es van incorporant a la Lliga son membres de la
a

intel-lectuals i

Les

Cambra

Aqraria

del Valles,

com

Joan Xiol, Jaume Estrada, Francesc

Estape, Antoni Argila, etc. 0 industrials progressivament desplacats
primers lIocs com a representants dels partits governamentals,
com Baranqe i Coma.
Les reticencies dels poderosos no van impedir que aquest grup, des de
les seves poltrones municipals, rnantinques un joc de complicitats amb els
regionalistes iamb la direccio de La Unio Liberal. EI 1901 se cedeix ga
lantment ellocal d'aquesta associacio a la Lliga Regionalista de Barcelo
dels

na

per preparar la coalicio electoral." L'Associacio Bruniquer celebra el
un mfting catalanista a la mateixa seu" i el 1905 es torna a fer servir

1904

per celebrar

55.

una

festa

en

benefici de les escoles del Centre Catala."

La Veu del Valles, 136, 16-VII-1899.

56. JOSEPH i MAYOL,

Miquel. La impremta
Valles, 252, 13-X-1901.

57.

La Veu del

58.

La Veu del Valles, 412, 19-XI-1904.

59.

La Veu del Valles, 423, 4-11-1905.

del

meu

pare, p. 26 seg.
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EI

lloquer de la sala d'actes era una practica habitual com a font
d'ingressos, perc, tret dels actes de beneficencia, no s'acostumava a
fer de manera qratuita. Desconeixem les
implicacions tactiques d'a
questes cessions pero en deixem constancia com a contrapunt a la
idea de molts socis de La Uni6
que veien en els regionalistes
rill per als ideals de Ilibertat
que defensava l'associaci6.

un

pe

Des de les bases de La Uni6

Liberal, per a les quais EI Congost
seguia sent guia ideoloqica i no pas organ de partit, s'intueix I'ambi
quitat del lIenguatge regionalista, se senyalen complicitats integristes
i

es

diferencia el que la

tat i el

proqres." Aixi,

nova

veuen

formaci6 te de

acceptables

certes reivindicacions autonomistes. Hi ha

impedeixen, perc,
cipals

compatible

amb la Iliber

la defensa de la

formes de col-laboracio:

Ilengua i
postures critiques, que no
en

les candidatures muni

de 1901 i 1905 -i mes

endavant, el 1909-, els republicans re
gionalistes i liberals es presenten coalitzats. A partir de 1907, amb la
desintegraci6 de Solidaritat, cada grup defensa per separat la seva

opci6 nacionalista.
Eis socis de La Uni6 Liberal Iluiten
les bases republicana i acrata

en

participen

diversos fronts simultanis:
en

els conflictes

laborals,

radicalitzen la Iluita anticlerical i fan
grans estorcos per mantenir-se
a l'associaci6 i alhora conservar-ne
I'esperit. La direcci6 i un grup de
socis s'aproximen a la
Liiga, sobretot en el moment en que I'altre
es compromet amb Solidaritat. Eis
primers intenten tenir el con
trol total de l'associaci6 i descuiden les activitats culturals i
tarnbe les

grup

benefiques.
En

aquesta etapa conflictiva,

La Uni6 Liberal viu altres esdeveni

ments:
EI 1899

s'inaugura

la biblioteca

dependent

de la Direcci6 General

d'lnstrucci6 Publica." La societat recreativa La Colonia s'hi
incorpora
el

1901,

versos

i tot

seguit

intents de

es crea una

crear

secci6 dedicada al lIeure. Hi ha di

I'escola lIiure,

pero

bon port.

60.
61.

EI

Congos!, 790, 791, 825, 855, 877, 879, etc.,
EICongos!,692, 12-XI-1899.

les

propostes

no

arriben

1901-1903.
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EI 1906,

delegat governatiu

un

confirma les denuncies per les

-

8

ju

biblioteca."
guesques -amb diners- detectades a la
final
s'entreveu
el
1903
A partir de
d'aquest perfode terbol, farcit
ja
de

problemes per

als socis defensors de la IIibertat. En aquesta eta

i escenari de tots els conflictes, mentre
pa, La Unio es protagonista
IIuita per assolir els seus objectius i superar els problemes interns.

Recuperaci6 de I'esperit

3.3.3.

fundacional

(1909-1923)

Les eleccions municipals celebrades I'abril de 1909
triomf

la Candidatura Popular, que

a

va

van

aglutinar l'oposicio.

sino tot el
grup ideoloqicament homogeni,
cans i regionalistes s'integrava tot el ventall

contrari: entorn

xe

d'unio

era

la IIuita contra el

caciquisme.

politic
Hem

en

de la ciutat." EI

assenyalat

Lliga,

va

ne

intents si

(CIC),

i el

no va

ha

i el candidat

republica,

obtenir dos tercos de Is vots

emesos a

municipals pero sf generals,

IIuita amb el de la

era un

de republi

milars el 1901 al voltant del Centre Industrial i Comercial
1903 i 1905 sota la iniciativa d'Unio Republicana. EI 1907
ver-hi eleccions

donar el

No

Granollers.
Eis quatre
tenir

van

una

regidors que l'oposicio va aconseguir el 1905 nornes
inftuencia testimonial davant els deu restants. EI triomf

Popular, el 1909, juntament amb una serie d'esdeveniments,
la Setmana Traqica, va marcar el principi de la dernocratitzacio

de la
com

de diverses institucions ciutadanes.

Les eleccions de La Unio Liberal al novembre tarnbe
sentar el triomf de

president.·
Aquests
versos

l'oposicio

van

repre

progressista, amb Francesc Guells de

canvis al consistori i

a

La Unio

van

fer-los

possibles di

factors:

-EI CIC
destos i

era un

dels eixos de l'oposicio; aglutinava industrials

mo

tots ells diffcilment controlables

pels

mitjans, i comerciants,

poderosos.

62.

La Raz6n, 127, 26-V-1906.

63.

Vegeu

Les eleccions municipals.
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-La

progressiva reactivaci6 econornica que es constata al Valles
en la
primera decada del segle, sobretot a la industria coto
nera, que comporta un augment de la
poblaci6 per la immigraci6 de
les zones periferiques.
-Augmenta el desgast del model canovista i el desprestigi de Is
seus
representants (hem constatat el reiterat abandonament de fun
cions dels
regidors oficialistes).
-La tasca continuada dels idealistes
integrats majoritariament en
partits republicans, que en cap moment no van afluixar en la Iluita
contra I'integrisme i el
despotisme.
Un cop democratitzada, La Uni6 Liberal
exerceix una inftuencia
alliberadora sobre el conjunt de la
poblaci6 qracies ales seves multi
ples activitats.
La consolidaci6 va ser
possible a causa, en primer lIoc, de les
raons
objectives que hem assenyalat, si be diffcilment s'haques man
tingut un grup tan heterogeni sense I'agilitat polftica de Francesc To
rras, una persona capac d'unificar forces
republicanes, liberals i fins i
tot regionalistes i clericals en les conteses
electorals. Com a president
de La Uni6 Liberal va ser
de
fer
capac
compatibles discursos laicis
Oriental

tes i rnes

menys anticlericals, amb visites al Centre Catolic, a tes
religiosos i al bisbe de Vic. Va impulsar I'es
cola neutra, mentre enviava els seus fills a co!
Va as
legis
0

tes escolars de centres

religiosos.
majoria republicana alhora que esta
clergat i els carlins. Tot aixo exigia diffcils

sumir les reivindicacions de la

blia aliances ocultes amb el

equilibris polftics.
Va tenir el suport continuat del seu amic
republica i diverses vega
des president de La Uni6, Joan Montana, i va tenir bones
relacions
amb els cap.s de les successives formacions
en el districte.

tava

polftiques

que represen

Des de 1913, la

Lliga encapcala l'oposici6 al torrisme polftic. Car
alguns liberals, desplacats per Torras, no tenen
possibilitats d'exercir l'oposici6 si no es en accions puntuals 0 units a
l'unic grup consolidat que, ames, te el
suport social del Centre Cato
lic: la Lliga.
En aquest moment de formaci6 de no us
grups heqernonlcs s'inicia
lins, conservadors

una

redistribuci6

la vida

0

i

transvasament de Ifders i

una nova

ciutadana, simbolitzada pel Centre Catolic

polaritzaci6

de

i La Uni6 Liberal.
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Darrere

d'aquestes

mocratica i els
tar

cara

seus

associacions hi ha la

organs

de premsa

Lliga

propis,

-

8

i la Coalici6 Liberal De
de

plan

Ilargament aquest

anta

sempre

a

punt

al grup antaqonic respectiu.

Dos esdevenimentts rellevants alimenten

dels carlins el 13 de
gonisme: la mort a trets de Miquel Mas6 a mans
Laica
de
La Uni6 Liberal el
de
l'Escola
juliol de 1912 i la inauguraci6

context dels
28 de setembre de 1913. Ambd6s fets s'inscriuen en el
les elec
darrers intents del veil caciquisme per dominar la situaci6. En

cions

municipals

de 1911 Paituvf

boicoteja

un

mfting

de la

Popular

fraudulenta."

els conservadors guanyen les eleccions de
no es resignen i segueixen fent
forces
manera

i

Les

Radi

d'oposici6.
progressistes
i
liberals
convoquen
reformistes,
anarquistes
cals, Esquerra Catalana,
amb
la
va
participaci6 destacada
comptar
un mfting anticarlista que
de Francesc Layret. Tot

just cornencat,
-la

Tradicionalista del Valles

majoria

grup de carlins del Centre
de fora de Granollers-, inte
un

esdeve un camp de batalla. EI balanc
rrompen I'acte i la sala d'actes
Mas6- i diversos ferits.
va ser d'un mort -el republica radical Miquel
A fora de I'edifici, el carlf
tre la Guardia Civil i els
frontament

van

Josep

Vila

mor en un

intercanvi de trets

agitadors. Les croniques recullen

que

en

en

I'en

tirar-se rnes de mil trets."

sessi6 municipal extraordinaria, Torras
carlins i el Centre Catolic.
carrega durament contra els
Actualidad de
Les referencies periodfstiques les hem trobat a La
EI dia sequent,

en

una

i

aquest moment no hi havia premsa local,
portatges posteriors de periodics autoctons."
A partir de 1916, I'aniversari d'aquest fet lamentable s'incorpora als
estatuts de La Uni6 Liberal com una data de commemoraci6 obligada.
Barcelona, ja que

en

en re

inauguraci6 de l'Escola Laica de La
i el
Uni6 Liberal. Eis estatuts fundacionals ja parlen d'aquest projecte
des
Uni6
1889
de
de
La
de
la
seu
preveia
pressupost de construcci6
L'altre esdeveniment

va ser

la

de 1.000 pessetes. Mentre dominen els cacics,
se'n demana reiteradament la creaci6. Finalment, despres de fer-se

tinar-hi

una

partida

64.

EI Valles Nou, 62, 8-11-1914.

65.

La Gralla, 511, 12-VII-1931.

66.

La Acfualidad, 311, 29-VII-1912;

Inquiefud, 10, 19-XI-1930;

La Gralla, 511, 12-VII-1931.
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en marxa

dos anys

Mes endavant

veurem que I'escola va
despres."
aplicar una pedago
gia d'avantguarda, amb una ideologia laica pero respectuosa amb les
creences i practiques religioses.
Malgrat el seu caracter moderat, va
esdevenir el centre de les critiques del Centre Catolic, La
Comarca,
nacionalistes i quasi tots els periodics no liberals.

L'escola

va posar en alerta maxima tots els
que la veien com una
ales
seves
conviccions
0
com
un mitja per des a
amenaca
religioses
creditar La Uni6, que recuperava
i la
dels

I'esperit
forca
primers temps.
comparaci6 amb la seva antagonista, I'escola nocturna del
Centre Catolic, era obligada. En aquesta
epoca van ser constants les
La

discussions i els articles de premsa sobre les diterencies entre
educaci6 laica i una altra de basada en la fe cristiana.
Com

a res

posta

I'assassinat de

a

bia l'Escola Laica, el

reglament

Miquel Mas6 i als
prohibia als

de 1916

atacs que

una

re

membres del

Centre Catolic i als defensors de I'ideari carlil fer-se socis de La Uni6
Liberal i que entressin al local de l'associacio."

Aquesta situaci6 fa pressuposar el trencament definitiu entre amb
dues associacions i, malgrat tot, Torras, al
marge dels estatuts, conti
nuava fent visites al Centre Catolic i
pactant amb clergues i carlins.
Una altra prova del caracter irreconciliable d'ambdues entitats es
el conflicte de l'Orfe6.
EI

juny

de 1915, la

junta

de La Uni6 decideix

Ileri, que el gener de 1916 s'estrena amb el
esdeve ambaixador cultural de Granollers

crear

primer

l'Orfe6 Grano

concert. Ben aviat

en les seves actuacions
dos
de
poblacions
Despres
anys de grans exits dins i fo
ra de Granollers, el director i molts dels membres deixen la formaci6
i s'ernporten les partitures i un banderf. La
fugida posa al descobert

per

veines.

greus conflictes interns derivats de la incompatibilitat entre les afi
cions musicals d'alguns orfeonistes i els objectius de l'associaci6. La
direcci6 de La Uni6 aplicava el reglament a l'Orfe6 amb la mateixa
contundencia que ales altres seccions,

67.
68.

despotisme ideologic.

Inquietud, 10, 29-XI-1930.
Reglament de 1916, art. 7.7

i

com un

Eis

qui

que es va interpretar
sentir coaccionats se'n

cosa

es van

art. 88.
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van anar una

nit memorable de 1918,

despres

d'una actuacio, i

instal-Iar, primer, al local de la Lliga Regionalista, perque
ven
anar

8

es van

suporta

les restriccions que els imposava La Unio Liberal." Despres van
al carrer Aurora, on hi havia hagut el col-leqi del Sagrat Cor i on

poder assajar

van

no

-

i

gloria

un

una

missa

prohibits

per La Unio Liberal,

era un
segons la intorrnacio que donava La Comerce." Aparentment
intern de l'associacio, perc les declaracions de la premsa

problema

catolica i de la

Lliga

sobre la

fugida,

I'acollida dels dissidents al Cen

actuacions posteriors en
La Alhambra, i les
Des de
aquests locals fan suposar que hi havia rnes interessos en joc.
La Unio, es fan deciaracions i es publica un volant de 45 fulls que ex

tre

Catolic i

seves

a

els details de la ruptura."

plicava

Darrere de tot aixo descobrim

un

pols

entre dos grups

antaqonics."

En aquesta ocasio va guanyar el Centre Catolic i els seus coalitzats.
La Unio Liberal va refer la torrnacio, sota la direccio d'Aureli Font, de

que hi havia dos grups autoanomenats Orteo Granollerf.
EI 1917, la nostra comarca es veu afectada per seriosos proble

manera

laborals que s'allarguen fins a la vaga de La Canadenca, e11919.
Eis regionalistes feien costat a la direccio de I'empresa. Mentre dura

mes

el conflicte, Francesc Torras triomfa
ser un

districte fins

victoria de Torras

guessin

ara

feu de la

Lliga.
va impedir

la nevada que

que molts

agricultors

po

anar a votar.

En aquesta
Ie de

a

les eleccions provincials, tot i
Eis nacionalistes van atribuir la

en

Verqos,

tam be

epoca

episodi

un

es

en

viu el conflicte de la venda del retau

que

els liberals

van

tenir intervencions

destacades i que finalment es va resoldre a favor dels interessos del
poble. L'Ajuntament i el bisbat havien acordat destinar I'import de la
venda de I'obra del

segle

XV

a

I'Hospital-Asil. EI bisbe,
portat unilateralment

I'antic rector rnossen Biada, havia

69.

La Comarca, 249, 9·11·1918.

70.

La Comarca, 252, 2·111·1918.

71.

L'Orieo Granolleri

72. Amador

a

i'opinio publica,

Garrell iSoto

ens

deia

Dr.

Reig,

amb

totes les ges-

desembre de 1918.

en una

entrevista el 5 de

juny

de 1990 que el conflicte de l'Orfe6

La Uni6 Liberal volia imprimir a la secci6 un caracter catalanista
d'esquerres, en la Ifnia de l'Orfe6 Gracienc, mentre que un altre sector, des de dins i fora de l'as
sociaci6, propugnava una orientaci6 dretana, agafant com a model I'Orfe6 Catala, Les diferen
venia de Iluny:

cies

van

portar

un

sector de

a

la ruptura.
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previs, hipotecant

el futur de la ins

va crear una

inquietud entre els ciu
tadans, i l'Ajuntament va nomenar una comissi6 composta pel tinent
d'alcalde i president de La Uni6
Liberal, Joan Montana, i els socis
Claudi Boet, jutge municipal, i el veil Garrell, membre de la
junta de
I'Hospital.
EI bisbe

es va

negar

a

rebre'ls i

missi6", pero, davant la insistencia,
nions que

van

acabar amb

un

gran

es va
va

molestar per
a fer un

accedir

acord que evitava

el

aquella "intro
seguit de reu
que el poble es

temia:
"

el perill de que
eclesiastica, que,

dita venda

podia passar a mans de la curia
sigui
nosaltres, esta sempre a I'a
guait de pescar gangues ad majorem Dei gloriam".73
En aquest assumpte, La Comarca fa diffcils
equilibris per, tot i justi
ficar la conducta del bisbe i de rnossen Biada, no ser
objecte de les ires
del poble. Informa de les alabances
que alguns militants de les files
...

d'extrema esquerra fan
al

capdavant

de

dit

entre

les carmelites de la caritat per la seva tasca
I'Hospital; no parla de les actituds prepotents del bis
a

be durant les

negociacions i sanciona I'acord final, que preveu que les
rendes d'una part dels diners del retaule
siguin per ales monges i, si
aquestes deixaven I'Hospital, passessin als pobres de la ciutat. EI bis
be, segons aquesta interpretaci6, volia prevenir "Ia desagradable

con

tingencia" que "el Ayuntamiento mal aconsejado 0 una disposici6n del
gobierno substituyera a las monjas dedicadas al cuidado de los enfer
mos y asilados
por enfermeras u otros empleados dan do caracter com
laico
a dicho Hospital"." Tot i
pletamente
que el periodic intenta negar
l'existencia de vencedors i vencuts, acaba acceptant els resultats."
No tenim .referencies de la
participaci6 dels nacionalistes en el
conflicte ja que el seu organ oficial, EI Valles Nou, no surt
publicat els
mesos

EI

que duren les converses.

Democrete,

per la seva banda, esta ocupat en l'anullacio de
diputat de Torras i en temes d'ensenyament laic, i no es fa
resso d'aquests successos fins que els acords ja s'havien flrmat."

I'acta de

73.

Renovaci6, 51,

74.

La Comarca, 233, 20-X-1917
Renovaci6, 51, 28-X-1917.

75.

28-X-1917.

(vegeu

els nurn. 232 i

234).
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EI sentiment dels proqressistes

era

-

8

de triomf davant la prepotencia

sensibilitzaci6
clerical, tot i la moderaci6 general dominant i la gran

popular.

No

era una

lIuita de

sigles,

Centre Catolic contra Uni6 Libe

sf del que ambdues

representaven.
ral, pero
buscar
En aquest moment, La Uni6 Liberal se sent amb forces per
els
la confrontaci6 i proposa alternatives i organitza activitats que
Era tradicional que, els
seus antagonistes reben com a provocacions.

diumenges de Quaresma,

les associacions recreatives amb prou mit

fessin representacions teatrals en lIoc dels habituals balls prohi
La Uni6 Li
bits per la jerarquia eclesiatica. Doncs be, a partir de 1913,
costum i cornenca a organitzar balls tarnbe
beral trenca amb

jans

aquest
aquests dies;" rnes d'un

va

esquincar-se

les vestidures

...

,

pero

tot

passar d'aquf.
I'oficina
En la campanya per les eleccions municipals de 1917,
locals
de La
als
s'instal-la
Dernocratica
electoral de la Coalici6 Liberal

plegat

no va

Uni6 Liberal."
aixo significava que l'associaci6 s'identificava amb els
de manifest la
principis defensats per la coalici6; per altres, posava
Torras.
prepotencia del nou caciquisme representat per
inver
EI 1922 es remodela i s'amplia I'edifici de La Uni6, amb una
Per

alguns,

financera de
si6 de 100.000 pessetes que reflecteixen la bona situaci6
l'entitat."
als seus
EI mateix any 1922, La Uni6 Liberal patrocina i inaugura
on
locals una academia de cinema, dirigida per l'italia Mateldi Belli,
va

estudiar el cineasta Ramon

quantena

d'alumnes que

Daqa.

anaven a

S'hi

van

matricular

classe tres cops

a

una

cin

la setmana.

pero, a falta de
de
noies entre I'alumnat, I'escola va fer una promoci6 de 15 dies
en
16
conserven
I'hemeroteca
es
copies
matrfcula qratuita." A
Cam
de
Daqa:
mil-lfrnetres i tambe en vfdeo de les tres pel-Hcules

EI

pia

peon

era

fer lIargmetratges amb artistes locals

por amor, Ama

a tu

76.

Et Democrete, 189. 28-X-1917.

77.

Inquietud, 10, 29-XI-1930. (Hi
Congost, 314, 6-11-1892.)

78.

El Democrete, 189, 22-X-1917.

79.

La Gralla, 54, 21-V-1922.

mujer i

ha un

Granollers industrial. Eis

precedent

originals,

al sal6 de Can Mariano, segons recull EI
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pel-licula inflamable de 35 mm, estan dipositats a I'lnstitut Ca
Cinematografia.
Eis jugadors i socis del Granollers
Esport Club, des que va fundar-se

en

tala de

el 1913,
dir

un

es

reunien habitualment

locailliure de

EI 7

d'agost

lIoguer

de 1922

a

La Uni6 i

que seria la

mor

seu

partir

a

de 1923 se'ls

va ce

social de

Esteve Garrell.

l'equip."
L'Ajuntament fa

constar
dolor per aquesta
perdua i decideix visitar la vfdua per
transmetre-li el condo I de manera oficial. EI
pie del 26 de setembre va
resoldre posar el seu nom al carrer de Is
Caputxins, tot i que mai no
es va fer. Molt rnes
endavant, el pie del 9 d'abril de 1984 va assignar
el seu nom a un carrer que va
comencar a urbanitzar-se el 1990.
Amb motiu de la mort de
Garrell, La Gralla va publicar un suplement
de deu paqines
carregades de
i
acta el

en

seu

manifestacions d'amistat

reconeixement, alabances, records
la seva persona." La Uni6 Liberal,

envers

des d'una

posici6 rnes consolidada iamb fites assolides que ni els
fundadors rnes agosarats haurien pogut
imaginar-se 35 anys abans,

tarnbe ret

homenatge

a un

dels

seus

inspiradors.

Durant aquesta etapa, el nombre de socis de La Uni6
pass a de e52
el 1909 a 1.665 el 1923, i la
poblaci6 de la ciutat, de 7. 293 habitants el
1910 a 8.397 el 1920. EI
pressupost de l'associaci6 tarnbe augmenta:
de 49.322 pessetes a 203.084 en les mateixes dates."
Per fer-nos-en
una

idea

comparativa,

tenir entre la

quarta

direm que el pressupost de I'entitat
part i la meitat del pressupost

La ratio rnes baixa

es va man

municipal.

d6na el 1911, en que els respectius
pressu
postos van ser de 46.294 i 203.445 pessetes; i la rnes alta, el 1922,
en que La Uni6 arriba ales 203.084
pessetes, davant les 246.312 de
es

I' Ajuntament. 84

EI volum

si6 que les

compte

economic
seves

de l'associaci6

activitats

que La Uni6 Liberal

80.

La

81.

Inquietud, 10,

van
no

era enorme

tenir entre la

i revela la repercus

poblaci6.

Cal tenir

Gralla, 68, 27-VIII-1922.
29-XI-1930.

82. La
83.
84.

Gralla, 71, 24-IX-1922.
FARNES, Josep i TINT6, Llufs. Cronice

Vegeu Apenab:

Taula

comparativa

de

en

havia de fer-se carrec d'obres d'infra-

de La Uni6 Liberal de

Granollers, p.

pressupostos Ajuntament,

49-50.

Centre Cetollc i La Uni6

Liberal.
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la lIum

-

8

I'aigua.
alguns
lIers i que en una mateixa cas a podien ser-ne diversos membres de
la familia, aquesta relaci6 de xifres fa pales que la majoria de la po

estructura viaria ni

tampoc de serveis publics

com

0

socis de Is voltants de Grano

Tot i constatant que hi havia

participava directament en les activitats de La Uni6 i que I'enti
disposava, en termes generals, de prou mitjans economics per as

blaci6
tat

segurar el nivell

qualitatiu.

3.3.4. Entre la Dictadura i la

Republica

Amb I'arribada de la Dictadura

constitucionals,

es

se

clausuren centres

suprimeixen algunes garanties
I'en

polftics i sindicats, s'imposa

d'o
senyament en castella, i les associacions catalanistes i algunes
seves
tasques
breres es troben amb dificultats per dur a terme les
normals. La premsa local, fins i tot la propera al reqirn, torna a patir la
centra les
censura. La Uni6 Liberal s'ha d'adaptar a la nova situaci6 i

energies en activitats menys conflictives que les directament
polftiques, en el terreny cultural, esportiu i educatiu. Per descomptat,
va tenir el suport de Francesc Torras, la mal·leabilitat polftica del qual
va donar a l'associaci6 rnes marge d'actuaci6. Sense el seu suport,
seves

l'Escola Neutra

haques

estat

clausurada, tal

com va

passar amb al

granollerf es va mantenir,
moderant, aixo sf, alguns plantejaments ideotoqics i respectant certes
utilitzant
imposicions, com ara els textos en castella, tot i que segueix

tres escoles similars a Barcelona. EI centre

el catala

en

1926 arriba

les
un

explicacions acaderniques i
dels

seus mestres

activitats recreatives. EI

rnes estimats, Joan Montana, pro
Blanquerna. EI 31 de juliol

cedent del moviment educatiu de I'escola

fa la primera colonia d'estiu a Pineda de Mar, una de les
tasques que paral-lelarnent tarnbe cornencava a promoure l'Ajunta
ment de Barcelona. EI criteri de selecci6 dels infants (no hi podien
de 1927

anar

es

tots),

es

feia

rnitiancant

nosticava I'estat de salut. EI
classe diOrna per

a nenes a

un acurat examen

curs

medic que

segOent s'amplia I'escola,

en

diag

amb

una

carrec de Maria Tuset, esposa de Joan

Montana, que poc despres passa

a

dirigir

l'Escola Montessori.

Un dels actes ernblernatics i sfmbol de la cohesi6 de La Uni6 Li
era la commemoraci6 de I'assalt carli. Durant la Dictadura no hi

beral
va

haver celebracions publiques, nornes

una

of rena floral al
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ment del cementiri i una vetil ada
restringida als socis que hi volgues
sin assistir. En I'aniversari de 1930, la
vigflia de la caiguda de la Dic

tadura,

es va convocar una

manifestaci6 fins al cementiri. Torras, que

des de

I'any 27 ocupava altre cop la presidencia de la Societat, va dir
unes
paraules, excusant-se de no allargar-se rnes a causa de la si
tuaci6 polftica. De fet, el permfs administratiu havia arribat a darrera
hera, amb la prohibici6 expressa de fer-hi discursos. Aquesta actitud
cauta va molestar molts dels seus
coreligionaris, que no oblidaven
que el 1928 s'havia desplacat a Madrid amb alguns regidors per com
memorar
censura i

que

al

el cop d'estat. AI marc, Torras es sotrnes
ha de dimitir com a president: era la

a una

moci6 de

quarta dimissi6,

mes

de febrer havia cessat

en

el carrec de

per

diputat provincial

Iloc per al qual havia estat nomenat el 1924,
segons ell, al mar
ge de la seva voluntat-; igualment, havia dimitit com a regidor de I'A
-un

juntament

i

tfbul de la

cas a

com a

cap local de la Uni6 Patriotica." S'arrenca del

ves

consistorial la placa que I'acreditava com a fill predi
lecte i es canvia la denominaci6 del carrer
que portava el seu nom.
Parallelament hi ha una serie de manifestacions contra els
ha

vien donat suport a la Dictadura,
teix I'alcalde, qerrna de Torras."

Aquests

fets

porten

Liberal. La Ifnia

substitueix per

esperonat

nous

possibilista

una

aires
i

qui

a

consequencia

de les

quais

dimi

l'Ajuntament i sobretot a La Uni6
d'equilibri entre corrents oposats se
a

altra de mes radical, que durant el torrisme havia

i denunciat

postures immobilistes sense sortir-se de to.
caiguda de Primo de Rivera, dimiteix el consistori i
se'n constitueix un de nou integrat, la meitat,
pels contribuents de
mes pes i I'altra, pels qui havien obtingut rnes vots abans del
cop, per
tanyents la rnajoria a la Coalici6 Liberal Democrats. Es van succeir di
versos alcaldes nomenats
per Reial ordre entre el primer grup fins

Despres

de la

que, un any rnes tard, es van convocar eleccions. La candidatura for
mada per Republicans Catalanistes i
Esquerra Republicana va obte
nir-hi 13 regidors, davant els cinc de la Coalici6 Granollerina." Macia
va

proclamar el dia

14 d'abril de 1931 la

Republica Catalana

85. La Gralla, 441, 9-11-1930.
86. Vegeu La Gralla, 442, 16-11-1930.
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la Federacio Iberica,

cosa

que

va

-

8

satisfer molt les forces progressis

tes de Granollers.

AI

juny

se

conclou amb

celebra
una

La Unio Liberal

a

un

mfting lIiurepensador, que
despres per al

serie de reivindicacions assumides

tres grups i traslladades

a

l'Ajuntament. Entre altres

coses, es dema

i la confiscacio dels

dels ordes

religiosos
l'expulsio
supressio de subvencions ales festes religioses,
nava

seus

bens, la

la dissolucio del pa
el
bisbat- i la separa
tronat de I'Hospital-Asil -del qual formava part
cio de l'Esqlesia i l'Estat. Aquestes peticions estaven en la linia que
la

majoria republicana

marcava a

L'exaltacio anticlerical provoca
servadors. Una mostra n'es la

la resta de l'Estat.
un

panic entre els sectors con
que organitzen les escoles re

cert

novena

de les escoles laiques, que els
treien molts alumnes. De fet, el nombre de matriculats al centre de La
Unio Liberal havia passat de 50 a 150 en el curs 1930-31. Tambe es

ligioses implorant

la fi de la

simptornatic I'intent d'un
bastidors, pretenia copar

proliteracio

grup de nostalqics del carlisme que, entre
la junta directiva del Centre Catolic el 1931.

Un cop descoberta la conxorxa, els socis mes
tar els

aperturistes

van

apar

conspiradors."

republicanes i catalanistes, i la forta im
plantacio d'Esquerra Republicana entre els socis de La Unio, va mo
tivar la creacio d'una seccio amb aquest nom, els membres de la qual
EI clima de reivindicacions

van

prendre els

locals de l'associacio

com a

propis ivan

col-locar

una

pancarta del partit al balco. En conjunt, els socis van considerar que
aquesta actitud era desproporcionada ivan convocar una junta gene
ral extraordinaria
manera

litic

0

en

que

expressa que

de classe

da seccio,

un

es van

una

(article 3).
any despres

modificar els estatuts per prohibir de
poques tenir caracter po

seccio de I'entitat
Immediatament

es va

dissoldre I'esmenta

d'haver-se creat."

a causa de la vag a
es reuneixen a La Unio Li
Eis
sindicals
rnes
combatius
general.
grups
beral i la Guardia Civil escorcolla tots els que entren al local, pero no

A finals de 1932, I'ambient ciutada s'enrareix

87.

La Gralla, 504, 24-V-1931.

88.

La Gralla, 532, 20-XII-1931.

89.

La Gralla, 555 i 567.
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detecta cap arma. Despres del mfting i ja a fora del local
carreguen
amb duresa contra els grups de manifestants. La Unio Liberal
protes
ta per

aquests fets davant la Generalitat i

en

responsabilitza

I'alcalde

Esteve Camillo."

EI gener de 1934 les eleccions municipals, amb un domini clar de
I'esquerra nacionalista, tenen els resultats sequents: Accio Catalana,

encapcalada per Esteve Camillo, 1.712 vots; el Centre Radical d'A
lianca Republicana, 1.312; Esquerra Republicana, 1.213 i la Lliga
Regionalista, 700. A principis d'octubre Lerroux nomena el nou go
vern, i a Catalunya tenen lIoc una serie de reaccions. EI dia 4 corren
rumors i hi ha confusio a la ciutat, i el 5 s'esten la
vag a general, con
sentida i recolzada per la Generalitat. EI dia 6, passades les 8 del ves
pre, Companys proclama l'Estat Catala i al cap de pocs minuts es ra
tifica la proclama des del balco de l'Ajuntament granollerf. A partir d'a
quell moment, grups nombrosos i descontrolats recorren els carrers i
fan alguns desperfectes en els locals de la Lliga Regionalista, el Cen
tre Radical, el Centre Tradicionalista i la parroquia. Aquells dies, un
grup es fa fort a l'Ajuntament davant la Guardia Civil i un altre de rnes
reduit circula per la ciutat amb un amenac;:ador carnic cisterna pie de
gasolina. EI dilluns dia 8 l'exercit pren a canonades la cas a consisto
rial, els seus ocupants fugen i se substitueix I'alcalde. EI mateix dia
son clausurats els centres d'alguns partits d'esquerra i del Sindicat

Unic,

que teoricarnent estava tancat per ordre del govern.
Tot plegat acaba el dia 10, amb un sal do d'alguns ferits i

tants destrosses

dies

despres,

a

la

cas a

impor

de la vila i ales vivendes

diverses associacions i

particulars

proximes. Uns
telegrames al
per aquells sue

envien

govern demanant I'indult per als condemnats a mort
cessos. Entre els sollicitants hi havia La Unio Liberal, l'Orteo Grano

llen, el Centre Gremial, el Sindicat Musical Granollerf, la Junta d'Es
tudis Histories i

Alguns
la direccio

91. La

Club."

socis de La Unio

participar en els fets descrits, pero tant
van impedir les postures estridents,
conjunt
actituds sindicals i de partit cad a cop rnes radicalitzades.

com

tot i recolzar

90. La

l'Esport

Gralla, 579,
Gralla, 668,

el

van

dels socis

11- XII-1932.
21-X-1934.
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L'educacio escolar es

quest perfode
escoles

religioses

de les

una

de convulsio. EI

curs

tancades i molts

preocupacions

-

8

constants d'a

1933-34 havia
nens sense

cornencat amb les
escolaritzar, de ma

que es va acordar reobrir-Ies amb professors qraduats." AI cap
de dos mesos d'haver-se elegit el nou Ajuntament, s'aproven partides
nera

considerables dedicades
des

30.000 pessetes destina
tres escoles; 2.000 rnes per a material pedagogic;
a

I'ensenyament:

solars per a
a colonies escolars i 25.000 per
Quan el 1936 s'assalten alguns convents, se'ls
a

2.500 per

a

I'institut elemental."

adapta rapidarnent per
populars.
L'escola de La Unio Liberal va anar ampliant el nombre d'alumnes
aixf com les activitats complementaries. A rnes de I'escola de musica,
que funcionava com a seccio independent, el 1930 s'havia inaugurat
un grup esperantista format per alumnes de totes les edats molt mo
condicionar-Ios

com a

escoles

rendiment destacable." Com en anys anteriors, el cen
1.000 pessetes d'ajuda municipal i el 1934, en va
rebent
segueix
rebre 2.000 de l'Estat per a les colonies d'estiu, que des del 1931 no
s'havien fet per la falta de diners. L'octubre de 1936 es tanca aques
tivats iamb

un

tre

despres de 22 anys de mantenir-se malgrat totes les pole
miques, perque els seus professors son nomenats mestres de l'Esco

ta escola,

la Nova Unificada, decretada per la Generalitat.
Durant la Guerra Civil els locals de La Unio Liberal son utilitzats per
a activitats de control obrer, tribunal popular i col-lectes per al front.
Per

raons

obvies, queden restring ides les activitats culturals pero s'hi
es cobren les quotes. Amb I'entrada de

mantenen els serveis socials i

l'exercit alliberador
mena
se

amb les

n'apropia

reus encara

adquirir

92.

en

es

sigles

proscriu

LUL. Se Ii

el local amb tota

exigeixen

fins i tot el

nom

de I'entitat i

tots els bens i la

confisquen
d'irregularitats. Alguns

mena

La Gralla, 611, 24-IX-1933.
La Gralla, 641, 25-111-1934.

94.

Acci6, 5,

I'ano

Falange

socis i he

la restitucio econornica per les accions que

fer-se'n socis.

93.

se

18-V-1930.
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ideologies

EI

pensament social del segle XIX es un trencaclosques on es fa di
I'origen de cad a peca, Alguns trets de les filosofies sub
afloren
en I'ideari 0 fonamenten la praxi de La Unio Liberal.
jacents
La sfntesi filosofica realitzada al segle XVIII per Kant va donar
peu
ales construccions teoriques rnes variades, en funcio dels
problemes
socials, cientffics 0 metaffsics en que els pensadors centraven la se
ffcil identificar

va

atencio. D'altra banda, la

independencia

ricanes i la Hevolucio Francesa

van

oferint pautes de comportament i
dels ciutadans a la vida polftica. La

posar

de les colonies nord-ame
en

multiples
nova

crisi les teories socials,
models de

participacio

orientacio

d'una

positivista i la re
exemptes d'utopia, s'origi

participacio dernocratica, no
teoricopractiques.
Auguste Comte (1798-1857) va crear una sociologia positivista

cerca

nen en

les esmentades fons

que combinava una visio cientifista i naturalista amb unes propostes
moralistes. Ell pensava que les institucions socials podien ser trans

formades, perc

no

establerts, sino

a

rnitiancant

un

enfrontament directe amb els poders

traves de la modelacio previa de les ments dels ciu
tadans i les seves voluntats. EI coneixement cientffic diluiria les con

cepcions teoloqiques que encara perduraven, enfosquint les cons
ciencies i impedint actituds vitals. l.'educacio ciutadana seria una tas
ca permanent, ja que la societat, com els
organismes vius, no es sus
de
canvis bruscos, sino d'una lenta evolucio.
ceptible
Herbert Spencer (1820-1903) insisteix en la complexitat de I'orga
nisme social que amplia cad a cop rnes la diterenciacio de les seves
funcions, d'acord amb unes lIeis d'evolucio similars a les biologiques.

L'especffic
es

de

es que la consciencia, I'esperit transformador,
dels membres (individualisme) i no en l'orqan

Spencer

troba en- cad a

un

col-lectiu. La ciencia

socioloqica ajudara

els individus

a

alliberar-se de

mites i cadenes, qracles al seu valor educatiu i moral.
Les doctrines evolucionistes de Darwin, les primeres

qual
cials,

van ser
van

formulades

repercutir

hipotesis

la contribucio de les ciencies

de forma notable

el factor de lIuita per la

Fourier

qracies

a

en

supervivencia

la

sociologia

i hi

van

del
so

aportar

i els canvis.

(1772-1837) nega I'efectivitat dels intents revolucionaris
recuperant el romanticisme de Rousseau, que no

anteriors i afirma,
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nornes cailluitar contra l'Estat, sin6 que tarnbe s'ha de canviar la vida
quotidiana, sota la guia i I'impuls de la passi6 amorosa.

L'aportaci6 praqmatica de Marx, a rnes de la sfntesi filosoficoso
cioloqica de les doctrines anteriors, va ser la Iluita de classes i la idea
que el proletariat era el motor dels canvis socials.
Proudhon i Bakunin van supeditar el comunisme a una subversi6
radical, que poques acabar amb Deu, l'Estat i els poders establerts.
La incitaci6 a la subversi6 es compaginava amb la fe en la bondat de
la naturalesa humana i la confianca en la possibilitat de I'exercici uni
versal de la lIibertat.

Henaixenca va elaborar un model interpretatiu de la realitat ba
les aportacions de la ciencia i la sociologia de Is dos darrers se
gles, que va tenir grans repercussions tant entre les elits intel-lectuals
La

sat

en

com en

els moviments obrers.

Llufs Calvo ho expressa de la

"Aquest

darrer

(el

sequent:
obrer), enfortit

manera

moviment

al

lIarg

XIX per les Iluites i reivindicacions sociolaborals,
les teories de Darwin i Haeckel -i, en especial, la

va

del

segle

trobar

en

problernatica
als seus plan

del darwinisme social- punts clars de

suport per
que les afirmacions dels cientffics van ser fusio
nades per ratificar el triomf futur, quasi prometeic, de la classe
obrera, en alia que s'ha anomenat cientisme naturalista.

tejaments, ja

Aquests plantejaments tingueren un fort resso en el moviment
anarquista, el qual no va amagar el seu entusiasme pel Pro
qres a partir de la ciencie i per fonamentar les seves teories en
instancies naturalistes.?=

Una de les Ifnies de pensament que va tenir rnes ressonancia a Es
panya a finals del segle XIX va ser el krausisme. Be en sentit estricte

seguidor Francesc Giner de los Hios) be en el
com Hegel, Fichte 0 Schelling, 0 en socio
legs, com Comte i Spencer, el krausisme es va convertir a Espanya
en un moviment de renovaci6 espiritual. Aquesta renovaci6 va tenir
del Rfo i el

(Sanz

seu

,

sincretisme amb filosofs

com a

nucli

l'educaci6, que

va

cristal-litzar

95. CALVO I CALVO, Llufs. L'associacionisme cetet« i la
civil

a

Catalunya.

Ed. EI

en

ciencie,

MMol-L'Agulla, Tarragona, 1991,

a

la Instituci6 Lliure d'En-

Associacions. Cultura i societat

p. 32.
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senyament,

que tenia com a fundadors Hermenegild i Francesc Giner
de los Hies, Salmer6n,
Azcarate, Joaquin Costa i d'altres. EI pensa
ment de Francesc Pi i
Margall, que va influir decisivament en els
corrents nacionalistes
0

(republicans
d'aquell regeneracionisme.
O'una

no), participa

en

gran

mesura

altra manera, el fenomen associacionista
va rebre I'influx
pensament d'aquests i altres filosots. Va haver-hi associacions i
ateneus especificament centrats en I'estudi i la
0

del

reflexi6 filosofica,

cientffica i artfstica, pero fins i tot els
que tenien com a finalitat la de
fensa dels treballadors, es van interessar
per les questions teori
ques, que havien de definir I'estructura de la

nova

lIuitaven.
La Uni6 Liberal

es

funda amb

societat per la qual

objectius d'ordre practic, perc de
desenvolupament d'un pensament adequat
a la realitzaci6 dels seus
objectius dins de la societat en que es tro
ba. No podem dir
que tingui un cos ideologic estructurat i homogeni.
Tot i que en un
principi preten que els diferents grups que la integren
mantinguin la seva propia identitat, des de la construcci6 del local so
cial el 1891, tendeix a la unificaci6 de
criteris i idearis. Aquest proces
tensions
comporta
frequents (republicans, anarquistes, liberals
monarquics), pero s'aconsegueixen uns plantejaments i estrateqles
comunes, tot i que mai no arriben a esborrar-se els perfils de les di
cap

manera

uns

es aliena al

ferents tendencies. En tota la historia de I'entitat
contestaci6 i dissensi6 interna. EI resultat

es

donen actituds de

d'aquest proces es va plas
mar en una linia de
pensament parcel-lari, referit tant a questions teo
riques com practiques, tal com era d'esperar en una associaci6 que
no tenia com a
objectiu interpretar la realitat, sin6 fonamentalment
transtorrnar-Ia.
Entre els plantejaments teorics, el
que es formula amb rnes in
sistencia es el que te a veure amb la ciencia i el
progreso S6n fre
quents expressions com "somos ardientes partidarios del progreso",
"debemos combatir todo cuanto se oponga al
Progreso natural, para
que asf se cumpla la ley de la evoluci6n", "nuestra fe
es en la cien
cia", etc., que semblen un resso de les doctrines
exposades mes
...

amunt. Cal dir que

aquestes formulacions tenien multiples interpreta
nous descobriments cientffics, dels
quais
deduien afirmacions perernptories, com ara que la
pluja, els lIamps

cions. Eis
en

uns

assumien els
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i les malalties responien

disfressaven
processos naturals. Altres,

a

-
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so

ta la capa de la ciencia velles concepcions mecanicistes, doqrnatiques
S'afirma, per exemple, que I'home no es rnes que
i

dernaqoqiques.

ressonan
materia viva constituida per ossos, rnusculs i nervis (amb
formulacions
0
po
E.B.
de
d'
Condillac),
cies de l'estatua de marbre
sitivistes

que l'anima

com

no

perque

existeix

la

podem

veure

ni to

la no-existencia de l'anirna ni del

queden satisfets justificant
cel perque ni el microscopi ni el telescopi

car; 0 es

Aquests plantejaments
sovint tenien

no

una

gran

els han trobat.

teorics s'acompanyaven de propostes que

carreqa

la necessitat d'educar i de

moralitzant. Sobretot es

crear

va

treballar

en

escoles. Hi havia el convenciment

individus i les classes oprimides: "Ilustre
que la ciencia alliberaria els
Altres consignes fan re
mos al ignorante y el servilismo desaparece."

el tipus
ferencia al comportament davant la religi6. Aqui es multiplica
inviolabilitat de la consciencia
de
l'afirmaci6
la
des
de
de propostes,
democratitzadora i antidoqrnatica de les

individual, la reinterpretaci6
doctrines de Crist, fins
norants i que la

ligi6

religi6

seria suplantada,

amor,

justicia,

mena

en uns casos,

igualtat

pau,

de la naturalesa, la

Aquesta

l'afirmaci6 que els 'creients s6n fanatics i
La
desapareixera amb l'avanc de la ciencia.

ig

a

i complementada

en

re

altres, amb
com a

fills

reforcen amb cites,

no

i fraternitat entre tots els

homes,

mare comuna.

d'afirmacions

sempre encertades, de

teoriques

pensadors

com

es

Comte, Spencer, Euken, Ma

i altres de rnes pro
lechot, Taine, Darwin, Marx, Proudhon, Bakunin
Pi i Margall, Ferrer i Guardia, Unamuno,
pers, com Giner de los Rios,
Gustavo de Buen, etc.

Quan les realitats politiques i socials

es

resisteixen ales formula

i fins i tot
teoriques es recorre ales autoritats rnes praqmatiques
de recer
dernaqoqiques. A La Uni6 Liberal, hi ha una primera epoca
de
un
a
la
periode
qual segueix
ca intensa de f6rmules adequades,
avorrits
discursos
vuit anys en la primera decada de segle en que els

cions

i pesats de Lerroux

van

aportar rnes

socis. Des de 1909 hi ha

un

entusiasme que culturitzaci6 als

intent de tornar

a reflexionar

sobre els

classics i les anal isis s6n rnes coherents i menys apassionades.
la
L'eix conductor del pensament de La Uni6 Liberal al Ilarg de
va

existencla

per la

majoria

es

resumiria

en una

serie d'idees

se

basiques, compartides

de socis:
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estan al servei de la

majoria i per
permanencia de
grups ac rates a La Uni6 Liberal hi va predominar la postura
regenera
cionista, amb connotacions burgeses. De fet, va participar en totes les
conteses polftiques, sindicals i sobretot en les
campanyes electorals.
Les organitzacions de base tenen
capacitat per canviar I'ordre es
tablert; perque el canvi sigui I'adequat cal un discerniment afavorit
per
aixo cal reformar-Ios

0

negar-Ios.

Sense excloure la

,

una

instrucci6 correcta.

Mentre aquest objectiu no s'assoleixi,
s'imposa la solidaritat, que
es manifestava amb
I'ajuda mutua entre els socis i I'ajuda desinte
ressada al necessitat, "haciendo el bien como un fin

humano", "ejerciendo

la beneficiencia sin

perfectamente
contraprestaciones ideol6-

gicas", religioses 0 polftiques. L'ajuda als altres es considera una
exiqencra de la naturalesa humana i s'ha de practicar de forma lIiure,
altruista i plaent, "hacer caridad por el placer de
ayudar".
La solidaritat esta
lIigada a un altre principi, la tolerancia. To
lerancia amb totes les debilitats humanes, sense
prejudici de I'ordre,
amb aquells que mantinguin
postures discrepants amb els contrin
cants que defensin de bona fe les seves idees
religioses 0 polftiques,
iamb els seus adversaris. La
practica d'aquest principi no compati
bilitza be amb la tradici6 de
polernlques constants i Iluites polftiques
i sindicals.

En general es
propugna la defensa de valors tradicionals i es con
fessen "am antes entusiastas de la familia", "defensores de las buenas

costumbres" i

"respetuosos

con

la

propiedad privada.?"

Si se'ns permet sintetitzar el mosaic
ideologic descrit, direm que
La Uni6 Liberal
propugnava un liberalisme democratic amb connota
cions utopiques, que s'anava
a una realitat
i can

adaptant

complexa

viant.

96. Eis

fragments

sos a

entre cametes

articles esmentats.

d'aquest apartat

han estat citats

en

eltreball

a

apareixen

en
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L'EDUCACI01

4.1.

L'ensenyament

a

Granollers

L'educaci6 a Espanya es una questio que va estretament
lIigada a
les transformacions que tenen lIoc el segle XIX. La
superaci6 de l'An
tic Heqirn implica una serie de canvis en les relacions de poder entre

l'Esqlesia i l'Estat.
La primera consequencia de la nova situaci6 es el
desplacarnent
de l'Esqlesia en el paper hegemonic que havia tingut en les institu
cions governamentals. Per la seva banda, l'Estat, sense renunciar a
dirigir i controlar la societat, no pot prescindir de l'Esqlesia i intenta
instrumentalitza-Ia.

La Restauraci6 canovista

va

suposar

una

accep

taci6

explfcita de l'Esqlesia com a instrument eficac per mantenir el
poble supeditat, tant a la Peninsula com a les colonies. Aquesta ins
trumentalitzaci6, que sovint encobreix un deixar de banda les funcions
propies de l'Estat, se centra en dos eixos: la predicaci6 dogmatico
moral i l'educaci6 que, de fet, s'identificaven. L'Estat va
descarregar
les seves obligacions educatives a les mans de l'Esqlesia, assignant
uns recursos exigus a
I'ensenyament oficial. EI 1900 dedicava 1,53
pessetes per any i habitant a l'educaci6, en comparaci6 ales 5,6 de
Franca i ales 10 d'Alemanya i la Gran Bretanya.'
Per tal de pal-liar les carencies educatives es van concedir privilegis
als col-leqis religiosos sense cap mena de control
public. La Llei Moya
no de 1857 eximia de titulaci6 la direcci6 i els
professors de les escoles
religioses. EI 1868 es deroga aquesta diposici6, que torna a instaurar
se el 1892; a la
practica, no desapareix totalment fins a la Segona Re
publica. EI 1886, una comissi6 de mestres va a Madrid per protestar
contra aquesta practica, que qualifiquen d'intrusista, i perque el
govern
assumeixi el pagament dels seus salaris, que fins al 1901 van continuar
supeditats a la disponibilitat de les exigOes arques municipals."
1.

Aquest apartat te

una

significaci6

doble: d'una banda, I'ensenyament

de les associacions que protagonitzen aquest treball;
titueix un nucli associatiu que contribueix a marcar les pautes del

primordials

2.

YETANO, Ana. La enseiienze reiigiasa
pos, Barcelona, 1987, p. 65.

3.

EI

Cangast, 41,21-

en

la

Espana

de la

va ser una

de les activitats

psro, ames, cad a escola cons
proqres de la nostra ciutat.

Resteureciot),

1900-1920. Ed. Anthro

XI-1886 i 58, 20-111-1887.
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-

8

veia de bon ull el paper que se Ii assignava en el terreny
perque Ii permetia l'acces rnes directe ales consciencies de

l.'Esqlesia
educatiu

la futura classe
A finals del

dirigent i d'un sector del proletariat.
segle XIX van sorgir alternatives educatives

abast molt redurt i

una

fragil

amb

un

continu"itat. Eren escoles establertes

en

republicans i lIibertaris, que no tenien una planificaci6 uni
ficada i que es mantenien qracles a I'entusiasme de Is seus membres;
competien amb les institucions estatals i de l'Esqlesia sense tenir cap
els centres

suport oficial.
Aquestes escoles volien

seguidors de I'adoctri
nament de I'ensenyament religi6s i proporcionar-Ios armes intel-lec
tuals i morals per assolir els seus ideals. L'objectiu era alliberar I'indi
vidu de Is fantasmes de la propia consciencia i de l'opressi6 dels po
derosos. L'educaci6, concebuda com una dessacralitzaci6, adquiria
una dimensi6 paradoxalment salvadora i proselitista.
En el context d'aquest ensenyament alternatiu sorgeixen institu
cions educatives amb una bona planificaci6 d'objectius, rnetodes, pro
grames, lIibres de text, biblioteca, estudi fora de les aules, etc. Aquest
es el cas de la Instituci6 Lliure d'Ensenyanca fundada per Francesc
alliberar els

seus

Giner de los Rfos el 1876 i l'Escola Moderna fundada per Francesc
Ferrer i Guardia el 1901, que van esdevenir paradigma de moltes al
tres escoles.

La situaci6 de
dels

seu

entorn

I'ensenyament a
catala i espanyol.

Granollers te carencles similars ales
EI 1903, el director del Casino, Dio

dirigir a I'alcalde per comunicar-li que els membres de la
s'avergonyien que el 60% dels granollerins fossin anal
i
va
demanar-li
fabets,
que es resolques amb rnes mestres i escoles.'
EI mateix dia un periodic publicava la lIista de vuit escoles premiades en
un concurs escolar, donant el protagonisme al prestigi dels propietaris i
nfs

Puig,

seva

es va

instituci6

als rnetodes educatius ni tampoc al rendiment dels alumnes."
Eis anys 90, el Cot-leqt de Sant Francesc tenia una secci6 per a
nens i una altra per a nenes que mantenia l'Ajuntament. Tot i els

no

pocs

mitjans economics,

la

del mestre Antoni

Espf,

12-VII-1903.

4.

EI

5.

La Veu del Valles, 343, 12-VII-1903.

Conqost, 874,

figura
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fessional molt competent, director de
l'Escola de Segon Ensenyament des
que

fundar-se

va

el

1868

fins

al

1874, i cespres des de 1885 fins que

morir, I'any 1909. Generacions de

va

granollerins
seves

natge

que

classes
a

la

passar per les
rendir un home

van

van

seva

dedicacio i saber fer."

Aquest col-Ieqi tampoc
les

menors

a

fins

i

tot

clausurar. Eis franciscans

intenten cobrir el buit deixat i

el 1917 ho

aconsegueixen.

l'Ajuntament
el

i

intrigues polftiques

I'arriben

Iliura de

es

centre

torna

a

s'instal-la

EI 1920

fer-se'n carrec i
l'Escola

a

del

Treball.
A

Caricatura d'Antoni Espi

continuacio, donem

provisional

de centres

una

relacio

educatius, la

data

aproximada d'aparicio i el tipus d'ensenyament. La majoria de
les dades apareixen disseminades en la premsa local amb motiu de
celebracions festives, conflictes, obertura de matrfcules, etc. Altres
estan preses de lligalls de I'AHMG i de I'HMJMG.
-Centres municipals:
1868-1909. Col-Ieqi de Segona Ensenyanya
(passa per diverses etapes fins a ser reconstitu'it
1886. Col-leqi de Sant Francesc
1889. Col-Ieqi de Sant Tomas
1903.

Col-leqi
Grup

1920)

de Parvule

1914. Academia
1919.

el

Municipal

de Tall

Escolar Pereanton

1920. Escola d'Oficis i Industries Locals
1920. Escola Publica de Nens de M. Arisa

6.

La

Gralla, 19,

11-IX-1921.
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-Centres d'institucions

religioses:

1883. Escola Nocturna del Centre Catolic
1886.

Col-leqi
1900. Col-leqi
1904. Col-leqi
1905. Col-Ieqi
(germanes de
1905. Col-Ieqi

de Sant Joaquim

(parroquial)
de la caritat)

(carmelites

dels Pares Franciscans

Josep (germanes franceses
Hispanofrances
Escoles Cristianes)

de Sant

de

Cluny)

Comercial
les

dels Germans Maristes

1916. Escola Antoniana

(fanciscans menors)
(franciscans menors)

1918. Escoles de l'Ave Maria

-Centres d'institucions laiques:
1885. Escola de l'Ateneu Obrer Democratic
1903. Escola Racional i Cientffica
1904. Escola Laica de Nenes de P. Sanabra
1913. Escola de

Vespres

de La Uni6 Liberal

1913. Escola Neutra de La Uni6 Liberal
1915. Escola de Musica de La Uni6 Liberal

Grup d'Ensenyament Lliure
(estudiants radicals del grup editor
1918.

-Centres de

de

Renovaci6)

particulars:

Col-leqi del Sag rat Cor
(confessional, dirigit per Modest Garcia)
1897. Col-Ieqi de Nostra Senyora dels Dolors (confessional)
1887.

1900. Escola del Centre Catala
1903.
1903.
1903.
1903.
1903.
1903.
1904.

Col-leqi
ColIeqi
Col-leqi
Col·legi
Col-leqi
Col-leqi
Col-leqi

de
de

Josep Aisina
Josep Anglada (segueix

el

1922)

de Dolors Borrell
d'Eufrasia Bonet
de Montserrat Soler
d'Elvira Torres
de Rita PinarF

1904. Academia

Segarra

1905.

Escolar Catalanista R. Llull

Agrupaci6

1906. Academia Arumi
1915.

(rnusica)
Col-leqi Blanqueig (ensenyament actiu)
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Colleqi de Carme Pinies
Col-leqi d'Encarnaci6 Esteve
Colleqi de Josepa Puig
Col-leqi de Maria Kaiser Academia Francoespanyola
-

EI 1906 s'arriba

a un acord
perque totes les escoles publiques ofereixin
gratu"itament de set a nou del vespre per als mes grans de 15 anys."
precarietat de les escoles nacionals el 1918 estimula I'industrial

classes
La

Genis Pereanton
un

a

fer

una

grup escolar amb el

donaci6 de 100.000 pessetes per construir

nom

del

seu mecenes
que es va inaugurar
I'any 1919, tot i que per falta de mobiliari no es van cornencar les clas
ses fins a
I'any sequent. EI 1925 esdeve escola graduada i va ser el
primer centre educatiu mixt de la ciutat."
L'ensenyament privat el formen centres de l'Esqlesia, academies
particulars i I'escola laica. Eis primers pertanyen a ordes religiosos esta
blerts a finals del segle XIX i
principis del XX. AI voltant del 1900 i rnes
endavant, cap a11920, sorgeixen -aprofitant la demanda que n'hi havia
una serie d'acadernies i escoles
particulars d'estudis complementaris 0
cultura general. L'ensenyament laic
que, a partir de 1883, promovien els
grups republicans, s'inicia a l'Ateneu Democratic; despres s'esten a d'al
tres centres republicans i, finalment, a La Uni6
Liberal, el 1913.
Tant I'escola oficial com les
laiques donen una gran irnportancia a la
celebraci6 d'examens publics a final de curs, amb l'assistencia de les au
toritats ciutadanes i
representants de Is grups politics i culturals. Eis colle
gis religiosos, en canvi, participaven nomos de tant en tant en
exposicions
de treballs escolars -una
practica, d'altra banda, generalitzada- aixl com
en concursos literaris sobre temes
d'acord amb la seva ideoloqia."

7.

Rita

Pinart,

mestra

d'ensenyament superior, va fundar un colleqi d"'ensenyament modern" per a
benestants, de manera que el Colleqi de les Carmelites va perdre les seves
preuades". Segons el testimoni del fill de Rita Pinart, el music compositor Josep

filles de families

i

"alumnes mes
M.

Ruera, les germanes carmelites i el rector van fer una campanya contra la nova escola amb
rnetodes poc etics, EI proces va acabar arrumant la familia de la fundadora. EI
col-leqi, no obs
tant aixo, va seguir oferint el seus serveis
I'any 1917. (TINTO i D. VENTURA. "Entrevista con un
hombre enamorado de Granollers". EI Correa Catalan. Valles

Josep

M. Ruera

i

RA.

especial, 5·XII·1971;

J.M. RUE·

Pinart, music, 1900·1988, mecanografiat, HMG. Reg. nurn. 1.021.

8.

La Raz6n, 149, 17·VI·1906.

9.

Renovaci6, 70, 24·111·1918; La Comarca, 335,18-10-1919.
Congost, 873, 28-VI-1903; La Estaca, 1, 12-VII-1908.

10. EI
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Vegem

s'estructuren

com

d'ensenyament,

8

com

defensors i detractors

teoriques que

evolucionen i les reflexions
van

centres

aquests

-

en

formular.

4.2. Les escoles

laiques

4.2.1. L'Escola Laica Atenefstica
Des de les Corts de Cadis" l'educaci6 es converteix en una de les
reivindicacions -no exemptes de misticisme- dels obrers. Les idees

romantiques

juntament amb la identificaci6 hegeliana
arriben a Espanya a traves del pensament de

de la ll-lustracio

de realitat i racionalitat

havia
Bakunin. EI domini d'allo racional, i especialment de la clencia,

de

produir

una

transformaci6 de la

societat,

on

regnaria I'harmonia, la

la mal·leabilitat de la naturalesa

Alhora s'accepta
d'un
perfeccionament progressiu a traves de I'educa
humana, capac;
fos a I'escola 0 en qualsevol altre context social i institucional
ci6,

justfcia

i la

igualtat.

ja

de la Revoluci6 de 1868, coincidint amb el primer
Internacional celebrat a Brussel-les, es perfilen les linies

adequate." A partir

conqres

de la

de la pedagogia racionalista, concretada en I'ensenyament integral,
de les capacitats humanes:
que estimula el desenvolupament
centres
intel-lectuals, ffsiques, manuals, professionals, etc. Eis pocs
d'estat
obrers que havien muntat escoles s6n clausurats amb el cop
moviments
dels
I'entorn
lIiurepen
a
de 1874 i no es fins al 1880 que,
sadors i anticlericals, sorgeixen les escoles racionalistes i laiques.?

Eis
manda

politics

de la Restauraci6

popular

de l'educaci6,

van

intentar capitalitzar aquesta de

fent promeses d'escolaritzaci6, tot i que la

la reforma de sistemes i

rnetodes,

potenciaci6

no van ser

iniciativa

dels governants, sin6 de les bases."

11.

L'article 5 de la Constituci6
ria acmes

12.

13.

a

preveia

I'exercici dels drets

que a

com a

partir

de 1830

"ninqu

que no sabes

lIegir

0 escriure se

ciutada".

Ed.
Vegeu ALVAREZ JUNCO, Jose. La ideologia politica del anarquismo espetiot (1868-1910).
Siglo XXI, Madrid, 1976, p. 64 s.
tradici6n del pensamiento educativo li
Vegeu MONES i PUJOL-BUSQUETS, Jordi. Ferrer en la
bertario. Ed. Icaria, Barcelona, 1977, p. 16 s.
Tragica, p. 45 s. ; VILAR, P. Historia de

14. CONNELLY, J. La Semana

Espana,

p. 107
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Sirnultaniarnent
Moderna

es van

a la Instituci6 Lliure
d'Ensenyament i a l'Escola
fun dar escoles de base entorn als ateneus i
centres

republicans.
A Granollers

se sap de l'existencia de diverses
escoles laiques: la
de l'Ateneu Obrer, l'Escola Racional i
Cientffica, La Nova Humanitat,
i tarnbe es parla de dues, 0
potser tres, escoles successives

diferents

entre 1885 i 1913 que s'identificaven com
l'Escola Laica.

L'Ateneu Dernocrata

Republica s'estableix com a entitat oficial e11883.15
president n'es Dionfs Puig, astronorn i escriptor, membre de la
tertulia EI Congost,
expresident del Casino i soci de la CAOV. Entre
els vocals hi ha
Miquel Net, republica que el 1893 entra com a regi
dor a l'Ajuntament junt amb Esteve Garrell i
Josep M6ra Fluviach,
EI

membres de La Uni6 Liberal.
En I'article primer dels estatuts,

aprovats pel Govern Civil el 12 de
febrer de 1883, s'estableix com a
"principal objeto la propaganda le
gal de las doctrinas republicanas y la propagaci6n de la instrucci6n ili
mitada a la clase obrera". Es
propugna tam be que se celebrin con
terencies

polftiques, literaries i artfstiques amb frequencia (art. 2).
concret de I'ensenyament es
parla de I'obertura de
"catedras" gratuHes (art. 4, 45 i 46). Hi tindran acces tots els
socis,
els seus fills i familiars amb
qui convisquin (art. 7), pero es podra
prohibir I'entrada a tot aquell que no guardi el silenci 0 no es cornpor
ti amb prou correcci6 (art.
47). L'escola propiarnent dita es va establir,
amb un programa
permanent, entre 1883 i 1885. Un dels primers
En el

terreny

mestres carisrnatics

va ser-ne

Llufs Castella Sanabra, fill de Paulina

Sanabra, posteriorment condemnat i exiliat. EI seu enterrament, fet
segons el ritu laic, va ser un homenatge a la seva tasca."
Suposem �ue es la mateixa escola que Pere Sola cita com l'Es
cola Laica establerta

a

Granollers entre 1885 i 1891,

Confederaci6 Escolar de Gabarro."

15. Arxiu Historic

Municipal,

tuts.)
16.
17.

sal a 3,

carpeta Societats. (Es

conserven

dues

integrada

copies

dels

primers

Ei Democrete, 10,4-1-1914
SOLA, Pere. Francese Ferrer i Guardia i I'Escola Modema. Ed. Curial, Barcelona, 1978, p.
(En la paqina 200 cita tarnbe "l'Escola de la Cornissio d'Escoles Laiques" que va funcionar

Granollers

el1889.)
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EI 1892 I' Ateneu apareix
Ensefianza

Popular

cipals promotors
professor

a

y Libre" i esta

la Asociacion de la

"protector de

com a

8

-

en contacte est ret

amb

un

dels

prin

Barcelona de I'ensenyament laic, Odon de Buen,

natural, lIiurepensador, mace i repu

universitari d'historia

blica centrista de la Ifnia de Salmeron. Aquell mateix any s'esperava
I'escola de l'Ateneu, juntament amb Llu
que assistis als exarnens de
i Lliure, i Salas
nas i Pujals, de l'Associacio d'Ensenyament Popular
EI Radical. A darrera hora
arnbdos dinamitzadors del

periodic

Anton,

Odon de Buen

no

hi

va

poder

anar

i

va

enviar les

seves

excuses."

de La
EI mestre Carreras -durant molts anys, tarnbe, secretari
l'Ateneu.
Unio Liberal- dirigia, en aquesta epoca, I'escola de
exarnens
Des de 1886 l'Ateneu organitzava, amb molt entusiasme,
tenien interes a demostrar els progressos dels

publics; els promotors
alumnes, aixf

com

l'orientacio i

plantejament

dels

continguts

basats

en

"Ia moral mas pura"."
La celebracio de festes

joria

allocal de La

Unio,

laiques

eren

i les vetllades literariomusicals, la

Sembla que I'any 1894 el centre educatiu va tenir
locals (tot i que no hi ha cap confirrnacio posterior de

senvolupar

els

ma

altres activitats destacades de l'escola."
un

de

problema

com es van

de

fets):

"Tratose de instalar,

a

primer piso de
dirige nuestro amigo y

la brevedad posible,

en

el

(de L.U.L.) la escuela libre que
el
consocio
aventajado profesor D. Jose Carreras.'?'
este local

EI 1895 els exarnens

publics

de l'Escola Lliure de l'Ateneu Obrer

feien als locals de La Unio Liberal, amb

Segons sembla, ntnqu

no

Josep

dubtava del

be els sectors ultracatolics I'acusen de

18.
19.

nivell

seu

no

homes per fer-los utils a la societat, amb
qio, i afegien que els seus alumnes eren

Carreras

poder

un

encara

es

de mestre."

d'aprenentatge, si

educar ni formar els

ideari al marge de la reli

carn

de presidi."

Congas!, 326, 29-V-1892 i 327, 5-VI-1892.
25-XII-1887; 134,
EICongos!, 10, 11-IV-1886; 89, 16-X-1887; 90, 23-X-1887; 92, 6-XI-1887; 99,
EI

Eco de La Union
26-VIII-1888; 326, 29-V-1892; 327, 5-VI-1892; 475, 476, 23,30-VII-1895;
Liberal, 1 ,9-VII-1893; 2, 22-X-1893; 3, 28-1-1894.

Conqost, 48,

49, 9,16-1-1887; 268, 5-111-1891; Eco de La Union Liberal, 2, 22-X-1893.

20.

EI

21.

Eco de La Union Liberal, 4, 22-VII-1894.

Conqost, 475,

23-VII-1895.

22.

EI

23.

La Comarca, 312, 26-IV-1919.
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i alabada per

altres, no quedava al marge de
polftica local. Per exemple, el fet d'anar 0 no als exarnens podia ser
un signe d'alineaci6
polftica. EI 1892 hi assisteixen representacions
dels partits "verdaderamente dernocratlcos"> i el 1895, en contra de
tot pronostic, no hi va anar cap
representant municipal."
uns

la

Entre 1896 i 1903 amb prou feines es tenia notfcia de com funcio
i de les activitats que feia, coincidint amb I'inici del control
per
de
Is cacics de La Uni6 Liberal i de l'expulsi6
part
dels socis.
nava

EI

de I'entitat, Joan Gou, i el secretari,
peces clau d'aquest control.

president

ser

En

una

Liberal

carta oberta firmada per diversos

EI

d'alguns
Josep Carreras,

republicans

van

de La Uni6

desautoritzaven els comentaris de
publicada
Congost,
se'l qualificava de mestre laic i d'haver-se venut als cacics.
a

es

Carreras,

"Ouizas por 100 duros que V. cobra y que nosotros tambien pa
gamos, que V. si tiene la escuela que tiene se la debe a noso
"26

los

republicanos
L'expressi6 "tambien pagamos"
tros,

a

...

el 1903 Carreras cobra

com a

sembla que fa reterencia al fet que
com a secretari de La Uni6

mestre laic i

Liberal. 27

Alguna cosa no devia anar prou be, ja que no es mencionaven
exarnens ni festes de fi de curs, si be un article aparegut a La Raz6n
dada: la continuitat d'una escola laica per a nenes.
que s'exposen les caracterfstiques de I'ensenyament

aporta

una nova

En

text

un

en

laic i del confessional, hi lIegim el sequent paraqraf:
"Dona Paulina Sanabra de grata memoria para el pueblo de
Granollers, valiente y despreocupada, que regent6 durante un
buen

perfodo

de

tiempo

ra el 2.5 del corriente

Aquesta

mestra de

nom

la escuela laica de esta Villa, celebra

unos

exarnenes.?"

Francesca de Paula,

oriqinaria

del barri de

Gracia, arriba a Granollers a principis de segle i aviat es guanya la sim
patia de la poblaci6. Com el seu fill Llufs Castella, fa de mestra a I'es
cola laica. Tots dos s6n enterrats al mateix nfnxol del cementiri civil.
24.

EI

Congost, 326,
EICongost, 476,

29-V-1892.

26.

EICongost, 891,

22-XI-1903.

27.

Vegeu

25.

EI

28. JANER i

30-7·1895.

Mosquit, 17, 10-XII-190S.
BOIX, F. "Preparando el porvenir",

La Rezon, 16, 19-111-1904.
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Tot i que en aquesta epoca tan critica no va funcionar de
regular, I'escola era present al pensament republica.

-

8

manera

4.2.2. L'Escola Racional i Cientlfica

L'abril de 1903 l'atenci6 informativa

I'ocupa

la fundaci6 d'una

esco

la laica, I'anunci de la seva obertura immediata i la formaci6 de la plan
tilla de professors." Es tracta de l'Escola Racional i Cientffica i la cre
aci6 d'una biblioteca lIiure, instal-lada a Can Mariano. Aquest centre
havia estat la seu dels antics federals, i ara ho era de la Uni6 Republi
la Federaci6 Republicana promoguda per Lerroux.
Corral, Janer (alies Clar i Net) i Subirat en s6n nomenats professors.
L'Associaci6 Escolar de l'Extensi6 Universitaria de Barcelona envia

cana, adherida

a

Gonzalez de Suso y Sanz com a representants a I'acte fundacional."
Un mes despres, Joan Llad6, candidat a diputat per la Coalici6 Re
publicana, pronuncia una conterencia al centre d'Uni6 Republicana
amb el titol L'educaci6 de I'obrer

a

treves de

amb

I'ensenyament lliure,

una assistencia que va desbordar les previsions dels orqanitzadors."
Aquesta escola sembla una continuaci6 de la de l'Ateneu, ja que

totes dues tenen la mateixa

coincidencia de dates
nals de 1903 i

mitjans

ens

ideologia

i els mateixos fundadors. La

fa dubtar si es la mateixa escola que

de 1904

dirigeixen respectivament Josep

a

fi

Ca

Sanabra, 0 si, en canvi, s6n dos centres diferents.
Una altra dada, de caire no local, encara ve a complicar rnes les co

rreras

ses.

i Paulina

EI Boletfn de la Escuela Modema

publica

una

Ilista de filials entre

les quais hi ha una delegaci6 a Granollers amb el nom de La Nova Hu
manitat, que utilitza els mateixos lIibres de text que l'Escola Medema."
Ni en la premsa ni en els arxius locals hem trobat referencia a cap
escola amb aquest nom; La Raz6n, pero, organ d'Uni6 Republicana,
parla dels rnetodes i lIibres de l'Escola Moderna.
Vistes les connexions entre el

periodic

La Raz6n, Lerroux, Od6n

de Buen, Ferrer i Guardia i l'Escola Moderna,

29.

EI

30.

EI

31.

Congost, 862,
Congost, 863,
EICongost, 868,

32.

FERRER i

podem

suposar que els

12-IV-1903.
19-IV-1903.
24-V-1903.

GUARDIA,

F. "La Escuela Moderna". Boletin de la Escuela

Modema, 30-VI-1904,
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la mateixa escola, que tindria
Una altra hipotesi menys
es que l'Escola Racional de Can Mariano es quedes com a

seccio de

una

del teixit associatiu

probable

i

nens

una

altra de

a

nenes.

simple projecte 0 que funcionessin quatre escoles alhora.
EI Valles (II), periodic autonomista, dona fe reiteradament, e11906,
d'una serie de conferencies de caracter cientffic, literari i costumista
que se celebren a l'Ateneu Obrer, on, segons diu, hi ha tambe una es
cola que te una gran acceptacio i nombrosos alumnes, a la
qual I'A
juntament havia "cedido mesas y encerados"." Ens va semblar es

trany que

positiva

un

periodic

lidaritat Catalana els
socis

conservador dones aquest tipus de notfcia tan
seva defensa incondicional de So

d'un centre laic. Potser la

republicans,

va

induir

a

informar aixf d'una activitat de Is

tot i que el 1905

didat ales CortS.34 Uns

mesos

van

presentar

en

solitari

seus

un can

abans havia informat tarnbe del

princi
inteqracio de l'Ateneu Obrer i del Casino."
Una interpretacio coherent seria la sequent: l'Escola Atenefstica di
rigida per Josep Carreras es rnante fins al curs 1903-1904, com la de
nenes que dirigia Paulina Sanabra. L'Escola Racional i Cientffica seria
la mateixa que Ferrer i Guardia identificava com a delegada de l'Esco
la Moderna, que amb els professors assignats en el moment de fundar
pi d'acord

per

a

la

amb d'altres,

mantindrien la que La Raz6n denomina escola lai
ca, entre 1904 i 1907. La dissotucio de l'Ateneu Obrer, el maig de 1907,
0

se,

comportaria, probablement, la supressio
Pensem que, a partir d'aquelia data,
der continuar ales escoles
cies que

laiques, a
republicans

rebre dels grups
de La Unio Liberal.

va

de I'escola que sostenia."
el mestre Carreras no va po
causa de les repetides den un
per la

seva

implicacio

als

problemes
Es probable

que des de 1883 fins que va fundar-se I'escola de La
el
hi
Unio,
1913,
haques hagut una escola laica amb dues seccions

adaptant als nous corrents pedagogics i
alguna interrupcio 0 be que va perdre interes informatiu
I'any 1900 i entre 1908 i 1912. En aquest darrer perfode
que

33.
34.

35.
36.

es va anar

que va sofrir
a I'entorn de
va

ressentir-

EI Valles (11),1, 5-V-1906.
Vegeu l'apartat Eleccions generals.
EI Valles (II), 23,7-X-1906.
La

Rezon, 179,

26-V-1907.
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se

Traqica,

van

cional, juntament amb la
i la falta de

8

Catalunya: despres de
clausurar-se 122 centres. Aquest cop institu
falta de titulaci6 de la majoria de Is professors

de la crisi de les escoles racionalistes

la Setmana

-

mitjans economics,

va

a

tot

deixar els centres

en

molt mala si

tuacio."
Entre 1904 i 1908 La Raz6n

fent-se resso de I'escola laica i

deixat per EI Congost
defensant la seva pe

agafa el prestigi
publicant articles

En aquest terreny te dos col-laboradors: Francesc Janer i
Boix, mestre de l'Escola Racional i Cientffica, que signa amb el
pseudonirn CIa t-i-Ne t, i Antoni Torruella, ambd6s militants anticleri

dagogia.

cals.

Sengles

ment laic i de

articles teoritzen sobre les excel-lencies de I'ensenya
com era

de

perniciosa

l'educaci6 confessional, que fins

i tot envaeix els centres estatals:

"Desgraciadamente la ensefianza oficial no se aparta mucho de
la religiosa, en ella tambien abundan sus mitos y rutinarisrno"."
A proposit dels republicans que envien els fills a co! legis reli
giosos, proposa:
"Fundemos y protejamos escuelas libres y modernas, para en
un plazo corto esos anticlericales, hoy protectores de la frailo
cracia,

del error en que viven.
la luz de la ensefianza libre y racional al

se convenzan

Opongamos

oscuran

tismo reinante.

iViva

la ensefianza Iibre!"39

Un article

sense

firma fa reterencia

a un

altre

objectiu

de I'edu

caci6 laica:

Republica, que se aleje al nino del trabajo, y se abran
el
las
puertas de la escuela, donde no solo aprenda una
para
verdadera religi6n, la del deber, sino que con el desarrollo de la
"Quiere la

ponga en condiciones de hacer un trabajo mas
productivo y de convivir y amar la idea de su patria"."

inteligencia

37.

SOLA,

se

Pere. Las escue/as raciona/islas en Gala/una, 1909-1939.

Tusquets Ed. Barcelona, 1978,

p.38-687.

"Preparando el porvenir", La Rezon, 16, 19-111-1904.
TORRUELLA, A. "Para los pobres de espiritu". La Bezon, 157, 15-XII-1906.
40. "La Republica y el problema social". La Rezon, II, 5, 2-1-1904.
38.

Clar- i- Net.

39.
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ideologic

i social

A Granollers predominen els centres
dirigits per religiosos, i sem
bla que els estatals
tampoc es lIiuren de la intluencia clerical. Eis
mestres, mal pagats, son vulnerables ales influencies dels cacics
i,
als centres religiosos, la majoria no tenen la titulacio

adequada

i fan

de mestres per "el mere hecho de vestir cierto habito"."
Aquest
diagnostic coincideix amb el del primer nurnero, I'any 1908, del 80letfn de la Escuela Moderna, on es
parla dels mals de I'ensenyament

reliqios i es felicita que l'Estat no atengui rnes que una cinquena part
poblacio escolar, ja que els rnetodes i continguts que promou
son tan deplorables com els de I'escola
reliqiosa." J. Connelly fa una
retlexio semblant de la situacio de
I'ensenyament estatal i de I'intent
de regular per lIei la titulacio dels mestres, materials i
programes edu
catius, objectiu que, per la falta de recursos, s'assoleix parcialrnent."
L'escola laica vol fer aportacions en tots els ambits. Eis estatuts de
l'Ateneu indiquen que I'ensenyament s'orientara tant als socis
(adults)
com als seus fills i
familiars, per pal-liar I'analfabetisme existent entre
grans mai escolaritzats i petits que van haver de deixar I'escola per
de la

a

posar-se

Segons
"De

treballar.
La Raz6n
19

tracta d'un

es

millones

11.874.890, que

de

no

problema nacional:
que tiene Espana,

habitantes

saben leer ni escribir

...

Por

hay

eso somos es

clavos del Vaticano y los
als
se

vagamundos de los frailes [referencia
Franca 0 repatriats de les colonies]
nosotros invadiendonos a Esparia"."

religiosos expulsats
ensefiorean de

En totes les reterencies que

de

es

fan

a

I'escola laica destaca I'element

ideologic. Quan, per exemple, pari en del desenvolupament de la
intelliqencia no es pot entendre unicament com una alternativa a ensen
yaments acrftics 0 doctrinals, sino que mots com in tet- ligfmcia, cultura 0
prooree adquireixen una dirnensio salvadora, redemptora i alliberadora.

41.
42.

43.
44.

EI
Congost, 41, 21, XI, 1886.
Vegeu COLOMINAS, J. Boletin de la Escuela Modema. Ensenanza Cientifica
d'Albert Mayol, Tusquets Ed., Barcelona, 1978, p. 270·275.
CONNELLY, J. La Semana Tragica, p. 46.

La Rezon,

y Racional. Edici6

13,27·11·1904.
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EI messianisme educatiu abunda als discursos electorals. J. Con-

nelly

sintetitza aixf el caracter utopic i populista:
"La creencia casi mftica de que la educaci6n liberarfa a los
obreros invadi6 los manifiestos de la Primera Internacional en

en

obrero espafiol. Durante
y tarnbien los del movimiento
la Restauraci6n, los politicos que deseaban hacerse con los vo

Espana

tos obreros inclufan

siempre

en su

programa

alguna disposici6n

para las escuelas"."
Entre 1904 i 1908, La Raz6n deixa constancia de les relacions
I'escola laica de Granollers i l'Escola Mo
que mantenen entre elles
centres
derna i altres
laics; per exemple, acusa recepci6 dels qua
la tierra, d'Eliseu Reclus, editats per l'Esco
derns sobre EI hombre
y
la Moderna de Barcelona" i de EI Boletin,

una

publicaci6

cientificoli

Geltru."
teraria, organ de I'escola lIiure, que es publica a Vilanova i la
l'Assem
a
fa
de
alhora
corresponsal,
Tarnbe, envia un delegat, que
Po
blea d'Ensenyament Racionalista, que se celebra a la Casa del
ble de Barcelona, per iniciativa de Lerroux. EI missatge de I'assem
blea

va ser

la necessitat de defensar-se del clericalisme, que prete

nia destruir I'escola laica."
En
seva

un

article titulat Ferrer i Nakens, el

mostra la

posada en Ilibertat de Ferrer i Guardia, i la
quedi retingut a la pres6. AI mateix temps, aprofi

satisfacci6 per la

menta que Nakens

ta I'esdeveniment per exaltar el

la

periodic granollerf

seva

adhesi6

magisteri

d'ambd6s i manisfestar-Ios

ideoloqica."

EI funcionament de les escoles laiques granollerines en aquesta
ve marcat pel pensament racionalista de liberals i progressis

epoca

tes durant el

i per la intluencia de I'anarquisme lIibertari que
traves de l'Escola Moderna. Entre el professorat hi

segle XIX,

arriba, sobretot,

a

Carreras i anarquistes

ha

republicans

45.

CONNELLY, J. La Semana Tragica, p. 45.

46.

La Raz6n, 132, 30-VI-1906.3

47.

La Raz6n, 181, 9-VI-1907.

48.

La Raz6n, 138, 18-VII-1906.

49.

La Raz6n, 182, 16-VI-1907.

com

com

Janer.
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4.2.3. L'Escola Laica de La Uni6 Liberal
En els

doni

estatuts

primers

preferencia

a

(1887) es demana a la junta de govern que
la creaci6 i sosteniment d'escoles
d'ensenyament

Iliure per a ambd6s sexes (art. 3). En el
projecte de construcci6 del 10cal de I'entitat, redactat per Esteve Garrell i
aprovat el 1889, hi havia
una partida de mil pessetes destinades a I'escola lliure. Tots

aquests

primers passos, pero,

no es

refermen fins que La Uni6 Liberal queda

lliure del control dels cacics i accedeix

bres histories de l'associaci6,

a

la

presidencia

dels

un

mem

Vallhonesta.

Ignasi
maig de 1911 es reparteixen uns impresos exposant el
projecte. EI 4 d'agost de 1912 I'assemblea general autoritza la junta
preparatoria perque I'executi i el 28 de setembre de 1913 s'inaugura
EI

de

mes

I'escola amb 41 alumnes. Parallelament funciona
na amb trenta alumnes, que
potser va ser la

una

escola noctur

prolongaci6

1906 per

a

majors

L'escola tenia

de 15 anys amb

una cura

maxima

un
en

horari de 7
la

a

preparaci6

9 del

de la de

vespre."

d'elements mate

rials, tecnics i didactics, segons les concepcions pedaqoqiques mes

avancades

de

l'epoca:

"Las condiciones

hiqienicas del local son excelentes y los libros
que serviran de texto son obra de los mas ilustres pedagog os de
la actualidad; algunos de ellos desconocidos en la mayor parte
de nuestras escuelas actuales. EI menaje, se
en
mer

terrnino de 30

pupitres bipersonales,

compone
pri
colecci6n de laminas

de Historia Natural, colecci6n de mapas de Vidal de la Blanche,
aparato este que llama la atenci6n por reunir todas las condi
ciones que

se

puedan desear, esferas,

cuadros alusivos al al

coholismo, aparatos de sistema rnetrico, etc. todo ello, de ultima
y esplendida creaci6n, en 10 tocante a la pedagog fa. Sequn ma
nifestaciones del Profesor, este tiene el

prop6sito

de

organizar

excursiones escolares, para que al propio tiempo de explicar y
aprender en el seno de la naturaleza aquellos conocimientos
que

son

imposible comprenderse con claridad en el aula,
pequefios escolares"."

para el desarrollo ffsico de los

50. La

Bezon, 149, 17-XI-1906.

51.

Opinion, 48,

La

21-1X-1913.
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A principis de setembre de 1914 I'escola prirnaria de La Uni6 Libe
ral tenia 60 alumnes i la nocturna, 43; al desembre, la xifra arribava
52

als 69 i 68 respectivament.
Des del primer curs, I'escola
mens

litars.

s'incorpora

la tradici6 de fer exa

a

publics en presencia de les autoritats municipals, judicials i mi
Cal assenyalar que el rector no hi assistia, pero sf, en canvi,

membres d'altres associacions locals i de fora la ciutat." Eis alumnes
cada any en festes escolars, tal
i tarnbe en actes culturals de l'associaci6.

participaven

gis,

EI 1915
cola

es

prirnaria,

funda

una

escola de rnusica

segons el testimoni d'Aureli

com

com a

Font,

un

feien altres col-le

complement
dels

a

I'es

professors

del

centre:
"els diferents homes que han

Casa,

en

resoldre el

problema

passat per

les Juntes

d'aquesta

de l'Escola i de l'educaci6, vol

com avui es diu"."
gueren que aquesta fos completa, integral,
De manera sorprenent, la Dictadura de Primo de Rivera no

interromp el ritme de I'escola, que el 1926 incorpora les darreres tee
nologies educatives de la rna de Is mestres Montana, que van posar a
la practica una combinaci6 del rnetode Montessori i Decroly."
EI 1928 s'inicia de forma experimental una escola nocturna per a
noies i el 1930, una secci6 per a nenes a I'escola prirnaria diu rna, de

incorporant noves classes, amb una bona acceptaci6.
EI 1936, pero, el centre desapareix arran de la reforma de la Llei d'en
senyament.
manera

que

va

polaritza les polerniques des del moment que
comencen les gestions perque s'estableixi a La Uni6 Liberal. Ninqu no
hi es indiferent, tothom hi diu la seva a l'Ajuntament, als mftings i a la
Aquesta

escola laica

La
premsa. EI centre te el suport decidit de dos diaris: EI Democrete i
Par
el
EI
primer representa
Opinion, ambd6s d'ideologia d'esquerres.
tit Liberal, i el segon, la Coalici6 Liberal Dernocrata.

52.

Ef Democrete, 56, 6-XII-1914.

53.

Ef Democrete, 92,17-10-1915.

54.

FONT, Aureli. "L'Escola de Musica de LUL". fnquietud, 10, 29-XI-1930, p. 11.
FERRER, M.Teresa i altres. Mestres Montana, ef seu treball i fa seva epoce. Edita Casal del

55.

Mestre, Granollers, 1986, p.

19.
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-catollc i conservador- i EI Valles Nou
atacar durament I'escola laica i els seus

Per damunt de les diferencies
polftiques que representaven
la polernica anava molt rnes enlla d'una

aquests
simple opci6 pe
a I'escola s'hi dirimien els fonaments
ideoloqics de les dife
rents alternatives de partit i els
possibles models d'organitzaci6 social.
Per a uns, I'escola neutra
negava l'unica concepci6 veritable de
I'univers i dels principis morals. Per a d'altres, trencava amb
concep
cions caduques que emmascaraven conductes
discriminatories i es

periodics,
daqcqica:

tablia

una alternativa racional
per al naixement d'una societat justa i
d'uns ciutadans lliures de debo
En la sessi6 municipal on es debatia la concessi6 d'una subvenci6
.

I'escola de La Uni6 Liberal, Manel Puntas, membre del Centre Cato
lic, s'hi va oposar argumentant que era catolic i que el papa Pius X i els
seus antecessors havien anatematitzat les
escoles neutres. Per aca
a

bar, afegia que

no

sabia "como ira

a cornponerselas el
profesor para
Espana, que lIeva unidas sus glorias a la cruz"."
algid de la polernica, fins i tot es va qualificar I'es-

ensefiar la Historia de
En
cola

un

moment

d'engendre
"La

demoniac:

revoluci6n, hija legitima

nuestro desdichado

pais

de Luzbel... ha lanzado sobre
ultima calamidad que es la escue

su

la laica.
La

impiedad para obtener su fin, que es pervertir las inteligen
cias y corromper los corazones
ide6 esta escuela"."
Es presentava La Uni6 Liberal com una associaci6 amb els se
...

quents ideals:
Ia polftica
"

...

de localitat, la

la sense Deu i
En set anys

sense

d'existencia,

I'escola laica." Torna

una

i

irreligi6

moral.

i el sosteniment d'una

La Coma rca

una

altra

no es

vegada

a

la

lIiura de

carreqa,

I'espina
com

56. Sessi6 del 16-X-1913

a La Comarca, 25, 25-X-1913.
RUDES. "Pro cultura. Modelos de
padres". La Comarca, 36
58. La Coma rca, 112, 26-VI-1915.

57.

59.

esco

"58
..

(bis),

10-1-1914.

La Coma rca, 20, 20-IX-1913; 29, 22-XI-1913.
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es

fa resso de la formula "abrir
hi

costat

presidis

afegeix

com

que

escuela

una

es cerrar un

mes escoles neutres i

presidio",

laiques

hi

hagi,

-

8

i al

rnes

caldran."

Quasi al final de la

nostalgia

d'un

"Ahora

existencia, publica

passat llunya

es

mios de

seva

cuando

se

mitificat i tarnbe
echa de

trabajadores que

constitufan para defender
con

a

sus

un

una

article que revela la
certa frustracio:

la falta de

aquellos gre
la sombra de las catedrales se
menos

intereses

en

amistoso consorcio

la escuela pomposamente Ila

los industriales. Mas

lleqo
aquijon de

la envidia; y celosa y agriada
de ver que la lqlesia cobijaba a su sombra el corazon y el cere
bro del obrero, sernbro la cizafia en el corazon de este, prome
mada liberal, sintio el

tiendole 10 que

no

podfa

darle.?"

Un cop desapareguda La Coma rca, la Revista Vallesana agafa el
relleu de la crftica al larcisrne."
Per la seva banda, EI Valles Nou rebutjava I'escola laica amb un to
menys
ca

apocalfptic pero igualment

i confusio que

va

contundent. Cal destacar la

polerni

edu
provocar al voltant de Is conceptes instruir,

i adoctrinar:

car

pot instruir, pero
possible sense moral,

"La escola neutra

no

ha educacio

i

encies, i sentiment

pot

no

educar

perque

hi ha moral

no

hi

sense cre

reliqios.'?'

AI cap de pocs mesos d'inaugurar-se I'escola laica, aquest pe
riodic es va fer resso dels rumors de clausura del centre educatiu:

"Qu'es tracta, per part de certs elements lIiberals, de tancar I'es
cola neutra de L.U.L."64
EI 4 de man; de 1914 EI Valles Nou publica un volant que explica
del pacte entre Torras i els
que el tancament de I'escola laica era part
carlins per evitar l'avanc de la l.liqa." Malgrat els desmentiments, sem
bla que realment va fer-se un pacte, perc no en els termes anunciats

pels

catalanistes i el

seu

aliat,

en

aquell

moment,

Josep Baranqe.

60.

La Coma rca, 312, 26-IV-1919.

61.

BASTINOS, J. "AI marge del lock- aut". La Comarca, 342,17-1-1920.

62.

Revista Vallesana, 2, 10-IV-1920.

63.

EI Valles Nou, 51, 16-XI-1913.

64.

EI Valles Nou, 61,1-11-1914.

65.

Volant. "A D. Joan Montana i els republicans

(7)

que I'acompanyen". HMJMG.
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Es l'unica referencia
guna
sortir

que es conserva d'aquests rumors, perc al
devia haver-hi de veritat perque en el nurnero
sequent va

cosa

publicat un desmentiment d'Antoni Villar i Francesc Torras on
s'afirmava que I'escola continuaria perque la junta de govern era in
dependent de qualsevol opini6 dels politics." En
l'u
aquesta epoca,

nic liberal

presumptament interessat

a

tancar I'escola devia

per les raons sequents:
-Baranqe feia poc que havia cornencat

ser

Josep

Baranqe,
la

proces d'aproximaci6

a

Lliga.
-Quan

a

un

Josep

Montana sol-licita

I'escola laica,"

demana

mera

Baranqe
Ensenyanc;:a. Ell era

pres d"'un
inhibirse

alcalde i

una subvenci6
per
la Junta Local de Pri

l'Ajuntament

a
un

informe

a

president d'aquesta junta,

i des

minucioso debate pero amistoso por unanimidad acuerdan

cornpletarnente"."

-Sabem que Baranqe era al darrere de EI Cinemat6grafa i que
subvencionava l'eniqrnatic periodic Clarita .69 En una de les crftiques
de la

pietat

publicaci6
en

les

riodic Clarita
si

Baranqe
adopta

que

a

l'arnbiquitat polftica

de Torras,

es va recrear sense

afirmacions sobre I'escola laica, per la qual el pe
sentia cap sirnpatia." Tampoc no es gaire important

seves
no

estava

0 no

aclareix el

d'acord amb I'escola laica, si be la postura
paper en la polftica local.

seu

Eis liberals de EI Oem6crata

repliquen enerqicarnent les crftiques a
exemple, publicant amb orgull el nombre creixent d'a
lumnes matriculats, els grans exits aconseguits en els exarnens publics, la
I'escola laica. Per

maduresa intel-lectual i moral dels escolars

a

les proves i vetllades, etc."

Un article que rebutja les acusacions de La Coma rca, acaba amb
aquest poema allusiu a la moral: "[Oh moral, pobre moral/Que pre
dica a voz en grito / Por s610 hacer de lorito / Quien desconoce la tal.'?"

66.

EI Valles

67. Sessi6
68.

Nau, 62,

municipal

8-11-1914.
de 2-X-1913.

Libra de Aetas de la Junta de Enseiianza

Primaria,

1902-1928. Sessi6 del 1 O-X-1913; arxiu mu

nicipal,

sala 1, carpeta 2.
69. En una entrevista el13 de desembre de 1989, Ferran Salamero ens va confirmar que efectivament
el seu pare, Julia Salamero, burot de
professi6, va tenir sxcedencia a l'Ajuntament, on treballava,
mentre
70.
71.

va dirigir Clarita, per guardar les espatlles del
promotor del periodic, Josep Baranqs.
Clarita, 17, 6-VIII-1916.
EI Democteie, 5, 30-XI-1913; 40, 9-VIII-1914; 56, 6-XII-1914; 92, 17-X-1915; 115,26-111-1916;

72. SCIONCA

-

FERRO.

"Latigazos". ElDemocrete, 11,

11-1-1914.
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sempre defensora de I'escola neutra,
recull postures moderades i d'altres de rnes radicals. La vigilia de la
inauguraci6, diu:
D'altra banda, La

Opinion,

"Dicha escuela sera de ensenanza libre,

(no laica,

tal

como

in

expresi6n) y se amol
plan de primera ensefian
escuelas
son
la
unica
za
Estas
esperanza del porvenir."?
que
Eis articles rnes radicals fan referencia a I'escola i la religi6, i la
identifiquen amb la barbarie carlina, tal com es veu en el sequent frag
terpreta el vulgo

0

los fanaticos de esta

dara dentro de estos Ifmites al actual
...

ment:

religiones, pues los que
partidarios son de ello, fueron aquellos que en nombre de
querfan asesinarnos en la noche del 13 de julio de 1912 en

"En estas escuelas
mas
Dios

se

prescindira

de

este mismo local"."
en la questio:
profesar
ninguna religi6n, obrar con absolu
mejor
ta independencia, libre de todo prejuicio y de fanatismos y cum
plir los dictados de la conciencia; al fin y al cabo todas estan lIa
madas a desaparecer ya que la unica doctrina que ha de redi
mir a la humanidad es el socialismo, por interpretar mejor las

En el mateix article s'incideix
serfa

"Lo

no

maximas de Jesucristo.'?'
Abans que

es

fundes I'escola,

aquest periodic ja havia tingut la

ma

teixa postura quan els diputats de la Lliga van enviar un telegrama al
president del Consell de Ministres en que sol-licitaven que es mantin
ques I'obligatorietat del catecisme ales escoles nacionals; en la res

posta, el Consell consentia que fos una assignatura voluntaria."
Davant aquesta lIarga i apassionada polernica, ens preguntem qui
na era la postura de La Uni6 Liberal sobre el paper de la moral i la re

ligi6

a

EI

I'escola neutra.

perfode

de

mestres Montana

que tenim rnes informaci6 es el que correspon als
(1926-1936); en aquesta etapa, I'escola va comptar

amb la cot-taboraclo,

en

tot el relatiu

73.

"Las escuelas neutras de L.U.L.". La

74.

"lnauguraci6

a

Opinion, 48,

salubritat, del metge Alfred Ca-

21-IX-1913.

de les escoles neutres de La Uni6 Liberal". La

Opinion, 50,

5-X-1913.

BUSQUETS, L. "Las religiones". La Opinion, 50, 5-X-1913.
76. La Opinion, 28, 27-IV-1913 i 32, 25-V-1913.
75.
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nal iamb el suport del setmanari La Gralla. Va

menys polernica
ens fixarem en els perfodes rnes
a causa

1910,

la

proclama
d' ensenyament:
en

de la

de la

junta

"En las escuelas libres
a

la

nos

patria,
una

a

la

seva

familia,

se

ser una

gran moderaci6, de

epoca

manera

de

que

polemics, un dels quais apareix el
de La Uni6 Liberal sobre la lIibertat

ensefia

se

169

practicar la moral, a amar
trabajo y se da a los ni
prejuicios, para que de allf

a

rinde culto al

s61ida instrucci6n libre de

salgan hombres conscientes que sepan obedecer en todos sus
trances la voz de la razon.""
L'escola de La Uni6 no preten posar pedacos a un sistema edu
catiu deficient ni

aportar

tuacions concretes
poc vol
des del

I'escola

ser una

als obrers

(aprendre

uns

instruments per afrontar si

les quatre

regles, per exemple), ni tam
polftic: el seu objectiu es donar,
integral per superar les deficiencies de

via d'adoctrinament

principi, una formaci6
religiosa 0 I'oficial, i formar

un nou model de ciutadans lIiures.
L'escola nocturna, en canvi, sf que posa I'accent a treure de I'a
nalfabetisme els obrers, com a primer pas per reeducar els adults. A

mes, tal

com

apunta

Torras

en un

discurs,

van

intentar que La Uni6

Liberal fos I'entitat ciutadana amb menys analtabets."
Perc I'escola diu rna, la de nens,
seguia els programes oficials i
era molt rnes ambiciosa: volia fer
possible la materialitzaci6 dels
ideals dels fundadors, tan bon punt els alumnes entraven

en con

tacte amb

I'ensenyament. Es creia que aquesta escola, juntament
amb les altres de Catalunya i Espanya, establiria les bases de la "re
generaci6" definitiva

que acabaria amb la

barbarie,

el

caciquisme

i

I'esclavitud.
No sembla que els fets

justifiquin

per si sols la

polernica. Pel que fa a
s'ensenyava com a assignatura i
que s'evitava, tant com era possible, interpretar des del punt de vista te
oloqic la historia i la naturalesa. Enlloc hi ha dades que cap aula haques
denigrat la religi6; al contrari, el respecte pels alumnes creients feia que,
la

religi6,

cal

dir que, efectivament,

no

77. Junta directiva de La Uni6 Liberal. Convocat6ria
per

a un

mfting

del 6 d'abril de 1910. Volant de

I'HMJMG.
78.

EI Democrete, 238, 17·VIlI-1919.
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en

l'epoca

de les

primeres comunions,

contingut de l'educacio
quirir. Eis principis morals

8

espai setmanal
la catequesi parroquial."

reserves

es

un

dins de I'horari lectiu per permetre l'assistencia a
La paraula moral sempre era present als discursos que
del

-

parlaven

dels habits que els alumnes havien d'ad
que s'inculcaven coincidien amb els que

0

termes com huma
propugnaven la ll-Iustracio i el Regeneracionisme:
la
persona, treball, eivis
nisme, humanitat, honradesa, respeete per

legalitat, etc., esquitxen els
Ningu, ni els conservadors

me,

aquests valors absents

a

discursos que abans esrnentavern.

rnes radicals, podien oposar-se a
la societat. Si tots aquests valors s'hagues

pole
qual co
sa els detractors en negaven la condicio de valors morals. Afegien,
tarnbe, que no es podia parlar d'educacio, sino nornes de perversio.
Per la seva banda, els defensors de I'escola mitificaven igualment
sin fonamentat

en

pressuposits teoloqics

mica; pero se'ls feia

no

hi hauria

hagut

cap

derivar de la rao i la consciencia, amb la

continguts i els fonaments de l'educacio. Sense treure cap merit
renovacio que representaven, hem de dir que acaben caient en el

teix que

critiquen: accepten

com a

axiomes

uns

valors

burgesos

ma

i

sa

cralitzen l'unic instrument desmitificador que proposen, la rao. EI

discurs esta farcit d'expressions

com

seu

"sagrado deber", "basilica del
de la

la

a

els

sa

de la sociedad".

juventud
ber", "altar de la educacion", "apostol
Ames, sembla un contrasentit que facilitessin, eventualment, I'en
senyament del

0

catecisme als alumnes si estaven

convencuts de Is

perniciosos que la reliqio, especialment la catolica, tenia
bre els individus i la societat.
efectes

Aquestes

contradiccions

rnes d'una realitat

important
cepcions oposades del man
l'educacio,

ens
en

so

fan pensar que I'escola laica era, a
terreny educatiu, un sfmbol de con

el

i I'activitat social. L'objectiu

tot i la voluntat de considerar-Ia

com

especffic

de

I'element basic d'una

visio del man, quedava desdibuixat per altres proposits.
Creiem que es poden distingir dues etapes en l'evolucio de I'esco

nova

la: la

primera,

entre la fundacio i la Dictadura de Primo de

gueix les pautes generals de I'escola
integral, lalcisme i anticlericalisme, tal
79.

Entrevista amb

Josep Garrell.

Video realitzat per

racional
com

Agusti

pel que
corresponia

Corominas. Fons de

fa
a

Rivera,
a

la

educacio

majoria

l'Ajuntament.

geu Apendix: Entrevista amb Amador Garrell.
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beral que governava al municipi, i a la relaci6 de forces entre
aquest
grup i els republicans i llibertaris al si de l'associaci6. En la segona,
fins al 1936, I'escola desenvolupa els rnetodes pedagogics i
de les postures radicals que poguessin representar un perill

s'allunya
per

con

solidar el diffcil
Va

ser

equilibri que es va mantenir durant la Dictadura.
qracles a dos factors que aquest projecte tan idealitzat

va

mantenir-se durant 23 anys d'una manera brillant i sense deixar als
alumnes cap sentiment de frustraci6 0 fixacions idealistes
que els im
la dura realitat que havia de venir.
gestaci6 d'un quart de segle abans de fer-se realitat,

pedissin adaptar-se
-Una

lIarga

a

tot i I'entusiasme que

va

portar

els fundadors

jectiu prioritari, mil pessetes el 1889.
-Durant el periode de gestaci6 van
mogudes per republicans socis de La
metre acumular una

a

assignar-hi,

va

ob

funcionar escoles

laiques

pro

Uni6 Liberal,

que

va

per

cosa

amplia experiencia.

-Els contactes que van establir-se aquesta mateixa
tres escoles laiques i els seus artifexs i promotors.
Tot aixo

com a

una

suposar

maduraci6 lenta i

un

epoca

amb al

aclariment d'idees,

que mestres com els germans Pere i Joan Veque, Marti Llovet, Aure
Ii Font i el matrimoni Montana, Joan Montana i Maria Tuset, van co
ronar

amb entusiasme i

EI testimoni dels

qui

professionalitat.

van

assistir

a

I'escola de La Uni6 Liberal

0

que

recorden

aquella epoca es mostren segurs del valor de tot el que van
aprendre i convencuts d'haver anat a la millor d'aleshores, en la di
recci6 que

marcava

que tarnbe tenia
elogis de I'escola i la

pie,

la historia." L'Ateneu Obrer Cultural, per exem
una escola per alfabetitzar els adults, feia grans

pedaqoqia."
d'assenyalar que I'escola laica de La Uni6 libe
ral va assumir des del primer moment I'ensenyament de la cultura ca
talana i l'us del catala com a Ilengua docent: va ser considerat com
l'unic centre educatiu de Granollers que impartia un ensenyament inPer

acabar,

seva

hem

80.

Vegeu

81.

ALBEROLA, Josep. "Conterencia sobre I'ensenyament laic". La Gralla, 209, 14-V-1925.
FERRER, M.Teresa. Mestres Montana, el seu treball i la seva epees, p. 20. Entrevista amb Jo
sep Garrell. Video encarregat per l'Ajuntament a Agustf Corominas; v. Apend!«: Entrevista amb

82.

nota 79.

Amador Garrell.
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catala." Tot i que durant la Dictadura els lIibres de text i al
gun de lectura eren en castella, les explicacions, les cancons i els jocs
es feien en catala,

tegral

en

4.2.4. L'educacio de la dona

Resulta

sorprenent la inexistencia d'una escola per a nenes a La
a I'any 1928, especialment si tenim en compte la im

Uni6 Liberal fins

que els corrents racionalistes i mes
derna donaven a la coeducaci6.

portancia

en concret

l'Escola Mo

Entre les

multiples reivindicacions dels partits progressistes, a pe
nes hi apareixen reterencies als drets de la dona. Tota la premsa de
Granollers anterior a 1936 destaca una perspectiva esteticista quan
se I'anomena. L'expressi6 el bell sexe es el topic quasi inevitable. La
revista EI Capricho (1906) te com a subtftol Peri6dico del Bello Se
xo. EI mateix topic apareix en organs de premsa de partits radicals
per designar la presencia de dones en festes, t6mboles 0 examens
publics.
Cada vegada rnes ens reafirmem en la idea que la mentalitat no su
perava el topic de l'expressi6. Amb aixo no volem dir que ens trobem
davant una societat rnisoqina, pero sf davant una societat acrftica da
vant el rol de la dona i els

seus

drets. D'una forma tambe acrftica

pero

amb rnes coherencia, institucions eclesials es van ocupar rnes de I'e
ducaci6 i d'activitats associatives de la dona. Quan es tractava de la
formaci6 de la dona ni liberals ni anticlericals s'adonaren dels efectes

perniciosos que ells mateixos
La premsa

progressista

virtut i l'educaci6
l'educaci6 de la

plir

els

la educaci6n

a

l'educaci6

compatibles

en

reliqiosa."

segons el qual la
la dona. EI 1886 es diu que

intenta rebatre

un

topic

dona, Iluny de portar-Ia al pecat, la pot ajudar

designis

gost publica

no eren

atribuien

una
en

a com

que Deu te sobre ella." A la mateixa epoca EI Con
serie de quatre articles amb el tftol de Cartas sobre

que

defensa l'educaci6 cristiana de la dona."

83.

El Democrete, 112, 5·111·1916.

84.

EI

85.

EI

Conqost, 6,14-111-1886.
Congas!, 90,92, 99, 23·X

a

25·XIII·1887.
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article

signat per un dels fundadors de La Uni6 Liberal
defensa que s'ha d'educar la dona "en todos los conocimientos
practi
cos de la vida". En precisar com ha de ser
aquesta educaci6 proposa:
"por medio de las virtudes practicas, que con las rnaxirnas evan
un

qelicas puede Ilegar a poseer, se constituira en un ser semi-divino,
resplandeciente como resplandece la aureola de los santos
La sublimaci6 que transpira el text ens suggereix
que estem par
lant d'un ser tan perfecte que no necessita educaci6 0
que el tema
de l'educaci6 era un pretext per dir amoretes a
possibles lectores. EI
diari conservador La Reforma publica dos articles successius: La mu
jer i La virgen 0 la senorita signats per Miss Oury en que destaca els
valors de la dona com a companya (naturalment de
I'home) i que
constitueixen el prototipus d'una concepci6 catolica,
integrista i
"86

...

carri nclona. 87
Com

realitzaci6

a

practica

de l'educaci6 de la dona

una cronica de
XIX informa de la fundaci6 d'una escola taller per a
noies. S'hi ensenyava a Ilegir, escriure i comptar, i tambe costura."
La primera analisi crftica sobre la situaci6 social de la dona i la se

finals del

va

segle

educaci6 la trobem

el diari La Tronada, en un article signat amb
mestre de I'escola laica de l'Ateneu F. Janer:

pseudonirn pel

en

"La dona es debll, no degut a sa organisme, sino per la relaci6
directe en que esta ab la societat; societat descuidada que no
sab

veure

que fins que tindra la dona a n'el lIoch que Ii corres
no entrara en el verdader camf

pon, instruida i despreocupada,
de l'emancipaci6 hurnana"."
L'autor

un de Is republicans de postures rnes radicals
epoca, es el mateix que ens parlava de I'escola laica per a
noies regentada per Paulina Sanabra. Eis topics a I'entorn de la dona
deixen de ser- atributts ales Ileis naturals inevitables per interpretar-se
com el resultat d'una opci6 de la societat que Ii ha
assignat un rol.

de la

VILABURGUES,
Conqost, 8,

87.

La

88. EI

Reforma,

Antonio."La Educaci6n de la

28-111

i

86.

d'aquest article,

seva

rnujer'',

EI

Congost, 286, 9-VIII-1891;

vegeu EI

9, 4-VI-1886.

19 i 21, novembre de 1886.

5-V-1895.
89. CLAR-I-NET. "Sotanas y fandillas". La Tronada, 1, 30-IV-1904; vegeu
autor, La Bszon, 16, 19-111-1904.

Congost, 469,

un

altre article del mateix
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aquesta mateixa linia

En

que

situa

un

8

altre article de la mateixa

dos anys rnes tard sota el tftol A la mujer,
reivindica rnes instrucci6 per a la dona i menys convencio

Paulina Sanabra
en

se

-

publicat

nalisrnes."

Ja

en

pie

funcionament de I'escola de La Uni6 Liberal, el

mer

mestre, Pere Veque,

que

fa

un

va

publicar dos articles,

seu

pri

Feminismo I i II

recorregut historic sobre l'educaci6 de la

dona.

en

Cornenca

desemmascarant els topics sobre la dona que s6n tractats des d'una
ambiguament humorfstica en el setmanari En Met. Segueix

posici6
amb

una

analisi historica de

com es

considerava la dona

Atenes i

a

a

el m6n medieval, durant el Renaixement i cita la postura
Esparta,
progressista de Fenelon i els seus continuadors:
en

"Los hombres de la Revoluci6n francesa serialaron,

dorcet, el

de las reivindicaciones feministas

principio
hoy, ya

extremo que

nadie

niega

a

la

mujer

todos

con
...

Con

hasta el

aquellos

cui

dados que la cultura reservaba s610 para el hombre"."
En el segon article sembla que oblidi Fenelon i ofereix consells
nutritiva i estetica, com ara I'alletament natural de
d'fndole

hiqienica,

les nenes,

"pues

con

la leche,

no

s610

se

Ie transmite el alimento

necesa

rio para su nutrici6n, sino que adquiere todas las virtudes y do
todos los ejercicios
tes morales propias de la madre virtuosa
...

educativos
nados

e

a este

instructivos que la maestra

ir encami

fin:

a ser ma

a

dirija, deben
que la nina de hoy este dispuesta

nana, joven honesta y buena, madre modelo de virtudes y es
la
posa cuidadora de su marido y administradora del capital de
familia"."
EI 1915 la mestra Montserrat Soler funda l'Escola
nenes a

la

les

per a
I'e
de
pedaqoqiques

Blanqueig

tecniques
qual incorpora
qual cosa significa una aportaci6 important
noyes

ducaci6 activa, la

en

I'e

ducaci6 de la dona."

90.

La Razon, 114,24-11-1906.

91,

El Democrete, 110,20-11-1916,

92,

El Democrete, 112,5-111-1916,

93,

PEGUERO, Nuria i altres. Granollers y

sus

escue/as de

metoooioqie

activa 1900-1939, mecano

gratia!, 1987, HMJMG,
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Un article de La Coma rca afirma que tot canvi en el rol de la dona
intent de canviar les funcions assignades per Deu a cada rnern

un

bre de la familia i

suplantacio

una

de I'home. Per evitar aquest de

sordre, conclou:
"La

Religion Catolica
mujer cuide la casa y

EI 1918 s'estableixen
dador de la

l'educacio

a

ordena que el hombre trabaje, que la
que el nino se eduque"."
Granollers les escoles d'Ave Maria, el fun
...

el pare Manjon, emfasitza aquestes idees tant sobre
sobre el rol social de la dona.

qual,

com

Resulta diffcil evitar

compte la nostra visio actual de l'e
ducacio, pero podem
precisions:
-Per una banda, l'existencia d'una carreqa moralitzant en I'educa
cia de nens i nenes des de totes les ideologies que aborden el tema,
siguin republicanes, liberals 0 carlines, emfasitzada quan es tracta de
no

tenir

en

fer-hi dues

la dona.
-Per

una

altra banda, des de les

1916, s'ha recorregut
perc el punt de partida

primeres

reterencies el 1886 fins

Ilarg cam! quant a l'educacio de la dona,
era tan remot que el d'arribada ens sembla

a

un

deficient.

S'agreuja si tenim en compte que a Granollers
percentatge elevat de dones que treballaven ales tabri
ques, especialment en el ram textil, des de finals del segle XIX. Com
massa

existia

un

que estaven sotmeses a similars i majors quotes d'explotacio que
els homes, ens sorpren que no es reivindiquessin amb igual interes
els seus drets.

Sense entrar

analisi exhaustiva

d'aquestes desigualtats vo
assenyalar algunes referencies relatives a la situacio del proble
ma a Catalunya i en el man occidental. Segons Mary Nash, el model
de la new women apareix a partir de 1870 i ha estat sotrnes a retro
cessos que intenten relegar la dona al seu tradicional paper de mare
de familia. A Alemanya el concepte de dona nova es cornenca a plas
mar en les classes mitjana i treballadora entre 1918 i 1933; i a ltalia
les classes populars accedeixen a la idea de dona nuova entorn als
en una

lem

anys vi nt,

com a

fusio del feminisme classic i del feixisme. EI rnovi

ment de la dona moderna

94.

Un soci de les contersncies. "EI

a

Catalunya

trabajo

de la

mujer

s'inicia

a

principis

de

segle

i es

y de los nines". La Coma rca, 139, 1-1-1916.
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impulsat

per

un sector

de dones de la

burgesia,

entre les

quais

-

8

hi ha

via Dolors Monserda, que reivindicava un model de feminisme basat
en "els valors tradicionals de la cultura catalana, en el conservadoris

politic i
A partir

me

en

la

reliqio"."

de 1910 creix la sensibilitzaci6 sobre el rol de la dona; el

1916 les feministes Rosa Sensat, Carme Karr i Leonor Serrano van
pronunciar una serie de conterencies a l'Ateneu Barcelones en que es
que representava una forma nova de re
alitzar el paper de companya i mare. Es considerava imprescindible
l'escolaritzaci6 de totes les nenes a la vegada que se'ls havia de pos
reivindicava

una

sibilitar l'acces

dona

a tots

nova

els nivells de l'educaci6. L'lnstitut de Cultura i Bi

de la Dona pretenia tant la formaci6 professional com
l'educaci6 de la dona en les tasques dornestiques, tenint en compte
blioteca

Popular

els valors tradicionals i catolics.

d'algunes excepcions, el ressorgiment de la
Catalunya passava per una preparaci6 per a l'acces
Tret

tiu,

dona moderna
al treball

a

produc

conservant el paper tradicional de mare, base de la instituci6 fa

miliar,

transmissora d'una

ideologia catalana,

conservadora i catolica.

No s'oblidaven aspectes com I'esport, I'oci, la higiene, que
buir a un bon desenvolupament euqenesic i cornpetitiu."
La I Internacional mantenia
dona
ment

en

una

la societat. Bakunin inicia,

molt

mes

critic

assumit

concepci6 burgesa
sense

contri

del paper de la

sistematitzar-Io,

corrents

pels

van

aerates

un

pensa

existents

a

Catalunya. Defensava la igualtat entre sexes, a la vegada que entenia
que a la practica aixo no era possible sense un canvi en les relacions
laborals i socials paral-lel al rol especffic assignat a la dona. Les refle
xions de F. Janer sobre l'educaci6 de la dona pretenen anar en aques
ta direcci6. EI pensament de Ferrer i Guardia i l'Escola Moderna van ser

paradiqrnatics

en

les escoles

la coeducaci6 i el canvi social

desequilibri

paral-lel."

Ambdues

entre els programes escolars

berar la dona de la

95.

laiques de Granollers, que propugnaven
destinats

i

carreqa ideoloqica religiosa

NASH, Mary. "La dona moderna del segle

XX. La 'nova

pretenien

dona'

a

a

a

que

cad a

superar el
sexe i alli

era sotmesa.

Catalunya". L'Avenc, 112, tebrer,

1998, p. 7-8.
96. Ct. NASH, Mary. Op. cit. p. 7-8.
97. MONES, Jordi. A I'avantguarda de i'educscio, 1972, p. 28, 29, 50 i 51.
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Amb el pressupost extraordinari de Cultura de
l'Ajuntament de
Barcelona de 1908 es pretenia crear escoles laiques en que es
por
tes a terme la coeducaci6, perc no va ser aixf i la batalla semblava
perduda en la decada de Is vint, malgrat la lIuita de
Iliber

republicans,

taris, socialistes i racionalistes."

Aquesta situaci6
manifestaci6 de la

de la dona

seva

en

l'arnbit educatiu

situaci6 social. S'havia

no era

incorporat

sin6

una

al treball

assalariat, participava en les lIuites obreres i en les associacions de
base, era protagonista en activitats d'ajuda dornicillarla i atenci6 a

pero el seu paper va ser considerat subsidiari al de I'home per
major part dels grups politics." La Uni6 Liberal, perc, fa menci6 en
els seus estatuts de socis d'ambd6s sexes ja des de 1897
(art. 1.5).
EI percentatge de dones era baix pero significatiu i des del
principi fa
presos,
la

declaracions

a

favor de l'educaci6 de la dona.'?'

Segons les referencies que es desprenen de la premsa i de I'es
tudi existent sobre Joan Montana i Maria Tuset,'" la secci6 de nenes
de I'escola de La Uni6 Liberal, sense treure-li cap dels merits que la
van

convertir

al que

es

en

podia

Granollers i els

escola rnodelica, no va assolir el nivell
d'igualtat re
esperar donada la participaci6 social de la dona a

principis teorics

de les escoles

laiques.

A la vista del panorama general, podem dir
que la situaci6 de la
dona a la nostra ciutat no era pitjor que la del seu entorn i va ser ob

jecte d'atenci6 especial
Uni6 Liberal aviat
mental amb

va

quasi

tarnbe

en

tenir acces

les escoles nocturnes obreres. A La
a

I'escola nocturna, i

dues decades de retard

respecte

a
a

I'escola ele

la de Is

En termes relatius,

es pot acceptar l'opini6 d'aquells que afirmen
avantguardista en aquest terreny; en boca d'A.
Uni6 Liberal fou pionera en l'educaci6 de la dona.'?

Granollers

rrell, La

98.

Vegeu

99.

Cf.

nens.

va ser

CORTADA I ANDREU, Esther. "Coeducaci6
permanent". L'Aven(:, 112, febrer de 1988, p. 12-17.

i diterencia de

genere. Origens

que
Ga

d'un debat

PENALVER, Carme. "Les dones ales associacions populars: una presencia invisible". L'A
ven(:, 112, febrer 1988, p.22-25.
100. Vegeu TINTO, LI. i FARNES, J. M. Cronies de La Uni6 Liberal, Ilista
general de socis, p. 53-58.
101. FERRER. M. T. i altres. Mestres Montana, el seu treball i la seva epoce Ed. Casal del Mestre.
.

Granollers,
102.

1986.

Vegeu l'Apendix:

Entrevistes.
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Abans de tancar l'analisi sobre les escoles
observacions sobre certs

seus

fer

8

algunes

entre el seu ideari i la mace

paral-lelisrnes

contactes entre els

neria, i els

laiques, cal

-

fundadors i

rnacons de

significats

l'epoca.
cul

assenyalar algunes coincidencies, com l'exaltacio de la
tura com a ferment redemptor de I'home i antfdot de tots els mals, la
fe en la ciencia i la sacralitzacio del seu lIenguatge, amb expressions
Podem

com

la reo, sublim altar de la nostra reli
glorificacio als cientffics, etc.; I'anticlericalisme i la separacio de
i l'Estat, en arnbdos casos compatibles amb creences i
credo

en

la ciencie, culte

a

gio,
l'Esqlesia

practiques religioses; el suport

de la

maconeria ales

i els contactes que en les ultirnes decades del
amb els ateneus obrers.
A Granollers tant l'Ateneu Democratic

laiques, especialment fins
casos frequents, amb els

a

1913,

membres de

segle

Republica,

mantenen

escoles

laiques

XIX estableix

les escoles

com

contactes,

en

loqies rnaconlques

alguns

Odon de

Buen, Salas Anton, Josep Llunas i Pujals, Anselm Lorenzo, Gonza
lez Suso, Eliseu Reclus, Albert Bastardos, Giner de los Rfos, Ferrer
i Guardia, Nakens, Pere Coromines, Joan Sol i Ortega, iamb centres
i institucions d'una major 0 menor influencia rnaconlca, com l'Asso
ciacio de l'Ensenyanca

Popular i Lliure,

l'Associacio Escolar de I' Ex

tensio Universitaria de Barcelona, la Confederacio Escolar Gabarro,
l'Escola Moderna Lliure de Vilanova i la Geltru, la Federacio de Tre
balladors de la

Heqio Espanyola (FTRE),

l'Ateneu Obrer de Barcelo

na, etc.103

alguns dels seus objec
Eis estatuts de
rnaconiques.
loqies

La mateixa estructura de La Unio Liberal i
tius tenen

un

paral-lelisrne

amb les

La Unio Liberal presenten l'associacio

objectius

fonamentals de la

com una

"fraternidad",

qual es I'ajuda mutua

en

un

dels

tots els aspec

vida, la defensa davant els atacs clericals, la practica de la
de
beneficencia, la prornocio cultural dels seus membres i el projecte

tes de la

formar
dels

103.

una

escola neutra. Tots

principals signes

aquests

d'identitat de les

Vegeu EI Congost, 10, 11-IV-1886; 327, 5·IV-1892;
La Opinion, 50, 5-X-1913.

elements

van

constituir

loqies rnaconiques

un

de l'epoca.

La Razon,16, 19-111-1904; 157, 15-XIII-1906;
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Pere Sanchez constata l'existencia de
quatre loqies maconlques a
Granollers: Adonis, Llum i Vida, Uni6 Fraternal nurnero 51 i Virtut
nu
mere

1,

sense

situar-Ies

cronoloqicament.:" En una obra posterior en
precisions d'altres loqies catalanes ni tan sols les
anomena.:'" Miquel Joseph parla d'un
tipoqrat de la impremta La Im
maculada que va ser expulsat en ser descoberta la seva
adscripci6 a
la rnaconeria,'?' i el 1922 es desencadena una
lIarga polernlca amb el
mestre Pere Veque (director de I'escola de
segona ensenyanca el
1930), a qui s'acusa de rnaco. Per indagacions verbals entre els qui
conserven records de
l'epcca nornes hem pogut constatar l'atribuci6
que

es

fan rnes

de rnacons a la majoria de caps del destacament militar durant la
Dic
tadura de Primo. L'escassedat de dades no es
es

sorprenent ja

tracta

que

d'organitzacions clandestines.
Sigui quina sigui la penetraci6 de la maconeria a Granollers, les
coincidencies ideoloqiques i practiques
assenyalades no ens auto
ritzen a atribuir a aquesta
organitzaci6 una paternitat sobre les es
coles

laiques de la nostra ciutat, ni a aquestes un sucursalisme res
a la
maconeria. Lluny d'interpretacions que atribueixen a po
deroses forces ocultes la paternitat dels moviments
renovadors,
pensem que rnacons, aerates, republicans, liberals, etc. van parti
cipar de Is corrents culturals d'una epoca. Tots comparteixen simi
lars ideals i utopies sobre I'home i el
proqres, malgrat que cad a
grup tenia els seus objectius i rnetodes especffics. Tarnbe cal con
siderar el caracter interclassista de la
rnaconeria, amb predomini
de membres
a
la
classe
mit
pertanyents
jan a i alta; el seu deisme i
reformisme politic no eren les millors garanties per a una identifi
caci6 amb els moviments obrers
pretesament revolucionaris. No es
pot negar, perc, una col-laboracio entre ambd6s blocs que en el
nostre cas es concreta en el
terreny de I'ensenyament laic. Pere
Sanchez afegeix en la mateixa obra que els obrers aerates van
veure en la
rnaconeria un rnitja per trencar l'arllarnent politic i una
pecte

104.
105.

SANCHEZ,
SANCHEZ,

Pere. La

meconeris

Pere. La

logia Lealtad.

Ila, Barcelona, 1985, p.
106.

a

Catalunya,
Un

1868-1936. Edicions 62, Barcelona, 1990.
de meconerie catalana (1869-1939). Ed. Alta Fu

exemple

193.

M. JOSEPH I MAYOL. La

impremta

del

meu

pare, p. 11
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adequada per donar
burgesa, predominant en

tribuna
se

funcio

va

a

8

ideologia a la clas
loqies maconiques. Aquf, aquesta

coneixer la

les

-

seva

fer-Ia La Unio Liberal.

4.3. Escoles

catoliques

4.3.1. L'Escola de

Hem vist

Vespres

del Centre Catolic

el Centre Catolic s'inicia formalment amb I'establi

com

Aquesta dada mos
l'estrateqia del rector Pere J.

ment d'una escola nocturna per a obrers el 1883.

el valor que l'educacio

tra

Barba i els

seus

adquiria

en

col-laboradors en I'intent de frenar el liberalisme del

Casino de I' Ateneu Democratic

Republica

i de reconduir la societat cap

la cleda de

L'intent, primerenc

en

a

i de la tertulia d' EI

Congast

l'Esqlesia,

relacio amb la resta de l'Estat, d'apropa

rnitjancant escoles no va suposar una compren
sio dels seus problemes laborals ni de bon tros compartir les seves
necessitats. La jerarquia i el Centre Catolic es van inhibir en tots els
ment al rnon obrer

tardanament, el 1914,

conflictes laborals de la ciutat i molt

sumir la doctrina social de

l'Esqlesia

En aquest context ha de

ser

interpretat

el manteniment de I'esco

I'igual que les seves finalitats, rnetodes i continguts. Les
s'hi refereixen
vegades que els oponents del Centre Catolic
la,

a

que rnes que

pero aquesta

un centre

d'ensenyament, es

afirrnacio esta recollida

van as

desenvolupada per Lleo XIII.

com a

un

poques
afirmen

lioc d'adoctrinament,

objectiu

en

els mateixos

estatuts del Centre Catolic:

objeto el sostenimiento de
clase obrera.
una escuela catolica, nocturna, gratuita para la
Dicha escuela sera dirigida por un profesor titular quien tendra los

"La seccion de escuela tendra

auxiliares que

sean

como

necesarios y

en

ella

se

ensefiara la doctrina,

lectura, escritura, aritmetica y nociones de geometrfa y qeoqrafta"?"
l.'autoqualiticacio d'escola catolica demostra la
tat i I'enfocament

reliqios

dels

continguts i

seva

confessional i

les conductes que s'hi pre

conitzen.

107.

Estatuts

del Centre Catolic de 1886, art. 25.
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La

precisio estatuaria que situ a en primer terme "la enseiianza de
[cristiana]" ratifica la funcio apostolica d'aquesta escola. La
resta de contingut es redueix a "las cuatro
reglas", que, per altra ban
da, era el que pretenien les altres escoles nocturnes, tant se val que
fossin catoliques, laiques, privades 0 oficials.
la doctrina

La diferencia amb la resta

tinguts cientffics, sino

era no

nornes

I'enfocament dels

en

el fet de

con

supeditar-Ios I'ensenyament
practica tot fa suposar que aixi era, ja que fins
i tot s'arriba a suspendre la classe de dos dies
per Ouaresma perque
els alumnes poguessin assistir als oficis reliqiosos.!"
Amb independencia de rus propagandistic d'aquesta escola s'ha
de ressaltar l'estorc que el Centre Catolic realitza per mantenir-Ia du
rant mig segle en un intent de no perdre el contacte amb un
grup so
cial que s'escapa de la seva tutela.
en

de la

a

doctrina cristiana. A la

4.3.2 Les escoles dels ordes

religiosos

Si I'escola del Centre Catolic estava orientada als adults de les

classes rnes desafavorides,
tres

d'ensenyament

l'Esqlesia

tenia

a

Granollers

alguns

destinats als fills de ciutadans amb rnes

cen

recursos

economics.
Des de finals del

segle XIX existeixen dos co! legis en que s'im
partia
ensenyament catolic:
EI ColIeqi del Sag rat Cor, dirigit per Modest Garcia Vivas, savi proun

fessor carregat de virtuts, segons els

seus

defensors:

"Iniciada por varios padres de familia la creacion de un Esta
blecimiento de ensefianza eminentemente catolica, maxima en
una

epoca

como

la actual

en

que viene

a

lIenar

un

vaclo por to

dos senti do" .109

L'any sequent
causa

i en

de Is

una

109.

seva

va

fundacio hi

va

haver

un

gran escandol

a

rnetodes contundents: sovint

ocasio fins i tot

I'assumpte

10B.

seus

de la

arribar

a

va

es pegava als alumnes
haver-hi lesions de consideracio.Ouan

la premsa

es va

prohibir

als alumnes que par-

La Coma rca, 4,14-11-1914.
La Reforma,11, 26-IX-1B86.
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8

arnenacar els pares del noi lesionat. EI Con
gost atribueix les pallisses al desfogament del senyor Modest, "tan ce
loso y cat61ico profesor" .110
lessin del tema i

es va

L'altre centre es el

Cot-teqi

de Nostra

Senyora

de Is Dolors: EI Con

gost parla de represa i La Papal/ona, de la mateixa epoca,
centre nou. Es tracta d'un col-leqi per a noies que incorpora
vetat

un curs

de costura. Te

el

aconseguir
primer any
se'n determina el nombre.!"
va

una

directora i dues

una

parla

d'un

com a no

professores. Durant
perc no

bona quota de matrfcules,

col-leqis instal-lats en convents 0 residencies de reli
giosos: Col-Ieqi Sant Joaquim, dirigit per les germanes carmelites de
la caritat. Segons les dades d'un visitador episcopal, l'esqlesia i el
Col-teqi de St. Joaquim foren edificats el 1885 i beneits el 1886.112 La
finalitat d'aquesta fundaci6 es "educar y instruir cristianamente a los
Hi ha altres

nirios". Diu el mateix informe que te classes de molta concurrencia i

que els nens "frecuenten los Santos Sacramentos". Te
tarnbe escola dominical. Per la premsa sabem que funcionava regu

s'aconsegueix

larment el 1898.113

Josep, regit per monges franceses, dedicat a
senyoretes. EI 1904 disposava de serveis per a pensionistes i semi
pensionistes.:" Aquest col-leql ha de ser el mateix que aquell que un
any despres va ser regentat per les religioses de Sant Josep de
Cluny i que fan saber a la poblaci6 que a rnes de les classes de
frances, angles, alemany i piano faran tarnbe dibuix, decoraci6,
perspectiva, oli, aiguada, pastel i pirogravat. La cronlca precisa que
aquestes religioses fa dos anys que viuen a la ciutat, es a dir, des
Col-Iepi

de Sant

de 1903.115

Es

l'unic orde

de que hem trobat

religi6s establert a Granollers en aquest perfo
registrat en el Govern Civil.!" A proposlt d'aquest

85 i 86, 28-VIII a 24-IX-1887.

110.

E/

111.
112.

E/Cangast, 561, 7-111-1897 i La Papal/ana, 39, 25-IV-1897.
Biblioteca Episcopal de Barcelona, 26, elenc 2, Granoliers,

113.

E/

114.

La Graca/aria, 13, 21-VIII-1904.

115.

La

116.

Cangast, 82,

Cangast, 644,

A. 1921.

6-XI-1898.

Graca/aria, 70, 23-IX-1905.
Registre d'associacions, vol. 3, num, 4473,

28-XI-1904.
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col-leqi, es diu el 1908 que des
ses, aquestes havien envait el

que

del teixit associatiu

Franca

havia

183

expulsat

nostre territori d'una

les

religio

manera

vergon
yosa; i que a la nostra ciutat hi havia un centre educatiu de monges
franceses on els pares (progressistes) enviaven les seves filles amb

ingenus pretextos.!"
Eis germans de les Escoles Cristianes el 1905 obren el
Col-leqi
Comercial Hispanotrances, molt modern tant en higiene com en

pe

cooperaci6 entre aquesta associaci6 religiosa
Centre Catolic, que en alguna ocasi6 va cedir qratuitament el te

daqoqia.:"
i el

atre per

a

Existia

una

festes de fi de curs.!"

EI 1922 el Centre Catolic arrenda el

qerma

director del

Col-leqi

de Sant

primer pis dels
Josep per amp liar

la.120 EI 1924 el consiliari proposa

a

caci6 d'un centre

cristia que

d'ensenyament

seus

la

locals al

seva esco

la Junta del Centre Catolic I'edifi

regentarien

els germans

de les Escoles Cristianes.?'
Des de La Raz6n
maristes

en

els

"vienen

es

parla

sequents

con

de la fundaci6 el 1905 d'una escola de

termes:

pretensiones

de liberarnos

a

enseriarnos la doctrina de Cristo

a su

venfs frailucos,
suefio.:"

cuando el

ra

precisamente

10

Torquemada,

de

rnanera'j'" "en mala ho

pueblo

sacude

su

L'any 1900 s'instal-la a la nostra ciutat una comunitat de francis
procedents de les colonies perdudes. Posen en funcionament
successius col-Ieqis i nivells d'ensenyament a mes de mantenir un
nombr6s noviciat i editar la revista EI mensajero de Sant Antonio de
Padua (1906-1963). S6n coneguts com a pares menors, pares con
cans

ventuals i pares franciscans.:"

117.

L'Estaca, 2, 19-VIII-1908.
Graco/aria, 77, 11-XI-1905.

118.

La

119.
120.

Llibre d'actes del Centre Catolic, sessi6 11-VI-1923.
Llibre d'actes del Centre Catolic, sessi6 6-X-1922.

121.

Llibre d'actes del Centre Catolic, sessi6 5-V-1924.

122.

La

123.

La

Rezon, 101, 25-XI-1905;
Rezon, 94, 7-X-1905.

La

seva

124.

vegeu nurn. 94 i 102.

esqlesia de la Mare de Deu de Montserrat va ser l'unica incendiada durant
Traqica, (E/ Valles Nou, 37, 3-VIII-1913; La Comarca, 253, 9-111-1918)

els lets de la

Setmana
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EI

Congost al

-

8

granollerins qualifica de cornpeten
col-leqi religi6s que provocara la perdua

crit d'alarma Alerta

cia deslleial I'establiment d'un

professors oficials i de les corresponents subvencions estatals.:"
Aquesta comunitat es troba en el focus de la lIarga polernica que es

dels

entorn de I'establiment d'un centre de segon ensenyament,
la inexistencia del qual creava greus problemes als estudiants i ales

desenvolupa

families. Eis pares

seves

proposen

a

l'Ajuntament

Escola Antoniana

geixen

a

establerts

menors

fer

l'ensenyarnent

canvi d'una subvenci6

a

la

playa

secundari

municipal.

les protestes dels liberals, i els consellers

de la
en

Muntanya

I'anomenada

Immediatament

Uya

sor

i Jonch de la Coa

lici6 Liberal Dernocratica s'hi oposen amb el suport de La Uni6 Liberal.'26
Eis frares renuncien ales seves aspiracions mornentaniarnent'" i l'Ajun
tament paga

professors particulars, perc un any rnes tard, el 1914, els
romanen a la poblaci6 es traslladen a Girona.:"
queda ajornat i el 1917 l'Ajuntament concedeix una sub

dos unics alumnes que
EI

tema

venci6 de 400 pessetes als pares conventuals per fer classes de se
gon ensenyament als joves que no se'l podien pagar. Les joventuts re
el fet amb

publicanes contesten
els sequents termes:

una

virulencia

ja

desacostumada

en

"L'Ajuntament ha caigut ( ) en la trampa de la gent reacciona
ria, d'aquella gent que, a especie de fura, esta furgant sempre
per sota terra per a aconseguir els seus fins, que son el domini
de I'humanitat. gent entorpidora de la marcha del proqres."'"
...

..

pati dels franciscans
Manj6n. En aquesta
escola es fan classes diurnes i nocturnes. Segons La Coma rca s'hi
admetien tant els rics com els pobres; l'educaci6 dels pobres en
aquestes escoles constitute una garantia del manteniment de I'ordre
social posat en perill pel latcisrne regnant, ja que:
"En el coraz6n del obrero es regia generaillenar el vaclo que pro
EI 1918 tenim la notfcia de I'establiment

conventuals de les escoles d'Ave

duce la falta de

Conqost, 712,

religi6n

amor

en

el

sistema

aDios, por el odio de los favore-

15-IV-1900.

125.

EI

126.

La Opinion, 23,16-111-1913.

127.

La

128.

EI Democrete, 48-50,11 25-X-1914.

129.

Benovecio, 10,7-1-1917.

Opinion, 25,

y

Maria,

30-111-1913.
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cidos por la fortuna. De
cen

estas

amenazan

aquf

d'impresos (1922).

HMJMG

luchas que

grandes

mostra

ment oficial amb
un

Col-leccio

na

185

derrumbarlo todO."130

EI mapa escolar de Granollers

aquest perfode

del teixit assoeiatiu

un

en

ensenya

capacitat de
poblacio.

cobrir

sector limitat de la

L'oferta rnes gran

gis

prove dels col-le
religiosos que es dedi

de Is ordes

caven

sobretot

a

l'educacio de la dona.

Segons
enquesta realitzada el
poblacio escolar era de 1.200
alumnes i les places reals eren 953,
amb la qual cosa quedaven 247 nens
una

1918 la

sense

escolaritzar.?'

Entorn el

1920,

i

Flamant cottee! de

segon ensenyament
especial el
1922, hi ha una proliteracio d'academies particulars a carrec d'un professor propietari del local, que es dedicaven a
I'ensenyament de cultura
general i de coneixements complementaris posats de moda: costura,
rnusica, idiomes, etc.
EI buit legal i sobretot t'absencia
d'inspeccio en els centres religiosos
permet un descontrol dels continguts. Segons La Raz6n I'ensenyament
del Centre Catolic es tan deficient que molts van alia "por no
disponer
del dinero necesario para
proporcionarse una ensefianza mas eficaz
que la de aprender padre-nuestros y dernas rnusica celestial"!"
Pel que hem vist no es devia
ensenyar gaires coses rnes, perc sf
que es pot percebre certa tactica de la confusio. En un article signat

per

en

dels sacerdots, membre de la comunitat de preveres, es diu:
"Tots els rnes grans pensadors i mes distinguits sociolechs ca

un

tolichs estan acordes
der de solucionar la

130.
131.
132.
133.

en

atribuir a sols la

gravisima questio

Iglesia Catolica 10 po
social de nostres dies."?'

La

Comarca, 253, 9-111-1918.
Renovaci6, 71, 31-111-1918.
La Raz6n, 149, 17-XI-1906.
ALBORNA, J., "QOesti6 social.

La soluci6 cat6Iica". La Coma rca, 8, 21-VI-1913.

FERNÁNDEZ GARCIA, Mariano (1999)
«La Unió Liberal i el Centre Catòlic, polaritzadors del teixit associatiu a Granollers (1881-1936).»
Estudis de Granollers i del Vallès Oriental. # 8 / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

Estudis

186

Aquesta

redaccio

suggereix

que

s'exposa l'opinio

-

8

dels millors pensa

parla d'una part.
socioleqs universals, perc
Hi ha un altre tipus de comentaris que reflecteixen sense arnbiquitats una opcio confessional:
"iBendita intolerancia la de la Iglesia catolica que tantos bienes
acarrea al mundo, librando de su naufragio segura en el orden doc
dors i

en

realitat nomes

es

trinal y moral 10 mismo al individuo que a la sociedad en general!"134
"Pan y hojas de catecismo necesita el proletariado, no para que
sea

esclavo de los

amos

ni de los

Curas,

como con

refinada

malicia Ie inculcan los falsos redentores, sino para que el bie
nestar material obtenga tarnbien la satisfaccion moral que pro

cumplimiento de la voluntad de Dios".135
A mes ames de Is co! legis religiosos, hi ha a Granollers altres cen
tres oficials i privats en que es mantenen postures similars ales es
coles religioses. EI1921 I'informe del visitador episcopal sobre les es
coles de Granollers assenyala vuit centres, entre publics i privats, i "en
porciona

el

,

todas,

menos en

l.'Esqlesia,
es mou

a

La Union Liberal

se

ensefia el catecisrno"!"

rnes de I'escola, te altres

mitjans I'objectiu

dels

quais

entre l'educacio i I'adoctrinament. Totes les activitats realitza

el Centre Oatolic tenen aquesta finalitat, com moltes associa
cions parroquials juvenils.:" L'Associacio de les Filles de Maria, l'As
des

en

sociacio dels l.lulsos

(de

St. Llufs

de Joventut. En arnbdos

Gonzaga)

casos es

i els anomenats Po me lis

tracta d'un

reforc

a

joves de

tots

comunions

generals
mitjancant predicacions especials,
dedicats
al
mesos
reces
d'un
0
sermons,
anual,
alguns
precedides
etc.
novenaris
sants
a
sant patro,
protectors,
8i seguim els anuncis de premsa de les activitats religioses de les fi
lies de Maria trobem que la major part dels dies de I'any estan dedicats
a funcions especffiques i especials d'aquesta associacio: cad a segon
diumenge de mes celebren exercicis, el mes d'octubre esta dedicat a

dos

sexes

134.

Revista Vallesana, 8, 23-V-1920.

135.

La Comarca, 290, 23-XI-191

136.

Biblioteca

137.

s'organitzen excursions al camp amb els nens dels col- legis confessio
nals, acompanyats de capellans i frares. Entre altres activitats els ensenyen canyons amb textos
com "rugeix I'infern; brami satan" (EI Congost, 198, 10-XI-1889).

Episcopal de

Barcelona. Elenc nurn. V, XXVIII A,1921.

Des del Centre Catolic
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Teresa, que es una de les patrones; el mateix passa amb el mes
de mary, dedicat a sant Josep. EI mes de
maig es el mes de Maria i
aquesta associacio pren tot el protagonisme en els cultes marians.
santa

Si hi

afegim altres celebracions marianes, sants modelics
espiritual rnes els dies de compliment obligatori per

d'exercici

els catolics

ens

I'excepcional

trobem

es

un

temps sacralitzat amb

converteix

en

quotidia,

sense

un

calendari

espai

per

a

i dies
a

tots

en

que

activitats

seculars i immanents.
La

pleiade d'associacions parroquials destinades

son vehicle d'adoctrinament de Is

seus

als adults tarnbe

membres. En les de

tipus

benefic, I'adoctrinament afecta els beneficiats, a qui s'exigeix certs
comportaments a canvi de I'almoina que reben.!= L'educacio promo

guda per l'Esqlesia traspassa

els limits estrictes de I'escola i arriba

a

altres activitats.
4.3.3. A tall de sfntesi
EI panorama educatiu ens porta a una serie de consideracions.
La primera es l'interes mostrat per tots els estaments populars,
sectors de poder, part its i institucions. No es tracta d'un interes desa
costumat

Catalunya

ni la resta de l'Estat,

perc el rnes significatiu a
aspiracions. A princi
pis de segle, la poblacio sense escolaritzar queda reduida entre el 5%
i el 8%. Les campanyes d'escolaritzacio promogudes des de 1914
van reduir I'analfabetisme
per sota de la mitjana nacional, que
oscil-lava durant aquest perfode entre el 45% i el 34%.
Pero tarnbe hi ha punts foscos. En molts casos no hi ha esperit crf
tic a I'hora d'escollir I'escola 0 falta coherencia amb les postures ide
oloqiques personals. Efectivament, veiem com liberals i republicans
enviaven els seus fills, i sobretot les seves filles, a co! legis religiosos
i academies de
qualitat dubtosa. Les possibilitats d'eleccio eren po
ques ja que les escoles oficials no podien oferir rnes d'una quarta part
de les places escolars necessaries i la majoria d'alumnes es distria

Granollers es el nivell de realitzacio d'aquelles

138. La Raz6n, 166, 17-11-1907; Renovaci6, 11, 14-1-1917.
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religioses, les d'associacions politicoculturals
i les academies particulars, en general amb condicions pedag6giques
escasses i desiguals.
buren entre les escoles

Moltes academies

particulars

en

que,

la funcio d'estudis assistits

complien

com en

altres col-leqis privats,

es

0

classes

feien assignatu

ensenyaments que responien a modes socials, com pia
centres no
no, idiomes, tecniques artistiques, manualitats, etc. Molts
falta
i
una
infrastructures
tenien les
d'espai; ames,
apropiades patien
res

el

soltes

0

professorat

-poc incentivat econ6micament-

no

disposava de

la ti

tulacio id6nia.

ideoloqitzacio de l'educacio, cosa ex
ideologies eren el motor explicit de
plicable en una societat en que
l'actuacio social. Les diterencies venien determinades pels tipus d'i
deologies, per la seva prioritzacio en perjudici d'uns programes cohe
rents i, sobretot i en definitiva, pels espais de Ilibertat i d'autodetermi

Cap

centre

es va

Iliurar de la

les

nacio que deixaven als
en

diferents

bre la
amb

seva

d'aquest segle

de centres.

tipus
experiencla

I'orgull

Aquells qui

es

han
en

opinat publicarnent
guarden

so

bons records,

centres. Eis exalumnes de La Unio Liberal

de sentir-se ells mateixos

protagonistes

de la

seva

hi assistiren, admeten que a La
qui
fomentaven totes les activitats culturals per les quais

educacio, Tots, fins i tot els
Unio Liberal

Granollers s'havien educat

a

escolar diuen que

lndependencla dels

conserven

alumnes.

seus

Personalitats illustres

I'alumne mostrava interes i

no

es

donava

prioritat

a

la creativitat. L'as

pecte revolucionari d'aquesta escola no va ser-ne el laicisme ni la ca
fun
pacitat d'integrar innovacions pedag6giques, sino la manera de
cionar des del

seu

mestres, alumnes i

lisme, que

naixement

la

socis),
permetia que en

com a
seva

obra de tots els

permanencia,

implicats (pares,

el metode i el

plura

les mateixes aules convisquessin fills de

quardies civils.
religioses, com els dels germans d'Esco
les Cristianes i Escoles Pies, solen parlar d'un proces d'aprenentatge
en que predomina la rnernoritzacio i una disciplina rigida, alhora que
tambe recorden algun professor savi iamb carisma, que els va des
lIibertaris i cenetistes, i fills de

Eis exalumnes d'escoles

pertar

I'amor per I'estudi i els

va marcar

el futuro

Tots els centres d'ensenyament de Granollers
les deficiencies i limitacions de la

politica

van

haver d'afrontar

educativa del

pais,
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pel

fracas atributt al

Catolic, polaritzadors

projecte

voluntarisme de Is ciutadans
amb

un

dar als

seus

seus

En

va

suplir

moltes

d'aquestes deficiencies

alumnes el millor d'elles mateixes,
el

seu

189

educatiu liberal durant la Hestauracio. EI

exit desigual. Les institucions educatives

n'esperaven
dels

del teixit associatiu

no

perc

estatals
en

van

brin

contrapartida

reconeixement, fidelitat ideoloqica i l'assumpcio

valors.

aquest bigarrat

panorama, pensem que hi van sortir guanyant
a una playa escolar permanent ivan

tenir acces

els alumnes que van
seguir el programa d'estudis oficial i
artffexs de la

seva

especialment aquells que foren
uns professors que van as

propia realitzacio, amb

sumir el paper de guies 0 conductors.
Sense oblidar les deficiencies conjunturals i la mediatitzacio

podem fer un balanc positiu de l'esforc de
granollerina per aconseguir un ensenyament de qualitat.
fou sotmesa,

a

que

la societat
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BENEFICENCIA

5.1. Situaci6 del

problema

La industrialitzaci6

a

Europa

va

ocasionar

entre els obrers que els Estats liberals

una

no van

forma de

assumir

pobresa
plenament 0

incapacos de resoldre. D'altra banda, I'estructura aqraria, que
afavoria els grans terratinents, va portar a la lndlqencla treballadors
del camp que se sentien atrets per el Dorado de les industries situa
des entorn del nucli urba. L'emigraci6 va solucionar temporalment i
van ser

parcialment aquelles mancances a la vegada que va crear altres bos
de pobresa encara rnes dramatiques que les anteriors. La mend i
citat i la caritat apareixen com a principals pal-liatlus a aquest proble
ses

ma

social.

A

Espanya, l'Esqlesia i,

tres de beneficencia i

es

en menor mesura

l'Estat, organitzen

funden fins i tot ordes

religiosos

cen

dedicats

a

aquesta finalitat.
En
treball

un

ambient

eren

protecci6

que les vagues, els
generalitzats sorgeixen entre
en

davant de la mise ria:

locauts i la

germandats sotioartes,

vi, mutualitats, associacions benefiques,

precarietat

del

els treballadors formes de
caixes d'estal

etc.

A

Granollers, des de l'ultirn quart del segle XIX, es parla sovint de
pobresa, mendicitat, "pobres de solemnitat" i captaires ambulants. La
major part de la documentaci6 sobre beneficencia que es conserva a
I'AHMG es refereix a problemes de sanitat i es principalment de
caracter burocratic consistent en oficis, scl-licituds i plets. En alguns
casos es refereix a delinquents menors que s6n remesos a la Junta
Local de Protecci6 de la lnfancia,

0 menors

abandonats que aquesta

junta intenta enviar a centres de beneticencla de Barcelona. EI docu
ment rnes revelador de I'abast de la pobresa es una carpeta amb gai
rebe 2.000 vals

segellats

per

I'Ajuntament

al Nadal i carnaval de

1890, canviables per pa, arras, cansalada, "earn" i gallina. La meitat
d'aquests vals van acompanyats d'un rebut signat pels propietaris
dels establiments on s'havia realitzat el canvi, assegurant que l'Ajun
tament havia abonat
la

quantitat

l'irnport.'

d'afectats per la

EI gran nombre de vals

era un

pobresa.
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Rebut que acompanyava ets vats bescanviats per pa

jurats, es troben lIistes de persones
publica al costat d'altres de "capacida

Entre la documentaci6 sobre

proveides
des"
mar

per la beneficencia

persones que per les
part dels jurats.'
0

seves

rendes

0

nivell cultural

podien for

segle XX hi havia a Granollers 200 aturats, molts
dels quais engrossien la poblaci6 que vivia en situaci6 de pobresa.' EI
nombre de captaires era tan abundant que l'Ajuntament arriba a prohi
bir la mendicitat de forans i arbitra mesures de control per regular
aquesta practica. En sessi6 municipal celebrada el 22 agost de 1889
es pren I'acord de prohibir la mendicitat a partir del primer dia de se
tembre a tots els forasters pobres. Es fa public en un ban de cinc
punts i s'encarreguen plaques distintives que havien d'exhibir els cap
taires autoctons.' Aquestes mesures van acompanyades d'ajudes que
el municipi aporta en dates assenyalades (festa major, Nadal i carA

principis

del

general. Lligalls sobre beneficencia.
Lligalls sobre jurats.

1,

AHMG, Sala

2,

AHMG, Sala 1,

3,

La Graco/aria, 10, 31-VII-1904,

4,

E/

Congost, 187,

25-VIII-1889,
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nestoltes, etc.} als necessitats. En ocasions especials se
suprimien
despeses ornamentals per incrementar aquestes ajudes."
Pero ni aquestes

restrictives ni els pal-liatius en forma de
aportacions d'altres organismes son prou per resoldre el pro
pobresa: al contrari, augmenta com a consequencia de la cri
si industrial que provoca el fre de les
exportacions a ultramar. Apareixen
noves manifestacions de
pobresa, com I'abandonament de nounats ales
portes de les esqlesies 0 de la funeraria." Les restriccions municipals i or
dres d'expulsio, portades a terme a
vegades amb maltractaments, no dis
suadien els desafortunats, que
seguien demanant almoina.
La Tronada assenyala aquests fets i den uncia el contrast amb la
mendicitat practicada pels religiosos:
"No passa cap setmana que no passin a
captar frares a monjas,
y a vegades de tot, ab tot descaro, puig descaro es necesita el
que sens haberlo de menester va de porta en porta esperant 1'0bol de qui ho necesita rnes qu'ells y las autoritats tan
fresques
Ya tenen raho que'n aquest
pais sols els frares hi rnedran."
mesures

bons, ni les
blema de la

...

Amb I'arribada el 1909 d'un consistori democratic

es

fa

un

nou

plantejament del problema. Per suprimir totalment la mendicitat els
esforcos s'orienten en dues direccions: es fa extensiva la normativa
als pobres de la propia ciutat i es
porta a terme un programa efectiu
d'ajudes als necessitats.
En
15 de

sol-Iicitud de la Junta d'Assistencla Dorniciliaria datada el
juliol de 1909 es demana al consistori rectificar el cens de fa
una

milies pobres i

proporcionar assistencia medica i medecines

a

qui

ho

necessiti.'
EI mes de setembre de 1909, en la sessio
municipal del dia 16
s'insta el consistori a fer complir les ordenances que prohibeixen la
mendicitat als forasters i els "velns que sense necessitat fan de la

mendicitat

5.

EI
La

6.

EI

un

ofici" i resol elaborar

un nou cens

de

pobres

amb dret

a

Congost, 46, 25-XII-1986; 82, 28-VIII-1887; 188, 2-XI-1889; 204, 23-XII-1889; 633, 4-VIII-1898;
Reforma, 25,1-1-1887.

Congost, 658,12-11-1899.

7.

La

8.

AHMG. Sala General.

Tronada, 3, 14-V-1904.

Lligalls

de beneficencia.
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a terme

captar. Per portar
formada per

president
capella, i vuit
un

aquestes
i

un

resolucions s'institueix

vicepresident

que

eren

una

-

8

junta

respectivament

els presidents del Casino,
el Centre Cat6lic, La Uni6 Liberal, La Alhambra i les mutualitats de St.
el
Isidre, Ntra. Sra. del Roser, St. Antoni i St. Herrneneqild." EI 1912
I'alcalde i el

vocals que

eren

Ministeri de Governaci6, responent al que es va considerar com una
estesa per tot l'Estat, publica una Reial ordre que prohibeix la

plaga

mendicitat

EI

publica.

president

de la Cambra

Agricola

envia

mesura.'?
grama al ministre per felicitar-Io per aquesta
Una vegada rnes les mesures adoptades no van
les societats

benefiques

van

seguir

actuant. Les

normes

un

tele

tenir exit i

municipals,

durament criticades des de grups radicals
certes practlques de mendicitat no recolli
denunciades
i

rnes restrictives,

van ser

d'esquerra
des en la reglamentaci6, que podia cobrir altres finalitats:
auxi
"pululan por estas calles unas senoras que sin necesitar
lios de ninguna clase y a nombre de una virgen 0 santo que pre
sumo tam poco necesitara nada de este pecador valle munda
nal, a las que nadie les impide su tarea Ges que aun perdu
aquellos tiempos inquisitoriales en que el Sto. Oficio se servia
del espionaje de las postulantes santas hermandades para in
troducirse en todas partes?":
ran

...

Tambe protesta la dreta clerical per posar de manifest els retards
de les quotes municipals a I'Hospital-Asii. Sota el tftol ironicofuturista
1950 (s'escriu el 1915) lIegim a La Comarca:
Granollers en

/'any

vigente ley de represi6n de la mendicidad, una
dignisima religiosa que postulaba por las calles en

"En virtud de la
virtuosa y

beneficio de los pobres del Sto Hospital-Asilo, a los que el
ha sido
Ayuntamiento adeudaba una serie de mensualidades,

castiqada.''"
municipal rnes gran

severamente

La inversi6

la pobresa

va ser

iniciar el

Es

va

9.

AHMG. Sala

orientada

a

disminuir els efectes de

la construcci6 i manteniment d'un

proces

amb

una

11.

Orienta cion, 9, 26·111·1911.

12.

La Comarca, 113, 3-VIII-191S.

hospital-asil.

t6mbola instal·lada durant la festa

general. Lligalls de beneficencia.
organitzats, 1991, p.

10. PLANAS, Jordi. Propietaris

nou

167.
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de 1911; el 1913

jor

parar el

i

projecte,
comprometia, junt

Catolic, polaritzadors

es va

es va

del teixit assoeiatiu

constituir formalment

signar

un
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comissi6 per pre

una

document amb el bisbat

en que es
l'Ajuntament, a destinar a aquesta obra el pro
ducte de la venda de Is retaules qotlcs de Verg6s. La
interpretaci6 uni
lateral per part del bisbat d'aquest acord crea
grans tensions el 1917.
AI cap de deu anys de I'inici formal del projecte,
despres de molta de
dicaci6, entusiasme, aportacions particulars, disputes entre partits,
discussions sobre la conveniencla d'incloure la paraula sant en la se
va denominaci6,
s'inaugura I'Hospital-Asil el 25 de juliol de 1923, en
mig d'una escassa participaci6 popular a causa del desgast que ha

amb

via sofert I'entusiasme inicial."
AI marge de les activitats

municipals

es van crear

aillarg d'aquests

anys associacions i centres benefics civils i religiosos. La majoria te
nien com a primer objectiu I'ajuda mutua entre els socis i en
segon

lIoc, auxiliar els altres ciutadans. En altres
als necessitats

I'ajuda
cions especifiques."
era

casos

rnitlancant robers,

cases

I'objectiu principal
bressol i associa

5.2. La beneficencla ales societats confessionals

Les societats

de caracter

benetlques

religi6s

actuen entorn la

parro
seves institucions
religioses
canoniques independents. La rnes antiga (1880) era la de les germa
nes carmelites de la caritat de
I'Hospital-Asil, la funci6 de la qual era
acollir pobres i malalts. Formaven una comunitat independent de les
carmelites del Col-leqi de St. Joaquim i el 1920 tenia deu rnonqes." La
quia

i tambe hi ha les comunitats

amb les

segona, fundada el 22 d'abril de 1884 a mstancies del rector Jaume
Barba i de I'alcalde, es la comunitat de religioses filles de St. Josep, co

negudes

popularrnent

nalitat santificar-se
sa seva.

13.

Garrell,

en

No cobren

com

res

A. Resumen de las

les germanes vetlladores. Tenen com a fi
cura dels malalts a ca

la sala de la labor i tenen

pels

seus

operaciones

serveis i nornes tenen els

recursos

verificadas por fa Junta de la Reforma de Granollers y

Construcci6n del Nuevo Hospital y Asilo hasta el30 de Septiembre de 1926, AHG; TINTO, Lluis.
"Notes a la premsa local sobre la construcci6 del nou Hospital-Asil", HMG, reg. 995, carp.4/58.
14.

Vegeu Apimdix:

15.

Biblioteca Episcopal de Barcelona, elenc V.

Associacions

catalogades

a

Granollers

(1882-1936),

codi CB i RB.
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proporcionen les seves labors i les almoines. EI 1917 (19 de no
vembre) la directora va enviar una sol-licitud a l'Ajuntament perque es
fes carrec del IIoguer d'un nou local, ja que el que ocupaven, I'edifici
Sant Francesc, propietat del municipi, es trobava en un estat que no
podia protegir les germanes de les inclemencies del temps." EI 1920 hi
que els

havia dinou germanes i cap era filla de Granollers."
Entre les associacions parroquials amb algun tipus d'activitat benefica destaquem:
-Mutualitat de Nostra Sra. del Hoser"
-Mutualitat de

Senyores

de Nostra Sra. del Carme"

-Mutualitat de Sant lsidre=
-Mutualitat de Sant Antoni de Padua"

de Sant

-Germandat

-Mutualitat per

a

Hermeneqild"
Senyores, secci6 de

Socors Mutus del

Centre Catolic

Aquesta

darrera mutualitat proposa

un

pacte espiritual

"concede

defunci6n

a

possi

bles socies protectores a les quais
sa rezada en sufragio de su alma y recornendara eficazmente
dos los asociados la asistencia al Viatico

0

a su

una

a

mi
to

al entierro de dichas pro

tectoras".>

EI 1921 funcionava tarnbe

en

el Centre Catolic

mutua per de
cosa es pren la

una

funci6 que tenia dificultats econorniques, per la qual
decisi6 de fer-Ia obliqatoria per als membres de Is Socors MutuS.24
Passat

un

de nova." Tret

cis,

liquidar-Ia amb el proposit de fundar-ne una
d'aquestes rnutues, restringides a I'auxili dels seus so

any s'acorda

el Centre Catolic

no

te estatuariament cap mes objectiu benefic

que el manteniment de I'escola nocturna.

21.

general. Lligalls de baneficencia.
Episcopal, elenc V; Gent d'Ara, 5,19-11-1922.
EI Cangast, 600, 19-XII-1897.
EI Cangast, 629, 17-VII-1898.
EL Cangast, 669, 21-V-1899.
EICangast, 773, 23-VI-1901.

22.

La Veu del Valles,

23.

La Camarca, 204, 31-111-1917.

24.

Llibre d'actes del Centre Catolic. Sessi6 11-XII-1921.

25.

Llibre d'actes del Centre Catolic. Sessi6 11-XII-1921.

16. AHMG. Sala
17. Biblioteca
18.
19.
20.

(I) 245,

26-VII-1903.
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aquestes associacions

cada membre paga
regularment una
quantitat de diners i atencions me
visites de confrares en cas os de malaltia 0 altres
eventual i

que Ii dona dret
0

a

rebre

una

tats, segons estableixin els respectius reglaments. Solen dedicar
de Is fons

socorrer altres necessitats.
Les associacions dedicades exclusivament

part

una

a

funcions de redistribucio de les

aportacions

a

de la

la beneficencia feien

poblacio

boles, col-lectes dorniciliaries, caixonet d'almoines,

en

les tom

etc.

Eis seus
se'n beneficiaven econornicament i estaven
obligats a
col-Iaborar-hi nornes amb el seu treball. Entre
aquestes assenyalem:
-Obra del Pa de Is Pobres"

membres

no

-Obra del

Pa de St. Antoni"

-Rober del

Sag rat Cor de Maria i de Sant Vicenc de Paul"
especial de la rnes significativa, poderosa i polerni
ca
d'aquestes ultirnes, les Conferencies de St. Vicenc de Paul, amb
dues seccions autonornes, una de
senyors i una de senyores. Van ser
Cal fer esment

fundades durant la Santa Missio que va tenir 1I0c
I'any 1879,29 pero no
seves activitats fins a l'ultirna decada del
segle.
Ambdues seccions tenen socis actius i honoraris
segons la respecti
va vinculacio al
reg lament i aportacions economiques, Es considera
va l'associacio caritativa de les
persones acabalades de la vila."
Una caracterfstica del seu funcionament era
que els destinataris
de les almoines acabaven formant
d'una
part
especie de confraria de
tenim notfcies de les

necessitats, ja que

les conferencies

grup de "pobres pro
religiosos tant per als so
cis com per als
pobres adoptats." D'aquesta manera es pretenia re
soldre no tan sols les necessitats materials, sino tambe les necessi
tats espirituals dels
indigents. Eis desvalguts podien aspirar a ser
adoptats si s'acomodaven a certes pautes de comportament reliqios i

teqidos"."

26.

La Veu del Valles

27.

La Veu del Valles, 164,28-1-1900.
La Coma rca, 229, 22-XI-1917.

28.

van crear un

Feien les convocatories als actes

(1),113,5-11-1899.

29. La

Comarca, 229, 22-IX-1917.
Gent d'Ara, 4, 12-11-1922; La Veu del Valles, 165, 4-11-1900.
31. La
Opinion Escolar, 113, 17-VII-1898.
30.

32.

EI

Congost, 677,

16-VII-1899.
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social. En

ajudes. Es el cas d'una
haver quedat embarassada

per

Encara el 1917

es

8

pia sexual, eren exclo
pobra vfdua a qui es nega I'almoi

d'incompliment, sobretot

de les

sos
na

cas

-

en

d"'un

el

burguesito

denuncia obertament

sin escrupulos"."

aquesta forma

selectiva

de fer caritat:
"La Junta de dames de San

ta encomanada,

rits, de complir amb
tirarlos la

petita

Vicenc

condicionant-Ia

Paul exerceix la caritat que Ii es
l'obligaci6, per part dels afavo

am

practiques religioses, baix la pen a de
qu'els reparteixen que es la caritat?'?'

certes

almoina

re

...

S.3.La beneficencia laica

En aquesta
cessitats que

poguessin

epoca proliferen
eren

tenir

a

aconfessionals, al marge que els

0 no

A finals del
-La Creu

societats dedicades

segle
Hoja"

motivacions

I'ajuda
seus

dels

ne

membres

religioses.

XIX funcionen:

-Confraria Minerva"

-La Fraternitat, incorporada
I

ja

en

-Asil

0

a

La Uni6 Liberal el 190737

aquest segle, sorgeixen:
Casa Bressol del Nen Jesus=

-L'Empar Familiar,

Societat de Socors Mutus"

-Junta de I' Hospital-Asil"
-Junta de Protecci6 de la lntancia"

-Suports

Mutus i Beneficencia,

Ens fixarem

en un

parell d'aquestes

L'Asil Bressol esta instal-lat
den

nens

fins

a tres

La Raz6n, 166, 17-11-1907.

34.
35.

Renovaci6, 11, 14-1-1917.
EL Conqost, 628, 10-VII-1899.

36.

EICongost, 705,18-11-1900.

37.

La Lucha, 63, 23-VI-1907.

38.

La Comarca,

39.

La Comarca, 183, 4-XI-1916.

40.

La Comarca, 59, 20-VI-1914.

42.

en un

anys mentre els

33.

41.

com a

secci6 de La Uni6 Liberal"

societats.

local de

seus

l'Ajuntament

on es

cui

dispares treballen. EI 1917

109,5-VI-1915.

de beneficencia.
Oiari de Granollers, 904, 14-11-1929; AHMG. Sala General, carpeta
Allnconsecuente, 6, 9-IV-1916.
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I'any.

Es mantenen

subvencions de

a

i dues insti

metge

l'Ajuntament

patir deficit."

La mateixa Uni6 Liberal neix com
i de beneficencia. Des de la

seva

s'han de reunir els fons dedicats

destinataris i, sobretot, de quina
Liberal te la finalitat de:

una

germandat de socors mutus
precisa amb claredat com

fundaci6
a

aquesta funci6, qui

manera

en seran els
s'ha de fer la caritat. La Uni6

"ejercer

la beneficiencia privada en todas
aquellas familias
que, aunque ajenas a esta Hermandad sean pobres y necesi
tadas. Los fondos que se destinen para este fin seran
aque
Ilos que los socios
entreqaran al efecto libre y espontanea

mente, cuya beneficiencia domiciliaria
toda

se

practicara

evitando

publicidad acto ostensible y sin obligar en ninqun caso
al socorrido a que
practique acto moral alguno 0 material que
0

contrarie

en

10 mas rnfnirno

su

liberrirna voluntad y

su

inviola

ble conciencia"."
Una disgressi6 estatuaria tan

Ilarga manifesta una gran sensibilitat
oposades de practicar
la caritat.
de
Is
estatuts
es
rnante
al
L'esperit
Ilarg dels anys i es repe
teix en multiples discursos, com
aquest de Joan Montana:
"En nostra Casa la caritat no es caritat, no es rnes
que el plaer
d'ajudar el proxim, per l'obligaci6 que hi tenim i pel goig de fer
una obra bona (
)"45
L'expressi6 "Ia caritat no es caritat" descobreix com a minim I'am
bigOitat que la paraula caritat tenia en aquell context i la possibilitat
que Ii atribueixin_ diferents significats.
La Uni6 Liberal fa
publiques regularment les aportacions a la be
neficencia. En la primera epoca es
publicava en EI Cangast la suma
de les quantitats
repartides explicitant el nombre de families, el nom
bre de membres i quantes
vegades al mes les families rebien bons.
en

aquest

tema i alhora l'existencia de formes

...

43. AHMG. Sala

general. Lligalls

de beneficencia.

44.

Estatutos para la Hermandad de La Union Liberal, art. 1 r, 4-IV-1887.
45. Inquietud, 10, 20-XII-1
930, paq.! o.
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Des de 1909
les

ames

es conserven

quantitats

els

balances

dedicades

a

anuals

en

-

8

consten mes

que

entre les

aquesta fi, que oscil-len

619,50 PTA de 1909 ales 3.090,45 de 1923.46
5.4. L'olla dels

Es
es va

pobres"

de les tradicions de Granollers, que amb el pas dels anys
en una vertadera instituci6.

una

convertir

Dies abans del carnaval les autoritats

porta
per

porta per demanar als velns caritat

per

a

I'olla dels

ria, que

a

a

poc

Dilluns de

poc

va anar

carnaval,

en una

cantonada de la

Alia

cuinaven els

lIegums

en

forma

d'ingredients

productes
i peces de

seus

Porxada,

es

dels donatius que consistien fonamen
carn adobada 0 fresca procedents de
0

menys assidus." Una

cuinada I'olla s'anaven

a

la

un

congregant

altre les autoritats entre

jutge

public

curi6s

vegada

els po
playa per
hi
les quais
havia I'alcalde, el

i el comandant militar,

quantes orquestres, i el

col-loca

corresponents Ioqons."

la rnatanca del porc.
Eis cuiners eren voluntaris rnes

bres i per
rector, el

col-lecta

altres donatius.

desplacant

filera entre 20 i 25 calders i els

es

en

una

pobres. S'acceptava tot, fins i tot l'aportaci6 moneta

ven en

talment

organitzaven

0

un costat

acompanyats
engrescat ja

d'una
en

0

unes

la xerinola

carnavalesca.
EI rector benera els aliments i les autoritats tastaven el
entre els

Despres
repartia
terpretades pels musics.
es

Podien assistir-hi tots els

nats

46.

pobres

algunes calderes
"pobres verqonzantes"."

reservaven

Vegeu

relaci6

completa

pobres

al

so

de la vila i els arribats de fora. Es

per al "sant

entre 1909 i 1923

a

menjar.

de canyons d'actualitat in

Hospital"

l'Apendix: Pressupostos

i per als

de

socors

anome

mutus i bene

iicencie.
47.

EI

contingut d'aquest apartat ha estat publicat a la
pobres al Granollers de principi de segle".

revista Lauro num. 6 amb el litoI "Mendicitat i

olla de
48.

EcodeGranollers, 11, 11-11-1883.

49.

Una caldera bolcada
ment

va causar

I'ajudi economicarnent ja

greus cremades

a una

cuinera habitual i

que tela aquesta lunci6 any

rere

es

demana que

l'Ajunta

any. La Comarca, 250,16-11-1918.

50. "EI Carnaval". La Coma rca, 94, 20-11-1915 p. 5-6.
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diners i rnes tard bons canviables per ar
van substituir I'olla cap a I'any

necessitat. Eis bons

1928.
Acabat el

menjar,

els

n'anaven cap a casa portant les
continuaven la gresca de carnaval.
origen, aquesta tradicio esta documen

pobres

sobralles i els curiosos iniciaven
Amb
tada

a

pobles

se

0

mdepedencia del seu
Catalunya des del segle XVI,
del

Pallars," i augmenta

que la recuperen
a objectiu satisfer

com a
en

la

tradicio

vigilia

Vidreres i diversos

es conserva a

cada any el nombre de

propia.

de les

L'olla de Is

carnes

pobres

poblacions
tenia

com

tolendas la fam de Is rnes

desemparats.
A Granollers moltes persones tenien dificultats

econorniques i mol
frequencia es parla en els plens de I'A
juntament de donar bons 0 espectes als pobres de solemnitat. Les ins
titucions benefiques dedicaven els seus fons al mateix objectiu i ames
repartien roba i altres bens. En quasi tots els casos es qualificaven
aquestes ajudes no com a actes Iilantropics ni de justicia social, sino de
tes, tarnbe, passaven fam. Amb

caritat, de caritat cristiana, de compliment d'un mandat divL No

hi ha pro
blemes quant a la denorninacio d'aquestes ajudes, ja que el Ilenguatge
es acceptat per tots. EI que no es acceptat son algunes formes i algu
nes condicions en la practica de la caritat i es critica les associacions

que exclouen dels seus actes caritatius persones desemparades ba
sant-se en criteris que no tenen res a veure amb I'objecte de la caritat.
L'olla dels

pobres fou insistentment censurada
instancies perc especialment per part d'aquells que
de poe caritatiu, aquest acte de caritat. Aixi

reglaments,

com

podien

ser

diferent

ja

regia pels

seus
cas

de I'olla dels

pobres

era

era

l'Ajuntament,

encara

que incidissin

veien

com

n'era,

cada associacio

que nornes

cis, en el
ponsable

des de diverses

modificats pels
que el pricipal

en

es

so
res

l'orqanltzacio

al

l'Esglesia, els jutges, l'exercit i sobretot la torca
del costum. Eis grups rnes progressistes van mantenir una lIuita de
tres estaments

com

decades contra aquesta forma tan desfasada, exhibicionista i osten
tosa de practicar la caritat, que era defensada pels grups rnes con
servadors, orgullosos de mantenir viva aquesta tradicio. La polernica

51.

FABREGAS,

Xavier. De la cuina al

menjador,

Ed. La

Magrana, Barcelona, 1982, p.120 i seg.
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Cataleq exposici6

-

__

al Museu de Granollers

(1990)

"!...

Caritat et divendres, dibuix d'Amador Garrell i Soto

municipals i a la premsa. L'alterna
tiva proposada, des de finals del segle XIX, va ser substituir l'olla pel
repartiment de forma privada de diners, bons 0 especies entre els ne
va

arribar al carrer,

a

les sessions

cessitats.

Vegem alguns

testimonis

d'aquesta polernica apareguda

entre

1897 i 1922:
"La tradicional Olla dels

que

a

los

amigos

pobres

no

de 10 caduco y

de ser, porque ha

perdido

ya

su

lIante para la miseria la caridad

satisfaciendo ya

a

nadie mas

tenga raz6n
aunque
verdad
humi
caracter y es en

viejo,

repartida

no

a son

de bombo y

pla

tillos".52

porque eso de la caridad
rnusica por anadidura "53

"No tiene raz6n de

ser

...

con

tanta

os

tentaci6n, y con
"Es ven trist, per cert esser pobre, empro mes trist es encare
que per a cercar la caritat, se tinga que passar la vergonya, re...

52. "Carnaval de 1897". Et
53.

Et

Congost, 610,

Conqost, 561,7-111-1897,

p. 3.

27-11-1898.
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boi sentne'l blanch de les mirades d'u

infinitat de curiosos. ,,"54

"denigrante

pues

...

a

los verdaderos necesitados les

verdadera hurnillacion acudir

era

los

una

plaza publica y
varias rnusicas, y entre el bullicio de la gente no
necesitada ir a recojer unos platos de mas 0 menos bien con

des de

a una

a

acor

una 0

dimentada bazofia. Sobre todo constituir esto

un

nurnero de las

fiestas de carnaval"."

grotescas

"La Olla dels Pobres, reminiscencia de veils costums que no lIi
guen amb el concepte de caritat i que tenen les generacions
d'avui.

Com

"56
..

a res

posta

bons I'olla dels

sions,

a

aquestes crftiques i als intents de
el

pobres,

arriba el 1911

nou

pati

contra, amb

arguments

prendre

consistori, despres de lIargues discus

I'acord que el repartiment de l'olla es faci dis
interior. La Coma rca engega una campanya en

a

cretament en un
uns

substituir per

i

lIenguatge que

un

l'animadversio dels detractors

ens

d'aquesta

permeten

com

tradicio.

"Durant tres anys I'hermosa festa s'ha fet a espatlles del poble,
trepijant inhumanament tan fonda tradicio, durant tres anys no
hem

pogut

moina, y

veurer

encara a

als nostres

pobres,

porta closa,

com

mes petita l'al
gent indigna, com

se'ls ha fet

si's fes

a

si I'acte fos inmoral''."
EI 1914
tual dels

es

torna

repartir

a

la Porxada per

a

la

qaubanca espiri-

benpensants:

"
...

a

surava una

atmosfera de caritat,

un

aire

cisava, i per la boca d'aquells desvalguts

d'agrahiment qu'en

i per la mirada enter

aquelles criatures que'ls acompanyaven s'hi amaga
crit d'Hossanna al Deu del Amor, al Rey de la caritat"."
No hi ha dubte que les tradicions es mantenen rnes enlla de les
causes
les van fer neixer. En el cas que ens ocupa, dos factors
nidora de

va un

que

van

influir

en

la

seva

viqencia

anacronica: la irnmodestia de les auto-

.54. Llevor, 18, 7-111-1909.
55. Orientecion, 4,18-11-1911.
56. "EI Carnestoltes", La Gra/la, 43, 26-11-1922, p.
57.
58.

"Lo carnestoltes del

meu

poble.

La sopa de

4.

pobres".

La Comarca, 41, 21-11-1914, p. 2-4.

La Comarca, 42, 28-11-1914.
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ritats que aprofitaven la liturqia de I'acte per exhibir-se davant el po
ble i una concepci6 formalista i vacua de la caritat, sense cap sensi
bilitat social.
Amador Garrell i Aisina,
befa I'actitud

glossant

les

seves

assistents que acudien a
els
alimentar
seus
animals domestics. 59
pa per

Com que

d'alguns

es

tracta d'un costum

tat, les diterencies de criteri
dels liberals

a

es

en

vivencies, qualifica de

omplir galledes

que participava

de

so

tota la comuni

feien rnes evidents. Ni amb I'arribada

l'Ajuntament s'aconsegueix

una

soluci6 raonable;

com

altres assumptes, el grup ha de pagar el tribut per haver inclos a
les seves Ilistes electorals conservadors com Josep Xiol -pels com
en

promisos posteriorment adquirits

amb el carli Manuel Puntas, ambd6s

acerrirns defensors de les velles formes que representava I'olla dels

pobres- i,
amb

59.

en

I'objectiu

definitiva, per la politica contemporitzadora de Torras,
de

no

Granol/ers, Vila Oberta,

perdre

vots

en

cap sector social.

p. 146-147.
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6. CLERICALISME I ANTICLERICALISME

6.1. Eis termes del

problema

6.1.1. Sacralitzaci6 de la vida ciutadana
AI

treball s'ha pogut observar que sota la rica es
bategava una confrontacio de mentalitats. Aquest

Ilarg d'aquest

tructura associativa
n'es

un exemple paradigmatic.
frequents observacions sobre les opcions politiques, intluen
penetracio del clergat en la vida de la nostra ciutat ens porten

apartat
Les
cies i

afirmar

moment que tota activitat col-lectiva i privada es
tava sacralitzada i que qualsevol forma de poder podia tenir una di
a

en

aquest

mensio teocratica

(una situacio,

d'altra

banda,

no

exclusiva

d'aqui,

sino molt estes a i que va durar fins fa no gaires anys). Ajuntament,
parroquia, jutjat i cornandacia militar representaven un poder omni
mode nornes diferenciable

en

les respectives funcions. Les comuni

cacions oficials, visites de cortesi a, rnutues invitacions

0

protestes

adquirien rang institucional. L'Ajuntament assistia corporativament a
les principals funcions religioses per Nadal, oficis de Setmana San
ta, festa major, processons del viatic i Corpus,

gia

que

i de la

en

aquests

cera.

etc. EI

protocol exi

municipi cobris les despeses d'orquestra
feia carrec de les despeses parroquials com

actes el

Tarnbe

es

reparacions de l'esqlesia, millores de la

cas a

rectoral i feia aporta

forma d'almoines per al bisbat. EI nomena
econorniques
ment d'un nou rector, la visita pastoral del bisbe 0 esdeveniments
com la mort d'un jerarca 0 el matrimoni del rei, reclamaven un proto
cions

en

col cornpartit.'

esdevingut el 1852
questions del ritual liturgic:

Un fet anecdotic

preocupat per

"Per motiu d'haver-se suscitat

una

descobreix

questio

un

Ajuntament

de delicadesa entre

el senyor rector i l'Ajuntament dessobre la reverencia que s'ha
gi de fer en la part de la missa cantada anomenada l'lncarnatus,

1.

Remetem

a

les cites anteriors i hi

afegim

com a

exemple:

La

Coeiicio, 7, 10-X-1891;

620, 8-V-1898; Gent d'Ara, 2, 29-1-1922.
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Vich, Barcelona i Tarragona,

i acorda, per a I'esdevenidor, que sempre que assisteixi en cor
poracio als divins oficis, s'aqenollara en arribant a l'lncarnatus,
encare

que

no

ho fassin el Preste, Diaca i Subdiaca."

municipals pero es comunica
amb el consistori per carta; copresideix els actes oficials com la re
cepcio d'autoritats, exarnens publics, comissions hurnanitaries, bene
eix locals, obres i actes publics ides dels organs de premsa propis 0
afins, des de la trona 0 en la catequesi, interve en els esdeveniments
de la comunitat, troba en l'Evangeli arguments per sacralitzar els va
lors seculars, com I'ordre, la patria, els costums, etc." Pero la inter
EI rector

veneto de

no

assisteix

l'Esqlesia

a

les sessions

rnes enlla de les anomenades institucions de

va

amagatalis de la vida ciutadana i privada, sa
objecte: beneeix camps, ramats, eines, edi
ficis publics i particulars, romiatges i pelegrinatges. Eis actes rnes sig
nificatius de la vida personal son revestits d'una dirnensio sacramen
tal: naixement, confirmacio, matrimoni i mort, i es ratifiquen en els ri
tuals corresponents, les categories i jerarquies socials establertes. La
parroquia fiscalitza i sanciona conductes privades amb repercussions
civils amb els informes de bona conducta, cedula de compliment pas
qual, etc.'
Aquestes imbricacions de l'Esqlesia en la vida dels ciutadans i de
la comunitat impliquen que qualsevol canvi porta apareliat Iluites en
un doble front, polftic i reliqios; i que I'anticlericalisme va Iiigat de for
ma ineludible a qualsevol proqres, amb la particularitat que les op
cions polftiques, inclosa la monarquia, nornes tenen un abast tempo
ral i peremptori, mentre que l'Esqlesia es presenta com a posseidora
de veritats eternes; rebutjar una Ifnia polftica permet optar per una al
tra milior 0 pitjor, mentre que rebut jar el missatge cristia i el que re
presenta es situar-se en el terreny apocalfptic de les forces del mal.
Davant d'aquesta perspectiva les actituds anticlericals podien estar
mes 0 menys generalitzades, pero nornes eren defensades per les
poder, penetra

en

els

cralitzant tota activitat i tot

minories mes audaces i conscienciades.

2.

La Gralla, 55, 28-V-1922.

3.

La Comarca, 199, 24-11-1917.

4.

EI

Conqost, 610, 27-11-1898;

La Coma rca, 48, 11-IV-1914;173, 26-VIII-1916; 175, 9-X-1916.
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dels limits

lrnpreclslo

L'analisi de I'an.ticlericalisme resulta la tasca rnes ardua

treball

d'aquest

que I'abundant material que correspon a rnes de cinquanta
la
historia de Granollers es irreductible a una torrnulacio: en
anys de
I'intent sorgeixen incoherencies, paradoxes, contradiccions i dades

ja

queden al marge. Aixo no es rnes que la rnanifestacio de la com
plexitat del fenomen, malgrat aixo, I'anticlericalisme esta present al
Ilarg d'aquesta historia, com a rerefons d'altres esdeveniments 0 pro
tagonitzant-Ios, amb gran virulencia 0 amb prou feines perceptible,
com a fenomen generalitzat 0 com a bandera de grups minoritaris;
com a simple recurs de propaganda polftica 0 com a convenciment
que

irrenunciable;

com a

moneda de canvi per obtenir vots

pressio d'un deure sag rat. En
anticlericals son viscudes pels

0 com a ex

sembla que les postures

conjunt
seus protagonistes com una catarsi,
com l'ablacio d'una part del propi jo individual i col-lectin, ja que el que
es preten extirpar esta adherit a aquest jo simbioticament 0 parasita
ens

riament. En efecte els valors basics de la nostra cultura son valors
que el cristianisme proclama com a seus. Socioloqicarnent, cal deli
mitar dos terrenys secularment units i practicarnent inseparables com
son

reliqio

i cultura.

Clericalisme i anticlericalisme

no

tenen

uns

contorns definits;
ni

no

hi

un grup exclusivament clerical ni tan sols en el clergat,
grup
laic que defineixi autonornarnent els seus valors. EI mateix es pot dir
dels individus particulars. Eis limits son similars als que separen les

ha

aiques

terboles de les clares

tura seria

aquest

mar

i

no

el

en

mar: no es

tan sols la

reliqio

un

La cul

poden precisar.

en

forma part, sino que

I'estructura social que la representa, la defineix i I'administra tarnbe ha
pres carta de naturalesa

en

aquesta cultura. Per aixo les

ticlericals que pretenem estudiar
analitzats des d'una

ricalisme
tensions

-

perspectiva

anticlericalisme

dialectiques

neficencia

0

0

no

una

perfils qeometrics,

an

fins i tot

actual. No obstant aixo, el binomi cle

teocentrisme i lalcisme,

que constatem en la

se

situa sota les

polftica, l'educacio,

la be

I'associacionisme.

complexitat del tema, intentarem fer
interpretacio de les manifestacions susceptibles

Conscients de la
cia i

tenen

actituds

cia que trobem

en

una

exposi

de formula

aquest perlode.
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que volem assenyalar es que, en moltes oca
sions, les postures anticlericals neixen dels que es confessen creients
i practicants, i de Is que consideren que I'esperit cristia ha estat desfi

primer aspecte

0 infravalorat pels que se n'autoproclamen representants. Hi ha
tarnbe anticlericals que es confessen ateus 0 agnostics i defensen
una concepcio laica de la societat i de la historia. En la majoria de Is

gurat

casos, I'anticlericalisme

grups

0

se

centra

la denuncia de la conducta de

en

d'individus, i posa de manifest les

repercussions

antisocials

de postures obscurantistes i col-Iaboracionistes de

l'Esqlesia local.'
plantegen posicions antidoqrnatiques" 0 an

Amb menys

trequencia

tireligioses,

les dues formes tradicionals d'anticlericalisme.

Una altra

precisio

es

es que

es

manifesta

bles de I'activitat ciutadana, si be

apareix

en

tots els camps

amb

preferencia

en

possi
situa

cions de subrnissio del

poble a causa de l'alineacio de l'Esqlesia
amb el poder; la hipocresia dels clergues en el terreny de la pobre
sa i la sexualitat; les formes de fer apostolat rnitjancant l'educacio i
la beneficencia

(que fan sospitar l'existencia d'interessos ocults 0
segones intencions), etc.
Aquestes manifestacions no son necessariament constants en tots
els protagonistes. Un mateix individu podia adoptar postures anticleri
cals en un tema i clericals en un altre, 0 passar d'una concepcio a una
altra amb molts matisos. Aquesta actitud es frequent en politics com
Torras, Baranqe, Comas i d'altres, pero tarnbe en ciutadans de base,
fossin creients, practicants 0 ateus.
6.1.3. L'anticlericalisme i I'assalt carli
Durant els moviments liberals que van commoure les velles es
espanyoles en el segle XIX, Granollers allot java un grup

tructures

de

progressistes

pels

cacies

a una

que per les seves activitats
vertadera eacera de bruixes

les guerres carlines.' Nombrosos voluntaris

La Bezon, 211, 9-11-1908.
La Beron, 207, 23-XII-1907.
GARRELL, Amador. La vida

7.

d'en Joan

Gralla,

p. 93

i

5.
6.

van

van

ser

sotmesos

especialment
acudir

a

seg.
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Cardedeu el 1873 per defensar-Ios del setge carli,

a

mentre la
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poblacio seguia pagant

sota arnenaca

un

impost

als in

vasors."

L'esdeveniment
1875

desgraciat

de I'assalt carl! del 17 de gener de

posar la poblacio davant realitats rnes temibles que els ris
cos per defensar la
ideologia liberal. Aquella barbarie, realitzada en
nom de Deu i dels valors tradicionals, va desdibuixar el
perill que po
va

dia

significar

car

aspectes de la vida publica

un

grup de

republicans

i liberals que intentaven modifi
rnes violencia que questionar

sense

conductes i negar dogmes. Pero el rebuig d'aquesta barbarie no va
donar carta blanca als elements progressistes, als
quais els calia
anys de paciencia didactica per convencer l'opinio publica que lIuitar
contra els defensors

d'aquelles ideologies era deslliurar-se dels pro
Amb
pis opressors.
aquest fi van institucionalitzar I'aniversari d'a
quells esdeveniments, per condemnar tant els fets com les idees que
els havien sustentat. Hem vist que la fundacio del Centre Catolic i La
Unio Liberal respon
salt carll.

Aquf

la presa de decisions desencadenada per l'as
podem afirmar que la comrnernoracio d'aquesta
a

eferneride constitueix

clericalisme

a

un

eix historic que estructura les formes d'anti

la nostra ciutat.

Des de la visio didactica, present en tota la premsa d'esquerres,
aquesta celebracio no nornes es una referencia espaciotemporal, si
no tarnbe

ideoloqica, ja

que el mateix

Ilenguatge

que

desqualifica

les

postures clericals defineix els fets de 1875: les paraules "barbarie",

"hipocresia",

"oscurantismo" i

expressions

com

"quienes

se

dicen

re

presentantes del Dios amor 0 de la Iglesia de Cristo", etc., tenien un
significat immediat, ala vegada que feien reterencia a I'esdeveniment
paradigmatic. Aixf,- I'assalt carll esta present en mitings, manifesta
cions i articles de premsa any rere any fins a 1939,9 com a verificador
i

8.
9.

justificador

rnodelic de I'anticlericalisme.

BAULlES, J. Estudis,

p. 66.
EI 1934 convoquen la manifestaci6 contra els successos del 17 de gener de 1875 la Junta d'Es
querra Republicana, el Centre Radical, l'Alianca Republicana i el Bloc Obrer i Camperol. En con
tra del que

era

acostumat,

no

hi assisteix la

corporaci6 municipal.
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6.1.4. EI

clergat

com a

L'anticlericalisme es
entre dues

explicaci6

concepcions

-

8

sfmbol
de les manifestacions de I'enfrontament

una

del m6n i fora

d'aquest

context

manca

d'una

coherent.

La conducta personal de Is clergues a Granollers no sembla justificar
el rebuig que sovint patien. Hi ha reterencies al rector econorn Manuel
la conducta del qual va ser censurada pels diaris
Rovira

(1904-1905),
ideoloqies"; tarnbe

parla de cert frare 0 frares menors
amb fama de faldillers" i, en general, d'ensenyants entre monges i fra
res amb una
capacitat pedaqoqica poc desitiable." Per contra, molts
seves con
religiosos i capellans van ser considerats correctes en les
intel-lectual
tolerant,
Casellas
(1897-1904),
ductes, i cultes, com Antoni
de totes les

es

fer I'estudi dernoqrafic de la vila durant el segle XIX.
i
Malgrat aixo, la conducta del clergat va provocar nombroses

que

va

ex

al costat del
plicables actituds anticlericals perque es va posicionar
I'ideari
carli 0, si
identificaci6
amb
poder i de I'involucionisme. La seva
rnes no, la seva proximitat, i la fundaci6 del Centre Catolic i el seu fun
cionament fins a la segona decada d'aquest segle, amb personatges
actituds.
com Puntas, Xiol, Riera, etc., exemplifiquen aquestes
EI suport al
cialment el

caciquisme

parroquial,

La connivencia entre

va

sempre

poders

provocar animadversi6. EI
va

es

estar

publicarnent

feia manifesta

amistats, tertulies al Cafe del Centre Catollc
el 1906

rari

es

public,

publica

una

relacions

personals,
particulars. Quan

0 en cases

denuncia els exalcaldes Blanxar i
La Raz6n

en

clergat, espe
al costat del poder.

Baranqe

de defraudar I'e

noticia ficticia segons la

qual

el rector

Onofre Biada s'havia reunit amb ambd6s per negociar amistosament el
lIiurament per a obres beneflques del diner defraudat. Aquesta notfcia

d'aparenca vendica, per als
liqne." EI caciquisme no se
no es

podia

lectors

d'aquell

lIuitar contra els abusos economics i

derrocar la barrera que el

clergat

havia creat

10.

La Bezon, 47, 22-X-1904; La Graco/aria, 53, 27-V-1905.

11.

La Rezon, 222, 17-V-190B.

12.

Vegeu

13.

La Bezon, 140, 2-IX-190B.

el

moment

sustentava exclusivament

capitol

en

acudit

ma

el clergat,

perc

era un
en

politics

sense

abans

les consciencies,

sabre l'educaci6.
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els assumptes socials constitueix una
altra font de I'anticlericalisme. Les seves declaracions teoriques no

posicio d'aquest

grup

en

superen els marges tridentins actualitzats en el concili Vatica I. Quan,
22 anys despres de promulgar-se, La Coma rca es fa resso de la doc
trina de Rerum Novarum, encara segueix publicant articles de sacer
dots i civils clericals que defensen una societat teocranca. Hem vist
tarnbe quines eren les
i la beneficencia.

posicions

del

clergat

en

el tema de t'educacio

Aquests trets del comportament social de l'Esqlesia local, prota
gonitzats pel clergat secular i regular i per aquells seglars que enar
boraven el catolicisme com a bandera, son fonamentals per interpre
tar el fenomen anticlerical a la nostra ciutat. Es poden trobar altres ex
plicacions de tipus sociologic 0 estudiar el fenomen com a conse
quencia de consignes de partit, de normatives governamentals, de re
accions a declaracions dels bisbes 0 de la Santa Seu, perc I'anticle
ricalisme responia

a

situacions internes de la comunitat.

6.2. Evoluci6 de I'anticlericalisme
La
una

ininterrompuda presencia

intensitat diferent

namental de les

a

Granollers

de I'anticlericalisme

es

rnante amb

funcio del moment, sense cap canvi fo
que el provoquen ni de Is objectius que es

en

causes

pretenen. La seva major 0 menor virulencia es correspon
tuacio dialectica en que es troben els grups de tendencies

a

la si

antaqo

niques.
En les dues ultirnes decades del

segle XIX les manifestacions an
ticlericals esquitxen sovint la vida publica. Apareixen com I'epifeno
men d'una torca latent que Iluita contra el retorcarnent del caciquis
me. Eis
protagonistes eren republicans i liberals, perc no es pot me
surar el grau d'anticlericalisme per la seva afiliacio polftica ja que
sembla que mes aviat depen de situacions i individus concrets. EI

Congost va

ser un

cals rnes diverses

dels

seus

vehicles i recollia les

postures

anticleri

que aixo fos obstacle per publicar articles
de Crist, el missatge evangelic i l'essencia del

sense

que exaltaven la figura
cristianisme. Aquest diari,

respectuos

amb les

lIuitar intrepidarnent contra la corrupcio i la

creences

irnposicio,

i

religioses,

en

va

defensa de

la lIibertat de cultes i la secularitzacio de la societat.
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En aquesta epoca es pensava que calia desmitificar l'Esqlesia per
afrontar rnes facilrnent altres problemes que afligien la ciutat, i que

aquesta desmitificaci6 passava per posar de manifest la
nivencia amb els cacics. Per aixo

guatge plebeu,

com en

el

sequent

no

seva CGn

s'evitava la utilitzaci6 d'un Ilen

comentari:

dice que el caballero de negras faldas esta algo mo
lestado con La Discusi6n porque Ie ha aludido alguna que otra

"Se

vez

Molts

nos

qui

...

es

no

vulgui pols

que

no

vagi

a

t'ere.»

feien resso dels moviments estatals i internacionals
que envara el nostre

vant el panorama de

pais,

i,

da

subrat

corrupci6
clergat i els catolics, Publiquen una en
questa recoil ida per EI Ampurdenes de Figueres, segons la qual en
tre els espanyols condemnats a pres6 hi havia 15.478 catolics, 25
d'altres religions, 11 eclesiastics, cap Iliurepensador i cap mestre; i
"esto en un estado cat6lico, clero cat6lico, leyes cat6licas y apli
van

lIar-ne la mcidencia entre el

cad as por tribunales catolicos"."
Perc, Lquina altra cos a es pot esperar -diuen- d'una Esqlesia, el
maxim representant de la qual, Lle6 XIII, acceptava quantitats desor

regals en les seves noces d'or, contravenint les essencies
del missatge evanoelic?" Aquesta Esqlesia ha desfigurat I'obra re
demptora de Crist "el mas grande revolucionario de todos los tiem
pos", que va pujar al patfbul per redimir tots els homes."
Eis anticlericals no es conformen amb la den uncia a vegades des
proporcionada i demaqoqica, sin6 que enfront de la corrupci6 propo
bitades de

sen un

regeneracionisme moral i politic; enfront

il-Iustracio i el

la

separaci6

proqres;
l'Esqlesia

de

de I'obscurantisme, la

enfront de la teocracia i la confusi6 de
i l'Estat. La coalici6

republicana

poders,

es pre
centra
el
seu
de
1891
programa en
municipals
totes
les institu
secularitzaci6
de
i la consequent

que

senta ales eleccions

aquesta separaci6
cions

publiques. Advoquen per:
"Suprimir en el presupuesto municipal
los actos religiosos vayan destinadas

...

14.

La Discusion, 19, 26·XI- 1893.

15.

EI

16.
17.

todas las

partidas que a
Prohibici6n absoluta de

Congos!, 46, 25-XII·1886.
EICongos!,57, 13-111-1887.
EI Congos!, 323, 8-V-1892.
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ninqun acto 0 rnanifestacion reli
completa individual mente de profesar
determinada
Destinar
todas las mas cantidades posi
religion
bles a la verdadera y libre ilustraclon, base del bienestar de to
dos los pueblos
Atender con preferencia, haciendo abstrac
cion completa de toda idea polftica y religiosa a la beneficien
as!

giosa;

a

libertad

como

...

...

cia local.?"
Tarnbe

en

el terreny

practic porten

a

terme la secularitzacio de les

festes commemoratives i la celebracio de

batejos,

terraments

pel ritus laic; posen en marxa escoles
diaris i demostren una actitud bel-Iiqerant.

matrimonis

laiques,

i

en

mantenen

Les postures anticlericals van acompanyades d'un esforc per
aconseguir la secularitzacio dels costums, que significa el desco
briment dels valors laics de la vida, la recerca de sentit en conductes

individuals i socials, perdut
a

I'empara

de la

en

reliqio. Es,

el

en

garbuix d'estereotips desenvolupats
una forma de
regeneracio

definitiva,

nisme cultural.
Des de

principis

nollers, qracies
de les forces

a

del

segle

XX

es

desborda I'anticlericalisme

a

Gra

la concurrencia d'una serie de factors:

polftiques d'esquerra,

decidides

a

l'orqanitzacio
conquerir el consisto

ri; la lIuita oberta i terneraria d'un grup de socis que intenten desban
car

els cacics de la

tants i

cupula de La Unio Liberal; la proliferacio de mili
simpatitzants de partits lerrouxistes; les activitats d'alguns

anarquistes membres de l'Ateneu Obrer; I'establiment de comunitats
religioses vingudes de fora que suposadament havien iniciat el con
trol de t'arnbit educatiu de la ciutat; alguns decrets i projectes de lIei
dels governs liberals; i el debilitament dels Ifders conservadors locals,
que havien perdut la sensacio de seguretat.

Aquests factors,
calisme amb

units

a

la conviccio de la

incompatibilitat

del cleri

societat reg ida per la cultura i el proqres, van per
metre el desplegament d'una campanya anticlerical que va arribar al
una

algid entre 1904 i 1911, i que
principals mitjans de difusio.

moment
com a

18.

La

Defensa, 11

,

va

tenir La Tronada i La Raz6n

14-VI-1891.
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La Tronada

va ser un

diari especfficament anticlerical. No

-

8

va ser

organ de cap partit, pero la seva ideologia polltica se situava entre
l'acracia i el republicanisme radical. Resulta patent la seva intencio
nalitat polftica, perc tot el que publicava -ja fossin notfcies, ficcions,
anal isis d'esdeveniments histories

0

assajos

teorics- tenia

com a

ob

deniqracio del caciquisme, del clergat local i comar
jectiu
cal, de l'Esqlesia i de la reliqio. Estava en la ifnia de EI Motin, fundat
la crftica i

el 1881 per Nakens a Madrid.
Es proposava llancar:

"Llampechs que
deixaran ni

introduintse

una rata

de

en

tot a classe de

sagristia quieta

...

caus

mfstichs

bestioles que

no

no

hi ha

rnes si aqueixa preve
que las esporugeixi tan com la claror y
de la Natura. iEstan tant acostumados a la lIantia! Trans y lIamps
contra tota
plaga de parasits, que tot ho infectan, tot ho
res

aquesta

corrompen, tot ho destrossan fins la

Encapcalaven la Ilista

dignitat

de

sos

semblants.?"

el Centre Catolic i les

d'aquells
ciacions parraquials amb major repercussio social,
Maria i les Conterencies de St. Vicenc de Paul.
caus

com

asso

les filles de

director, A. Torruella, i el principal redactor, F. Janer i Boix,
alies Clar-i-net, mestre de I'escola laica, van ser empresonats i final
ment desterrats a causa d'un article titulat De Cristo, qualificat pel jutge
EI

seu

reliqio, Segons el mateix diari va ser Josep Ba
els fils d'aquest proces." Arnbdos encausats
range qui
van continuar escrivint articles des de la preso, pero el cop rebut va dis
minuir la seva combativitat i finalment se'n suspen la publicacio el se
tembre de'1904, sis mesos despres d'apareixer, Torna a publicar-se
I'any 1911 decidit a reprendre la Iluita, perc nornes en surt un nurnero.
Es diffcil precisar el tiratge d'aquest i de la resta de diaris, pero en
com un

escarni de la

va moure tots

el numero 15 anunciava la

preparacio

d'un extraordinari per la festa

major amb 3.000 exemplars, xifra que ens sembla exagerada, tot i te
nint en compte la publicitat que significaven les pressions de que eren
objecte redactors,

venedors i lectors."

19. La Tronada, 1, 30-IV-1904.
20.

La Tronada, 19, 3-IX-1904; La Rezon, 170, 17-111-1907.

21.

La Graco/aria, 9, 24-VII-1904.
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especialment

a

fra

(Joan Gou, president
memoria), Baranqe,
Montana; l'existencia d'alguns articles firmats pel Grup d'Ex
pulsats i Grup Rebel i, finalment, el fet que Torruella i Janer col-labo
ressin sovint amb La Raz6n, mostra la seva proximitat amb Uni6 Re
Joan Bou
i tot

a

i fins

I'esquerra

de La Uni6 Li

a

i descobreix la

publicana

seva

afinitat amb

beral. Ens sembla insuficient

l'explicaci6 d'A. Garrell que redueix el
nota d'estridencia en les lIuites que
diari
a
"una
d'aquest
significat
La Uni6 iiberel"= Sense excloure
la
dels
de
porta
questio
expulsats
un certa revenja dels expulsats, pensem que aquest diari es el reflex
de les tensions de l'epoca; de com s'atributa, al marge del valor dels
arguments, a la religi6 i els seus representants la causa de quasi tots
els mals i que, en definitiva, va ser l'expressi6 paradiqmatica de I'an
ticiericalisme

Granollers.

a

Tant La Tronada

La Raz6n

com

van

rebre tnfluencies directes de

I'obrerisme i de I'anticlericalisme de Lerroux.

Lerroux utilitzava entusiasmava les

masses

Eillenguatge procac que
i les bromes sobre la cas

tedat de les monges i la lascfvia dels confessors van passar, amb ell,
de les tertulies de taverna als podiums dels mftings. EI seu estil va

subjugar

molts

granollerins,

que es referien a ell com "l'apostol dels
radical en el seu anticiericalisme, va ser

obrers". La Raz6n, que

era

rnes moderada

que La Tronada. Ambdues polaritza
aquest perfode, que va tenir el seu punt algid

ven
en

ca

el

en

I'anticlericalisme

la Setmana

va

donant-Ios

una

en

en

Traqica.
participar

Granollers

succeia

lIenguatge

altres

dels esdeveniments de la Setmana

empremta propia,
lIocs, especialment

sempre
a

en

Tragi

contacte amb el que

Barcelona, Sabadell, Terrassa

i Matar6. En aquesta ocasi6 la premsa local no ens proporciona la va
riada informaci6 habitual perque la censura havia provocat, en els ul
tims mesos, el tancament de
ven no es van

prudencia

publicar

i la por

van

22. GARRELL, Amador. EI

Ilers, any

tots els diaris, i els que

quasi

quinze dies i quan
estricte filtratge dels fets.

durant rnes de

fer

un

periodisme

a

Granollers

.

perdura

van

Publicaeions La Gralla, Festa

sortir, la

Major

1928.
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EI Narro, diari humoristic i satiric,

el 13 de

juliol. Aqnipecion

va

Liberal naixia

publicar

el

seu

-

8

ultirn nurnero

rnes tard, a finals de
en llibertat dels detin

mesos

setembre, i al desembre anunciava la posada

guts a Granollers pel success os del mes de juliol; sembla relacionar
aquest alliberament amb el triomf ales eleccions municipals de la co
alicio que representava. Acaba un comentari amb el crit: "Un estorc
rnes i la

caiguda

Llevor, que
criu els fets

dels farsants es

no es

sense

publica

fer valoracions ni

Parla d'un ambient revolucionari
es van

viure

en

el

segura!"23
juliol

des del 19 de

ram

caldejat pels

d'agost,

des

persones."
grups
conflictes laborals que
0

textil i entre els obrers ferroviaris. Informa de la

convocatoria de la vaga

marts; d'una

fins al 8

anomenar

general declarada a primera
participacio massiva de la poblacio en

hora d'aquell di
el sabotatge de

les dues estacions de ferrocarril i d'un tram de la via davant el

rumor

que el tren de Portbou transportava reservistes per avortar la vaga. EI
mateix succeeix a Sabadell, Badalona i Terrassa."
diu que la vaga cornenca el dilluns al mat! i aporta
rnes dades: durant els dies 10 i 11 de juliol s'havia celebrat a Granollers
Joan

Connelly

Catalunya, que veia en la
practiques de locaut; es constitueix
vag a general
una Junta Hevolucionaria (Llevor parla d'una cornissio obrera que dicta
Ileis des de la tribuna de l'Ajuntament amb I'assentiment del poble so
bira, reunit a la placa Major); es va proclamar la Republica i es va pre
tendre que Emiliano Iglesias s'apoderes de l'Ajuntament de Barcelona."
Pel que fa a la questio clerical, I'ambient devia ser tens. Segons
una

assemblea de Solidaritat Obrera de tot
l'unica sortida de les

Llevor, els germans de la

Doctrina Cristiana i les carmelites de St. Jo

Cluny van abandonar els respectius convents i es van refugiar
en cases particulars. Un grup de rebels es va reunir per incendiar el
convent i l'esqlesia dels franciscans conventuals. Altres grups es van
dedicar a la caca de frares i monges pero en cap cas van produir vic
times. Eis religiosos portats a la casa de la vila foren posats tots en lIisep de

23.

Agrupaci6n Liberal. 5.

19·XII·1909.

Ltevor, 27. 8·VIII-1909.
25. ALVAREZ JUNCO. J. EI emperadar del Pereleio, p. 377.
26. CONNELLY ULLMAN. Joan. La Semana Tragica. p. 254-255.
24.
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bertat amb I'ordre que canviessin els seus habits per vestits seglars.
un escolapi que fugia de Barcelona
cap a Olot perc "el po

Van detenir

en vista de que no havfa fet cap mal, el va deixar escapar"."
EI diari Las noticias de Barcelona assegura que el dia 27 de juliol
els obrers de Granollers van anar a la feina, pero que una hora des

pie

pres de I'entrada els treballadors de la Font van declarar-se en vaga;
rapidarnent van ser seguits pels altres obrers, fins a arribar als mil va
guistes. Fa referencia a I'incendi i destrucci6 de l'esqlesia de la Con

gregaci6

de Is Germans Menors de Sant Antoni don ant

entendre

a

a grans proporcions." Per ultirn afirma que "s610 tom6 par
grupo de chiquillos" en l'incendi."
Una publicaci6 anonima editada a Valencia es refereix als succes

que arriba
te

un

sos

de Granollers durant la Setmana

cendi

0

destrucci6 de

EI

l'esqlesla.

Traqica

seu

sense

interes

mencionar I'in

se centra a

ironitzar

sobre la Junta Hevolucionaria que inqenuarnent s'atribueix funcions i
dicta resolucions en nom del poble sobira."
La revista barcelonina La Actua!idad
mostren que I'incendi

no

va

publicar

nomos havia destrurt part de

unes

fotos que

l'esqlesia,

sin6

tambe les cel-les del convent."
La Fulla Dominica! informa al setembre de la celebraci6 d'una "re
conciliaci6 de la

capella

...

vilment

profanada

y

saquejada

per las tur

bas revolucionarias"."
E! Valles Nou

altar, ja que, des
i

no

parla, quatre anys mes tard, de la inauguraci6 d'un
de "la sacrflega destrucci6 dels altars", no n'hi havia,

fa esment de cap rnes destruccio."
que la premsa local, inexistent

Es comprensible
ments,

en

de fer

en

aquells

mo

de valor i

judicis
d'exigir
recuperar-se s'abstinques
a grups 0 individus concrets per aquests incidents, si be

culpabilitats

27.

Llevor, 27, 8-VIII-1909.

28.

EI contrast entre

29.

Las Noticias, Barcelona, 19-VIII-1909.

fotografies

30. Anonirn. La semana

ta),
31.

de

l'epoca

del fons de I'HMJMG revela la

sangrienta (sucesos

de

Barcelona),

magnitud

de I'incendi.

Ed. Ibero-Americana, Valencia

(sense da

p. 189-191.

La Actualidad. Revista mundial de informacion

qretice.

Publicaci6 setmanal, Barcelona, 28-VIII-

1909.
32.

Fulla Dominical,

33.

EI Valles Nou, 37, 3-VIII-1913.

111,36,

1d-IX-1909.
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resulta sorprenent que es minimitzessin els fets, fins al punt d'ignorar
I'abast de I'incendi, per la qual cosa en algun moment varem suposar
que havia estat de proporcions
Donades les circurnstancies

petites.
d'agitaci6

viscudes ales ciutats prope

res, durant la setmana destaca la moderaci6 i el

respecte del "poble

sobira" de Granollers per les persones de Is clergues. L'unic acte
vandalic va ser protagonitzat per un grup reduit, precisament contra els
franciscans, una comunitat amb caracterfstiques especials: fundada
per religiosos repatriats, controlava un sector important de l'educaci6 i
els seus edificis eren considerats luxosos en relaci6 amb I'entorn.
Del comportament durant la Setmana Traqica en podem deduir
que efectivament el sentiment anticlerical estava viu a la ciutat, pero

Haques estat mes
tacil cremar altres convents, com va passar a les principals ciutats vel
nes, que inutilitzar el teleqraf i les vies ferries, pero van prendre I'al
ternativa que protegia els interessos revolucionaris que consideraven
prioritaris. No apareix una animadversi6 especial pels clergues sin6
era

rnes fort el sentit de

justfcia

social i de lIibertat.

per la funci6 antisocial que exercien.
Eis successos de la Setmana Traqtca i el triomf de la Candidatura

Popular en les eleccions municipals de 1909 marquen una nova dina
mica de I'anticlericalisme que, tret d'alguna manifestaci6 extremista, es
rnes sere i racionalitzat. EI radicalisme d'un sector republica va quedar
compensat per la moderaci6 de Is liberals des del
mencen a

plantejar objectius

comuns en

la

moment que

es co

polftica municipal.

La primera realitzaci6 important va ser la fundaci6 de I'escola laica
de La Uni6 Liberal. Poc abans, el 1912, s'edita un setmanari en que

participen

fonamentalment intel-lectuals liberals i

republicans.

Es titu

Opinion, hornonirn d'un altre de fundat tarnbe per intel-lectuals el
1899 que mantenia una Ifnia rnes conservadora. EI nou diari defensa

la La

de

i de

l'Estat,

mantenir

actitud crfti

va

la

ca

davant la superxeria clerical i va reformular la vella utopia de la cul
com a element salvador, tot aixo dins de la moderaci6

separaci6

l'Esqlesia

va

una

tura i la ciencia
en

les actituds i
A aquest

xa

I fnia. Entre

cions, el
creta

en

el

Ilenguatge.
segueixen d'altres que continuen la seva matei
I'any 1913 i 1923, es publica, amb algunes interrup
en

diari,

el

setmanari liberal EI

Democrete, que pren

postura dis
Renovecio, que

una

el tema anticlerical. Entre 1916 i 1918 s'edita
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replica al torrisme des de I'esquerra. Va mantenir
politic i laboral que reliqios, En el tema clerical
les
seves
destaquen
critiques al formalisme dels catolics i repetides
denuncies per la manera com les associacions parroquials portaven
a terme la beneficencia i contra I'ensenyament reliqios. Va protago
nitzar tam be la IIuita contra la concessio del col-leqi de segon en
representava

una

radicalisme rnes

un

senyament als franciscans conventuals.
En l'ultirna etapa del perlode apareix La Gralla (1921-1937),
rnoderacio

principi
clerical

va ser

en

que

proqres, que va mantenir clar el
que la seva incidencia en el tema
la decada dels trenta, un moment diffcil,

la IIuita per la IIibertat i el

en

de

model de

separacio

de

poders,

rnes destacada
tornar

es van

a

encara

en

desvetllar els violents dimonis anticlericals.

Globalment, I'anticlericalisme

a

del de la resta de l'Estat. EI fet de

Granollers

no va

estar desvinculat

de tots els

culpabilitzar l'Esqlesia

mals per desviar l'atencio dels problemes reals de finals del XIX i I'in
tent dels liberals de replantejar el paper de les institucions religioses

politica, va afavorir la revifalla de brots anticlericals. Davant
ressorgiment del catolicisme, els republicans radicals, amb la
nova torca anarcosindicalista, van creure prioritaria la IIuita contra una
Esqlesia que s'havia aliat amb la nova burgesia i que es veia re
Iorcada amb els religiosos repatriats de les colonies.
en

la vida

un

cert

aconsegueixen el govern de l'Estat el 1901; el 1905
tornen, despres d'haver-Io perdut, i restauren la Llei del matrimoni ci
vil, la secularitzacio dels cementiris, i pretenen aplicar, sense exit, la
Eis liberals

Llei d'associacions. EI 1912, Canalejas fa un nou intent per controlar
les comunitats religioses amb I'anomenada lIei del cadenat, en un
moment

en

hi havia 4.000 comunitats amb 55.000

que

religiosos.

l'Esqlesia des del govern van ser d'i
qualsevol cas, formals; per aixo la IIuita con

Perc els intents de control de

matge,
tra

electoralistes i

l'Esqlesia

es

en

dona fora del Parlament,

accions violentes i tarnbe

en

actes que

diaris, manifestacions,

en

significaven

una

secularitza

cio dels costums.
Per la

servadores
ces

part, l'Esqlesia espanyola, atenta a les postures con
de Pius X, va intentar una reorqanitzacio de les seves for

seva

entre els

afrontar els
tar les

catolics militants

mitiantcant

associacions civils per
parroquies per fomen

socials, i entorn de les

problemes
practiques religioses.
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A Granollers hi ha
es van

un

considerable nombre d'associacions

formar entre 1898 i 1913,

que
creixent d'actes

cosa

que

va

ocasionar

-

8

parroquials
un

nombre

etc." S'instal-len

exercicis

liturgics, devocions,
espirituals,
religiosos que incideixen en I'activitat ciutadana, sobretot en
l'educacio. En contraposicio trobem grups anticlericals cada vegada rnes
radicalitzats que advoquen per la secularitzacio dels costums.
no us

ordes

Des que la Coalicio Liberal es confirma com a grup hegemonic el
1913, es moderen les postures anticlericals i les estridencies prove
de les institucions clericals, que critiquen el larcisrne i, especial
ment, I'escola laica. EI 1931, despres de la caiguda de la Dictadura i
nen

amb les tensions
clericals que

polftiques de que hem parlat, apareixen brots
adquireixen gran virulencia durant la Guerra Civil.

6.3. Eis eixos de I'anticlericalisme

Les manifestacions anticlericals
tre els

a)

es

a

anti

Granollers

fan des de diferents fronts,

en

quais destaquem:

Defensa davant els atacs de la

jerarquia eclesiestice
culpava el liberalisme

La doctrina de Pius X i de l.lec XIII

i la

se

cularitzacio dels costums de les convulsions socials de finals del

se

XIX. EI benestar que se'ns ofereix en nom de la ll-lustracio, diuen
els clericals, nornes ens ha portat decadencia, i I'ordre natural de les
coses ha estat pertorbat;" els progressistes son titllats de bocamolls,

gle

immorals i calumniadors, que han desfigurat i intentat substituir per un
altre l'unic vertader missatge de salvacio de Crist en la creu." Consi
deren la lIibertat i la revolucio

"LCual

es

la

causa

de

com

su

I'arrel de tots el mals:

decadencia?

Hagamos historia,

como

testimonio irrecusable de la aflrrnacion que nos atrevemos a se
rialar. La decadencia en el orden moral. Este y nada mas que
este es el cancer que ha devastado la faz de nuestra villa. Im

planto

sus

cuando al

primeras raices,

por la revolucion abrio paso

34.

Vegeu Apendi»:

35.

La

Assaciacians cala/agades
Defensa, II, 15, 21-VIII-1892.
Discusi6n, 3, 6-VIII-1893.

36.

La

a

grito

de libertad lanzado

"37
...

Granallers

(1882-1936).
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neguen els problemes, sino

aquesta interpretaclo:
"Hasta este

siglo

la Historia la escriben los castos

privilegiados,

los aristocratas, los reyes, la iglesia; pero desde aquella revo
lucian que a fines del siglo diez y ocho conmueve al mundo, la
Historia comienza

Les

a ser

escrita por el

rnutues

desqualificacions

es

pueblo.?"

referien

no

solament

planteja

a

ments teorics sino tarnbe ales persones que les sostenien. Sembla
que fins i tot els nens d'un col-Ieqi rebien la consigna de cridar "jrnue

los republicanos!" quan n'identificaven alqun." Se solia
l'Esqlesia, per la qual cosa ells responien:

ran

acusar

els

liberals d'atacar

son ellos los que van contra nosotros. Desde el Pa
pa al ultimo cura han proclamado que elliberalismo es pecado.
Los liberales no vamos contra la religion; es la religion que va
contra los liberales."40

"AI reyes;

Quan la polernica entra
a

en

el terreny

personal

s'arriba

a

la mofa i

l'insult."

L'Esqlesia exigeix
veu

que Ii son negats perc no sempre
privilegis. A propos it dels discursos parla

drets que

la diferencia entre drets i

creu

mentaris de Gumersindo Azcarate i de Maura

en

defensa de la Ilibertat

l'Esqlesia, La Raz6n afirma que no es pot
una
Ilibertat
concedir
que permeti a l'Esqlesia fer-se forta i superior a
l'Estat; que no es pot argumentar amb exemples de la lIibertat de que
que s'havia de concedir

l'Esqlesia

catolica

a

gaudeix

a

Su"issa

0

als Estats Units,

perque

alii la Ili

bertat es per a totes les religions, sota el principi del respecte mutu en
tre els qui les professen; i finalment, que amb les tfmides reformes dels
governs conservadors no es pot resoldre el
La lIibertat de- creences i de culte es

problema
una

de

cions que La Raz6n fa en una serie d'articles que
amb el pseudonim de Publicola."

37.

EI Escudo de Granollers, 6, 13-VIII-1893.

38.

La Rezon, 1, 5-XII-1903.

39.

La Rezon, 29, 18-VI-1904.

40.

La Beron, 22, 30-IV-1904.

41.

Vegeu

42.

La Heron, 149, 17-XI-1906.

43.

Vegeu

clerical."
les

reinvindica

apareixen signats

EI Valles Nou, 29, 8-VI-1913.

La

Bezon, 144,

6-X-1906.
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b)

tica, la suspicacia sobre

clergat apareix com una imposicio eclesias
la seva practica apareix en el refranyer, els
tractats sobre la salut. Sol

acudits, la poesia erotica i els
els
en

seus

aquest

apareix

mftings

ser un

tema

arnpliarnent explotat per Lerroux
rnultitudinaris." La premsa de Granollers es cau

recurrent de I'anticlericalisme i
en

8

La sexualitat

Des que el celibat del

ta

-

tema i nornes

en

va ser

La Tronada i, ocasionalment, La Raz6n,
en la seccio esc rita en

anticlerical. La Tronada,

com a recurs

parla sorneguerament de les relacions sexuals
entre capellans, frares, monges, majordones i devotes. La majoria de
les vegades es tracta de relats impersonals succeits en algun temps
i en algun Iloc indefinits i en altres dona noms, probablement ficticis:
"L'amor Iliure es un pecat! deya un capella'n la tronal y ell que
sens serne casat/ junt vivfa ab una dona.
Y la mayordona mossen Paul no ha tingut cap novetat?1 Fins que
no fassi be uns tres trimestresl no crech jo que'n tinga cap.?"
"En I'horta de cert convent! s'hi cullen moltas taronjasl 10 que
culliria jol es 10 que amaguen las monjas.?"
La seccio Bustle d'en Banyeta simulava notfcies enviades pels
seus corresponsals a la comarca i altres lIocs amb frequents al-Iusions
ales practiques sexuals de Is eclesiastics, Hi ha, per exemple, repeti

vers, titulada Can ta rs,

des mencions al

capella

de la Roca:

diariament passa la vesprada re
negre de la Roca
menant la cua per entremitj de aquellas lIanudas faldilles. Com

"En

Pep

es un

gall jove

...

de tlabo

"47
...

En altres ocasions I'anomena "burot mfstic de la Roca"

0

I'inclou

qualificatiu que atribueix a tots els capellans, "fills d'en Ban
yetes"."
En parlar de la sexualitat dels capellans, inevitablement sorgeix el
en

el

tema del paper que hi exerceix la dona.

com pi ice del muntatge eclesial

0 se

45.

CULLA, J.B. EI Republicanisme Lerrouxista
La Tronada, 7,11-VI-1904.

46.

La Tronada, 12, 16-VII-1904.

47.

La Tronada, 3, 14-V-1904.

48.

La Tronada 1, 30-IV-1904.

44.

a

Segons

els

casos se

la'n considera vfctima:

Catalunya (1901-1923),

p. 93 i seg.
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mes
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puig

com mes

roba

fan"."

que las religions s'han afianzat per dominar a
I'especie humana, consisteix en la supersticiosa forza que exer
ceixen sobre la dona
Ia clericalla las enlluherna ab sa fas
....

tuositat, trevalla

sas

consciencias

vestimenta de I'astucia

se

En dues ocasions La Raz6n

empobrintlas,

y ab tota la

las fa sevas."?
tracta el tema de la sexualitat dels

clergues, una a proposit d'un problematic capella econorn de qui se
suggereix que malgasta totes les seves forces en el confessionari," i
I'altra es refereix als franciscans, l'esqlesia dels quais va ser poste
rioment incendiada durant la Setmana Traqica:
"Unos frailes

...

que

,

verdaderos

sequn

referencias ciertas, estan haciendo
a la conquista de

motivo de dedicarse

estragos
adeptas para ensefiarles la doctrina, ciertas practicas piado
sas
y sus habitaciones; las cuales dicen que son de primera
con

...

y que pose en un confort envidiable."52
Nemes hi ha testimonis del primer cas en altres diaris i, pel que
fa al segon, la resta de la premsa mostrava rnes interes a demos
trar la bona vida i

riquesa

dels frares que

a

posar

en

dubte la

seva

castedat.

c)

La

riquesa

i la

hipocresia
desprotegits

I'aspecte de la ri
aporten suposicions sino
qual
no
s'avenen
amb I'esperit de po
dades (no sempre contrastades), que
bresa predicada. La premsa local posa en evidencia els desajustos en
tre la riquesa i el gust pels diners de Is eclesiastics, i la pobresa domi
nant de la societat. l.leo XIII es el focus de les critiques, fins i tot des
pres de la seva mort, a causa de la seva opulencia i fastuositat. Es diu
que va acaparar amb motiu del jubileu 219 creus de briliants, 1.200
calzes d'or, 91 anells de perles i que, a rnes a rnes, tenia 200 milions
Un de Is flancs rnes

quesa, sobre la

49.

els

seus

de

t'Esqlesia

detractors

es

no

La Tronada, 1, 30-IV-1904.

50. Clar-i-Net. "Sotanas i faldillas", La Tronada, 1, 30-IV-1904.
51.

La Bezon, 63, 1B-II-1 905.

52.

La Rezon, 222, 17-V-190B.
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de francs,

perc

que

donar

no va

res

-

8

als que morien de tarn." S'acusa

aquest Papa de consentir l'escandal6s pelegrinatge obrer aRoma or
ganitzat pel marques de Comillas," la convocatoria del qual va tenir
exit

a

Granollers, pero

no

precisament

entre els obrers:

"LCuantos de los que se han alistado son verdaderamente obre
ros? LHay alqun obrero de esta villa propiamente dicho que por
voluntad y con sus ahorros vaya a la peregrinaci6n? !Cuanto
mal hacen a la religi6n sus principales manqoneadores!"

su

crftiques per a L1e6 XIII, tarnbe rep lloances pel seu
gestions en la polltica," i l'Ajuntament consigna en I'ac
ta "su mas profundo sentimiento por el fallecimiento de su Santidad"."
Les visites episcopals, amb la seva opulenc!a, sempre en com
panyia dels poderosos i el contrast amb la pobresa existent, queden
reflectides amb acritud en les croniques:
"mientras en la Villa reciben con provocadora y ridfcula pompa
al buen Obispo los ricos, los potentados, aquellos que cuanto
tienen, muchos de ellos 10 deben al robe y al pillaje, y Ie levan
tan grotescos arcos y cubren sus balcones de colgaduras
y
ordenan a sus esclavos que se regocijen por tan fausto aconte
cimiento
Oh la religi6n Catolical?"
els
Tampoc
capellans s'escapen de les crftiques: el 1894 un mort
tres
dies
a
ser enterrat perque no disposava de deu pessetes,
triga
Pero

no

talent i les

tot

van ser

seves

...

...

que finalment paguen els seus veins mentre el capella roman tan
tranquil amb les seves "blancas y doradas alrnas'':" el 1906 s'esta
bleix un estipendi discriminatori amb les misses dedicades, ja que es
cobren
una

quantitats diferents
d'ingressos

altra font

segons els blocs de missa encarreqats;"
que motiva l'escandol s6n els caixonets

d'almoines."

54.

La Rezon, 211,9-11-1908. Vegeu EI Congost, 57, 13-111-1887; La Tranada, 8, 18-IV-1904.
PAYNE, Stanley G. EI eatolieismo espetio', p. 158.

55.

EI

56.

EI Mereantil, 1, 13-VIII-1896.

57.

Libra de aetas, sessto del 23-VII-1903.

58.

La

59.

La Discusion, 30, 25-11-1894.

60.

La

53.

61.

Congost, 416,

Bszon, 197,

15-V-1894.

13-X-1907.

Vegeu

Rezon, 147, 1-XI-1906 i 159,
Renovecio, 74, 21-IV-1918.

La Coma rea, 101, 10-IV-1915, EI Democrete, 74, 11-IV-1915.

1-1-1907.
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clergat, tambe es fa responsable als poders publics i als
riqueses de l'Esqlesia i de la seva repercussi6 ne

ciutadans de les

gativa

en

la transformaci6 de la societat:

"En relaci6n al presupuesto total de

eclesiasticas estan

en

gastos,

proporci6n

las

obligaciones

la que no lIegan los
gastos de la administraci6n de Justicia, ni los de obras publi
cas; y esto prueba que el espafiol gasta mas en
prepararse pa
ra morir que en educarse
mas espera de la tute
para la vida
la del cielo y de los designios de la
providencia, que de las
energfas, de las iniciativas y del esfuerzo hurnano.?"
una

a

...

l.'opulencia de l'Esqlesia no es vista com l'unica, pero sf com la
principal manifestaci6 de la seva hipocresia; predica un missatge de
pobresa i viu en la rnes provocadora abundancia, i es troba sempre al
costat dels rics mentre parla de la seva identificaci6 amb els
pobres.
Molts textos comparteixen el mateix parer:
"Cristo muri6 crucificado por la redenci6n de los
pobres y los hu
mildes. EI cura quiere esposas, fusiles y canones contra los escla
vos del trabajo, para poder vivir
haraganeando tranquilamente."63
"Las relligions viuhen rnes de I'hipocressia que de la fe
Los
van
res
assemblarse
a
sa
capellans
labor.'?'
neg
per
"Per que serveixen los disfressos? En carnaval
per les bogerf
as, los de tot I'any y neg res per cultivar l'ignorancia."65
La denuncia de la hipocresia es fa tarnbe des d'alguns diaris, dre
...

tans,

com

EI Justiciero i

fessats tenen rnes

Clarita, si be

en

aquest

cas

els motius

no con

amb Iluites

polftiques que no pas amb re
ligi6. Per exemple, en diaris subvencionats per Baranqe i Tarda, s'a
cusa el "concejal de sacristfa" Sr. Puntas d'anar a
l'esqlesia per me
ditar allf "traicionesy sablazos"," i els defensors de La
Comarca, tan
estrictes amb les normes eclesials que es permeten "Ia desfachatez"
d'obrir els cornercos en diumenge, en contra de la normativa legal, la
decisi6 de l'Ajuntament, els interessos dels ernpleats" i el precepte de

62.

a veure

La Bezon, 10, 6-11-1904.

63. La

Bezon, 15, 12-111-1904.
Tranada, 1, 30-IV-1904.
La Tronada, 9, 25-VI-1904.
EIJusticiera, 24, 21-11-1915; Clarita, 11, 25-VII-1916.

64. La
65.
66.
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santificar les festes. Quan hi ha diners

de les excomunions, els escrupols
ximes cristianes rnes elernentals."

es

perd

se

8

la por fins

salten les rna

i el poder

d) L'Esglesia

les postures an
que suposa mantenir
institu
promotors no veiessin en l'Esqlesia una

No tindria cap sentit
ticlericals si els

pel mig, diu,

de consciencia i

-

seus

restore

domini rnes enlla de l'arnbit espiritual de Is seus
defensen models so
i
seguidors. Hem vist com politics, cacics clergat
enfront de
cials i culturals coincidents, intercanviant les seves armes,
d'associacions, sindicats i partits
liberals i

cio que exerceix

un

dernocratiques
concepcions
politics progressistes.
La premsa den uncia bisbes, capellans, clergues i

ligioses que

demanen vots per a certs

tarnbe intervencions dels

poders

civils

politics
-com

associacions

en nom

de la

re

reliqio:"

la de l'Ajuntament libe

i visites
ral- per aconseguir el nomenament d'un determinat capella;"
electorals
per promo
dels politics als bisbes durant les campanyes
cionar la

davant els votants catolics."

semblava investida de

l.'Esqlesia
exercia de fre

reliqio

imatge

seva

a

la idea de cultura i

I'arma principal del

era

poder i

proqres

poder

ciencies. Un fet anecdotic, revelador

aliada amb altres

entes

com a

poders

alliberacio, La

eclesiastic per dominar les

d'aquesta valoracio,

intent de reqeneracio social

es

produeix

es convoca un con

el 1908, quan en un
treball. Entitats i particulars
curs sota el lema de Virtut, merit i
reixen

premis

a

cons

ofe

es
treballs teorics, conductes i treballs exemplars i
criteris d'adiudicacio. Entre les ofertes

tableixen els corresponents

de Is
me

multiples
que

en

s'estava

67.

Va

a

ser una

69.

predominaven motius

el millor de Is

punt de

tancar

clericals i d'un moralis

podriem qualificar de burqes. Quan
la lIista, apareix I'oferta de la Junta Munici-

casos

del
de les reivindicacions del Centre Autonomic de Dependents

tria des de la
68.

mecenes

seva

Cornerc

i de la Indus

fundaci6 el 1903.

2-11-1919.
Clarito, 15, 23-VII-1916. Vegeu EI Democrete, 224,
5, 19-XII-1909; La
La Dtscueion, 28, 11-11-1894; La Tronada, 11, 9-VII-1904; Aqmpecion Liberal,
Veu del Valles, 14, 15-VI-1919; Foe
Comarea, 27, 8-XI-1913; EI Valles Nou, 123, 18-IV-1915; La

Nou, 38,

8-VI-1919.

70.

Et Democreie, 144, 15-X-1916.

71.

EI Valles Nou, 175, 23-IV-1916.
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pal d'Union Republicana, "oferint un premi de 50 pesetas al pare 0
mare que hagi educat millor als seus fills lliures de tota
preocupacio

reliqiosa"."
La interaccio de

l'Esqlesia

i els

poders

civils ha estat

un

dels

prin

cipals desencadenants de I'anticiericalisme popular. Donat que l'Es

qlesia

te

rnitja especffic per imposar la seva autoritat el recurs
consciencies, I'anticlericalisme apareix com la contestacio a
aquells que se senten lliures de la seva tutela.
com a

ales

6.4. La dlalectlca

saqrat-prota

La dicotomia entre

una

concepcio sagrada

i racional s'inicia

cident amb Homer i Hexfode i arriba amb I'esto"icisme
sfntesi teorica i
gran

mesura

qracies

a un

practica

sobre

una

base

panteista.

a

la

a

Oc

primera

EI cristianisme,

en

hereu de la moral estoica, intenta superar el panteisme
dualisme d'arrels pitaqoriques. Aquest dualisme, que

separa radicalment el que es sag rat del que es prota, es diffcilment
compaginable amb el monoteisme, per la qual cos a es veu obligat a
buscar

I'equilibri: el dualisme queda redurt al terreny dels valors, men
en la teologia, Deu roman com a unic principi de l'Univers, de
I'home i de la historia. Aixf tot fet es un fet sag rat, regulat per una lIei
divina, fins i tot si en el seu esdevenir hi han intervingut les forces del
mal." Quan I'home preten modificar un proces de la natura 0 de la so
cietat ha de recorrer a l'unica font reguladora d'aquest proces: la lIei
sagrada. A aquest intent de transformar la realitat rnitiancant el recurs
sacramental n'hi diem rnaqia.
En oposicio a aquesta concepcio del rnon i les corresponents pos
sibilitats de transforrnacio, hi ha una altra antiga tradicio laica que
considera l'Univers regit per unes lIeis intrfnseques, autonornes i na
tre que

turals. La funcio de la ciencia es descobrir aquestes lIeis que perme
ten a I'home la transtormaclo de la realitat. A aquesta activitat n'hi
diem tecnica i al

72.
73.

seu

avenc,

progreso

La Estaca, 1, 12-VII-1908.
OTl'O, Rudolf. Lo santo. Lo racional y 10 irracional
1980, p. 155 i seg.

en

la idea de Dios. Alianza

Editorial, Madrid,
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La cultura occidental s'ha

desenvolupat

entorn a

-

8

aquests dos ei

vegades han estat ben definits per culpa de les Ila
de la ciencia i la perplexitat ,de I'home davant tot allo desco
negut i d'altres factors socioloqics i socials. En cad a moment del
conflicte ha estat necessari redefinir aquells limits, cosa que des de
xos

que poques

cunes

la
o

perspectivat

racional s'ha anomenat secularitzacio, desrnitificacio

transrnittficacio.

perspectiva d'aquests proleqornens presentem alguns
que s'ha desen
volupat aquf el proces dialectic, entre sacralitzacio i secularitzacio.
La dicotomia saqrat-profra existeix tant en els plantejaments teo
rics com en les realitzacions practiques. Entre els primers trobem
exemples referits a la discussio sobre I'origen de I'home. Un articulis
ta, probablement sacerdot de la parroquia, despres de l'exposiclo d'al
Des de la

textos de la premsa local que mostren els termes en

gunes teories sobre el tema, afirma:
"Como conclusion a mis anteriores artfculos,

expondre la teorfa
catolica sequn se encuentra relatada en la Sagrada biblia, fuen
te de la que no nos podemos apartar y manantial inagotable de
pruebas para todo 10 que dice relacion mas 0 menos directa,
con los dogmas de Ntra Sta Heliqion''."
Aixf, es recorria a la revelacio per argumentar un problema plante

jat

en

termes cientffics.

Davant

aquesta tormulacio

sagrada n'a
que les Escrip

d'una veritat total, tancada i

pareixen d'altres no menys totalitzadores, que neguen
siguin I'origen de la veritat, privilegi exclusiu de la ment humana:
"EI pensamiento se nutre en la mente humana de ensefianzas
que la experiencia, la observacion y el espectaculo de la natu
raleza Ie proporcionan
0 bien el hombre 10 expresara tal como

tures

...

10 concibio y dira la verdad de 10 que siente y piense; 0 bien si
la intolerancia se Ie impone ahoqandole la libre emisicn del pen
samiento, Ie inducira a decir mentira.'?"

l.'Esqlesia

havia cultivat

deslliurar I'home de catastrotes

Opinion Esco/ar, 4,

encaminades

serie de

practiques

naturals,

malalties, fracassos perso-

una

18-Vii-1897.

74.

La

75.

PUBLICOLA. "La intoierancia

Reiigiosa",

La

Rezon, 31,

2-VII-1904.
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nals, etc. Processons, rogatives, novenes, pelegrinatges, espelmes
enceses, toe de cam panes eren

considerats, per uns, instruments sa
grats per aconseguir determinats objectius i, per altres, practiques

maqlques per

a I'autoengany. Aquestes practiques solen motivar
qua
lificacions mordaces, com manifestaci6n cerce-secristiene." i comen
taris ironies com la constataci6 que dues de les principals organitza

dores d'unes

rogatives

i formulacions de

"que

la

ciencia

contra la verola contrauen

aquesta malaltia

77

valor, assegurant que tothom sap

desaparici6n 0 cura de una epidemia depende de la
Medica
Hoy s610 van a la Iglesia los tanaticos, igno
...

rantes y los

hipocritas"."

EI costum de tocar les campanes durant les tempestes,
questio
nada des dels primers nurneros de EI Congost i que en alguna oca
si6

estar

va

d'un

a

punt d'acabar amb la vida del campaner per la caiguda

Ilamp, poc a poc
siderada cientffica:
a

va sent

"Durante la tormenta
de los canones

...

substitult per

se

granffugos.

una

altra

practica

con

oyeron infinidad de detonaciones
En cambio, ya casi

ridfculo toe de bon temps que antafio
se vefa cubierto el firmamento."79

era

obligatorio

en

...

oye el

nunca se

cuanto

En aquesta dialectica de confrontacions la ciencia es presenta
desmitificadora, perc en el centre de la polernica, finalment es

com a

revesteix amb els atributs de Is veils mites per desembocar novament
en

postures doqrnatiques:

"Hoy,

que

en

Granollers

Dionisio Puig, hacemos

j6venes, creyentes en la obra de
publico testimonio de esta fe en el

unos

hombre de ciencia;
Ie decimos en voz alta el Credo que tan
tas veces hemos repetido in mente"
...

Les

pero
igual

76.

no

paraules creyentes,

fe i credo

tenen

s'han alliberat de velles connotacions

que certes afirmacions fetes

en nom

77.

La Bezon, 48, 29-X-1904; La Gracolaria II, 2, 27-1-1895.
La Opinion 11,9 i 10, 15, 22-Xll-1912.

78.

La

79.

La

80. La

aquf un nou significat
religioses i tanatiques;

de la ciencia, amb ressons
)

Opinion, 26, 6-IV-1913.
Opinion II, 48, 2HX-1913.
Opinion 11,20,2-111-1913.
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empiristes, no deixen de constituir una nova forma de
d'intel-lectuals que van
dogmatisme com les exposades pel grup
de filosofies

a La Opinion:
"Con respecto al alma podemos estar seguros de que [amas ha exis
existencia.?"
tido, pues la ciencia es la que nos induce a negar su

collaborar

"No

somos

za, que

otra

cosa

que

una

mequine

humana que sufre y go
nace y muere y al mo

y odia, que rfe y lIora, que

ama

desaparece para siernpre.?"
Sembla ciar que als corrents positivistes
rir

s'hi uneixen teories dar

consti
winistes, que s'havien estes en les ultimes decades i que van
amb
rnes
carreqa ideoloqica
tuir la base d'aquestes interpretacions
que rigor cientffic.
Ales incoherencies de les anal isis

teoriques,

se

n'hi ha de

sumar

altres de corresponents ales maximes de les morals laiques, molt
estimades
en les seves formes a les histories exemplars tan

proximes
recomanacions a la joventut perque se
per l'Esqlesia. Es formulen
laics i de pobles civilitzats."
santons
gueixi les pautes dels
Volem tancar aquesta serie amb un text ingenu perc clarivident
del
que posa de manifest el taranna

nou

dogmatisme

dels

anti

dogmatics:
"Asf

como

debemos
nuestra

Iglesia canoniza
nosotros glorificar a
la

los que fielmente la sirvieron,

los que prepararon el triunfo de

causa.

En el sublime altar de nuestra
a

a

la justicia, donde

no va

dernas religiones sino

a

religion

el hombre

a

se

rinde culto

a

la razon y

encender el odio contra las

reclamar la paz entre todas ellas.'?"

6.5. Secularitzaci6 dels costums
Eis intents de secularitzacio de les celebracions i de Is actes publics
es constant a Granollers malgrat que les consecucions no son equi

parables

amb els

estorcos.

83.

Opinion 11,26, 6-IV-1913.
Opinion 11,30, 11-V-1913.
Vegeu La Opinion II, 47, 14-IX-1913.

84.

La Rezon, 37, 13-VIII-1904.

81.
82.

La
La
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Des de 1868

l'Ajuntament aprova per votaci6 nominal, a I'empar de
la "gloriosa" Republica, I'establiment del matrimoni civil i el Registre Ci
vil dels acabats de neixer." A partir d'aquest moment grups de signes
posen a favor 0 en contra dels diversos intents de secula
les
institucions que tenen lIoc durant la Hestauracio." Fins al
ritzaci6 de

oposats
1933

es

no es

rnes hi ha

publica

cap cronica de celebraci6 de matrimonis civils i no
1889, d'inscripci6 d'un nen en el Registre Civil,

cas, el

un

cap tipus de celebraci6 religiosa, fet que segons EI Cangast va
aixecar enrenou entre "fanaticos e hipocritas''." Succeeix una mica di
sense

ferent amb el cementiri i els enterraments civils. Entre 1896 i 1923 hi ha
referencies nominals de 16 enterraments civils i de 15

personalitzar,

sense

ment civil

en

el cementiri data

a

(La possibilitat legal
Espanya des de 1855.)

Aquesta preterencia per donar
en

aquesta decisi6 pels

seus

del difunt: "el finat

que I'acte del

d'enterra

testimoni de les conviccions

els enterraments te diverses explicacions:
Eis familiars determinen la forma d'enterrament,

previes

rnes, aquests

entre 1883 i 1886.88

a

laiques

vegades prenen
consignes

fills morts" i altres obeeixen les

disposa,

a

honor de les

seves

conviccions,

enterrament fos civil"."

seu

tracta d'un acte suprem, resum i testimoni de
les conviccions rnes fntimes en que es vol deixar patent la coheren

Psicoloqicament

es

cia entre allo expressat, la propia conducta i la vivencia de la mort.
Cada enterrament civil representa l'exaltaci6 publica d'un martir en el
sentit

original

ences.
eren

amb

de donar testimoni amb la

Moltes de les

concorregudes cerimonies

de "manifestaciones

qualificades
un epfleg de

seva mort

I'estil "descansin

de les

cre

d'enterrament civil

librepensadoras"91

en

propies
i

es

concloia

pau els martirs de les

seves

idees lliberals"."

85.

La

86.

E/

87.

89.

E/Congost, 186, 18-VIII-1889.
Vegeu com a exemple E/ Congost, 25, 8-VIII-1886.
E/ Congost, 452, 30-XII-1894; Renovaci6, 71,31-111-1918;

90.

La Gralla, 503, 17-V-1931.

91.

La

88.

92.

Gralla, 41,12-11-1922.
Congost, 25, 8-VIII-1886;

La Graco/aria, 2, 15-IX-1894; La Raz6n, 144, 6-X-1906; La Lucha, 18,
4-VIII-1906; La Coma rca, 22, 6-X-1913; La Gralla, 560, 10-VII-1932; etc.

etc.

Raz6n, 190, 18-VIII-1907.
Renovaci6, 6, 10-XII-1916.
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Un enterrament laic

no tenia els inconvenients legals que suposa
matrimoni civil, que intermitentment deixava de ser reconegut
per la Ilei.
EI predomini dels enterraments laics esta tam be relacionat amb les

va un

reivindicacions

a

favor del control civil de Is cementiris. EI decret de

cularitzacio de Is cementiris de 1881 i la
marca un

seva

restauracio el 1905

se
em

de reflexio sobre aquest tema a Granollers,
problernatica propia, amb dos fets destacats: l'ereccio el

lIarg perfode

atiat per una
1889, amb aportacions

populars,

d'un monument dedicat als

de I'assalt carl!= i la construccio el 1894 d'un

nou

caiguts

cementiri.

L'ereccio del monument

va pretendre ser no nornes un homenatge a
al-leqat contra els assaltants i la seva ideolo
constituir un intent de recuperar per al poble el do

les vfctimes sino tam be
Indirectament

gia.

va

un

mini que

l'Esqlesia exercia sobre el cementiri. No tan sols es decideixen
popularment els actes que acompanyarien la inauquracio sino que es
protesta perque l'Ajuntament sol-Iicita permfs al bisbat per instal-lar-Io."
La construccio de la nova necropolis va ser obra exclusiva de I'A
juntament, des de l'expropiacio de Is terrenys fins a la finalitzacio de
les obres, incloent-hi el trasllat del monolit que acabem d'esmentar.
una bona ocasio per aconseguir el control civil total, pero fi

Semblava

s'inaugura el 1894 amb totes les benediccions canoniques i
totes les competencies de l'Esqlesia intactes. No obstant aixo,

nalment
amb

s'arriba al

compromfs

de

no

beneir

una zona

destinada

a

enterra

tampoc els cotxes funeraris que van entrar en servei.
van
Unicament es
beneir les creus que els vehicles podien ostentar
o no segons el desig de Is interessats."
ments civils; ni

EI consistori conservador
enterraments

civils;"

amplia

el 1896 la

i quan el 1931 la

zona

destinada

Republica replanteja

a

el tema,

prenen com a model les reivindicacions del cementiri unic i
qual s'havia Iluitat al segle XIX. Se cita a Esteve Garrell,

encara es

laic

pel
"qui

detensa

cementiri.

93.

..

a

no

capa i espasa la secularitzacio

comprenia

94.

E/

Congost, 161, 162 i 164, 10
E/Congost,166,31-111-1889.

95.

La Graco/aria, 2, 15-IX-1894; EI

96.

E/Congost, 511,

que els que vivien

en

fer-se el

junts, malgrat

aI21-111-1889.

Congost, 442,

28-X-1896.

22-111-1896.
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Miquel Mas6

diferencies de pensar, en morir, els haguessin de separar,
tament en nom d'un Deu de bondat i misericordia"."

en

jus

Entre 1930 i 1933 hi ha rnes matrimonis i enterraments civils que
tot el perfode a que ens hem referit, perc segueixen els mateixos

plantejaments de secularitzacio dels costums
ders, encara de forma mes contundent."
Si sospesem la

frequencia

lIiurar-se de la

tutela

de

una

separacio

mica curtes

practiques, potser sembla
en

relacio amb els

t'Esqlesia.

Efectivament pensem que la ban

va ser

portada
calant

per

un

grup redu"it de
poc en la po

poc
ciutadans, I'exemple dels quais
blacio, Per altra banda, aquest tipus de transformacions
va anar

plenitud

s'inscriu

un

al marge del context rnes

La Gralla, 504, 24-V-1931.

98.

Vegeu

La

a

a

general

en

que

no

poden

as

culturalment

poble.

97.

primers,

ser unes

minories les que reclamaven des

dera de les reformes culturals

solir la

de po

i intensitat dels intents de secularitza

cio i ho comparem amb les realitzacions
que les darreres queden
o que potser nornes van

i de

Gralla, 504, 24-V-1931; 560, 10-VII-1932; 610, 23-VII-1933; 677, 6-1-1935.
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Encara que les xifres de

tenim constancia

batejos, matrimonis

-

8

i enterraments civils

son espectaculars, podrien ser superiors,
que
donat el caracter tan personal d'aquests esdeveniments. Sembla que
de

no

important I'influx de la secularitzacio en el terreny de la be
neficencia i de I'ensenyament, i mes encara, en el terreny rnes ampli
i menys quantificable dels costums quotidians. L'obra d'Amador Ga
rrell esta farcida de relats en que es descobreix aquest canvi dels cos
tums, cada vegada menys supeditats a les exigencies de la reliqio."
La Iluita ideoloqica de caracter anticlerical mantinguda per un grup
progressista va trobar en els primers temps del torrisme una via polf
tica favorable i es va veure retorcada pels canvis dels costums que va
va ser

mes

portar

la industrialitzacio de la ciutat.'?' Pero ni el

torrisme

va ser ca

pay de satisfer plenament les expectatives, ni la industrialitzacio va
comportar per si mateixa la secularitzacio de Is costums. La defensa

quotidiana

d'unes idees i les petites realitzacions

van ser

els artffexs d'una vida secularitzada

tenir

compte la

no

en

s'emparaven

reliqio

en

com a

en

a

que

traves dels anys
el

poder

no

podia

instrument de domini i els veils cacics

la confusio de

poders.

La rnoderacio dels moviments anticlericals

a

Granollers esta

mar

pel pes de La Unio Liberal, on convivien grups radicals amb d'al
tres de moderats. Aquesta rnoderacio no va ser obstacle perque anar
cada

quistes

0

lerrouxistes

manifestar les

seves

tinguessin
opinions.

certes sortides de to en la forma de

en compte la seva complexitat, el fenomen anticle
Sempre
rical pot explicar-se per tres motivacions fonamentals: objectives 0 de
presa de posicio en la societat, ideoloqiques i dernaqoqiques.
En el primer cas, es tractaria d'una actitud dialectica d'antftesi en
front del rol jugat pels grups clericals, sempre proxims 0 identificats
amb el poder economic i politic, que tracten d'exercir el control social,
i fins i tot, de les consciencies individuals. Inclouria tarnbe una oposi
cio a les postures ultraconservadores de l'Esqlesia. Segons aquesta
explicacio, I'anticlericalisme no aniria necessariarnent lIigat a la nega
cio de la fe i ni tan sols al rebuig dels dogmes.

tenint

99.
100.

Vila Oberta, Granollers, 1981.
BAULlES, Jordi. La industrialitzaci6 de la vila i la ciutat moderna. ESTUDIS, p. 65-76.

Vegeu especialmenl GARRELL, Amador. Granol/ers,
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associatiu

ideoloqiques

seria l'afirrnacio d'u

fe, creenca 0 utopia. La defensa de la fe en el proqres porta
la confrontacio amb altres creences que suposadament impedeixen
aquest progreso Sovint es tractava de la neqacio d'un mite (Ia doctri
na nova
a

na

cristiana)

(Ia fe en el proqres); d'un proces
mite preten superar elements caducs

des d'un altre mite

transrnitificacio

en

que

el

nou

de
de

I'anterior.
La rnotivacio

dernaqoqlca

es

caracteritzaria per convertir

l'Esqlesia

expiatori dels mals que no han pogut ser superats per at
tres mitjans. Es una forma de canalitzar el malestar popular i d'orien
tar I'agressivitat generada cap a un objectiu innocu, ja que l'Esqlesia
en un

boc

Eis instigadors d'a
respon habitualment amb agressions ffsiques.
questa forma d'anticlericalisme solen tenir com a unic limit de la seva
no

actuacio el

profit propi.

Veiem I'anticlericalisme

proces

com una

rnanitestacio i consequencia del

de secutaritzacio iniciat amb la Hevolucio Francesa;

un

proces

de la tradicional unio entre la societat civil i religiosa, de
la creenca segons la qual la moral era inseparable de la reliqio, i del
fet que les monarquies absolutes, que fonamentaven el seu poder
omnfmode en el seu origen divf, es resistien a convertir-se en consti
lent

a causa

tucionals. No

eren

tan sols els monarques els

el seu estatus amb actituds

questa institucio
lats

a

i els

qui

veien els

seus

actituds clericals. Les postures

mesura

que
cio laica del

s'aguditza
progreso

qui pretenien

mantenir

clericals; tarnbe els qui depenien d'a

la resistencia

interessos de tot

tipus

vincu

anticlericals s'incrementen
a

la secularitzacio i

una
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nosaltres apassionant, que hem fet pels diver
ambits de la vida de Granollers no esgota en absolut els interro

sos

a

A pesar de Is multiples es
sobre
I'abast i el significat del
tudis,
exemple,
relacions
desenvolupament industrial, les
laborals, el pas de I'antiga
estructura gremial a l'organitzaci6 sindical, el grau de participaci6 i la

gants que

es

encara

poden

formular sobre

l'epoca.

hi ha Ilacunes. Per

influencia dels sindicats. Resta, encara, obert el gran interrogant sobre
la manera en que es van produir els canvis de mentalitat, els paradig

interpretatius que varen comportar transformacions en les comu
nicacions, les formes de producci6, la polftica, les celebracions festi
ves, la perdua 0 el manteniment de les tradicions, i la lafcitzacio de la
mes

vida quotidiana. Quin va ser el ral que varen jugar les institucions en
aquests canvis i quina funci6 concreta hi va jugar la tendencia genera
litzada

a

la creaci6 d'associacions

La nostra modesta
ciacions

en

aportaci6

com a

forma

fa referencia

els canvis estructurals que

de base.

d'organitzaci6

a

la funci6 de les

impliquen

uns

asso

canvis de

men

talitat. Creiem que les associacions van constituir el lIoc apte per a la
sedimentaci6 del pensament i de l'acci6, i, fins i tot, que ambd6s es
van

formar

en

el si

d'aquestes agrupacions.

EI descobriment,

a

la

d'associacions

va re
premsa de t'epoca, d'una sorprenent proliferaci6
descobert el
No
haver
del
nostre
l'orientaci6
pretenem
projecte.
torcar

moviment associacionista modern, que neix en el moment en que es
deixa de confiar filialment en la protecci6 de les institucions governa
i que ha estat estudiat per diversos autors durant les dues ulti
decades. L'estudi del moviment ateneista de Catalunya, aixf com

tives,
mes

el dels estudis tets, i en curs, sobre els Cors de Clave, els grups ex
cursionistes i altres de similars, cobreixen una part destacada, pero

mfnima,

del vast ventall associacionista catala.

La nostra

primera aportaci6

en

aquest camp ha consistit
funcionar

a

catalo
Grano

gar mes de quatre-centes associacions que
lIers en un perfode de cinquanta anys iamb un cens que abasta de
sis mil a tretze mil habitants. Hem interpretat l'existencia d'aquesta
van

a

d'organitzaci6 popular com a resultat d'un desig de compartir la
defensa dels propis interessos, canalitzar necessitats de protecci6, de
relaci6 social, d'ajudes rnutues, d'organitzaci6 de festes, de promoci6

forma
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de les aficions

artfstiques, musicals, literaries, teatrals,
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de retlexio

conjunta sobre idees polftiques, religioses 0 socials, de cornpeticio en
la realitzacio d'activitats manuals i esportives, d'adquisicio de conei
xements

qeoqrattcs,

objectius constituien

histories i cientffics, i

un

ocupacio profitosa

una

Ilarg

del

contacte amb la familia i les hores dedicades

a

etcetera.

temps

Aquests

que la

feina, el

dormir deixaven lIiure.

Hem pretes descobrir la relacio que les activitats associatives te
nien amb els canvis estructurals i de mentalitat que van tenir 1I0c en el

passat de la ciutat.
Entre les multiples activitats de les associacions hem prioritzat la
postura i la participacio directa en el tipus de models interpretatius de
la realitat. Aquest ultirn punt implicava haver d'afrontar concepcions
teoloqiques i laiques, amb les controversies consequents,

Per altra banda delimitem, tambe, el camp de les nombroses as
operatiu. L'eleccto del Centre

sociacions per tal de fer I'estudi rnes

Catolic i de La Unio Liberal

com a

els factors esmentats abans,

nuclis des dels

es va

confirmar

quais

com a

yam

analitzar

valida. Ens hem

exposat al rise d'una excessiva bipolaritzacio dels conflictes i a donar
una visio un pel maniquea de les postures enfrontades. EI dualisme
entre arnbdos grups

que
va

era

evident,

fins al

la Coalicio Liberal Dernocratica

va

contfnuament de les "bessonades"

de les dues associacions

a

punt que durant el perfode

presidir l'Ajuntament
a causa

repetir 0 copiar

es

en

parla

de la tendencia d'una

les iniciatives i activitats de

I'altra, marcant-Ies, evidentment, amb el segell propi. La dicotomia
constant i manifesta en els enfocaments i valoracions es, de vegades,
rnes aparent que no pas real, sobretot quan els objectius d'una accio
o reivindicacio eren identics; com quan, per exemple, es planteja el
tema de la requlacio de la mendicitat, la questio es resol nomenant
una

comissio

conjunta

de les institucions expressament implicades en
questio de I'olla dels pobres,

la beneficencia. Passa el mateix amb la

que cada grup vol resoldre, a la seva manera, el problema de la
pobresa. Perc, sigui en el fons 0 en la forma, tots tenen consciencia
d'integrar-se en blocs referencialment antaqonics.
AI marge d'aquest perill maniqueista, es evident la manera com
ambdues associacions han anat demostrant, aillarg de I'estudi, que no
nornes son capaces de proporcionar als seus seguidors un ventall am
pli d'activitats des d'unes valoracions concretes, sino tamb€! d'exercir

en
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assoeiatiu

Cap problema

es alie als interes

de les dues associacions. A rnes ames dels estrictament domes
tics, elaboraven i feien publicitat dels seus criteris respectius sobre els
problemes de la polftica estatal i internacional, en la valoraci6 de la in
sos

i els descobriments cientffics,

vestigaci6

ments anecdotics com, per
o

sobrenaturals

des
un

es

a

exemple,

enfrontament esteril, que

separa dels fets,

ens

l'analisi de Is esdeveni

en

l'atribuci6 de motius naturals

I'enfonsament del Titanic. Les postures contraposa

presenten, de vegades,

cia que

en

un

estat de

es

defineixen les Ifnies

perplexitat

en

com un

no

dialeg

obert i, de

vegades,

com

portava enlloc, perc, des de la distan

apareixen

posici6 de forca, com
provisional mentre

com una

situacions d'estancament

practicables d'un proces,

Pensem que I'estudi d'aquestes dues associacions ha aportat lIum
del desenvolupament d'uns canvis importants en la vi
coneixement
al
da de la nostra

poblaci6,

que

va crear

la

seva

propia

manera

d'adap

que es troba
va immersa. Creiem, efectivament, que fou en el conjunt d'aquestes
dues associacions on es van forjar els canvis, en que, per rnltia de I'in
tar-se a la nova situaci6 de l'ambit

tercanvi

d'opinions

i

en

espaciotemporal

en

la convivencia diaria ales respectives seus,

perfilant unes idees, unes mentalitats i, en definitiva, uns
impulsar les esmentades transformacions.
provat de veure de quina manera les declaracions de prin

es van anar

models que

Hem

van

la seva
cipis de Is estatuts, juntament amb les publicacions, tenien
concreci6 en la practica, i sobretot, com s'integraven en I'activitat

poblaci6, especialment en les activitats que concitaven
de cada
un major interes. EI nivell d'adaptaci6 de les iniciatives
element
de
van aportar un
grup i la capacitat per portar-Ies a terme,
rnes judicio
Contrastem les activitats i posicions que mostraven els membres
global

de la

rnes destacats d'ambdues entitats amb la
bits

com

gremis,
de

fet,

els
etc.

partits polftics,
Aquest

seva

actuaci6

en

altres am

el consistori, comissions d'ensenyament,
ajudar a determinar el paper que,

recurs ens va

s'exercia des del Centre Catolic i La Uni6 Liberal

en

la vida

pu

cad as
indiquem les actituds, inclosa la del silenci, que
de tipus labo
cuna adopta enfront de situacions conflictives, ja siguin
activitats
ludiques. Aquesta consta
ral, en projectes comunitaris 0 en
nombroses dades per establir la coherence entre els
taci6
blica. Tarnbe

aportava
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i la

principis proqrarnatlcs
rnacio

les

a

seva

realitzacio

i per

practica,

a una

-

8

aproxi

la caracteritzacio de cada institucio.

Tota la inforrnacio externa als estatuts la trobem, principalment, en
croniques de la ciutat. Per aquest motiu predominen en aquest tre

ball les reterencies

a

pero

menys mesura,

la premsa, ales actes de l'Ajuntament i, en
menys significat, a una serie de documents

no

sobre afers conflictius:

permisos, denuncies, comunicacions oficials 0
l'opinio publica, protestes, etc., que hem trobat a I'arxiu municipal, a
I'hemeroteca municipal, a I'arxiu episcopal, arxiu d'associacions del
Govern Civil i en arxius particulars.
a

Ens han interessat tant els esdeveniments
contrastada. Eis fets

poden

ser

com

transcendencia son les valoracions i actituds que
els

qui

ho

varen

compartien

viure,

la

seva

valoracio

trivials, pero el que els dona relleu

especialrnent quan

van

i

provocar entre

les diferents valoracions les

els diversos sectors de la comunitat.

Ens enfrontem de
cio resolutoria

nou

al

perill

de donar credit

com a

documenta

la premsa -predominantment de partit 0 de grup-,
es
caracteritza pel fet de ser selectiva, rnes valorativa que expo
que
sitiva, perque se situa enfront dels esdeveniments des d'una pers

pectiva
la

a

excloent i

pretenslo

perque

es

dedica

frequentrnent

a

la

polernica

amb

de silenciar el contrari.

La nostra intencio consistia

a

contrastar les

posicions oposades.

Les cites representen la llnia que rnante cada periodic i no les opi
nions esporadiques d'articulistes ocasionals. Hem evitat de consignar
sortides de to, tret
amb

d'algun

toe

humoristic,

com

el d'adobar les patates

que trobem en qairebe .tots els diaris. La
doncs, ha estat trobar la posicio ponderada.

parenostres,

pretensio,

La confrontacio de les dades de la premsa amb altres documents
oficials 0 semioficials de l'epoca iamb les monografies publicades 0
manuscrites sobre

nologia

Granollers, especialment

les que per la

seva cro

i ternatica son rnes properes ales acotacions del nostre tre

ball, ha servit per equilibrar la

nostra propia valoracio, que d'una rna
espontanla i insistent es decanta cap a actituds favorables a la
dernocracia, el proqres i el larcisme.
AI Ilarg d'aquesta analisi s'han anat dissenyant les orientacions i
els protagonistes del canvi que, a diversos nivells, va tenir lIoc a Gra
nera

nollers durant les ultirnes decades de la Hestauracio. Orientacions i
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d'una classificacio

cad a moment foren el resultat d'una dlalectica de

teressos i diverses circumstancies,

rfgides

forces,

in

Queda, aixo sf, ben definida la di

reccio dels processos i de les caracterfstiques dels seus gestors. Per
damunt de les tendencies involucionistes, obscurantistes 0 simple
ment

immobilistes, malgrat que amb moltes dificultats, es va anar im
posant la tendencia progressista, innovadora, defensora de la justfcia
social i, en general, dels valors de la ll-Iustracio heretats a traves del
socialisme

utopic. L'alineament

corrents: d'una banda els

clericals,

dels

protagonistes es troba entre dos
tradicionalistes, jaumistes, conservadors,

classes benestants i cacics; de

I'altra, els diversos

grups

re

publicans i aerates, sectors liberals, comerciants i industrials.
EI problema politic rnes greu que hereta Granollers en iniciar-se el
segle XX es el caciquisme. Cap projecte de renovacio no era possi
ble si previarnent no s'obria una sortida a aquesta lacra instituciona
litzada. Aquesta apreciacio la comparteixen moltes poblacions de Ca
talunya i de l'Estat, perc a cad a Iloc es troben vies propies per supe
rar-Io. La de Granollers es diferencia notablement de la majoria de po
bles del districte i no coincideix amb les del conjunt de Catalunya.
Ja hem vist que hi havia diversos partits, cadascun amb la seva
propia estrateqia:
Eis carl ins, inoperants pollticarnent des de finals del XIX, que es
-

resisteixen

(tret

a

deixar els

seus

plantejaments maximalistes

d'un petit grup que prova d'
certa capacitat d'influir en els

i sobreviuen
reducte amb

actualitzar-se)
plantejaments d'altres partits fins a
principi de la segona decada d'aquest segle.
Eis conservadors, que es mantenen com a partit fins al 1905 i
acaben
sent absorbits per la Lliga.
que
Eis republicans, disseminats en diversos partits, pero units amb fre
quencia en les seves actuacions. Tenen un ampli historial de lIuita, pero
no aconsegueixen grans triomfs electorals. Son els propagandistes del
proqres social i cultural de la vila. Ames dels seus plantejaments polf
una

en

un

-

-

tics i culturals tenien I'incentiu de
economics i,

ser un

grup

sense

grans interessos

la

corrupcio.
La Lliga Regionalista, que inicia tfmidament la seva penetracio a
Granollers i, malgrat la tenacitat d'algunes personalitats com J. Mas
pons i Camarasa, nomos aconsegueix un suport important -pero mien

aquest sentit, menys propensos

a

-
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noritari-

a

partir de

Mancomunitat i

les eleccions del 1916, quan

ja

8

tenia controlada la

amb el govern central alcaldes i

podia negociar

-

tractes d'un partit alternatiu. La

can

aviat

Lliga
estrateqia en
la captaci6 de la burgesia terratinent. A principi de segle, el Valles
Oriental havia assolit un relatiu desenvolupament industrial, perc l'e
conomia basad a en I'agricultura era predominant. La majoria de la po
blaci6 de la zona la controlaven els mitjans i grans propietaris que do
naven feina directa als treballadors no qualificats 0 cedien les seves
terres a families que les explotaven en reqirn de parceria. Aquests
propietaris s'havien organitzat entorn de la Cambra Agricola, des d'on
defensaven els seus interessos i s'avancaven ales organitzacions de
la pagesia, n'impedien la formaci6 0 minimitzaven l'eficacia dels inci
pients sindicats de treballadors del camp.
EI nucli rnes dinamic de la Lliga a la comarca era format pels es
mentats propietaris i un nombre important de preveres i rectors que,
des de la trona els uns, iamb la torca que els concedia el control de la
pagesia, els altres, van constituir el suport principal als candidats na
cionalistes. Des de la Cambra Agricola es van organitzar campanyes
en favor de I'agricultura i fins i tot de certes reivindicacions autonomis

didats
va

a

diputats

penetrar

a

com

si

es

la resta de la

comarca

i

va centrar

la

seva

tes i anticentralistes. Eis beneficiaris continuaven sent els terratinents,
cos a

que

explica l'expansi6 de

la

Lliga

al districte i la

seva

penuria

a

tenien rnes pes la industria i el cornerc i
capital
els sindicats i les organitzacions liberals tenien rnes adeptes.

de la comarca,

on

la

on

Lliga proclamava I'anticaciquisme, especialment en
la seva primera epoca, el poble de Granollers no hi va veure una al
ternativa acceptable, ja que la Iluita d'aquell partit semblava, rnes que
d'anticacics, Iluita entre cacics, a causa de la incorporaci6 d'algunes
A pesar que la

el
i
persones que havien representat el Partit Conservador i, fins tot,
l'es
la
formaci6
amb
a
van
Liberal
Partit
0, simplement, que
ingressar
peranca de
-

seguir

mantenint el

seu

Finalment, els liberals. Amb

seves

poder personal.

una

gran

capacitat d'adaptaci6,

fan

reivindicacions republicanes i nacionalistes. Guiats per Torras,
un partit carnaleonic que sobreviu a la Guerra Civil. Des

esdevenen

I'any 1909, va ser el partit sisternaticarnent rnes votat i el que va
abanderar la majoria de les consecucions socials de la nostra ciutat
amb I'ajut de La Uni6 Liberal.
de
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diputats provin

ales Corts del districte. Aixo

cials i el 63,6% dels
a

Lliga

del teixit assoeiatiu

diputats
Granollers mai no va aconseguir
Ales eleccions municipals, la

cien les de 1901 amb

una

no

obstant,

la majoria.
situacio es rnes complexa. S'ini
certa esperance, frustrada, que els sim

patitzants de la naixent Lliga Regionalista organitzessin una coati
cio antioficialista. EI 1903 la Unio Republicana pren la iniciativa i in

t'oposlcio, mentre que
posicions
burgesia catalana amb la in
Lliga
nostra
de
Is
ciutat,
representants del partit censer
corporacio, a la
vador, de Is propietaris rurals i industrials rnes importants, i dels an
tics cacics. Entre el 1904 i el 1909, l'oposicio la formen: republi

tenta formar un front amb tots els sectors de

opta per les

la

cans,

de la

liberals, regionalistes i, fins i

majoritariament,

tot un

al sector social de

que, vencent moltes dificultats,

carli, tots ells pertanyents,

petits

comerciants i industrials

aconsequeixen

ocupar

escons

al

consistori.

Des que,

a

partir de 1909, la Coalicio

Liberal Democratica guanya

polftica del municipi la tenen els components
d'un projecte liberal particular de Granollers, el torrisme. Aquest
corrent va mantenir I'hegemonia qracies a I'habilitat polftica de Fran
cesc Torras, que va incorporar els projectes republicans amb rnes su
port popular i que va ser capac de fer pactes fins i tot amb les forces
rnes reaccionarles. Les joventuts republicanes i un actiu grup d'anar
les eleccions, la direccio

quistes esdevenen la consciencia crftica del torrisme
de les aspiracions republicanes rnes progressistes.

i els defensors

Entre el 1916 i el 1920, mentre que ales eleccions municipals els
vots de la Coalicio Liberal Dernocratica superen

arnpliarnent

les

coa

licions que tenen el suport de la Lliga, la mateixa Lliga s'acosta als
vots liberals ales eleccions legislatives. Eis votants veuen en la Co
alicio Liberal la garantia de defensa de les seves aspiracions cultu

rals, autonomiques i de proqres al municipi de Granollers i barren el
districte per tal que
pas a la Lliga que, en canvi, obte la confianca del
la portaveu de les reivindicacions autonomistes de Catalunya a
les Corts. Efectivament, la Lliga es presenta com a defensora del ca
talanisme a Madrid, perc a Barcelona preten exercir un control dels

sigui

Ajuntaments des
tre d'altres,

de la Mancomunitat,

l'Ajuntament

a

la

qual

cosa es

resisteix,

de Granollers.
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EI

caciquisme,

en

l'arnbit estatal,

problema local sin6 estructural.
possible al marge d'un canvi de

La

es va
seva

model

-

8

nornes

com un

total desarticulaci6

no era

entendre

politic

no

i social.

L'alternativa que Granollers ofereix enfront de la Restauraci6 no
passa pel catalanisme conservador, ni passa tampoc pel regenera

partits dinastics. Podem dir que:
protagonistes van ser membres del ventall

cionsme dels

de partits repu
liberals
mantenien
vincles
rnes 0 menys
blicans, sindicats obrers,
que
estrets amb els seus caps de govern, comerciants i petits industrials
Eis

a)

que

integraven

burgesia.

una nova

Mentre que,

acceptar el nacionalisme conservador
ya
Granollers, la Lliga no va tenir exit.
va

Enfront de la

b)

vant del

poder

lIuitar junts

eficacos

a

a

general,

Catalun

alternativa, aqui,

a

corrupci6 i el caciquisme, i sense esporuguir-se da
maquina electoral, els protagonistes del canvi van

de la

totes les

les

en

com a

que el seus vots nornes van ser
Van conquerir ivan mantenir el consistori

eleccions,

municipals.

encara

amb el suport de governs liberals i malgrat el fre dels conservadors. EI
programa electoral insistia en I'honestedat i la dernocracia, de primer, i
en

la defensa de I'autonomia i de la cultura catalana, despres. Sobretot,
van aconseguir crear, per rnitja de La Uni6 Liberal, una colla d'ac

pero,

ludiques, educatives, benefiques i culturals que constituren
l'autentica alternativa de la poblaci6 a un sistema en decadencia.
c) Malgrat que sense una veu propia en el si de La Uni6 Liberal, les
organitzacions sindicals van contribuir d'una manera notable a la cons

tivitats

cienciaci6 entre les classes treballadores de I'aclariment dels

seus

reivindicacions i la

la lIuita per les propies
importancia del paper
que podien jugar en els canvis socials. Per be que els objectius de La
Uni6 Liberal no eren estrictament sindicals, tenien un cert paral-lelisme

drets,

la defensa de les bases populars. De fet, les mateixes persones que
participaven en les Iluites sindicals eren socis de La Uni6 Liberal.
en

d)

EI

torrisme,

tacions cacicals

com a

a causa

eix
del

politic del canvi, no es va lliurar de temp
personalisme del seu lider, Francesc To

rras, el qual pot ser considerat
quisme estrictament politic a la

cies

a un
va

grup
exercit

sector critic de la

aconseguir
pels cacics.

superar

com

seva

en

a

nostra

propia

gran

l'unic representant del caci
tot i que controlat qra

ciutat,

formaci6. A pesar de tot, el
el poder tradicionalment

mesura
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EI liderat de Torras tenia unes caracterfstiques que el diferenciaven
d'altres polftics encasellats 0 protegits des de Madrid: fou promocionat
pel Partit Liberal central des del moment que va aconseguir encapca
lar la Coalicio Popular, i va ser apadrinat pels maxims representants

d'aquest partit,
va

amb

un

des de

Canalejas fins a Santiago Alba. Tambe com pta
populista en el qual primaven l'interes per dir allo

discurs

que els seus interlocutors volien escoltar, i deixava
la coherencia ideoloqica.
Si el torrisme

temps,

es

consolidar durant

va

un

en un

perfode

segon terme
tan

IIarg de

fonamentalment pels plantejaments de partit ni per
d'adaptar-se a les forces dominants de l'Estat, sino per

no va ser

la

capacitat
que era operant

per

milja

de La Unio Liberal. Eis anys de la Dictadu

revelar la poca consistencia innovadora, que no pas revolu
cionaria, de Torras. La caiguda de la Dictadura va acabar amb el seu
ra van

liderat fins al punt que la
lecte

va ser

placa

del

seu

arrencada del vestfbul de

nomenament

l'Ajuntament;

com a

tarnbe

fill

predi

es va can

que portava el seu nom. EI rebuig a la
Dictadura i al torrisme, reformador en polftica i moderat en el camp
social, es va fer evident durant la " Republica i en els dos primers

viar la denorninacio d'un

carrer

anys de la Guerra Civil, quan els radicals
principals moviments ciutadans.

van

prendre

la direccio dels

capdavall podem afirmar que el nucli de la IIuita contra els ca
cics es va situar en organitzacions de base suprapartidistes, malgrat
que mantenien cornunicacio i interdependencies amb partits polftics
afins, perc, com en el cas del torrisme, imposaven el seu criteri quan
les postures dels seus dirigents eren excessivament sucursalistes 0
AI

anteposaven els
Eis

partits pol

seus

ducta mentre feien

pectives

seus

interessos als de l'associacio.

plantejaments teorics i pautes de
equilibris entre les consignes de les seves

ftics oferien

con

res

centrals i la realitat ciutadana. Les altres associacions,

canvi, acollien tant els plantejaments teorics com els problemes,
les inquietuds, els desitjos i frustracions perernptories dels ciutadans.
en

exigencies cfviques molt concretes mentre que
les agrupacions oferien un ventall de possibilitats rnes ampli: locals
assequibles a tots els socis, tertulies de cafe, periodics, biblioteca, so
Eis

partits responien

cors

a

mutus, corals, orquestres, balls, grups de teatre, festes, certa

mens

literaris, cinema, excursions, jocs per als joves, esports, etc.
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en menys mesura el Centre Catolic, el Casi
i l'Ateneu Obrer, disposaven d'aquestes possibilitats. Les altres as
sociacions cobrien camps concrets, cosa que estimulava la tradici6

Nemes La Uni6 Liberal, i
no

d'associar-se

Fou
tats

en

el

d'opini6

incloses les

Hem vist

a

diverses entitats alhora.

conjunt d'aquestes
i

associacions

on es van

gestar els

es

les pautes de la vida social de la ciutat,
polltiques, sindicals i culturals.

es van marcar

opcions
com

La Uni6 Liberal i el Centre Catollc representaven dos
quais s'estructuraven les esmentades

eixos contraposats entorn dels

pautes.
el passat. Eis
seus fundadors veuen perillar I'statu quo per la proliferaci6 del taicis
me i les exigencies democratiques. Pretenen contrarestar-ho aferrant
se al model mitificat d'un temps passat en que hi havia un ordre so
EI Centre Catolic

va

neixer amb la mirada

posada

en

cial ideal que mai va existir. La Uni6 Liberal neix com una necessitat
de defensa enfront de la fustigaci6 per part del Centre Catolic i d'una

d'opressi6, amb la mirada orientada cap a un futur utopic, su
posadament assequible per mitja del laicisrne, la justfcia social i la de
mocratitzaci6 de la cultura. Eis objectius de fraternitat, foment de la
cultura i de lIuita contra l'opressi6 politica defensats per La Uni6 libe
ral s'assemblen de manera notable, en el seu plantejament, amb els
objectius de diversos grups rnaconlcs. No hi ha, pero, constancia de
contactes, tret d'un intercanvi de plantejaments, rnetodes i materials
relacionats amb I'ensenyament.
Des del punt de vista ideologic, el Centre Catolic va fer seu el pen
sament elaborat al lIarg de segles per l'Esqlesia, i nomos va haver
d'optar per un dels corrents, sempre dins de l'ortodoxia. La Uni6 li
beral tarnbe hereta aportacions filosofiques de segles anteriors, pero
no s'identifica amb cap en concret ja que, des de la seva fundaci6, va
ser una associaci6 pluralista i als socis nornes se'ls exigia la condici6
situaci6

de liberals i el respecte
ses

filosofies del

gle

XIX
Amb

les tendencies que s'hi

va

aquests antecedents,
a

unint. Eis

de les diver

constatem

ment del Centre Catolic -sempre
tre que

varen anar

integrar eren els hereus d'una 0
complex mosaic ideologic que va caracteritzar
Europa.

diversos grups que

a

a

La Uni6 Liberal

es

pot

una

en un marc

constatar

evoluci6

en

el

se

el pensa

de limits estrets-, men
progressiva sfntesi de

una
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que aquesta sfntesi arribes mai

a

la

uniformitat.

No obi idem que ens situ em en una epoca d'ajustament i de con
trast entre les multiples teories filosofiques i les experiencles so
cials. Per tant, rnes que una sfntesi uniforme de la ideologia de La
Unio Liberal, estem davant d'una serie de caracters variats, malgrat
que amb

una

certa

ciencia i

opcions, confianca en la
pacitat de les bases per
l'educacio

era

liberalisme

homogeneHat:

en

el

un

en

les

seves

proqres, seguretat

diverses
en

la

ca

canvi social, la conviccio que

promoure
el motor del canvi, rnilitancia anticlerical

compatible

amb la fe cristiana, defensa de la famflia i d'uns valors morals ferms
-especialment I'honestedat i la solidaritat-, tolerancia amb els dis

crepants
ideari

se

excloure la idea de combatre'ls. En resum, el

sense

situava

en una

Ifnia liberal, dernocratica

i,

en

seu

gran mesura,

utopica.
desig de revestir d'atribu
religiosa, ja que per acon
seguir els objectius espirituals, l'Esqlesia disposava de nombroses
associacions parroquials. AI contrari, La Unio Liberal neix amb objec
tius seculars iamb el desig d'alliberar-se d'imposicions que s'exercien

La fundacio del Centre Catolic respon al
cions jurfdiques una estructura amb finalitat

en nom

de la

reliqio.

EI Centre Catolic colIabora amb els cacics,

car

lins i conservadors, mentre que La Unio Liberal ho fa amb grups d'i
dels ca
deologia liberal i el seu objectiu es fer inoperants els rnetodes
cics i la
Les
muns a

pressio dels sectors conservadors.
discrepancies radicals no exclouen
ambdues institucions,

rnutues, reflectit

en

els estatuts

com

uns certs

interessos

co

la fraternitat i el foment

respectius.

I tarnbe, la

d'ajudes
preocupacio per

el camp de la beneficencia i de I'educa
cio, Les diterencies les marquen els enfocaments, els models que cal
i les maneres de portar a terme els esmentats objectius.
les classes necessitades

en

seguir

Queda oberta

una

rnes de quatre-centes

via d'estudi detallat de totes i cadascuna de les
associacions a que hem fet referencia. Aixo no

obstant, creiem que les dades aportades i I'arrenglerament que el

conjunt

de les associacions mantenia entorn del Centre Catolic i La

Unio Liberal,

ens

permeten corroborar

de les associacions

te, hem vist

com

en

el

proces

el Centre Catchc

les

hlpotesis pel

que fa al pes

historic de la nostra ciutat. En efec

aglutinava

una

part important de les
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activitats de les associacions

parroquials

i escoles

catoliques

i

-

8

com

feia de caixa de ressonancia del carlisme i, rnes endavant, del Partit
Conservador i de la Lliga.
EI Centre Oatolic

pioners de I'associacionisme cato
primera organitzaci6 catolica d'aquest ti

va ser un

lic

dels

a Espanya. Malgrat que la
pus la trobem el 1865, el moviment s'inicia a la decada dels vuitanta i
hi ha molt pocs centres que siguin anteriors al de Granollers.
La precocitat del seu naixement, sorprenent en una poblaci6 de

6.000 habitants,
lenta i retardada
que, alhora,

no es

correspon

respecte

anava a

cuments nornes

propies

ens

de la

en

evoluci6,

seva

l'Esqlesia,

tot el que fa

imaginaci6 per avancar-se

veniments i ales iniciatives de Is

vfctima de les

I'agilitat

remolc dels esdeveniments

ferencia al problema social.
AI Centre Catolic Ii mancava
ser

amb

de les doctrines renovadores de

re

als esde

contrincants. De ben segur, va
tensions internes, que I'escassedat de do

permet

seus

entreveure

en

alguns

moments.

Des de la fundaci6 fins al 1897, amb el Dr. Barba

com a

consiliari,

dirigit per
grup de carlins amb perfil fonamentalista. A part
de la funci6 d'agrupar els seus seguidors i de proporcionar-Ios mitjans
va ser

un

de reuni6, entreteniment i cultura, es va dedicar a defensar doctrines
ultramuntanes i a fustigar els ciutadans d'ideologia liberal, i sembla
que la

unica obra social per als no-socis va ser la fundaci6 de
I'escola nocturna per ala classe treballadora i I'acolliment, en els seus
seva

locals, dels membres de les associacions parroquials. No

impregnar

d'un cert

el vicari

aperturisme que propuqna
seguidor de Torras i Bages.

es va

deixar

parroquial

Fre

deric Clascar, deixeble i

Mes endavant, i fins
Era

a

1913, el Dr. Casellas

va ser-ne

el consiliari.

home de lIetres de mentalitat oberta, que va protagonitzar ges
tos valents, com la instauraci6 d'una missa que commemorava I'assalt
un

carlf de 1875. La

seva

mentalitat

no va

exercir

gaire influencia, pero

fer de pont i va facilitar l'inqres de membres de la Lliga al Centre
Catolic que, lentament, van anar prenent posicions fins que van des
va

placar els

carlins.

Entre el1913 i el1923 s'esdevenen novetats.
carl ins del Centre Catolic
curi6s
ta

mestissatge.

simbiosi;

en

es

Algunes personalitats
Lliga i es produeix un
Coma rca es un reflex d'aques

fan militants de la

La fundaci6 de La

aquest periodic s'inicia la publicaci6 d'articles sobre
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encicliques, perc,

seves

el

en

seu

presenta com un rejovenit diari carli.
temporal de la ruptura del rector i consiliari, Ono

periodic

es

La coincidencia
fre Biada, amb la

en

del teixit associatiu

i l'acusaci6

Lliga

a

Torras de pactar amb el carli i

soci del Centre Catolic, Manel Puntas, sembla que va ser l'ultirn epi
sodi d'una Iluita soterrada entre dos grups amb afinitats ideoloqi
ques, pero amb marcades diterencies
Centre.

aquesta etapa, el Centre Catolic

Durant

que convivien

politiques,

en

el

aconseguir algunes

va

victories enfront de La Uni6 Liberal: l'escissi6 de l'Orfe6 Granolle

ri, la

creaci6 d'una colla d'associacions infantils anomenades Po

mells

-en

aquest

intent

el

perdre

van

seu

impulsor principal,

ge Hermenegild Carrera-, l'organitzaci6,
Jocs Florals i, finalment, els
vots

seus

amb

candidats

cert

un

van

el met

exit, de Is

incrementar els

la ciutat.

a

del Centre Catolic cap a I'exterior es paral-Iela a
decadencia interna: absencia de socis a la cafeteria, la insu

Aquesta projecci6
la

seva

ficient

participaci6

en

les funcions teatrals i la dimissi6 de dos consi

cosa que va torcar la intervenci6 del bisbe.
La Uni6 Liberal, a rnes de comptar amb un nombre de socis ele
vat, acollia en els seus locals -si no els organitzava directament- mol

liaris,

tes de les activitats
es

feien

a

la

politiques, sindicals,

recreatives i educatives que

poblaci6.

Ilarg dels cinquanta anys d'existencia, La Uni6 Liberal no va es
tar lIiure d'inqerencies ni de cants de sirena d'aquells qui van voler uti
AI

litzar-Ia

en

el

propi profit,

ni de Iluites internes

administratives, ni tampoc dels diversos
seva estructura

a causa

de deficiencies

corrents que

compartien

la

plural.

el fet que els fils clau del Centre Cato
lic estaven controlats per la jerarquia i per certes elits politiques i re
ligioses, aquesta associaci6 popular responia en cada moment a
A pesar que hem insistit

unes

exigencies basiques

d'aquestes demandes -i
ment del sentiment

en

d'un sector

ideologia

atractiu

un

i

a

uns

de la

poblaci6.

Una

I'encarrila

pas la menys importantdels seus membres i simpatitzants.
era

no

religi6s

EI Centre Catolic propugnava
una

important

un

model de societat que responia a
a uns devia ser

interessos determinats. Per

cert immobilisme, per

a

altres

una

jerarquia poderosa
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pay
tica

d'imposar
inoperant.

I'ordre establert, acabar amb

I'anarquia

Uns altres, encara, sintonitzaven amb

teocentric, del qual

iamb

un

una

-

8

poll

model social

principis morals d'ordre public i pri
epoca de canvis i de recerca de mo
dels. En definitiva, el Centre Catolic oferia un paradigma interpretati
tu i organitzatiu satisfactori per a una part de la poblaci6.
l.'anecdotica i puntual doble rnilitancia al Centre Catolic i a La Uni6
emanaven uns

vat, que oferien seguretat

Liberal

es,

en una

entre altres raons, un

signe de la necessitat d'encarrilar els
religiosos
simptoma de la indeterminaci6 en que al
ciutadans es trobaven a I'hora d'escollir un model d'interpretaci6

sentiments

i

un

guns
i transformaci6 d'una realitat excessivament canviant. En els
sos

documents d'associacions

ales

pietoses, apareixen noms
organitzacions d'esquerra i a La Uni6 Liberal, cosa

minim, revel a
tarietat

car

en

les

certa

compatibilitat
exigencies intimes de Is
una

de fet i

una

certa

escas

de militants
que,

com a

complemen

individus.

Si acceptem les coincidencies i els desacords, ens interessa recal
el caracter popular i la funci6 social que les dues associacions van

portar

terme

com a organitzacions de base; una, amb
dependencta
jerarquia eclesiasttca, I'altra, tolerada, fomentada 0 te
per estaments politics. Eis membres d'ambdues associacions
a

directa de la
muda
van

pensar que amb la

d'una

seva

participaci6

contribuien

a

I'adveniment

societat que superaria les limitacions, els desequilibris i els
conflictes que hi havia en la que els havia tocat viure.
nova

L'educaci6 de la joventut i l'alfabetitzaci6 dels adults van ser con
siderades per les entitats de Granollers com un rnitja basic per a la
transformaci6 de la ciutat, i es per aixo que hi van posar un gran in
teres. Eis governs de la Restauraci6 van ser
incapacos d'assumir
i
la
van
deixar
a
les mans de les iniciatives de l'Es
aquesta funci6,

qlesia

i de Is

particulars.

Ja hem vist que el nombre d'escoles oficials a Granollers era in
significant al costat de les academies i col-Ieqis privats regentats per

particulars

i per institucions

religioses 0 laiques. Les escoles oficials
migrats pressupostos municipals. Ais sous baixos
que rebien, tant els mestres graduats com els interns 0 els seus aju
dants, calia sumar-hi I'escassedat ie dotacions de material.
Diversos sectors van intentar de treure el maxim partit possible d'a
questa situaci6. Mentre que per a uns l'educaci6 significava fonales sostenien els
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a

la conservaci6 de les velles

el camf de la realitzaci6 d'una uto

era

pia de llibertat individual i social. En el camp economic, els ordes re
ligiosos i alguns particulars van fundar col-leqls com a font d'ingres
nocturna del Centre
sos, mentre que les escoles laiques i I'escola
Catolic cobrien amb fons socials el gruix de les despeses.

Les

de la

causes

proliferaci6

carencia d'escoles oficials,

religioses, al marge de la
repatriaci6 de religiosos arran
l'expulsi6 d'ordes religiosos de la Re
d'escoles

van ser

la

perdua de les colonies i de
publica Francesa. Va ser el cas del Col-Ieqi de Is Franciscans, el de
Sant Josep de les germanes franceses de Cluny, del Col-Ieqi Comer

de la

cial Hispanofrances, etc. Molts dels professors d'aquests centres no
tenien titulaci6 academica ni practica docent, ja que, previarnent,
s'havien dedicat

a

l'evangelitzaci6

en

les missions i al culte.

tots els centres educatius

van

intentar actua

que qairebe
litzar-se amb la incorporaci6 de les rnateries que es posaven de mo
da: idiomes, taquigrafia, tecnlques artistiques, feines de la liar, etc.,

Malgrat

I'escola laica de La Uni6 Liberal la que va fer un seri6s esforc
de renovaci6 pedaqoqica que la va situar a I'altura de I'avantguarda
en les practiques educatives. Va mantenir con
catalana i

va ser

europea

tactes amb els

principals capdavanters

de la Instituci6n Libre de En

tecniques pedaqoqi
adequat, i va ob
ques rnes avantguardistes, es va
tenir la col-laboracio dels arquitectes per al disseny dels locals i de
ales aules i de cada
metges per a un ampli seguiment de la higiene

sefianza i de l'Escola Moderna;

va

les

adoptar

dotar de material

alumne
En

en

particular.

aquesta escola,

la convivencia i el respecte al pensament

dels altres tenia tanta importancia

com

el fet de proporcionar
cap obstacle

una

perque

els

instrucci6 de qualitat. L'ideari laic

no era

alumnes que ho volien poguessin

sortir durant I'horari escolar per

assistir,

amb

cornpanys

d'altres escoles,

a

la catequesi

preparato

ria de la primera comuni6. Concebuda oriqinanament per als fills
de Is socis, era oberta a tots el qui hi sol·licitessin l'inqres, fins al
Civil que arriba
punt d'acollir els fills dels membres de la Guardia
ven a

la ciutat.

Si be amb

seguir

una

un

cert retard

respecte dels plantejaments,

educaci6 per ales

nenes

es va aeon

similar ala de Is nens, amb la
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peraci6

dels programes

el rol classic i que
a

-

8

especffics

no anaven

que pretenien mantenir la dona en
rnes enlla d'uns
ensenyaments apropiats

l'estetica i la liar.
Pel que fa ales escoles

religioses

de

l'epoca, mentre unes tenien
preparaci6
professorat, unes altres dis
posaven de bons professionals, perc totes prioritzaven I'adoctrina
ment per sobre de la instrucci6. Si es ben cert
que tant en les d'un sig
ne com en les de I'altre, la
ideologia primava, en les escoles religio
ses el dogmatisme anava rnes enlla dels
principis morals i de les con
cepcions filosofiques per assolir, fins i tot, el camp cientffic.
Juntament amb un gran estorc per a la seva promoci6 cultural, els
ciutadans van haver d'afrontar problemes derivats de les transforma
cions econorniques, com els
desequilibris socials i la pobresa, contra
restats en gran mesura per la iniciativa
privada. Un sector de la po
blaci6 va ser capac de crear sistemes
d'autoprotecci6 enfront d'even
tuals carencies per milja de rnutues, monts de
pietat, caixes d'estalvi,
etc., perc molts van quedar en una situaci6 que nornes podia ser
pal-liada per aquells que disposaven de rnes recursos i, de fet, la ma
joria de la poblaci6 hi collaborava amb aportacions de tot tipus, ca
nalitzades a traves d'organitzacions benetiques.
L' Ajuntament disposava d'un servei
d'ajudes mfnimes, destinades
als anomenats pobres de solemnitat,
que abastava nomos a families
en situaci6
extrema.
Rebien
d'indiqencia
productes 0 bons en dates
importants com la festa major, Nadal i Pasqua. La seva aportaci6 prin
cipal la destinaven a subvencionar l'Asil i la Casa de la Caritat, pero
no sempre complia els
compromisos adquirits amb aquestes entitats,
o ho feia amb mesos de retard. En el seu
conjunt, les aportacions d'a
juda als pobres eren del tot insuficients, i els estorcos es van orientar,
preferentment, cap a una regularitzaci6 de la mendicitat als carrers.
Eis ciutadans van mostrar rnes dinamisme.
Grups de ciutadans,
laics i confessionals, van organitzar t6mboles,
robers, col-lectes i as
sociacions benetiques per soc6rrer els rnes necessitats.
Alguns pre
tenien, ames, donar solucions a la rniseria de les animas i supedita
ven a aquest
objectiu els ajuts economics.
Les Conferencies de Sant Vicenc de Paul era el cas rnes caracterfs
tic. Agrupava, amb finalitats beneflques, membres dels sectors econo
micament mes forts de la ciutat.
Malgrat que es tractava d'una organitevidents deficiencies

en

la

del
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zacio social, estava tan connectada amb el Centre Catolic que
tatuts de 1886 I'article 22 dona

en

els

es

als socis de les Conferencies

preferencia

per ocupar carrecs directius del Centre. Eis beneficiaris dels ajuts apor
tats per les Conterencies havien de complir algunes condicions morals i
estaven

obligats

l'assistencia

a

a certes

practiques religioses.

Les germanes josefines (germanes vetlladores) tenien un esperit
molt diferent; de manera qratuita i desinteressada es dedicaven a cui
dar malalts,

pero

gun moment,

elles mateixes vivien amb tanta pobresa que,
terner per les seves vides.

en

al

es va

Globalment,

van ser

les associacions

rnes sensibilitat humana i moral amb els

laiques les que van palesar
desvalguts ivan denunciar

la hipocresia dels benpensants. La Unio Liberal, tant
en els articles periodfstics d'opinio, com en les

tatuts,

plens municipals

sobre el tema,

litat. Es tractava de

no

donar mostres

va

condicionar els

portaments dels necessitats; el rnes

en

els

seus es

disputes en els
d'aquesta sensibi

ajuts ales creences i els com
important era el respecte a la

balances economics anuals tambe demostren el
aportacions a la beneticencia.
marge dels ajuts, la majoria d'organitzacions no confessionals

rniseria humana. Eis
nivell de les
AI

que
ves

preocupar pel tema de la beneficencia van centrar les se
reivindicacions, rnes que en I'almoina, en la creacio de lIocs de tre
es van

dignitat dels salaris i en la consecucio d'un nivell de vida per
a la poblacio que cobrfs les necessitats dels disminuits ffsics 0 psfquics.
Cal assenyalar I'aparent paradoxa que el nivell de desenvolupa
ment i de benestar va ser possible, tarnbe, qracies als industrials; al
ball,

en

la

guns dels anomenats cacics donaven feina, al camp 0 a la tabrica, a
molts ciutadans. Malgrat que la seva idea del proqres, sovint, no ana
va rnes entla del propi i immediat benefici, van contribuir a la creacio
de

riquesa i algunes

Modernisme

coneixer,

de les

seves cases

la nostra ciutat. Des d'una

a

d'una

d'un
Aixo

seguit
no

en

de

actual cal

re

-especialment

a

la seccio de tints de les

la fabrica de gas-, i les sovintejades i abusives in
la vida privada de Is treballadors i treballadores, ames

textils i

tromissions

perspectiva

banda, l'explotacio excessiva, les condicions general

ment inhumanes de treball

fabriques

son, actualment, el Ilegat del

a

penuries,

certament

obstant, els industrials

de la ciutat i de la

comunes

van

fer

del moment i de I'entorn.

possible

el

desenvolupament

comarca.
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L'estudi del

conjunt

-

8

de les tensions

d'aquesta epoca ens desco
rnajoritariament religiosa i estructuralment radical it
zada. l.'Esqlesia, que havia funcionat com a element integrador en
l'arnbit de la fe, la cultura i la unitat estatal; aquesta Esqlesia que jun
tament amb les esmentades funcions havia exercit un poder i tenia
una serie de privilegis, no estava disposada a renunciar-hi. En un mo
ment en que la societat exigia canvis i posava en dubte el paper que
havia jugat fins aleshores, l'Esqlesia espanyola es va mostrar reticent,
no nornes a les exigencies democratitzadores de la
poblacio sino tam
be ignorant I'aperturisme de les Esqlesies francesa, holandesa i ale
manya, i fins i tot, les directrius papals. Aquest immobilisme, junta
ment amb t'obstinacio a mantenir el poder i els privilegis, va provocar
breix

una

societat

les manifestacions rnes diverses d'anticlericalisme.
La

complexitat

rnatitzaclo, te el
i tot els

qui

del fenomen anclerical i la dificultat d'una esque
origen, en part, al fet que molts anticlericals, fins

seu

confessaven

ser

ateus, sentien carencies ancestrals i la

necessitat d'uns certs rituals
ques, aixi

religiosos. Les festes i celebracions lai
qualificacions que donaven a la seva Iluita politico
atributs amb que honoraven els seus herois, eren un

com

social, i els

les

de la necessitat de ritualitzacio, orientada en una direccio di
ferent de la d'aquells que es definien com a religiosos practicants.

exemple
La

majoria

rnes violentes

dels autors afirmen que les manifestacions anticlericals
van ser fomentades 0 tolerades pels
grups de poder,

per desviar l'atencio popular d'altres
diffcil solucio. Pels documents als

problemes
quais

rnes

hem

urgents i de rnes
tingut acces, podem

afirmar que aixo no explica suficientment el cas de Granollers, sense
excloure que moviments anticlericals sorgits de I'entorn qeoqrafic,
com

J.

els de la Setmana

Traqica, haguessin deixat la
Connelly interpreta aquelles manifestacions com

seva

empremta.

parany lerrou
xista per controlar el moviment obrer -considerem que, efectivament, va
ser una causa afegida al context
que I'autora estudia-, pero Granoliers,
un

I

on

les

simpaties

per Lerroux

des de l'Ateneu
va

van ser

significatives

fins al 1913,

ja tenia,

tradicio anticlerical que va marcar la se
Republica,
fins
i
tot
en
els
fets
de la Setmana Traqica, Pero si a Bar
empremta
una

celona havien estat les escoles

Granollers,

tret de

religioses

el

principal objectiu incendiari,

dels franciscans, no hi va haver cap intent
d'incendiar els centres educatius que eren a les mans del clergat.
a

l'esgtesia
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Hi ha

tendencia

una

a

assignar

una

determinada

qualificaci6 poll

tica als protagonistes de Is moviments anticlericals: republicans, libe

rals, anarquistes, etc., pero aqui,

a

passava els limits de les militancies

Granollers, I'anticlericalisme de

polltiques

tejaments ideoloqics suprapartidistes,
problemes

concrets derivats de I'actitud del

servien de la

religi6

en

Eis defensors dels
baven

incompatible

amb I'actitud d'una

benefici dels

proqres,

Esqlesia

no

situaci6 es

conjunt d'aquesta

en
on

plan

resposta

local i dels

qui

a

se

la linia de la 11·lustraci6, tro

seu

ideari, inevitablement utopic,

ancorada

s'aconseguiria

clergat

a

en

el passat, que afavoria el
predicava que la igualtat

en

manteniment d'unes classes dominants i

dels homes

era una

interessos.

seus

entes

la realitzaci6 del

i responia rnes

alhora que

aquest m6n, sin6 al Paradis. En el

podem

trobar les arrels de I'anticle

ricalisme.

L'Esqlesia
sentants

bava

a

es

presentava publicament

com una

instituci6 investida de

a

poder;

eclipsar la funci6 espiritual.
apareixien

Eis bisbes, rectors i sacerdots
a

representants del poder,

en

un

era

seus

repre

aspecte que arri

molts actes civils

amb l'unic tret distintiu de la

I'aspecte rnes provocador

menta. Pero

traves de Is

seva

la connivencia del

com

vesti

clergat

amb els cacics, patrons i posse'idors de fortunes. Per a un poble amb
moltes carencies era diffcil diferenciar la funci6 de cad a sector del

poder

a

I'hora de lIuitar per

La intervenci6
esdeveniments

aconseguir
qairebe inapel-lable de

quotidians

i

en

les

seves

reivindicacions.

les institucions eclesials

la celebraci6 dels moments mes

en

els

signifi

catius de l'existencia, com els naixements, el matrimoni i el moment de
la mort, feia rnes perernptorta la necessitat d'una oposici6. Des de la ca
cera

de bruixes contra els liberals,

a

mitjan

segle XIX,

la fundaci6 del

Centre Catolic, el suport als cacics, la lIuita contra I'escola laica i la prac
tica d'una beneficencia que abocava al sotmetiment ideologic dels seus

destinataris,
Del

cipal

estimulavenun enfrontament amb els corrents liberals.

conjunt

-sense

Granollers

va

de la documentaci6

podem

deduir que I'objectiu prin

excloure altres connotacions-, de I'anticlericalisme a
i especial
ser la lIuita contra qualsevol tipus d'opressi6

forma de poder absolut que pretenia mantenir el do
mini economic, social i, fins i tot, el domini de les consciencies de la

ment contra

majoria

una

de la

poblaci6.

Mirat des d'una altra

perspectiva,

I'anticlerica-
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lisme

significava un intent d'apartar I'obstacle principal, el que dificul
tava el proqres, I'alliberament de les consclencies, la
igualtat i la jus
tfcia social i una nova concepcio de la cultura unida fntimament amb
el proqres i la dernocracia.
No podem pas afirmar que I'actitud dels anticlericals fos,
sempre,
neta i coherent. Molts politics, des d' aquells
es
van
qui
quedar sen
se espai electoral -Barange, Tarda, Comas, etc- fins als
qui es van
com
a
abanderats
de
Is
erigir
prcqres, com Torras, van jugar amb
I'anticlericalisme en benefici propi. Republicans, liberals i, en gene
ral, els defensors d'unes estructures socials laiques, van convertir la
rnilitancia anticlerical en una forma de reliqio. No es van conformar
amb la presentacio de la veritat de la cultura i del
prcqres, sino que
la van vestir amb tota la paraternalia ritual sacralitzada. Per trans
metre els seus ideals, els va resultar rnes facil adoptar el
Ilenguat
ge sacre que no pas inventar-ne un de nou. Varen utilitzar el que co
neixien i que el poble ja tenia ancestralment, el Ilenguatge reliqios.
Les
de les

pels

postures anticlericals, justament perque significaven un rebuig
formes, els comportaments i els models de societat mantinguts

adalils de la fe, nornes

la fe. Hem esmentat
la confessio de la

comptats implicaven

Les creences

no eren

I'objecte

seus

refus de

directe de la llui

ta, sino la disfressa de poder i de control social amb que
els

un

d'anticlericals combatius que feien publica
fe cristiana i la seva defensa de Jesucrist i del

noms

seva

missatge evangelic.

en casos

es

revestien

oficiants.

EI laicisme

la creacio d'un ambit social lliure de les impo
que s'havien investit les autoritats i que fins i tot

pretenia

sicions clericals de

envalen les institucions civils.
En resum, la historia

polftica i social de Granollers va evolucionar
progressista de caracter burqes, sota la dialectica de
dues forces; una, conservadora, dominant, clerical i involucionista;
I'altra, avantguardista, dernocratica, laica i, ocasionalment, revolu
cionaria. Les postures no sempre estan ben definides, i
sovintegen les
interferencies, No es pot atribuir a un grup, globalment, I'exclusiva re
presentacio d'un tipus 0 altre de valors, encara que es facil determi
nar quins sectors es decanten
cap a cadascuna de les direccions. EI
resultat va ser que, enfront de visions fideistes,
s'irnposa gradualment
el predomini de l'anafisi racional.
en

una

Ifnia
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Darrere de les dades, se'ns manifesta

oqrafiques modestes,

no es

que

poble

un
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de dimensions ge

conforma d'afrontar els problemes

immediats que se Ii presenten, sino que preten trobar les claus que
defineixen el seu destf de manera parat-lela, pero no identica, al dels
altres

qeoqrafic i politic. Les claus s'elaboren,
politiques i religioses -amb unes direc
i
globals centralitzades-, en agrupacions locals de base que
podien rebre la influencia d'altres d'hornonirnes i que responien a de
terminades ideologies, perc que tenien una gran autonomia i eren
una resposta directa als seus problemes i a la seva idiosincracia. En
pobles

rnes que
trius rnes

del

seu marc

les institucions

en

aquests grups es van elaborar les pautes d'actuacio autoctones
van assumir propostes aportades des de fora.

Aillarg

del

tensions de

periode

marcar

van

sobresortir diverses

les pautes al

litics ambiciosos i visionaris; tots

poble: cacics,
van

tenir la

personalitats
homes

seva

i

es

amb pre

d'esqlesia,

cort de subdits

0

po
de

seguidors, perc les seves propostes van tenir diversos destins. Unes
van ser superades i es van anar oblidant, altres van tenir viqencia du
rant uns anys, i les mes generoses encara es mantenen com a fer

ment. En Ifnies

noritaries

les directrius assumides per les bases -mi
advocar per la defensa de la lIibertat i les con

generals,

0 no- varen

secucions
EI

democratiques.
periode en que ens

hem centrat

es

caracteritza per

una recer

constant de valors i una gran activitat industrial, polftica, social i
cultural. Ciutadans de tots els estaments van aportar els seus es
ca

torcos, pero
construir

un

pot negar el protagonisme d'uns homes decidits a
man rnes just al qual tothom tinques acces, especialment
no es

els desheretats per la fortuna.
Si be es cert que a I'actual lIista de

carrers

hi ha rnes

noms

de

poli

tics famosos i d'industrials benefactors de la ciutat que no pas de ciuta
dans de base -Ies vi des dels quais van contribuir de manera rnes deci
siva

a

proqres ciutada-, tarnbe es veritat que les institu
poble reivindiquen com a distintiu l'esloqan que resumeix els re
dels estorcos que van contribuir al be cornu: Granol/ers, Vila

la lIibertat i al

cions i el
sultats

Oberta.
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l'Ajuntament (1879-1923)
Partit 0 coalici6

Csttec

nom

Societat

1879

VllADECANS, Ramon

GASSET,
PARERA,
CODINA,
SASTRE,

Joan

Joan
Francese

Josep

BARANGE,

Esteve

BARRETINA, Josep
CAlAFEll, Manel

MONTANA,

Isidre

1881

PINOl,

ALCALDE

Francese

VllADECANS, Ramon
GASSET, Joan

MONTANA,
PARERA,

1

r

tinent d'alcalde

(tt.)

It. 2n

lUl

Isidre

Joan

BARANGE,

Esteve

COMA, Bartolome
SASTRE, Josep

SINDIC

CUNlllERA, Joaquim

BEllSOlA,

BARG,

lUl(f)'

Isidre

Felix

CASANAS,

SINDIC

Esteve

2n

1886

VllADECANS, Ramon
GUAl, Jaume
TORRAS VilA, Francese
VilA, Josep
VllAGELlU, Esteve
XIOl BOSCH, Joan

ALCALDE
ALCALDE
lUl
It. 1

CAOV

BASSAS, Genis

GRIVE VAllS,

Jaume

FARRAS, JOAN

PAITUVI VENTURA,

Salvador

CADEFEU

CARRERAS, Joaquim
1887

TORRAS

BERGE,

Joan

cou, Marti
MORA FlUVIACH, Josep
BORREll

1.

ALCALDE, RO

LIBERAL

1t.1r

lUl

Membre fundador de I'entitat.
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SASTRE RIBALTA, Josep
VILABURGUES, Antoni
PAITUvf VENTURA, Salvador

ALSINA,

SfNDIC

2n

LUL(f)

II. 2n

Pere

CAMPS, Joaquim

GUAL, Jaume
CARRERAS, Joaquim

SfNDIC

TORRAS VILA, Francesc

LUL

1890

TORRAS BERGE, Joan
VALLS SASTRE, Salvador
VILA CAMILLO, Antoni

ALCALDE
ALCALDE

LIBERAL

PIBERNAT CURO, Josep
COMA OLLE, Bartolome
VILADECANS MAS, Josep

LUL(f)

BORRELL COLL, Marti
MORA FLUVIACH, Josep
SASTRE RIBALTA, Josep
VILABURGUES, Antoni

PAITUvf VENTURA,
ALSINA,

Salvador

Pere

1891

PARERA, Felip
COMA

OLLE,

ALCALDE

Bartolome

VENTURA I TORRENT,

GASSET,

Josep

Joan

1I.1r

COAL.CONSERVADORA
COAL.CONSERVADORA

II. 2n

COMITE

FEDERAL

1I.3r

CASSANAS, Esteve
BARANGE, Esteve
ARGILA I MATAS, Antoni
CUNILLERA, Joaquim

CAOV

EXREPUBLICA
EXREPUBLICA

ESPINAL, Antoni

TARDA, Josep
BOIX, Cipria

DAVf,

Isidre

1893

VILAGELIU CASELLAS, Esteve
GUAL RECALON, Jaume
RIBAS SALA, JOSEP

ALCALDE

XIOL BOSCH, Joan
NET ASTART, Miquel

II. 2n

1I.1r

PROGRESSISTA

1I.3r

SfNDIC

GARRELL I

ESCORSELL; Esteve
MONTANA CASABELLO, Francesc SfNDIC

2n

REPUBLICA
REPUBLICA
REPUBLICA

CORDERAS RIBALTA, Jaume
FLAQUER VILA, Fc. Xavier
BIGAS RICO, Manel
VILA COMAS, Josep
CAMPS ALOMAR, Joaquim

GRIVE VALLS,

Jaume
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COROMINAS, Josep

MORGAS PERI CAS,

Josep

1895

TORRAS, Francese
PONS, Erasme
MAIMON PUIG, Sebastia
BASSAS GRAURICH, Genis
CARRERAS VENTURA, Joaquim

RO

BIGAS, Josep Manel
PAITUVI, Salvador
TORRAS, Francese
CARRERAS, Joaquim
TERRADES, Gabriel
ROIG, Pere
LLOBET, Josep
LLOBET, Francese

ALCALDE, RO

LUL

RO
RO

RO
RO

1896

CONSERVADOR

tt.lr

FEDERAL

1897

BIGAS

�ICO, Josep

PAITUVI

Manel

CONSERVADOR

VENTURA, Salvador

CONSERVADOR

ROIG, Pere
RIERA PUNTAS, Jaume
CARRERAS, Joaquim
BARNET, Jaume
MAIMON PUIG, Sebastia
VILA, Josep
VILADECANS, Bonaventura

R.

FEDERAC., COM. FEDERAL
CONSERVADOR

1897

BARANGE BACHS, Josep
CLUSELLA, Josep
VILA..

ALCALDE

LIBERAL

Josep

DAVI, Esteve
VILADECANS, Bonaventura
CARDENAS, Jaume
VILA CARMILLO, Joaquim
CUNILLERA, Joaquim

GUAL,

LUL

FUSIONISTA

Jaume

MONTANA,
TORRAS

Francese

BERGE,

Joan

1899
XIOL BOSCH, Joan
VILAGELIU CONELLAS, Esteve
HUGUET PRAT, Josep
BIGAS RICO, J. Manel

DAVi,

Isidre

ALCALDE

CONSERVADOR

CAOV

FUSIONISTA

LUL

CONSERVADOR

TUROS

CUNILLERA, Joaquim
ESTRADA, Jaume

FUSIONISTA
CATALANISTA

LUL
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ROURA SERRAT
FUSIONISTA
CONSERVADOR

CARDENAS RIVALTA, Jaume

FONTDEVILA, Francec
BARNET, Jaume
RIERA PUNTAS, Jaume
BONET, Jaume

TRIAS,

Pere

PAITUVI VENTURA,

CONSERVADOR

Salvador

1901

VILAGELIU CANELLAS, Esteve
CANAL I CANAL, Marti
VENTURA TORRENS, Manel

LIBERAL

ESTAPE TAp lAS,

AUTONOMIC

FEDERAL

Francese

SANROMA,

PUIG I

AUTONOMIC

CIC
CIC

LU�(f)
UNIO DE PAGESOS

AGRUP. CAT.

Vicens

1902

BARANGUE I BASC.H, Josep

ALCALDE, RO

UNIO

BLANXART ESTAPE,

tt. 2n

CACIC

TRIAS,

Miquel

P. LIBERAL

CAOV
CC

SINDIC

Pere

PAITUVI VENTURA, Salvador
VILA CAMILLO, Antoni

CONSERVADOR

DAVI,

CONSERVADOR

Isidre

HUGUET GRIPOLL,

VILADECANS,

Josep

Bonaventura

VILAGELIU CONELLAS, Esteve
BIGAS RICO, J. Manel

CUNILLERA, Joaquim
CARDENAS RIBALTA, Jaume

CACIC
CACIC

tt.1r
1t.3r
CONSERVADOR

CACIC

SINDIC
FUSIONISTA

RIVERA, Miquel
CATALANISTA

ESTRADA, Jaume
1904

BLANXART

EST�PE, Miquel

SOL CAMPMAJO, Hermenegild

MARTINEZ SAMON,

Tomas

ESTRANY MATAMALA, Antoni
CUNILLERA FARNES, Antoni
BARNET RENOM, Jaume
ARNAU BOSCH, Josep

TORRENS MATAS, RAFAEL
VILAGELIU CONELLAS, Esteve

BARANGUE BASCH, Josep

ALCALDE

C. CONSERVADOR
COAL. POPULAR
COAL. POPULAR
EXREP. COAL.POPULAR
LIBERAL CAP LOCAL
C., COAL. POPULAR

CC
PROCURADOR
PROPIETARI
LUL

AIGUARDENTS

COAL. POPULAR
COAL. POPULAR

GASOSES

CENTRE M.

CC

CONSERVADOR
COAL. POPULAR
UR

CAN

MATALASSOS

VILADECANS PINELL, Bonaventura

PAITUVI VENTURA,

Salvador
ESTRADA PAGES, Jaume
PARRAMON I CASALS, Joan

SINIA

LUL

1905

ESTRADA

PAGES,

MONTANA,

Manel

XIOL I BOSCH,

Jaume

Josep

ALCALDE ACCIDENTAL
C. POPULAR
C. POPULAR
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CUQUET I GRAU, Salvador
CASSELLAS I MONTANE, Ferran
VILADECANS
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C. POPULAR
C. POPULAR

CAOV

PINEL, Bonaventura·

BIGAS RICO, J Manel
VILAGELIU

CONELLAS, Esteve

1906
ESTRADA

PAGES, Jaume
FARNES, Antoni

ALCALDE

C. CATALANA

CUNILLERA

1I.1r

LIBERAL

BARNET, Jaume
TORRENS MATAS, Rafael
SARROCA, Antoni
ESTRANY MATAMALA, Antoni
PAITUVI VENTURA, Salvador

II. 2n

CONSERVADOR

XIOL

1I.3r

SINDIC

CONSERVADOR

CC

CAOV

-

LUL

CONSERVADOR
CAOV

�OSCH, Josep
CONSERVADOR

MORA, Jossp
MARTINEZ SAMON, Tomas
ARNAU BOSCH, J
MASANA, Quirze

TARD�

1907

ARGILA MATAS, Antoni
BIGAS RICO, J Manel
BARNET

ALCALDE

C., COMITE CONS.
C., CO MITE CONS.
C., COMITE CONS.

1I.1r

RENOM, Jaume

PAITUVI VENTURA,

Salvador

CAOV

1908

TARDA MORA, Josep

ALCALDE

INTERI C., COMITE CONS.

1909
SARROCA

SANZ, Antoni

CC

ALCALDE

-

CAOV

TORRAS VILA, Francese
PUNTAS VINAS, Manel

1I.1r

REP., LIB., CP

II. 2n

CARLI,CP

XIOL BOSCH,

1I.3r

CP

LUL
CC CAOV
LUL

SINDIC

CP
FEDERAL

LUL

CP

LUL

Josep

-

RENOM, Jaume
MASANA VALLS, Quirze
BARNET

MARTINEZ SAMON, Tomas
CASSELLAS, Ferran
LLONCH PLA, Francese
COMA

CLAPES, Josep

PINEDA, Joan
JONCH ELIAS, Domenec

SINDIC
CP

TARDA MORA, Josep

CONSERVADOR

1910

ALCALDE

AGUPACIO

TORRAS I VILA, Francese
PUNTAS VINAS, Manel

1I.1r

REP., LIB., RO

II. 2n

CARLI

TERRADAS

1I.3r

IN DEPEND., RO

LUL
CC
LUL

SINDIC
SINDIC

CARLI
CARLI

CAOV

ESTRADA

PAGES,

Jaume

ROCA, Pere

QUEDA PARE, Joan

SARROCA, Antoni
CASSELLAS, Ferran
JONCH ELIAS, Dornenec

LIB.

RO
RO
RO

LUL
CP
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RIERA, Esleve

CARLI

CO[v1A CLAPES, Josep

CP

CC
CAOV

UYA FORNS, Maria
LIBERAL

CUNILLERA, Anloni
LLONCH PLA, Francese
HUGUET PRAT, Josep

LUL
LUL

1912

BARANGE BACHS" Josep

ALCALDE

CUNILLERA FARNES, Anloni

1I,1r

HUGUE! PRAT, Josep

II, 2n

PAITUVI VENTURA, Bonavenlura
ESTRADA PAGES, Jaume
ROBERT PICARIN, Joan
JONCH ELIAS, Dornenec

It. 3r

LIBERAL

SINDIC
SINDIC

PUIGRODON SIRVENT, Carles
UyA FORNS, Maria
PUNTAS VINAS, Manuel
TERRADAS RODA, Pere
RIERA LLAMBI, Esleve
TORRAS VILLA, Francese

CARLI

LUL
CAOV
CC

CARLI

CC
LUL

1914

TARDA MORA, Josep

ALCALDE

ROBERT PICAVIN, Joan
PUIGRODON SIRVENT, Carles

It. 1r

DEU UMBERT, Enric
PUJOL MOLAS, Eduard

1I.3r

CONSERVADOR

It. 2n

ESTRADA BELLAVISTA, Jaume
BARBANY MASO, Joan
PUNTAS VINAS, Manuel

LUL

CIRC, LIB.
CIRC, LIB.
CIRC, LIB.
CIRC, LIB,

CARLI

LUL
CC

LIB" CLD

LUL

CARLI

CC

BARANGE BA9HS, Josep
TORRAS VILLA, Francese
VILA PUJOL, Francese
RIERA LLAMBI, Esleve
RAICH TORRAGUITART, Camil

PAGES

RAM IS, Manuel

PAGES

RAM IS, Manuel

LUL
CIRC, LIB,

1916

ALCALDE
ALCALDE

LIBERAL, AG

1I,1r

LIBERAL, AG

LUL
LUL
LUL

PUJOL MOLAS, Eduard
TORRAS VILLA, Pauli
NOVELLAS LLADO, Ramon
BARBANY MASO, Joan
DEU UMBERT, Enric

II, 2n

LIBERAL
LIBERAL

LUL

LIBERAL

LUL

BARANGE B�CHS, Josep

ALCALDE,RO

AG
AG

CC

CARLI

CC

TORRAS VILLA, Francese
ESTRADA BELLAVISTA, Jaume

COMA CLAPES, Josep
VILA PUJOL, Francese
RIERA LLAMBI, Esleve

It. 3r

LIBERAL
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LUL

RAICH TORRAGUITART, Camil
MONTANA RIERA, Joan

LIBERAL

LUL

ALCALDE

LIBERAL

LUL

1I.1r

LIBERAL

LUL

PICAVfN, Joan

ROBERT
1918

MONTANA RIERA, Joan

VILLA,

TORRAS

Pauli

MAR!MON GARRIGA, Josep
PAGES RAM IS, Manel
PUJOL MOLAS, Eduard
BARBANY

MASO,

ESTRADA

BELLAVISTA, Jaume

COMA

II. 2n

LUL

It. 3r

LUL
LUL

Joan

CLAPES, Josep

AG

LUL

LLiGA
LLiGA

LUL

NOVELLAS

LLADO, Ramon
JONCH ELIAS, Domenec

DAVf,

Oornenec

SERRA, Jaume

ALGUERO,

CC
LUL

Climenl

XUCLA PARAMON,

LUL

Jaume

LUL

MURTRA, Albert
1920

VILLA,

TORRAS

ALCALDE

Pauli

MONTANA RIERA,

Joan

1t.1r

PICAVfN,

Joan

It. 2n

ROBERT

ELIAS, Domenec
ESTRADA BELLAVISTA, Jaume
MARIMON GARRIGA, Josep

JONCH

DAVf,

CLD
CLD

LUL

CLD

LUL

CLD

LUL
LUL

SIRVENT, Carles

LUL
LUL

ALGUERO,

Climenl
Manel

NOVELLAS

LUL

SUPLENT

MURTRA, Albert

PAGES,

LUL

1I.3r

Dornenec

PUIGRODON

LIB., CLD
REP., CLD

LLADO,

CLD

LUL

AG
AG

CC

Ramon

ESTRADA, Jaume

XUCLA,

LUL

Jaume

SERRA, Jaume
RAICH, Camil
CAMPS NADAL, Vicens

LUL
LUL

1922
NOVELLAS

LLADO,

Ramon

PUIGRODON SIRVENT, Carles
CUNILLERA
JONCH

FARNES,

Antoni

RAMON, Josep

VALLS CLUET, Genis
CAMPS

NADAL,

Vicens

CC

ALCALDE

LUL

1I.1r
It. 2n
It. 3r

SfNDIC
SfNDIC

LLiGA
CLD
CLD

ELIAS, Domenec
GARRIGA, Josep

MARIMON

LUL
LUL
LUL

VILLA, Pauli
ROBERT PICAVfN, Joan

TORRAS
JONCH

LUL

CLD
CLD

LUL
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ESTRADA, Jaume
RAICH, Camil

CLD
CLD

XUCLA,

AG
AG
LLiGA

Jaume

SERRA, Jaume
ESTRADA, Isidre

BARO,

LUL
LUL
LUL

Alfred

BOIX, Josep
SOLER, Francese

2.

LUL
CC

CLD
CLD

LUL

Diputats provincials (1883-1921)

Any

Nom

Coalici6

1883
BROSSA I REIXACH, Jaume
JOAN
SAMPERA I MIQUEL, Salvador

REPUBLICA

VINAMATA I VILASECA, Agusti

LIBERAL

ELIAS

CONSERVADOR

CAMPRUBI I SOLA,

POSSIB.

1884

DE,MOLlNS, Josep

MASCARO, Hornul
PUIG I GINERES, Pere
ROSELLO I PUIG, Pere

CONSERVADOR

VINAMATA

LIBERAL

1888
I

ROSELLO I
HENRICH I

VILASECA, Agusti
PUIG, Pere
GIRONA, Manel

MASCARO,

Hornul

CONSERVADOR
LIBERAL

1890

TQRRENT I PIFARRER, Josep
VINAMATA I VILASECA, Agusti
HENRICH I GIRONA, Manel

MASCARO,

LIBERAL
LIBERAL
LIBERAL

Romul

1892
MALLA I

GRANE,

Jaume

ESPINOS I STOCKLEIN, Josep
SE_RRACLARA I CONSTA, Josep
VINAMATA I VILASECA, Agusti

CONSERVADOR
CONSERVADOR

REPUBLICA

FED.

LIBERAL

1895
TORRENT I

PIF�RRER, Josep

MALLA I GRANE, Jaume

VINAM�TA

I

VILASECA, Agusti
ESPINOS I STOCKLEIN, Josep

LIBERAL

CONSERVADOR
LIBERAL

CONSERVADOR

1896

BENET, I COLOM,
ESPINOS I

Francese

STOCKLEIN, Josep

CONSERVADOR
CONSERVADOR
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GRANE,

associatiu

CONSERVADOR

Jaume

VINAMATA I VILASECA, Agusti

LIBERAL

1898

DELMUNS, Ferran
COLOM, Francese
ES_PINOS I STOCKLEIN, Josep
VINAMATA I VILASECA, Agusti

ALAMEDA I
BENET I

CONSERVADOR
CONSERVADOR
LIBERAL

1901
BENET I

COLOM,

CONSERVADOR

Francese

ESPINOS I STOCKLEIN, Josep
FONT I MANXARRELL, Josep
ALAMEDA I

CONSERVADOR
CONSERVADOR

DELMUNS, Ferran

1905
BADIA I ANDREU, Joaquim
LLUCH I BALLERA, Pere
PERICAS I MORROS, Lluis

CONSERVADOR

BARANGE I BACHS, Josep

LLiBERAL

CONSERVADOR

CARLI

1909
LLiGA

FAGES I VILA, Felix
PRAT DE LA RIBA I

SARRA,
Joaqurn

Enric

LLiGA

BADIA I ANDREU,
PERICAS I MORROS, Lluis

CONSERVADOR

VERDAGUERICALL�,Nam�

LLiGA

CARLI

1911
FAGES I

LLiGA

VILA, Felix

PERICAS I MORROS, Lluis
PRAT DE LA RIBA I SARRA, Enric

CARli

BOSCH I CATARINEU, Alexandre
FAGES I VILA, Felix

LLiGA

LLiGA

1913

PERICAS I

MORROS,

PRAT DE LA RIBA I

Lluis

SARRA,

Enric

LLiGA

CARLI
LLiGA

1917
ABADAL I

VINAS,

TORRAS I

VILLA,

LLiGA

Ramon

PRAT DE LA RIBA I

SARRA,

Enric

Francese

LLiGA
LIBERAL

FAGES I VILA, Felix

LLiGA

ANDREU I BARBER, Jaume
FAGES I VILA, Felix

LLiGA

1919

TORRAS I
ABADAL I

VILLA, Francese
VINAS, Ramon

LLiGA
LIBERAL
LLiGA

1921

FLAQUE I JUBANY,

F. Xavier

PUIGREFAGUT I DON, Manuel
RIBA I ESPANA, Jaume
ABADAL I

VINAS,

Ramon

LIBERAL
LLiGA
LLiGA
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3. Resultats per

de les eleccions

municipis
1916

BOET

BIGUES·RIELLS

generals

1918

PLAJA

RIUS

LLiGUE

1919
UMBERT

-

1916-1923
1923

LLiGUE

TORRAS TRIAS

32

131

196

6

156

10

117

77

1760

1273

1352

1492

1508

1571

1782

2372

CANOVELLES

22

42

38

40

46

17

55

10

CANOVES·SAMALUS

22

96

49

82

70

70

60

95

BADALONA

CARDEDEU
GRANOLLERS
L'AMETLLA

16

331

83

315

95

281

13

374

624

581

690

589

644

485

1621

136

43

122

62

85

115

30

54

114

LA GARRIGA

131

326

211

314

123

277

186

288

LA ROCA

204

211

248

176

278

171

254

178

48

321

79

248

69

240

126

276

11

191

58

136

53

99

72

102

3

102

19

99

20

95

20

94

68

156

77

132

67

117

116

45

242

277

314

248

344

248

394

190

LES

FRANQUESES

LLI<;:A
LLI<;:A

D'AMUNT
DE VALL

MARTORELLES
MOLLET

MONTMELO

58

68

65

75

68

78

54

71

MONTCADA

97

334

170

170

203

116

238

158

MONTORNES

37

77

15

221

32

208

81

102

MONTMANY

17

42

22

60

15

66

15

58

MONTSENY

21

101

31

59

29

60

42

48

PALOU

22

102

31

92

22

105

54

74

PARETS

91

213

140

185

135

168

165

112

288

72

231

208

506

114

229

261

86

47

111

35

32

106

71

101

114

251

97

247

73

220

137

231

RON<;:ANA

13

153

82

83

62

88

TAGAMANENT

26

47

17

55

50

4196

5667

4488

5452

4815

S. FELIU DE COD.
ST. FOST DE

CAMPCENTELLES
STA. COLOMA
DE GRAMENET
STA.
DE

EULALIA

TOTALS

5040

57

122

40

16

6053

5705
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4. Documentaci6 sobre el Centre catonc

Relaci6 de les fons i documentaci6 trobada

a)

Documents existents

a

Lligall registrat al

I'arxiu del Govern Civil de Barcelona.

full 90 num. 829:
Comunicaci6 del CC

-

del

I'alcalde de Granollers amb

a

un

exemplar del reglament

Centre, 8 de marc de 1887.
un exemplar del reglament.
Vistiplau del governador, 17 de marc de 1887.
organic del Centre Catolic de 1886. Aprovaci6 del

Ofici de I'alcalde de Granollers adjuntant

-

15 de marc de 1887.
Copia del reg lament

-

Govern

Civil, 6 d'abril de 1887.
Ofici de I'alcaldia constitucional de Granollers

-

duplicat

de les reformes al

Sol-Ilcitud del

-

nou

president

reg lament de la

reglament

del

un

Francesc Alesan al

governador

civil per

a

l'aprovaci6

del

societat, 30 de maig de 1893.

Certificaci6 del secretari accidental del CC

-

dirigit al governador civil, amb

CC, 13 d'octubre de 1887.

Josep Bataller donant fe que al lIibre
projecte de reforma degudament

d'actes de data 30 de marc de 1893 consta el

emplenat.
Reglament organic de 1893.
Comunicaci6 del president Francesc

-

Alesan al governador civil que adjunta la
relaci6 sol-licitada per ell mateix, tot excusant-se de no poder presentar I'estat
de comptes fins que es reunfs la nova junta, 28 de febrer de 1905.
Certificaci6 del secretari del CC Esteve Riera de la relaci6 d'individus que

-

-

junta del Centre, 27 de febrer de 1905.
president Esteve Riera al governador civil amb la relaci6
d'individus de la nova junta, 15 d'abril de 1910.
Relaci6 de I'estat de comptes del Centre durant I'any 1911, 20 d'agost de 1912.
Relaci6 de I'estat de comptes del Centre Catone, 20 d'agost de 1912.
Copia mecanografiada del reglament organic de 1915, 12 de desembre

formen part de la
Comunicaci6 del

-

-

-

-

de 1915.

Certificat del secretari

-

13 de
-

maig

Joaquim Bordas

sobre la reforma dels estatuts,

de 1916.

Comunicaci6 del

president

Esteve Riera amb el

nou

reg lament que

deroga

el

del 30 d'abril de 1893, marc de 1916.
-

-

Comunicaci6 del secretari

Joaquim

Bordas al Govern Civil sobre la creaci6

20 d'abril de 1917.

d'una secci6 de Socors

Mutus,

Reglament de la secci6

de Socors Mutus, 11 de febrer de 1917.

(Aprovat pel

Govern Civil el 30 d'abril de
-

Comunicaci6 del
extractes de la

1917)
president Josep Gorina al governador civil,

comptabilitat del CC corresponents

remetent-li cinc

als anys 1918-1922,

16 de setembre de 1924.
-

-

Extracte de la
Comunicat del

comptabilitat del CC dels anys 1918-1922.
president Josep Gorina al governador civil adjuntant-hi

de comptes, 11 de setembre de 1924.
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de I'estat de

Exemplar

comptes corresponent

Sol-licitud de Pere E. Arensa al
considerat entitat amb dret
i rebes la certificaci6

-

-

-

-

-

a

a

8

-

1923.

civil per tal que el Centre Catolic fos
al Cens Corporatiu de l'Estatut Municipal

governador

participar

corresponent d'acord amb el reial dec ret del 31-X-1924,

14 de gener de 1925.
Certificaci6 del secretari

Agustf Corbera amb la relaci6 d'individus que
composen la nova junta del Centre, 17 de gener de 1925.
Certificaci6 del secretari amb la relaci6 de la nova junta, 22 de gener de 1927.
Estat general de comptes del CC, 1 de gener de 1927.
Estat de comptes de la secci6 de Socors Mutus de 1927.
president Manel Gatell al governador civil

Comunicaci6 del

adjuntant-hi I'estat
comptes, 10 de gener de 1928.
Duplicat de I'estat de comptes de 1927.
Estat de comptes del Montepio, 1927.
Certificaci6 nova junta directiva, 10 de gener de 1928.
Comunicaci6 del president Josep Gorina al governador civil, afegint-hi el balanc
de comptes i la nova junta, 17 de gener de 1929.
Certificaci6 nova junta 1929.
de

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Estat de

comptes de la secci6 de Socors Mutus.

del

reglament, 29 d'octubre de 1929.
nova junta del CC, 13 de gener de 1930.
Comunicaci6 del president Enric Puchades Domingo al governador civil

Copia

nou

Certificaci6 de la

sobre

I'estat de
-

-

-

comptes del Centre, 22 de gener de 1931.
Estat de comptes del CC aprovats per la junta el 22 de gener de 1931.
Estat de comptes de la secci6 de Socors Mutus.
Comunicaci6 del
el

-

-

-

-

Certificaci6 de la

Balanc
Balanc

-

-

-

-

-

-

-

-

-

governador

civil amb

junta,

8 de febrer de 1932.

Comunicaci6 del president del CC Maria Serra al governador civil adjuntant-hi
i

junta, 9 de gener de 1933.
junta directiva.
Balanc de comptes general.
Balanc de comptes de la secci6 de Socors Mutus i Montepio.
Comunicaci6 del president al governador civil adjuntant-hi I'estat de comptes
Certificaci6

nova

nova

i

24 de gener de 1934.
Certificaci6 de la nova junta.
nova

-

nova

al

comptes, 8 de febrer de 1932.

de comptes general del CC.
de comptes del Montepio.

balances
-

president del CC Maria Serra Puigoriol

i I'extracte de

balanc

junta,

Estat de comptes.

Comunicaci6 del president al governador civil, 10 de gener de 1935.
Estat de

comptes (detallat).

Certificaci6 de la

nova

junta.

Diversos oficis:
Llibre

d'assentament, volum I, nurn. 829. Registre

de la secci6 de

Propaganda

FERNÁNDEZ GARCIA, Mariano (1999)
«La Unió Liberal i el Centre Catòlic, polaritzadors del teixit associatiu a Granollers (1881-1936).»
Estudis de Granollers i del Vallès Oriental. # 8 / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

La Uni6 Liberal i el Centre Catolic,

polaritzadors

271

del teixit associatiu

Catolica situada als locals del Centre Catolic, sota la

presidencia

de Francesc

Alesan el 6 d'abril de 1887.

b) Arxiu parroquial de Granollers:
Projectes i planols de la tacana del teatre del Centre Catolic (dos d'ells signats
pel rector Pere Jaume Barba).
Mecanografiats diversos sobre declaracions i certificacions de propietats.
Llibre d'actes. Sessions de la junta directiva des de 1920 a 1936, i 1939.
c) Biblioteca Episcopal de Barcelona:
V.P. Elencs. Granollers, A, 1921, (cinc elencs).
-

-

-

-

5. Juntes directives del CC

(1884-1932)'
Cerrec

Any

Nom

1884

Joan Francesc Alesan

1886

Joan
Joan
Joan
Joan

1887
1893
1905

Noques

Francesc Alesan

Noques

Francesc Alesan

Albert Compte
Joan Francesc Alesan
Antoni Sarroca i Sanz

Noques

1910

1912

1.

Eillistat

i

President
Secretari

Noques

President

Vicepresident
Tresorer

Joan Farras i Roca

Compte

President
Secretari

Xiol Bosch

Antoni

President
Secretari

Xiol Bosch

Bibliotecari

Sagrera

Manel Puntas i Vinas

Vocal 1

Josep Gorina i Sol
Josep Bar6 i Farnes

Vocal2n

Joan Rovira
Esteve Riera Llambi

Vocal4r

r

Vocal3r
Secretari
President

Esteve Riera Llambi
Antoni Sarroca

Vicepresident

Joan Pineda
Salvador Camps
Pere Clarenca

Tresorer

Pere Soler

Vocal 2n

Josep Gorina
Joan Nadal (prevere)

Vocal3r

Manel Puntas

Secretari

Esteve Riera Llambi
Josep Pibernat i Ciur6

President

Joan Pineda
Salvador Camps i Puntas

Tresorer

d'aquestes juntes

Bibliotecari
Vocal 1

directives

vern Civil, deillibre d'actes del CC

va ser

r

Vocal4r

Vicepresident
Bibliotecari

tret dels comunicats enviats per l'associaci6
i de les croniques dels diaris.

a

(1920-25)
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Jaume Serra

Vocal 1

Joan Nadal
Josep Gorina i Sol
Manel Gatell Sola

Vocal 2n
Vocal 3r
Vocal 4r

Joaquim Bordas
1914

1917

Secretari
President
Tresorer
Bibliotecari

Esteve Riera Llambf
Joan Pineda
Joan Nadal
Jaume Serra Dachs

Vocal 1

Francese Puntas
Esteve Riera Llambf

President
Secretari
Tresorer

Enric Molar Vidal
Felip Font
Esteve Riera

President

Vicepresident
Tresorer

Josep Puig
Hermenegil Carrera
Josep Torrens

Secretari

Josep Gorina

Vocal 3r
Vocal 4r
President

Vocal 1 r
Vocal 2n

Alfred Bar6
1921

Josep Puig
Felip Font i Torralbas
Maria Serra i

Hermenegil

1922

President
Tresorer

Puigoriol

Carrera

Bibliotecari

Alfred Bar6
Llufs Romagueras Pons
Josep Gorina
Esteve Riera
Josep Gorina i Sol
Jeroni Riera

Vocal 1

Tresorer
Vocal 1 r
Vocal2n

Ramon Saderra
Llorens Riera
Felip Font i Torralbas

Vicepresident

Jeroni Riera
Josep Llufs Escarmfs

Agustf
1924

1925

Bibliotecari
Vocal3r

Corbera

Vocal4r
President

Gorina i Sol
Pere Pibernat

Josep
Josep

Tresorer

Riera

Vocal 1 r
Vocal 2n

Antoni Puig
Manel Gatell i Sola
Manus Atimiras

Vicepresident
Bibliotecari

Esteve Reverter
Esteve Riera Llambf
1928

r

Vocal3r
Vocal4r
Secretari
President
Bibliotecari

Pere Pibernat

1923

r

Vocal 2n

Joaquim Bordas (prevere)
Josep Gorina
1919
1920

r

Vocal 3r

Agustf Corbera

Vocal4r
Secretari

Manel Gatell Sola

President
/
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Josep Gorina

President

Enric Puchades

Vicepresident

Maria Serra

Tresorer

Francesc Costa

Secretari
Bibliotecari

Esteve Riera
Emili Molas

Vocal 1 r
Vocal2n
Vocal 3r

Pere Pibernat
Felix Marimon
Llufs Escarmfs
1931

Enric Puchades

1932

Maria Serra

Vocal 4r
President
President

Domingo

Puigoriol

6. Documents sobre La Uni6 Liberal

Fons documentals:
a.-

Arxiu del Govern Civil. Fons d'Associacions. La documentaci6 sobre La Uni6

Liberal
-

-

-

es

troba

en un

lIigall inscrit

al foli 57 num. 833:

Estatuts de l'associaci6 de Is anys 1887, 1916, 1931 i 1932.
Estat de caixa dels anys 1909, 1911, 1912, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921,
1922,1923,1926,1928 i 1929.
Ofici

que

en

es

comunica la renovacio de la

junta

directiva dels anys 1910,

1912,1913,1915,1918,1920,1921,1922,1923,1924, 1925, 1927 i 1930.
-

-

-

Certificacio de l'aprovacio per I'autoritat competent dels estatuts de 1916.
Certificacio de Is components de la junta directiva de l'Orteo Granol/erf de 1920.
Cornunicacio de la dirnissio del tresorer de l'associacio, Josep Jubany, a causa
d'un trasl/at el 1925.

Sol-Iicitud de l'associacio al

-

corporatiu
Reglament

-

governador

civil per tal de

ser

inclosa al Cens

de 1930.
de la seccio Polftica de La Unio Liberal amb data del 30 de

juliol

de 1931.

afegides al reglament de 1931, 1932 i 1934.
Municipal
completa de docu
Uni6 Liberal. Hi ha els originals l, si no, copies de:

Cornunicacio de les clausules

-

b.- L'Hemeroteca
ments sobre La
-

-

-

Reglaments

Balances

de Granollers fa la cotteccio mas

de l'associacio.

anuals de I'estat de

comptes.

Rebuts nominals del pagament de les quotes de soci

(no

consta el domicili ni la

protessio).
-

-

-

-

-

-

-

Actes, sol-Ilcituds i oficis diversos.

Fotografies d'instal-Iacions

i activitats.

Ful/s vol ants.
Cartel/s.
Comunicats

a

I'opinio publica.

Notfcies de premsa.

Copies

de

plets,

etc.
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Sol-licituds d'obres,

-

planets i fotografies referents

a

-

8

la construccio de I'edifici

(1889).
Sol-licitud del

-

potable
1891 ).

Solllcitud

-

president, Isidre Bellsola,

i construccio de

d'exernpcio

de

permisos per

a

la installacio

d'aigua

I'edifici, amb el corresponent informe municipal (1890 i

d'arbitris

municipals,

adduint el caracter benefic de

l'associacio (1891).
Accio de 25 ptes. per cobrir les
Planols de la tacana (1891).

-

-

Fotografies

-

(fons

7.

de la construccio de I'edifici.

despeses

de successives reformes de la

documental de I'HMJMG i de

Pressupostos de Socors

tacana

publicacions

i

d'algunes dependencies
Dem6crata).

d' EI

Mutus i Beneficencla

Any

Socors Mutus

Beneticencie

1909

7.452,00 ptes

1910

619,50 ptes
616,00 ptes

1912

7.871,65 ptes
6.650,00 ptes
7.875,00 ptes

1913

8.486,90 ptes

1914

1922

9.373,70 ptes
11.590,05 ptes
11.617,50 ptes
10.305,05 ptes
11.662,00 ptes
10.168,00 ptes
8.175,70 ptes
8.134,65 ptes
8.409,75 ptes

1923

8.737,75 ptes

1911

1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921

8. Taula

comparativa

de

599,75 ptes

638,10 ptes
591,90 ptes
378,60 ptes

528,50
1.105,39
874,80
1.290,50
747,00
1.359,10
1.324,25
635,00
3.090,45

pressupostos

en

LUL

211.956

49.322

1910

185.283

50.745

1911

203.455

46.294

1909

1.

Segons

consta als

balances

anuals de

LUL,

ptes
ptes
ptes
ptes

ptes
ptes
ptes

ptes.

Ajuntament

Any

ptes
ptes

cc

2.968

HMJMG
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1912

211.704

53.675

1913

198.574

54.527

2.852

1914

197.925

61.044

1915

221.031

64.648

1916

175.322

82.960

1917

168.836

78.256

1918

154.385

87.144

3.125

1919

159.635

100.926

5.766

1920

205.220

126.619

3.251

1921

229.972

165.008

4.118

1922

246.312

203.084

4.450

1923

328.893

166.228

10.287

9. Entrevistes

Entrevista amb Amador Garrell iSoto

Dades

mantinguda

et dia 5 de

juny

de 1990.

bioqrafiques:

Amador Garrell es

un

de Is

representants d'una coneguda saga familiar, fill d'A

mador Garrell i Aisina i net d'Esteve Garrell i Escorsell. Nascut el 13 d'octubre de
1916. Pintor i music de

professi6

i aficionat

Pregunta.

Un dels trets que rnes m'han

clinaci6

I'associacionisme.

a

I'escriptura i les tertulies

sucoses.

es la

sorpres d'aquesta poblaci6
pot explicar que en un perfode

seva

in

de 50 anys

l,Com
(1882-1936) existissin rnes de 400 societats?
Resposta. l,Es possible que n'hi haques tantes? Certament molts eren socis de
diverses entitats, com per exemple La Uni6 Liberal, el Casino, alguna societat re
creativa 0 esportiva i alguna de parroquial. Cada associaci6 tenia objectius dife
rents i els seus membres, algun tipus d'afinitat.
a

es

d'afinitats, l,predominaven els anarquistes a l'Ateneu Obrer?
Efectivament, era l'associaci6 en que hi havia mes Ilibertaris.

P Parlant
R.

P A La Alhambra,

l,quin

R. EI mateix

nom era

aquells

no

socis. Hi

anaven

en

que el Centre Catolic exercfs

pressupostos

no van

la feien. Eren,

una

sobretot, boti

influencia tan gran al poble
ptes. i comptava

superar mai les 10.000

nombre redurt de socis?

R. EI Centre Catolic

edifici,

seus

Liberal ni al Centre Catolic i

els moments decisius sempre s'alineaven amb els reacciona

l,Com s'explica
un

la Ifnia de Is

volien

tot i que els seus

amb

com

no

guers que
ris.
P

I'element unificador?

pertanyer ni a La Uni6
volien fer polftica, perc prou que

que

deien que

era

desconcertant,

no com a

era

l'associaci6 dels senyors, de

La Uni6 Liberal

on

gent rica. Van bastir un gran
pagant. Penso que el

tots treballaven, sin6

nombre de socis devia estar al voltant del centenar. Tenien influencia

poderosos

i

l'Esqlesia sempre

perque

havia manat.
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-

8

P Amb les dades de

que disposo interpreto el conflicte de l'Orteo Granollerf com
pols del Centre Catolic i els Iligaires contra LUL, en el qual van triomfar els pri
mers, (,Ii sembla encertat?
R. (, Tens el manifest que es va publicar sobre aixo? EI problema era veil i de ti
pus ideologic. EI meu pare, junt amb d'altres socis, volia donar una orientacio es
querrana a l'Orteo, en la Ifnia de l'Orteo Gracienc, el director del qual fins al 1936
fou el mestre Ballcells, a qui jo vaig coneixer; un sector dels orfeonistes i gent de
fora de l'associacio volien imposar la Ifnia de l'Orteo Catala, que tothom sabia que
un

defensava

que

catalanisme de dretes. La pugna finalitza en escissio. La Unio Li
refer immediatament el seu Orteo sota la direccio d'Aureli Font,

un

beral, perc,
va ser

va

el

meu

professor

de rnusica i rnes tard el

P En molts documents he trobat el mot "Garduria"
seva

R.

meu

aplicat

amic.
al Centre Catolic i

a

la

escola, (,sap voste que significava?

Preso,

no

se

...

Quan s'utilitzava volia dir el

del

pitjor

pitjor, fos

un

grup

0 una

persona.
P La

Lliga desplaca

nollers?

els carlins del Centre

Catolic, perc, (,quin paper juga a Gra
publicarnent el seu catalanisme, no

i tot i demostrar

aquf,
Rep
trobat, al marge d'alguns diaris, gaires consecucions en aquest terreny.
R. La Lliga no va tenir adeptes, aquf. No encaixava, diguem-ne, amb la idio
sincrasia d'aquest poble. Va acollir els veils cacics. Jo diria que els cacics eren Ili
gaires sense ser-ne conscients. De fet, la Lliga no va fer gran cosa, aquf, i quan
pocs vots

he

els

va

semblar, se'n

P(,Seria

Madrid.

van anar a

correcte afirmar que I'entitat que rnes

va

promoure el catalanisme

va ser

LUL?
R. Penso que cap altra entitat hi va fer meso L'Orteo sempre va mantenir la tradi
cio catalanista, va ser com el representant aquf dels Cors de Clave. En el terreny
de

l'educacio, quan

sentia la

a

totes les escoles s'utilitzava el castella

(des del

canconeta amb rnusica militar per memoritzar les llicons),

les classes

en

a

carrer es

LUL feiern

catala,

P Voldria fer-Ii

algunes preguntes com a alumne de I'escola laica de LUL. (,En la
epoca, seguien fent servir els lIibres en catala?
R. Vaig cornencar I'escola un any abans de la Dictadura de Primo de Rivera. No
tenfem Ilibres de text en catala Ilevat de fragments dels nostres poetes, perc el
nostre mestre, Sr. Montana, ho explicava tot en catala. AI marge d'altres raons,
seva

I'hauria entes

qairebe nmqu
talanes

cola ben aviat

es

Sorpren

pot atribuir
R. Torras

a

del centre

tan

no es
es

a

quardies

classe

parlava

rnantinques

altra

com

interpretavern

eren ca

civils que venien

als

esbarjos

a

l'es

iamb els

lIengua.

oberta durant la Dictadura.

(,Es

la intluencia de Francesc Torras?

era un

tant de la

perque

el fet que I'escola laica
home de dretes

Iftica de moda i fins
com ara

castella. Les cancons que

catalanitzaven

jocs de la mainada fora
P

en

estaven en catala. Fins i tot els fills dels

0

a

malgrat

que

la Dictadura la moda

en

cad a moment defensava la po
esquerra. No era massa dis

era ser

polftica de Primo, cosa que va comportar
perrnanencia d'aquesta escola.

certs beneficis

la
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P G Va canviar
R. EI que
premsa i

en

Catolic, polaritzadors

alguna

cosa

l'orientaci6 de I'escola amb la Dictadura?

a

es va

imposar lectures

una

traducci6 del Ilibre De

en

castella. Jo

Amicis,

algunes cancons castellanes.
em puc explicar que, malgrat

R. AI

fins

a

vaig arribar a odiar el Ouixot, que junt amb
obligatori en castella. Tarnbe es van irnpo

era

P No

nenes

277

fer patent amb la Dictadura va ser el rebuig del catala a la
la nostra escola. Es van continuar fent les classes en catala,
pero es

primer

van

sar

del teixit assoeiatiu

les

declaracions, LUL

no

tundes I'escola de

1928.

entendre tam be

va ser pionera en aquest tema. L'escola per a nenes
epoca que s'iniciaven a Anglaterra les reivindicacions
feministes. Es cert que no tenfem una equiparaci6 educativa entre nens i nenes.
Per a elles es considerava satisfactori una educaci6 peculiar que s'impartia prin
cipalment als colleqis religiosos.
P Enlloc ho he trobat explicitat, perc tinc la impressi6 que I'escola de nenes era
un xic timorata. GEm podria donar una opini6 franca sobre la seva mestra?
R. La senyora Maria Tuset a I'igual que el seu marit, senyor Montana, tenia una
excel- lent preparaci6 pedaqoqica. Ambd6s eren persones estupendes; ella era
rnes tfmida i molt religiosa, de comuni6 diaria.
P Justament voldria la seva opini6 sobre el lalcisme a I'escola de LUL i el trac
meu

fundar

es va

tament de la

a

la mateixa

religi6.

R. Anornenavern

laiques les escoles particulars no dirigides per religiosos, per
recorda que el Sr. Carreras, que era empleat de l'Ajuntament, tenia a
seva una escola laica. A LUL no s'ensenyava la
religi6, pero es respecta

exemple,
casa
ven

les

creences.

En

epoca

del

combregar el mestre feia
dijous sortien una

que volien fer la primera comuni6 i els
catecisme a la parroquia.
Entrevista amb Ramon Munn« i Call
Dades

mantinguda

a

una

Ilista dels alumnes

hora abans per

anar

al

/'octubre de 1990.

bioqrafiques:

Nascut el 4 de marc del 1919. Fill d'un membre de la
De professi6, antic mestre de la Generalitat i secretari

lia, Barcelona

junta de LUL.
d'Ajuntament (Santa Eula

). S'ha dedicat al teatre amateur com a actor i director,
d'aquesta tasca va tenir molts contactes amb el Centre Catolic.
Pregunta: GPensa voste que LUL i el CC eren el dos eixos de la vida
...

i

a

traves

social de

Granollers?

Resposta: Sf, pero tambe

s'hi hauria

d'afegir el Casino, integrat pels

senyors, i la

societat recreativa La Alhambra, on anava la gent que no volia ser identificada
amb un determinat signe ideologic. La Alhambra tenia potser rnes categoria so
cial que

LUL, que

P: Quina
R: Les

opini6

rnes de

poble.

te, de I'escola de LUL i de la

escoles, tant les publiques

la de LUL
en

era

en

va

tenir

una

actitud

un

compte que I'anticlericalisme

com

xic

les

privades,

orientaci6 laica?

eren

confessionals. l.'esco

anticlerical; pero s'ha de tenir
moda i que rnes que una realitat, va ser

laica, fins i

era una

seva

tot
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un

penjament

que Ii

van

col-locar, D'altra banda, el

P: Dels

es va

pressupostos del CC

se'n

podria

deduir que

mentre que els de LUL revelen una gran activitat.
R: LUL tenia molts socis i desplegava una quantitat

8

pare, que havia estat
enviar ales Esco

meu

fundar aquesta escola,
junta quan
les Cristianes perque ell hi havia estudiat.
membre de la

-

em va

no

arribava als 100 socis,

important d'activitats. Pel

seu

(era el tercer mes gran de Catalunya), hi van passar les grans companyies
d'Espanya i els millors cantants d'opera d'aquells moments, com per exemple Hi
polito Lazaro, Margarida Xirgu, etc. Respecte al CC, penso que el calcul de socis

teatre

es encertat.
Entrevista
Dades

mantinguda amb Orio! Montana

i Tuset e! dia 23 de setembre de 1990

bioqrafiques:

Es metge odontoleq de protessio. Ha estat regidor
Converqencia i Unio, partit del qual va ser fundador a Granollers.
ni te el valor afegit de ser fill de Joan Montana i Maria Tuset, dos
Neix el 1927.

de Cultura per
EI seu testimo
mestres desta

cats de I'escola laica de LUL. Confessa que molta de la intorrnacio de que dispo
sa sobre aquesta institucio Ii ha estat transmesa, principalment, pel seu pare.
P: voste que va viure molt de prop I'escola de LUL
punt era certa la fama de lalcista que tenia?

podria

aclarir-me fins

a

quin

R: EI tractament del problema reliqios a LUL es una prova de I'escola de con
vivencia que era allo, perque evidentment I'ensenyament era laic. EI principi fo
namental era el respecte i I'escola no posa mai cap impediment perque els fills de
families que desitjaven per a ells una tormacio religiosa se n'anessin als lIocs on

primera cornunio: la parroquia i un beneficiat de Sant
esperit de convivencia i tolerancia que no era frequent

preparaven per fer la
Hi havia

cesc.

un

panya ni tampoc
P: Es

poden

a

Fran
a

Es

Granollers.

definir sectors socials de creients?

No, hi havia families militants d'esquerres i fins i tot anarquistes que enviaven
els seus fills a fer la primera cornunio per tradicio 0 per respecte.
P: La fervent religiositat de la seva mare, Maria Tuset, va ser la rao perque dei
R:

xes LUL i fundes I'escola Montessori?
va fundar-Ia un patronat en que hi havia gent benestant
metge Canal, I'industrial Seqales, el farrnaceutic Parera, Pere Ilia, Amigo
altres. L'escola era neutra i s'hi respectaven totes les creences, pero el rector

R: L'escola Montessori
com

i

el

venia per als nois que volien l'educacio
a

religiosa,

que

eren

la

majoria,

al contrari

LUL.

que
P: Fins

a

I'any

26

no

hi ha escola de

nenes.

LOn

anaven

les filles dels

anarquis

tes i dels radicals?

majoria a I'escola publica i moltes ales monges.
LConsidera que republicans i anarquistes eren els dinamitzadors

R: La
P:

culturals de

Granollers?
R: Sens

dubte, perc

no

se'ls ha

d'identificar, malgrat que moltes vegades
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junts. Si
eren qui

sortia al nostre
els

poble

comprenien
fet ninqu.

hauria
P: Va

perdurar el clima

R: Si

alguna

cosa

polaritzadors

un

ceramista

i els donaven

del teixit associatiu

music

0 un

suport. Si

de LUL?

creat entorn

distingia els alumnes

de LUL

era

gran sentit de la convivencia que encara conserven,
trencar amb la guerra i ho va fer la gent rnes radical,

quista;

eren

del

pais,

tarnbe de

pintor, aquesta gent
haguessin fet ells no ho

0 un

ho

no

279

fora, perc els que

en

I'esperit de tolerancia i
ambient

perc aquell
no republicana,

sin6

tenien el control

un

es va
anar

eren

d'a

quI.
P: Un dels

Lliga hagi

meus

l'epoca es el catalanisme. No dubto que la
Ilengua catalanes, pero he vist rnes realitza

sobre

interrogants

reivindicat la cultura i la

cions concretes

a

LUL.

Segur. La gent que podia representar aquila Lliga eren els
que la Lliga defensava els interessos de propietaris i altres. EI
R:

catalanistes per
catalanisme

seu

mes que res folkloric. Penso en dos exemples: Alexandre Gall, que era molt
amic del meu pare, quan va tornar de I'exili va demanar ajuts per a una fundaci6

era

d'estudis catalans als

seus

exalumnes de I'escola

Blanquerna, que

En Porcioles, que

posaven de mitjans, i tots Ii van girar I'esquena.
va el catalanisme, al seu despatx de la direcci6
que amics
P: Per

seus

Ii

parlessin

en

general

a

Madrid

aleshores dis

aqul
no

defensa

consentia

catala.

ultirn, que pensa de Torras?

R: Tenia molta relaci6 amb el

tradictori.

perc per mi ha estat un personatge con
industrial,
politic gens carca i va acceptar les
meu

pare,

era un

Malgrat que
populars.
P: Voldria afegir alguna cosa sobre I'escola?
R: L'escola de LUL tenia una qualitat pedaqoqica important. Es admirable com
una escola per a obrers, oferia a mes de les assignatures oficials, qirnnastica,
era un

reivindicacions

rnusica, esperanto, dibuix i treballs manuals. Cert que s'ha mitificat, pero hi havia
un

fons d'una transcendencia i

quatre

0

cinc escoles rnes

tra societat es gran,

una

irnportancia historica

avancades d'Europa.

malgrat que

no es

La

seva

de pes. Estava entre les
lntluencia sobre la nos

pot contrastar historicarnent.
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10. Associacions

catalogades

Nom

ASSOCIACIO DE LA CREU
COFRADIA MINERVA
EL AMPARO FAMILIAR

ROJA

(socors mutus)

GERMANDAT (suports mutus de,LUL)
JUNTA PROTECCIO DE LA INFANCIA
JUNTA HOSPITAL-ASIL
OLLA DELS POBRES
PATRONAT DE L'HOSPITAL-ASIL
SOCIETAT DE SOCORS MUTUS
I RECREATIVA

AGRUPACIO

CATALANISTA
ASSOC, PROTECTORA DE
L'ENSENYAMENT CATALA
ASSOC. ANTICS ALUMNES COL. 2n
ENSENYAMENT

ASSOCIACIO

DE

MUSICA

a

Granollers

GRANOLLERS

Tipus

Referencia

CB
CB

EI
EI

Congost 628,1 0-VII·1898
Congost 705,18-11-1900

CB
CB

Allnconsecuente

CB
CB

Diari de Granollers 904,14-111-1929
La Coma rca 59, 20-VI-1914

CB
CB

La Gralla 504, 24-V-1931

CB
CC

Diari de Granollers 396, 25-VI-1927
La Veu del Valles (I) 160, 31-XII-1899

CC

HMJMG 6-1-1923

CC

Diari de Granollers

CC
CC
CC

EI Dem6crata

CC
CC

La Comarca 183, 4-XI-1916
6, 9-IV-1916

Eco de Granollers 11, 5-11-1883

(EI9 Nou, 22-X-1993)
318,21-111-1927

EI

62-11-, 17-VI-1923

Congost475,

23-7-1895

110, 27-1-1906
EI Dem6crata 47-11, 18-11-1923
La Raz6n

La Gralla 307, 22-V-1927

CASA DEL VALLES
CASA MARIANO

CC

CASA PLANAS
CASINO COMERCIAL

CC

La Gralla 487, 25-1-1931
EI Congost289, 2-IX-1891
EI Congost 289, 2-IX-1891

CC
CC

Registre

CASINO DE COAL. MONARQUICA
DEL VALLES
CASINO DE GRANOLLERS

CC
CC

La Lucha

CASINO INDUSTRIAL
CASINO TERPSICORE
CENTRE CATALA

CC
CC
CC

CENTRO CARLISTA
FOMENT DE LA SARDANA

CC
CC
CC

FRATE�NIDAD (ingressa a LUL)
LA UNIO LIBERAL

(Ateneu Obrer)

DE BIBLIOTECA (LUL)
DE TEATRE (LUL)
UNIO I FRATERNITAT (esperantista)
CENTRO DEPORTIVO
CLUB ATLETIC D'SPORTS
CLUB CICLISTA CATALA
CLUB CICLISTA DE GRANOLLERS
CLUB D'ESCACS

SECCI9
SEC�IO

CC
CC
CC
CC
CC
CD

8

(1882-1936)

DE

ATENEO DEMOCRATICO
ATENEO OBRERO
ATENEO OBRERO CULTURAL
CAPELLA DE MUSICA DE S1 JORDI

ORFEq CANIGO

-

civil 1-111-1900

21, 25-VIII-1906

EI

Congost 286,
EI Congost 704,

9-VIII-1891
11-11-1900

Municipal, Iligall Soc.
La Veu del Valles (I) 414, 3-XII-1900
EI Congost 84, 11-XI-1887

Arxiu

Diari de Granollers 58, 8-V-1926
La Lucha 63, 23-VI-1907
EI

Congost 92, 6-XI-1887
39,18-11-1905
Diari de Granollers 849,7-1-1929
La Gracolaria

Diari de Granollers

849,7-1-1929

L'Esquellot 5, 18-V-1930

CD

La Coma rca 274, 3-VIII-1918
EI Valles Nou 142, 29-VIII-1915

CD

EI Dem6crata

CD

Fulla Dominical

CD

Diari de Granollers 636, 19-IV-1928

71,21-111-1915
XXII, 24, 2D-VI-1928
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CD

Diari de Granollers 886, 21-11-1929

CD

La

CD

La

CD

Revista Vallesana 18, 1-VIII-1920

LA COMARCA

CD

SPORT CLUB GRANOLLERS

CD

La Lucha 57, 12-V-1907
La Comarca 119, 14-VIII-1915

ACAD�MIA ARUMI (musica)

CE
CE
CE
CE

La Lucha 16, 21-VII-1906
La Gralla68, 27-VIII-1922

CE

La Gracolaria

CE

Gent d'Ara 51 6-1-1923

CE
CE
CE

EI Valles Nou 166,20-11-1916
La Veu del Valles

CE
CE
CE

La Gralla 54, 21-X-1922
La Veu del Valles (I) 343, 12-VII-1903
La Gralla 54, 21-V-1922

CLUB

CLUB INFANTIL DEPORTIVO
FOOT-BAL CLUB (Casino)
LOS CASTIZOS (Sport Club)

Opinion (I) 49, 28-IX-1913
Opinion (I) 22, 9-111-1913

SOCIEDAD DE CAZADORES DE

ACAD�MIA CINEMATOGRAFICA (LUL)
ACADEMIA MUNICIPAL DE TALL

ACADEMIA

SEGARRA

EIVallesNou96,11-X-1914
La Gracolaria 19, 1-X-1904

AGRUP. ESCOLAR CATALANISTA
RAMON LLULL

ASOCIACION PROTECTORA
LA ENSENANZA
ASSOCIACIO D'ESTUDIS
PENITENCIARIS
BIBLIOTECA LlBRE

COLEGIO DE D. JOSEP ALSINA
COLEGIO DE D. JOSEP ANGLADA
COLEGIO DE D. MODEST GARCIA
COLEGIO DE D. ROC GRANE
COLEGIO DE
COLEGIO DE
COLEGIO DE
COLEGIO DE

SOLER
COLEGIO DE
COLEGIO DE
ESTEVE

52, 20- V-1905

DE

DONA DOLORS BORRELL CE
DONA ELVIRA TORRES CE
DONA EUFRASIA BONET CE
DONA MONTSERRAT
DONA CARME PINIES
DONA ENCARNACIO

,

EI

Congost 862,

12-IV-1903

La Veu del Valles
La Veu del Valles
La Veu del Valles

(I) 343,

(I) 343,
(I) 343,
(I) 343,

12-VII-1903

12-VII-1903
12- VII-1903
12- VII-1903

CE
CE

La Veu del Valles (I) 343, 12-VII-1903
La Gralla 54, 21-V-1922

CE

La Gralla 54, 21-V-1922
La Gralla 54, 21-V-1922

COLEGIO DE DONA JOSEPA PUIG
COLUGI BLANQUEIG
COLEGIO DE DONA MARIA KAISER

CE
CE
CE

COLEGIO DE pARVULOS
COLEGIO SAN FRANCISCO

CE
CE

La Gralla 55, 21-V-1922
La Gralla 54, 21- V-1922

CE

(I) 343, 12-VII-1903
Congost 34, 3-X-1886
EI Congost 200, 24-XI-1889

CE

Diari de Granollers

LOCALS
ESCOLA DE VESPRES DE LUL
ESCOLA DEL CENTRE CATALA

CE

Revista Vallesana

CE
CE

La Gralla 324, 2-X-1927
La Veu del Valles (I) 414, 3-XII-1900

ESCOLA ELEMENTAL DEL TREBALL
ESCOLA GRADUADA DE NOlES
ESCOLA GRADUADA DE NOIS
ESCOLA NEUTRA DE LUL
ESCUELA LAICA
ESCUELA LAICA NINAS DE DONA

CE
CE
CE
CE
CE

La Gralla

COLEGIO STO.

COLONIA

TOMAs

ESCOLAR

FL�TA (LUL)

La Veu del Valles
EI

1025, 12-VIII-1929

ESCOLA D'OFICIS I INDUSTRIES

27, 5-XII-1920

379, 4-XI-1928

La Gralla 263, 11-VII-1926
La Gralla 262, 4-VII-1926

La Comarca 20, 20-IX-1913
EI

Congost 10,

11-IV-1886
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p, SANABRA

PUBLICA NINOS

ESCUELA

DE

MARTA A.

ESCUELA RACIONAL Y CIENTIFICA
GRUPO ESCOLAR G, PEREANTON
GRUPO LlBRE DE

CE

La Raz6n 16, 19-111-1904

CE
CE
CE

Bibliot.

CE

Renovaci6n 63,2-11-1918

CE

La Gralla 60, 2-VII-1922
EI Dem6crata 38, 26-VII-1914
La Gralla 429, 10-XI-1929

DONA
EI

episcopal, elenco V
Congost 862, 12-IV-1903

La Coma rca 335, 18-X-1919

ENSENANZA

(universitaris)
INSTITUT D'ESTUDIS SUPERIORS
DE GRANOLLERS
JUNTA LOCAL 1§ ENSENANZA
SOCIETAT D'OFICIS DIVERSOS

CE
CE

AGRUPACION

MUTUALISTA
INTERREGIONAL
AMPARO F�MILIAR (abans
ASOCIACIO DE VAOUERS

ASOCIACION

St.Antoni)

CG

Orientaci6n7,12-111-1911

CG

La Gralla

CG
CG

EI

Congost 553,

10-1-1897

Congost 769,
Congost 604,

26-V-1901
23-1-1898

438, 17-VIII-1927

613, 13-VIII-1933

DE PROPIETARIS

RURALS DEL V

CALESEROS
CAMBRA

Diari de Granollers

D'OBRERS I EMPLEATS

MUNICIPALS

ASSOCIACIO

CG

634,4-11-1934

EI Valles Nou 202, 5-XI-1916
EI Dem6crata 37-11,3-XII-1922

DEL MAGISTERIO

PUBLICO

ASSOCIACIO

La Gralla

DE LA PRENSA DIARIA

DE GRANOLLERS

ASOCIACION

CG
CG
CG

AGRICOLA

DEL

VALLES

La Veu del Valles

(I) 86, 31-VII-1898

CG

EI

CARRETEROS
CENTRE GREMIAL

CG
CG

EI

CENTRE INDUSTRIAL I COMERCIAL

CG

La Veu del Valles

COLEGIO DE ABOGADOS DEL
PARTIDO GRANOLLERS

CG

Gent d'Ara 75, 23-VI-1923

CG

Bulletf del Centre Gremial de
Granollers 32,11-1934

Bullelf del Centre Gremial de
Granollers 21 ,IV-1933

(I) 168, 25-11-1900

COOPERATIVA POPULAR DE FLUID

ELECTRIC

FEDERACIO DE VAOUERS DEL VALLES CG
G, DE VENDEDORES DE ACEITE
Y VINAGRE
CG

Gent d'Ara 52, 13-1-1923
La Gralla 143, 2-111-1924

G, DE VENDEDORES DE PASTA PARA
SOPA
G, DE VENDEDORES DE VOLATERIA

CG

La Comarca

195, 27-1-1917

YCAZA
GREMI DE TOCINAIRES
GREMIO CEREALISTAS
GREMIO CERRAJEROS
GREMIO DE ABACERIA
GREMIO DE ALBARDEROS
GREMIO DE ALPARGATEROS

CG
CG
CG
CG
CG
CG
CG

La Comarca

195, 27-1-1917
85, 17-1-1929

Diari de Granollers
EI
EI

Congost684, 17-IX-1899
Congost 302, 6-XII-1891

La Gralla 143, 2-111-1924

La Comarca 236, 10-XI-1917
La Gralla 273, 26-IX-19260
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GREMIO DE BARBEROS

CG

GREMIO DE BODEGUEROS

CG

La Gralla 273, 26-IX-1926
La Gralla 273, 26-IX-1926

GREMIO DE CARNICEROS

CG

Gent d'Ara 1, 22-1-1922

FUNDIDORES

CG

Registre civil,

GREMIO DE COMESTIBLES

CG

La Gralla 143, 2-111-1924

GREMIO DE CERRAGEROS Y

GREMIO DE TRATANTES DE CARNES CG
GREMIO DE VAQUEROS Y CABREROS CG

21-XII-1

La Coma rca 195, 27-1-1917
La Coma rca 195, 27-1-1917

CG

La Gralla 273, 26-IX-1926

CG

La Gralla 91,18-11-1923

TOCINO FRESCO

CG

GREMIO ZAPATEROS

CG

JUNTA DE RAJOLERS

CG

La Gralla 143, 2-111-1924
EI Congost 542, 25-X-1896
Bullet( del Centre Gremial de

GREMIO DE VENDEDORES DE

CAFES

GREMIO DE VENDEDORES DE
CARNESFRESCAS
GREMIO DE VENDEDORES DE

CG
LA ANTIGUA, S. CALESEROS
LA FRATERNAL (constructors carruatges) CG
CG
LA NUEVA (calesers)
LA
LA

UNIO AGRICOLA DE
UNIO DE XOFERS

GRANOLLERS

CG
CG

LA UNIONISTA DEL CHOR

CG

LA VALLESANA

CG

NOVA

ALiANvA (soc.

de

cambrers)

QUINTA DE LA SALUD "LA ALiANZA"
SOC.DE H.P.T. TELAR MECANICO

ALBANILES

SOCIEDAD DE

CG

CG
CG
CG

Granollers 21,IV-1933
La Papa Ilona 22, 27-XII-1896
Diari de Granollers 857, 16-1-1929
EI Congost604, 23-1-1898
La Gralla531, 13-XII-1931
La Gralla 436, 29-XII-1929
La Gralla 184, 21-XII-1924
La Gralla 188, 18-1-1925
La Gralla444, 2-111-1930
La Gralla 184, 21-XII-1924

Registre civil, 12-VII-1900
EI Congost 821, 15-VI-1902

SOCIEDAD DE COSTURERAS

CG

SOCIEDAD DE LADRILLEROS

CG

La Gralla 722, 1-XII-1935
La Comarca 167, 15-VII-1916

CG

La

CG

Gent d'Ara 64, 7-IV-1923

CG

SOCIEDAD DE LlCENCIADOS
DEL

EJERCITO

SOCIETAT DE

CAvADORS

DEL

VALLES

Opinion 31,

18-V-1913

BATALLON DE NAVARRA
BATALLON DE ESTELLA
ESCUADRON DE CABALLERIA
SOMATEN
ACCIO CATALANA
ACCIO RADICAL CATALANA

CM

Diari de Granollers 922, 9-IV-1929
EI Congost658, 12-11-1899

CM

Diari de Granollers 235, 9-XII-1926

CM

EI

Congost 661,

CM

EI

Congost618, 24-IV-1898

CP

La Gralla 632, 21-1-1934

CP

AGRUPACION CARUSTA
AGRUPACION DE LA JUVENTUD

CP

L'Esquellot 19,
EI Congost 49,

REPUBLICANA

CP

La Razon 101, 25-XI-1905

CP

La Gracolaria 1, 29-V-1904

CP
CP

La Gralla 530, 6-XII-1931

UNIO

DE MESTRES DEL PARTIT JUD.

BANDA

12-111-1899

22-XI-1931
16-1-1887

ASOCIACION CATALANISTA
BRUNIQUER

ASSOCIACIO TRADICIONALISTA
DE GRANOLLERS
CENTRE

CATALA

La Razon 57, 7-1-1905
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CENTRE CATALANISTA REPUBLICA
CENTRE D'UNIO D'ESOUERRA

CP

HMJMG 6-IV-1932

REPUBLICANA
CENTRE NACIONALISTA
DE GRANOLLERS
CENTRE NACIONALISTA DEL VALLES
CENTRE REPUBLICA AUTONOMISTA
CENTRE TRADICIONALISTA VALLESA
CENTRO AUTONOMISTA

CP

La Gralla 585, 29-1-1933

CP
CP
CP
CP

La Lucha 56, 5-V-1907
Constituit el 7-XII-1920
Renovacion 62, 20-1-1918

CP

La Lucha 55, 28-IV-1906

COALICION
DEMOCRATICO

CENTRO

Reg. civil, 20-XII-1907(dissolt XI-1911)

LIBERAL

CP
CENTRO DE DEFENSA INDUSTRIAL
CP
CENTRO DE LA UNION REPUBLICANA CP
CENTRO DEMOCRATICO FEDERALISTA CP
CENTRO FEDERAL
CP
CENTRO MONAROUICO
CP

EI Oemocrata

90, 3-X-1915
1, 2-XI-1913
La Razon 136, 4-VIII-1906
EI Oemocrata

Registre civil,

7-VII-1883

La Veu del Valles

(I) 338, 7-VI-1903

La Razon 146, 20-X-1906

CENTRO RADICAL DE ALiANZA

REPUBLICANA
CENTRO REPUBLICANO
CENTRO REPUBLICANO RADICAL
CENTRO TRADICIONALISTA DEL VALLES
CIRCULO CONSERVADOR LIBERAL
CIRCULO LIBERAL DEMOCRATICO

CP
CP

La

Gralla632, 21-1-1934

La Razon

36, 6-VIII-1904

CP
CP

La

CP
CP

La Victoria

CIRCULO MONAROUICO
CIRCULO REGIONALISTA
COALICIO LIBERAL DEMOCRATA

CP
CP

Registre civil, 22-VI-1890
La Opinion 40, 20-VII-1913

AUTONOMISTA
COALICIO REPUBLICANA
COALICION CATALANISTA
REPUBLICANA
COMISSIO PROPAGANDA CENTRE

CP
CP

EI Demoame 65-11, 9-VIII-1923
La Gralla 510, 5-VII-1931

CP

Polftica 1, 8-IV-1931

CP

La Veu del Valles (I) 416, 17-XII-1904
La Lucha 31, 11-XI-1906

CATALA
COMITE CONSERVADOR
COMITE REVOLUCIONARIO
(2a Republica)
ESOUERRA REPUBLICANA

REPUBLICA CATALA
FUSION REPUBLICANA
FOMENT

CP
CP
CP
CP
CP

JOVENTUT NACIONALISTA
DE GRANOLLERS

CP

JOVENTUT NACIONALISTA
LlBERALES (coalici6)
LLiGA REGIONALISTA
PARTIDO DE FUSION REPUBLICANA
PARTIDO DE FUSION REPUBLICANA

CP
CP
CP
CP

(reconstitu'II)

CP
CP

PARTIDO FEDERALISTA

-

Opinion 40, 20-VII-1913
Registre civil, 25-IV-1912
1, 4-111-1888

EI Demoaeie

7,14-XII-1913

La Gralla 499, 19-IV-1931
La Gralla 510, 5-VII-1931

Renovacion 27, 6-V-1917
EI Congost 838, 19-X-1902
La Comarca 228, 15-IX-1917
Clarito 43, 4-11-1917
EI Congost 67, 8-V-1887
Registre civil 2-IX-1913
EI Congost 838, 19-X-1902
EI
EI

Congost 838,
Congost 666,

19-X-1902
16-IV-1899
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PARTIDO LIBERAL

CP

EI

PARTIDO LIBERAL CONSERVADOR

CP

EI Valles

CP
CP
CP

EI Democtst« 2-XI-1913

CP
CP

EI

CP

La Gralla 626, 3-XII-1933

CP
CP
CP

La Gralla 554, 29- V-1932
La Razon 149, 17-XI-1906

CP
CP

La Veu del Valles

GRANOLLERENSE

CP

UNION REPUBLICANA
AGRUPACIO ARTISTICA

CP

La Rszon 146, 20-X-1906
La Razon94, 7-X-1905

(orquestra Casino)
AGUSTINS (orquestra)

CR

Renovacion 12, 21-1-1917

CR

EI

CR

Diari de Granollers 57, 7-V-1926
EI Congost654, 17-1-1899
EI Democrata 129, 2-VII-1916

PARTIDO LIBERAL

MONARQUICO

PARTIDO POPULAR
PARTIDO REPUBLICANO CENTRAL
PARTIDO ROMERISTA
PARTIT CARLISTA
PARTIT NACIONALISTA
PARTIT

CATALA

EI

(I) 1,

26-11-1888
12-V-1901

Congost 767,
Congost 322,

1-V-1892

Congost767, 12-V-1901
EI Congost 131, 5-VIII-1888

REPUBLICA RADICAL

SOCIALISTA
SOLIDARITAT CATALANA

UNIO
UNIO

EI

Congost 111,18-111-1887

CATALANISTA

La Granolaria II

22, 23-VI-1895

AGRUPACIO

CATALANISTA.

GRANOLLERS

UNIO PATRIOTICA
UNION MONARQUICA

(I) 162,

14-1-1904

Diari de Granollers 364, 16- V-1927

Congost 560,

28-11-1897

AIMANTS DE LA NATURA

(grup excursionista)

,

AMIGOS DE LA UNION
AMOR, SALUT I BALLARUGA
AMUNT I CRITS

(colla sardanista)

BAILE DE LA CRISANTEMA
BARRIO DE S. CRISTOBAL

(comissio testes)
BARRIO DE S.
BARRIO DE

MIGUEL(comissio testes)
STA. ELiSABET (com, testes)

CR

CR
CR

La Gralla

705, 28-VII-1935

La

Opinion 23,16-111-1913

CR
CR
CR

EI

Congost478,

CR

La

Opinion Escolar6-11,

CR

EI

Congost245,

CR

La Coma rca 12, 19-VII-1913
EI Congost81, 21-VIII-1887

CR

14-VII-1895

La Comarca 179, 7-X-1916
La Opinion Escolar 1-11, 3-VII-1897

BARRIO DE SI"O. DOMINGO

(com, testes)

7-VIII-1898

BARRIO DELS SANTS METGES

(com, testes)

5-X-1890

BARRIO PLAZA MAYOR S, VICENTE

(com, testes)

CR
(com, testes)
BARRIO STA, ESPERANZA (com, testes) CR
CR
BARRIO STA. ANA (com, testes)

BARRIO S, ROQUE

EI

Congost 243, 21-IX-1890

EI

Congost 130,

29-VII-1888

BARRIO STA. ANA; LA SEVA Y
SUFRAGISTA

CAF� COMERCIAL (diverses penyes)
CAFE NUEVO
CAPILLA DE MUSICA
CASA PLANAS (salo ball)
CASA SALA

CR
CR
CR
CR
CR
CR

14, 2-VIII-1913
684,24-11-1935

La Coma rca
La Gralla
EI

Congost500, 15-XII-1895

La Coma rca
La Discusion
EI

289, 16-XI-1918
30, 25-11-1894

Congost 282,

5-VII-1891
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CATALUNYA NOVA

(cor)

CR

EI

CR

La Veu del Valles

Congost 682, 3-IX-1899

CENTRE EXCURSIONISTA DE
CATALUNYA
CENTRE EXCURSIONISTA

GRANOLLERI CR

CLUB CICLISTA DE GRANOLLERS
COBLA GRANOLLERS
COLLA D'EN AMADEU GOIG

CR
CR
CR

COLONIA

CR
CR
CR

COMITE D'ACCIO (Orteo Granollerf)
COMPARSA CABEZUDOS
EL CLAVELL
EL

(cor)
JARDIN (ball)

EL PORVENIR
EL TRUENO

(assoclacio puntual)

CR
CR
CR
CR

ENTOLDADO PUBLICO (assoc. puntual)
ESBART ARTISTIC (teatre LUL)
ESBART DANSAIRE GRANOLLERI

CR
CR
CR

ESBART INFANTIL (Orteo
ESCALAS (orquestra)

CR

EI

Cingle 1,

(I) 102, 20-IX-1898

15-VIII-1916

Diari de Granollers

413, 16-VII-1927
107, 9-VII-1926
La Gralla522,11-X-1931
EI Congost 648, 4-XII-1898
Diari de Granollers

Renovaci6n 8, 24-XII-1916
EI Congost686, 1-X-1899
La Gralla 158, 15-VI-1924
EI

Congost 501, 25-XII-1895-97
La Granolaria 1, 1-IX-1894
La Defensa 14, 14-VIII-1892

CR

La Granolaria 1, 1-IX-1894
EI Dem6crata 6, 7-XII-1913
La Gralla 540, 21-11-1932
Gent d'Ara 51,6-1-1923
EI Congost 573, 6-VI-1897

GENT NOVELLA

CR

EI Valles

GERMANOR (grup exc, de l'Ateneu Obrer)
JAZZ-CLUB (al Cafe Comercial)
JOVENTUT ALHAMBRINA (soc. de ball)
KABALGATA (assoc. puntual)

CR

Diari de

Granollerf)

LA ALHAMBRA
LA

(balls)
ARMONIA (soc. coral)

LA CATALANA
LA CATALONIA
LA

(antiga Catalana)
FAMILIAR (assoc. balls)

LA

FILHARMONICA

LA FLORIDA
LA

DE GRANOLLERS

ILUSTRACION
coral)

(orquestra)

LA MODERNA

(reconstitulda)

PRI�CIPAL (cobla)

LA VIOLETA

(orquestra)

(orquestra)

LA VIOLETA CATALANA (soc.
LAWN TENIS JOVENTUT

coral)

EI

Congost 500, 15-XII-18.95

La Gralla 350, 1-IV-1928
22-IV-1899

Registre civil,

CR

Diari de Granollers 890,26-11-1929
EI Congost 667, 7-V-1899
Registre.civil 18-VI-1900

CR
CR
CR
CR
CR

LA PAJARIL MODERNA

En Met 3, 20-11-1916
La Careta 2, 27-1-1887

CR
CR
CR

CR

LA MODERNA

LA UNION ARTISTICA

CR
CR
CR

CR

(assoc. ball)

LA JOVENTUT (Casino)
LA LIRA CATALANA (soc.

LA

CR
CR

(III) 7, 21-V-1911

Granollers, 18-111-1926
La Gralla 723, 8-XII-1935

Diari de Granollers 60, 14- V-1926
EI Congost 668, 30-IV-1899

La Gralla

723, 8-XII-1935
134, 6-VIII-1916
Diari de Granollers 60, 14-V-1926
La Gralla 493,8-111-1931
EI Dem6crata

EI

Congost 869, 31-V-1903

CR
CR
CR

Diari de Granollers 413, 16-VII-1927
EI Congost 560, 28-11-1897

CR
CR

Renovaci6n 4, 26-XI-1916
La Gralla 534, 10-1-1932
La Coma rca 76, 17-X-1914

La Comarca 257, 6-IV-1918

LOS SENDRAS
MODERNA BULLANGA
MODERNA CATALANA
NOVA ARTISTICA DEL VALLES

CR
CR
CR

EI

(orquestra)

CR

Renovaci6n 10, 7-1-1917

Renovaci6n21,25-111-1917

Congost661

,

12-111-1899
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NUEVA CATALANA

ORFE¢

CANIGO (secci6 Ateneu Obrer)

ORFEO ESPLET GRANOLLERI

ORFEO GRANOLLERI
ORFEO INFANTIL
ORFEO MARTI (escissi6

Orle6

LUL)

ORQUESTA AYATS
ORQUESTA CATALANA
ORQUESTRA

CATALONIA
MUSICA

287

CR

La Raz6n 94, 7-X-1905

CR

La Gracolaria

CR
CR
CR

EI

CR

39,18-11-1905
Narro, 15-V-1909
La Comarca 252,2-111-1918
La Comarca 227, 8-IX-1917
EI Dem6crata 215, 15-IX-1918

CR

La

Gralla3, 15-V-1921

CR

EI

Congost 220, 20-IV-1890

CR

La Gralla

CR

241,7-11-1926

CR

Diari de Granollers 835, 18-XII-1928
La Gralla 573, 30-X-1932

PAT I BLAU BALL (Cafe Comercial)
PATRONAT DE L'ORQUESTRA

CR

Diari de Granollers 952, 14-V-1929

DE CAMBRA

CR
CR

Diari de Granollers 828, 10-XII-1928
La Gralla 493,8-111-1931
La Gracolaria 58, 1-VII-1905

RADICAL
SEGADORS CATALANS

CR

La

(grup excursionista)

CR
CR

La Veu del Valles

CR

La Veu del Valles

CR

EI

CR
CR

La Gralla

ORQUESTA DE LA ASSOC. DE
ORQUESTA PLA PEY

QUINTET MAGESTI9 (cinema
QUINTETO FILARMONICO

SECCION

mut)

CORAL DEL CENTRO

SOCIEDAD CORAL DEL CC
SOCIEDAD CORAL OBREROS
CAN SERRA
SOCIEDAD PAJARIL
THE NEW BROADWAY

(orquestrina

de

jazz)

(orquestra)
WONDER-BAR (penya de ball)
VILARO

CENTRE OBRER
EL

CR

RADIUM

LA ALiANZA

cambrers

LA

obrers

(asoc.
ALlA,NZA (asoc.

fondistes)
textfs)

CR
CS
CS
CS

Opini6n 10,

Gent d'Ara

22-XII-1912

28, 30-VII-1922
(I) 166, 11-11-1900

Congost311,

(I) 354,

27-IX-1903

14-11-1892

538,7-11-1932

La Coma rca 68, 22-VIII-1914
La Gralla 684, 24-11-1935
La Veu del Valles

(I) 191,

12-VIII-1900

Diari de Granollers 856, 15-1-1929
Renovaci6n 68,3-111-1918

CS
CS
CS

Renovaci6n 63,2-11-1918
La Uni6n Gremia/1 ,19-111-1901
La Gralla 421, 15-IX-1929

SINDICAT DE L'ART TEXTIL I FABRIL
SINDICAT LLiURE P. D'OBRES

CS

Acci6 2, 27 -IV-1930

FLEQUERS

CS

Diari de Granollers 1035, 24-VIII-1929

SINDICAT LLiURE PROFESSIONS
DIVERSES
SINDICAT MUSICAL DE GRANOLLERS

CS

Registre civil, 28-IV-1930

CS
CS
CS

Gent d'Ara 64, 7 -IV-1923
La Veu del Valles (I) 369,10-1-1904
Registre civil 25-11-1919

CS
CS
CS
FK

Registre civil, 12-XII-1930

LA UNION GREMIAL
SINDICAT DE BARBERS

SINDICAT

SEQUIA

SINDICAT
SINDICAT

UNIC
UNIC

DEL MOLINAR

DE TREBALLADORS

DE GRANOLLERS I RODALIES

SOCIETAT DE CONTRAMESTRES

UNIO AGRICOLA
BALL D'IGNOCENTS

Diari de Granollers

856, 15-1-1929

Registre civil, 26-XI-1931
EI Congost 603, 9-1-1898
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BALL DE BASTONS

FK

BALL DE BRUTOS

FK

BALL DE DONCELLES

FK

BALL DE GITANAS

FK

BALL DE PAGESOS

FK

BALL DE RAMS

FK

BALL DE REIS

FK

BALL DE XINOS

FK

BALL DE'N SERRALLONGA

FK

BALL DEL GORRO FRIGI

FK

CARAMELLES
COLLES: PETITS, LA CREU I
COM PARSES DE CAR NAVAL

FK

L'UNIO

FK
FK

Diari de Granollers 76, 3-VI-1926
E/ Congost 161, 10-111-1889
Eco de Granollers 11,5-11-1883
E/ Congost 803, 26-1-1902
Diari de Granollers 60, 14- V-1926
La Raz6n 192, 2-IX-1907
Eco de Granollers 1, 3-XII-1882
Diari de Granollers 300,26-11-1927
La Graco/aria 38, 11-11-1905
La Gralla 500, 26-IV-1931
Eco de Granollers 18, 31-111-1883
La Graco/aria 41, 4-111-1905
E/ Congost47, 1-1-1887

CAPILLA RELIGIOSAS s. JOSE
DE CLUNY
CENTRE MORAL ST. F. DE PAULA

R

CONGREGACION

La Coma rca 47, 4-IV-1914
La Veu de/ Valles (I) 299, 7-IX-1902

R

E/

R

Gent d'Ara 5, 19-11-1922

R

E/ Congost657, 5-11-1899
La Coma rca 47, 4-IV-1914
E/ Congost660, 5-111-1899
La Graco/aria 11-7,10-111-1895
Eco de Granollers 1, 3-XII-1882
La Coma rca 47, 4-IV-1914
La Graco/aria 15, 2-IX-1904

NTRA. SRA. DOLORES
GERMANES VETLLADORES DE
ST. JOSEP
HERMANAS CARMELITAS DE
LA CARl DAD
HERMANAS DEL SANTO HOSPITAL
HERMANAS JOSEFINAS

R

R
R

IGLESIA DE S. FRANCISCO
R
IGLESIA S. FCO. DE PAULA (minims)
R
PP. CONVENTUALES DE MONTSERRAT R
RELIGIOSAS DE S. PLAcIDO
TERCIARIOS 3§ ORDEN FRANCISCANA
INSTITU�O DE OBRAS SOCIALES (CC)
MONTEPIO (sec. Socors Mutus CCl
OBRA DEL PA DELS POBRES
PATRONAT DE ST. ANTONI PER
OBRERS
POBRES ADOPTADOS CONFERENCIA
ST. V. PAUL
ROPERO DEL SGDO.
DE

RB
RB
RB

A,RTfsTICA (teatre CCl

CENTRO CATOLICO
ELS GINESTERS (grup

excursianista)

1-V-1898

E/ Congost 639, 2-X-1898
La Comarca 204,31-111-1917
La Comarca 204,31-111-1917
La Veu de/ Valles (I) 113, 5-11-1899

RB

Fulla Dominica/ XXIV, 27, 2D-VI-1930

RB

E/

RB
RC

La Comarca 233, 20-X-1917
La Comarca41, 21-11-1914
E/ Congost 14, 9-V-1886

RC

Gent d'Ara

RC
RC

La Gralla 56, 4-VI-1922
Gent d'Ara 3, 5-11-1922

RC
RC

La Refarma 27,16-1-1887
Gent d'Ara 24, 2-VII-1922

CORAZON

MARfA

AGRUPACIO

R
R

Congost617,

RC

Cangost677,116-VII-1899

3,5-11-1922

ESPIGUES DAURADES

(pamell

de

Javentut)

ROSELLES (Parnell de
LlBRERIA E IMPRENTA
INMAC. CONCEPCION

GENTIL$

Javentut)

VALLESANS (Parnell)
PONCELLES DE LA VERGE

PLANC;;ONS
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DE BELLULLA

del teixit associatiu
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BA�RES ,(pomell Joventut)

RC
RC

ASSOCIACIO CATOLICO-ESCOLAR

RE

La Gralla 19, 11-IX-1921
La Opinion Esco/ar 2, 4- VII-1897

COL sr JOAQUIN (carmelites)
COLEGI DE GERMANES CARMELITES
COLEGIO COMERCIAL HISPANO

RE

E/

RE

La Veu de/ Valles

FRANCES

RE

COLEGIO DE MARISTAS
COLEGIO DE NTRA. SRA. DE LOS
DOLORES

RE

La Graco/aria 77, 11-XI-1905
La Rezon 101, 25-XI-1905

RE

E/

COLEGIO DEL SGDO. CORAZON
COLEGIO R. Sl JOSE DE CLUNY
COLEGIO SAN JOSE (reI. franceses)

RE

La Reforma

RE

La Graco/aria

QUATRE

Gent d'Ara 70, 12-V-1923

Congost 644,

6-XI-1898

(I) 343,

12-VII-1903

Congost 562,7-11-1897

RE

11, 27-IX-1886
70, 23-IX-1905
La Graco/aria 13, 21-VIII-1904

RE

Diari de Granollers 784, 20-X-1928

(Carmelites)

RE

La Gralla

ESCUELA ANTONIANA 2· E. (p. menors)
ESCUELA NOCl OBRERqS (CC)
ESCUELAS DEL AVE MARIA

RE

La Comarca

RE

262, 4-VII-1926
175, 9-IX-1916
Eco de Granollers 18, 31-111-1883

(tranciscans)

RE

La Coma rca

ADORACIO NOCTURNA DE SENYORS

RP

Fulla

253, 9-111-1918
Dominica/XXIII, 34, 4D-VII-1921

D'EXERCITANS

RP

Fulla

Dominica/XXI, 31, 5D-VII-1927

APLECH DE BELULLA

RP

E/

ORACION
ARCHICOFRADIA HIJAS
INMAC. CONCEPCION
ARCHICOFRADIA TERESIANA
ASILO-CUNA DEL NINO JESUS

RP

RP

1,18-VII-1886
La Comarca 109, 5-VI-1915

ASOCIACION
ASOCIACION

RP

E/

RP

La

Opinion Esco/ar4-11,

RP

E/

Congost 591,

RP

La Reforma

RP

E/

ESCOLES DOMINICALS DE LES
CARMELITES
ESCOLES NOCTURNES

AGRUPACIO

GRATUITES

PERSEVERANCIA

APOSTOLADO DE LA

TERESA DE

DE LUISES

Congost 367, 9-IV-1893
E/ Congost614, 27-111-1898

RP

E/

RP

La Reforma

Congost 622,

Congost815,

22-V-1898

27-IV-1902

DE SANTA

JESUS

ASOCIACION JOSEFINA
ASOCIACION PURISIMO
CORAZON MARIA
CORAZON

JESUS

24-VII-1898

17-X-1897

8, 6-IX -1886
26-VI-1898

ASOCIACION TERESIANA
ASSOC. ADORACIO NOCTURNA

RP

Congost 627,
E/ Congost 591,

SENYORS
ASSOC. DE MARIES DEL SAGRARI

RP

Fulla

RP

Fulla

ASSOCIACIO EUCARISTICA
CAPELLA DE MUSICA
COFRADIA ANTONIANA
COFRADIA DE LA CORTE DE MARIA

RP

COFRADIA

RP

La Coma rca 71, 12-IX-1914
E/ Cangast 686,1-X-1899

RP

La Reforma 23, 19-XII-1886

ASOC. SGDO.

DE

DEL STMO. ROSARIO

COMUNIDAD DE

PRESBITEROS

RP
RP
RP

17-X-1897

Dominica/XXIII, 34, 4D-VII-1929
Dominica/XXII, 27, 1D-VII-1928
Diari de Granollers 63, 18- V-1926
Fulla Dominica/ XL, 2, 2D-I-1931
E/ Cangast 665, 9-IV-1899
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CONFERENCIAS ST. V. PAUL

Congost 629, 17-VII-1898

RP

E/

DE MONTSERRAT
CONFRERIA SENYORS

RP

Diari de Granollers 644, 28-IV-1928

NTRA.SRA.DELCARMEN

RP

Fulla Dominica/XXIII, 31, 2D-VII-1927

CONFRERIA SRES DE
NTRA. SRA. DEL CARMEN

RP

Fulla

RP

E/

RP

La Comarca 160, 27-V-1916

LUIS GONZAGA
COR PARROQUIAL
ESBARJO DE ST. LLUIS

RP
RP

La Discusi6n 1, 23-VII-1893
Fulla Dominica/XXI, 31, 5D-VII-1927

RP

La Coma rca

ESCOLANIA

RP

E/

ESCUELA DOMINICAL DE NINAS
GERMANDAT DE ST. ANTONI ABAD

RP
RP

12-111-1899
27-IV-1902
Fulla Dominica/ XIX, 2, 2D-I-1925

GERMANDAT DE ST. HERMENEGIL
GERMANDAT DEL ROSER

RP

La Veu de/ Valles

RP

La Gralla 1, 1-V-1921

RP

Fulla Dominica/VII, 27, 1D-VII-1913
E/ Congost 598, 5-XI-1897

(senyores i senyors)
CONFRERIA DE LA VERGE

CONGREGACION
CONGREGACION

DOLORES
PORTANTES

DEL STO. CRISTO

Dominica/XXIII, 31, 2D-VII-1927

Congost412, 18-111-1894

CONGREGANTES DE ST.

GERMANDAT SRES. DE
NTRA. SRA. DEL CARMEN
HIJAS DE MARIA
JUNTA DE CELADORES/AS

RP

SAGDO.CORAZON

RP

JUNTA DE OBRA
JUNTA PASTORES

RP

200,3-111-1917

Congost661
E/ Congost815,
,

(I) 245,

26-VI-1903

RP

E/Congost689,22-X-1899
E/ Congost 178, 23-VI-1889
E/ Congost657, 5-11-1899

JUVENTUD CATOLICA FEMENINA
LLiGA D'ACCIO CATOLICA
LLiGA DE PERSEVERANCIA

RP

Fulla Dominica/

RP

Fulla

LLiGA DEL BON MOT
MARIAS DEL SAGDO. CORAZON
MONTEPIO DE ST. ISIDRO

RP
RP

Diari de Granollers 699, 7-VII-1 928
E/ Congost 669, 21-V-1899

MONTEPIO NTRA. SRA. DEL ROSARIO
MONTEPIO ST. ANTONIO DE PADUA
MONTEPIO SRAS. NTRA. SRA.

RP

E/

RP

E/

Congost600, 19-XII-1897
Congost773, 23-VI-1901

DEL CARMEN
OBRA DE LAS TRES

RP

E/

Congost629, 17-VII-1898

RP

Revista Vallesana

12, 20-VI-1920

LA FE
OBRA DE
OBRA DEL EXERCICIS ESPIRITUALS
OCTAVARI SANT SAGRAMENT
PAJECITOS DE LA SMA. VIRGEN
PATRONAT ST ANTONI DE PADUA
PER OBRERS
PIA UNION DE ST. MIGUEL ARCANGEL

RP

La Veu de/ Valles

(I) 291,

RP
RP

La Gralla 444, 2-111-1930
Eco de Granollers 6, 14-1-1883

RP

La Comarca

RP

Fulla Dominica/ XXIV, 27, 2D-VI-1930
E/ Congost613, 19-111-1898
La Veu de/ Valles (I) 419, 7-1-1905
E/ Congost 605, 30-1-1898

REBANITO

MARIAS
PROPAGACION DE

JESOS
JESUS DE STA.

RAMADET DEL BON

REBANITO

DE

RP
RP

RP
RP

TERESA RP

XLII, 37, 2D-IX-1 933
Dominica/XXII, 34, 3D-VIII-1928
Cr6nica 11, 28-11-1930
La Comarca 11, 12-VII-1913

13-VII-1 902

120, 21-VIII-1915
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SEC.DE SOCIS ASPIRANTS
SOLDADOS ROMAN OS

polaritzadors

RP

Fulla Dominica/XXI, 31, 5D-VII-1927
Eco de Granollers 16,18-111-1883

RP

(CC)

SRAS. SACRISTANAS Y SRTAS.
SACRISTAN ETAS

291

del teixit associatiu

RP

La Comarca310, 12-IV-1919

TRES TOMBS (comissi6)
UNI6N PIA ST MIGUEL ARCANGEL
VISITA DOMICILIARIA SGDA. FAMILIA

RP

E/

RP

La Comarca 158, 13-V-1916
Fulla Dominica/ XL, 2. 2D-I-1931

Codi d'associacions
CB: civil benefica

Nombre d'entitats

RP

9

civil cultural

CE:

civil educativa

41

CG:

civil

52

M:

militar

CP:
CR:
CS:

civil politica
civil recreativa
civil sindical

59

FK:

folklbrica

14

R:
RB:

RC:
RE:
RP:

13-1-1889

25

CC:
CD:

civil

Congost 153,

11

esportiva
gremial

4
90
15

religiosa
religiosa
religiosa cultural

12

religiosa educativa
religiosa parroquial

14

canonica
benefica

6
9
64

100
80
60
40
20
o
CB

Nota: la data

no

CC

CD

CE

CG

CM CP

CR

CS

FK

R

sempre correspon al moment de la fundaci6 sin6

publicada.
La denominaci6 de les entitats

respecta el

nom

i la

grafia que

es

a

RB

la

RC

RE

RP

primera vegada

que

feia servir habitualment.
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Estudis

Bibliografia
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8

i fons documental

premsa' local. Titols,

subtftols i variacions, 1882-1937

1882

Eco de Granollers

1884

esta villa y coma rca
EI Latigo del Valles (1884)

1884

Casino de Granollers

1886

EI

Num.1

Semanario cientffico-literario defensor de los intereses morales y materiales de
Granollers y su coma rca

Num.24

Peri6dico semanal defensor de los intereses morales y materiales de Granollers y su

(1882-1883). Peri6dico semanal bilingue

de intereses y noticias de

(1884). Secci6 Cientffica-literaria i Artistica

Congost (1886-1904)

coma rca

Num.200
Num.322
Num.573
Num.581

Peri6dico
Peri6dico
Peri6dico
Peri6dico

1886

La Reforma

Num.1
Num.25
Num.67

Semanario

1887
1888

semanal de avisos, anuncios, noticias y comunicados
semanal, 6rgano del partido republica no centralista de esta villa y su
semanal, 6rgano de todos los republican os de esta villa y su partido
semanal de avisos y noticias de esta villa y su partido

(1886-1887)
independiente, politico, de avisos y noticias
Semanario independiente de avisos y noticias
Semanario de avisos y noticias. Organo del Circulo Monarquico de esta villa
La Careta (1887). Organo de la gran Kabalgata que's fara pel Karnaval
EI Valles (I) (1888). Semanario politico de avisos y noticias. Organo del Partido

1888

Conservador de esta villa
La Victoria (1888). Semanario politico defensor de los intereses
Organo del Circulo Conservador Liberallndependiente
Cr6nica de Granollers (1888). Semanario de avisos y nolicias

1891

La Defensa

1891

La Coalici6n

1888

y
1893

partido

su

La

generales de

(1891-1892). Peri6dico que saldra cuando cueu«
(1891-1892). Organo de todos los partidos republican os

Liberal

esta villa.

de esta villa

distrito

Legislaci6n Espanola (1893).

Revista

quincenal dedicada

a

la administraci6n

municipal, propiedad y comercio
1893

Eco de la Uni6n Liberal

(1893-1895). Publicaci6n que se repartira
las veladas que celebra la sociedad
EI Escudo de Granollers (1893-1894). Se publica los domingos

concurrentes
1893
1893
1894

Num.1

a

los Sres.

a

La Discusi6n (1893-1894). Peri6dico semanal
La Granolaria (1894-1897)

Num.6
Num.35

Peri6dico quincenal
Peri6dico semanal
Peri6dico quincenalliterario

1896

La

Num.1
Num.39

Peri6dich

e

independiente

ilustrado

Papa Ilona (1896-1897)

Organ

1896

de I'element jove de Granollers
bilingue, humoristich y literari.
Porta-veu de I'element jove de Granollers. Donara una volada cada setmana
La Enciclopedica (1896-1897). Revista minima mensual de ciencias y literatura

1896

EI Mercantil

Organo

1896

comercial del Valles. Peri6dico semanal. Saldra todos los jueves
(1896).
La Veu del Valles (I) (1896-1905). Setmanari il·lustrat literari y defensor dels interessos
moral i material de la coma rca

Num.56

(1898) Setmanari portaveu de la

comarca
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1901

EI Nuevo Cempeon (1897). Periodico quincenal defensor de los intereses morales
y materiales de Granollers
La Opinion Escolar (1897-1898). Periodico litera rio semanal
La Opinion (I) (1899). Periodico semanal
La Union Gremial (1901). Organa del Centro Industial y Comercial de esta villa, defensor

1901

de todos los intereses morales y materials de la misma
Revista de la Camara Agricola Oficial del Valles (1901-1916)

1903

La Razon

Num.1

Penooco

Num.118

Organa del Partido de

1904

La Tronada

1897
1899

1904
1904
1905
1905

(1903-1908)
republica no.
Union

Republicana

de esta villa y

su coma rca

(1904-1911). Setmanari satfrich vermeil
La Gracolaria (1904-1905). Periodico semanal
EI Cinematografo (1904)
Juny (1905). Quinzenari autonomista
EI Mosquit (1905-1906)

Nurn:

Portaveu de la aecena«

Num.19
1905

Aquest periodich es, humoristich de broma, satfrich i demes circunstancies
La Bomba (1905-1906). Periodico desenmascarador de hipocritas

1905

EI Pueblo Vallesano

1906

EI

(1905).

Semanario independente

1906

Capricho (1906). Periodico dedicado al bello sexo
La Lucha (1906). Periodico defensor de los intereses morales y materiales

1906

y su comarca
EI Valles (II) (1906). Setmanari autonomista

1906

La Verdad

1907

Fulla Dominical (1907-1936).

1907

La Verdad de Granollers

de la villa

(1906)
Ultima pag. Parroquia de

Sant Esteve. Granollers del Valles

1907

(1907). Periodico semanal
Labor (1907). Revista quincenal de ciencia, filosoffa, literatura,

Num.2

Revista bi-mensual

1908

(1908-1909). Revista quinzenal
(1908-1909). Setmanari republica radical
Periodico republicano radical
EI Narro (1909). Periodich setmanal, satfrich, humoristich y de broma
Agrupacio Lliberal (1909-1910) Periodico semanal defensor de los intereses de
Granollers y su partido
EI Justiciero (1910-1915). Penoaco independiente
Orientacion (1911). Semanario sin polftica definida, del pueblo y para el pueblo
EI Valles (III) (1911). Periodico independiente de avisos y noticias
La Opinion (1912-1913) Periodico democratico
EI Valles Nou (1912-1918) Periodich regionalista
Portaveu del regionalisme a Granollers i sa comarca
Periodic- regionalista
Portaveu del regionalisme a Granollers i sa comarca
La Comarca (1913-1920) Periodico semanal propulsor de los intereses del Valles
EI Demoams (1913-1923)
Semanario Liberal Monarquico
Organa de la Coalicion Lliberal Demcctsiic« epees (II�

1908

Num.4
1909
1909
1910
1911
1911
1912
1912

Num.159
Num.230
Num.231
1913
1913

Num.1
Num.88
Num.65
1913

arte

Llevor

La Estaca

...

Periodic !liberal orge de la coalicio Lliberal Democrata i Autonomista
La Lealtad Vallesana (1913-1915) (no se'n conserva cap rnrnero, nornes reterencies
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1915
1915
1915
1916
1916
1916
1916
1916

Num.1

-

8

altres diaris)
Clarito (1915-1917). Periodico gran decid�r de verdades
Gedeon Jabonero (1915)
La voz del pueblo (1915). Semanario radical defensor de la fibertad y de los derechos
del pueblo
EI Consecuente (1916). Setmanari humoristich i d'informacio.
Allnconsecuente (1916). Periodico semanal defensor de la consecuencia polftica y
administrativa
En Met (1916). Setmanari humoristich i d'informacio.
EI Cingle (1916-1917). Periodic mensual publicat pel Centre Excursionista de Granol/ers
Renovacio (1916-1918).
Periodic quinzenal portaveu de la joventut nacionalista republicana socialista

(en constitucio)
Num.5
Num.25
Num.63
1918
Num.1
Num.2
Num.41
1918
1918

Periodic setmanal portaveu de la joventut nacionalista

republicana

socialista

(en constitucio)
Setmanari republica catala
Setmanari republica autonomista
Foc Nou

(1918-1920)

Periodic quinzenal nacionalista
Periodic nacionalista
Periodic catalanista
La Vespa (1918). Fiblara quan Ii convingui
Ellndependiente (1918). Periodico de ocasionl y de sabroso

desazonl a mas de cuatro cacique

...

s.

(no

es conserva

paliquel que

causara

el, probablement, umc exemplar

publical)
1919
1919
1920
Nurn, 1
Num.19
1921
1921
1922
Num. 1
Num. 30
1922
1922
1923
1923
1926
Num. 1
Nurn, 84 i
1928
1930
1930
1930
1930

La Veu del Val/es (II) (1919). Periodic nacionalista portaveu de la Coma rca
Revista Literaria de Granol/ers (1919-1920). Publicacio mensual

Revista Val/esana (1920-1921)
Periodico semanal
Periodico quincenal
Clam! (1921). Periodic catalanista
La Gral/a (1921-1937).Publicacio setmanal
Gent d'Ara (1922-1923)
Periodic autonomista
Periodic nacionalista val/esa
II·lustracio Val/esana (1922). Magazine mensual
...

Revista del Colegio municipal de 2" Ensefianza
Patria i Liibertat (1923). Portaveu a Granol/ers del nacionalisme radical catala
Bul/et( del Sindicat Musical de Granol/ers i sa Comarca. (1923-1936). Periodic mensual
Diari de Granol/ers (1926-1930)

Psiquis (1922).

Defensor dels interessos de Granol/ers i sa comarca.
saquents, sense subtitol
Boletin Noticiario del Ateneo Obrero Cultural (1928-1930). Ateneu Obrer Cultural, de
Granol/ers del Val/es
Cronica (1930). Diari catala d'avisos, notfcies i anuncis
Accio (1930-1932). Setmanari de polftica, art i literatura
Liuita

(I) (1930-1931). Setmanari autonomista d'esquerres

Inquietud (1930-1932)
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Num, 11

Periodic adherit al
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quinzenal d'esquerra
partit d'Esquerra Republicana
Organ del partit d'Esquerra Republicana de Granollers i comarca
Politica (1931). Setmanari catalanista republica
Butlletf del Centre Gremial de Granollers (1931-1933)
Butlletf de /,Agrupacio Excursionista de Granollers (1931-1936)
Gaseta Municipal de Granollers (1932-1933)
L'espinguet (I) (1933). Periodic funerari
L'espinguet (II) (1933). Setmanari de la grimegia
L'Esquellot (1933). Publicacio humorfstica
Terra Vallesana (1933). Periodic republica autonomista

Num. 15
1931
1931
1931
1932
1933
1933
1933
1933

Altres diaris
Boletfn Oficial de la Provincia de Barcelona (els numeros de
Las Noticias, 19 de agosto de 1909, Barcelona

1900
1909

I'any 1900)

1912

La Actualidad. Revista mundial de informacion grafica, Barcelona, 28 de
La Actualidad, 311, 29 de julio de1912, Barcelona

1971

EI Correo Catalan. Valles

1909

agosto de 1909

especial, 5 de diciembre de 1971

Llibres i articles

ABEL, Jordi i JORDANA Jacint. L'activitat economce al Valles Oriental, Ed. Oikos Tau, Barcelona,
1987.

ALBAREDA, Joaquim i FIGUEROLA, Jordi. Una visio de la
cial

en una coma rca

tauracio

d'economia

(1875-1923).

Ed.

Virgili

dual,

&

a

Actituds

comarca

politiques

Pages, Lleida, 1989, p.

d'Osona: Analisis del control so
a la Catalunya de la Res

i control social

171-190.

Alberti Editor,
ALBERTI, Salvador. EI republicanisme catala i la Restauracio monarquica (1875-1923).

Barcelona, 1972.

ALVAREZ JUNCO,

Jose.

Ideologfa polftica del anarquismo espanol (1868-1910),

Ed.

Siglo XXI,

Ma

drid,1976.

Populismo, caudillaje y discurso demagogico, Ed. CIS Siglo XXI, Madrid, 1987.
EI emperador del Paralelo. Lerroux y la demagogia populista, Alianza Editorial, Madrid, 1990.
ANDRES GALLEGO, Jose. Politica religiosa en Espana, 1889-1913, Editora Nacional, Madrid, s.l.
i societat civil a
ANGUERA, Pere. "Els ateneus en la Catalunya vuitcentista", a Associacions. Cultura
1991.
EI
Edicions
Medol,
Tarragona,
Catalunya,
ANONIM. La semana sangrienta (sucesos de Barcelona), Ed. lbero-amencana, Valencia, (sense da
ta) p. 189-191
1973.
ARBEOLA, Victor Manuel. Socialismo yanticlericalismo, Ed. Taurus, Madrid,
ARTOLA. Partidos y programas politicos, 1808-1936. Vol. I i II, Ed. Aguilar, Madrid, 1974.
1979.
BALCELLS, Albert. Catalunya contemporania, I i II, Ed. Siglo XXI, Madrid,
Historia contemporanea de Cataluna, Ed. Edhasa, Barcelona 1983.
PFJ
BALCELLS, Albert; CULLA. J.B.; MIR, C. Les eleccions generals a Catalunya de 1901 a 1923,
Bolill, Barcelona, 1982.

I RAFOLS, M. Carme. Aproximacio a /'estudi de /,Ateneu de Vilanova i la GeltnJ a Mis
cef.lania Penedesenca, 1984 VII. Edita Institut d'Estudis Penedesencs, Barcelona, 1985, p. 7-28.
BAULlES, Jordi. Granollers, Editorial Selecta, Barcelona, 1965.
Estudis de Gra
Del Decret de Nova Planta a11850; La industrialitzacio de la vila i la ciutat moderna,
1986.
de
Cultura
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Granollers,
de
edita Servei
l'Ajuntament
nollers i del Valles

BARCELO

Oriental,

BENAUL I BERENGUER,

Josep
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M. Dues ciutats i dues polftiques. Sabadell i Terrassa, 1900-1923
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Actituds

Estudis

politiques

i control social ala

Catalunya

de la

-

8

Restauracio, Ed. Virgili & Pages, Lleida, 1989,

p.131-146.
BERTRAN I PIJOAN, Llufs, Premsa de Catalunya, edita
Ajuntament de Barcelona, 1931.
BOSCH I DATZIRA, Amalia. Eis ateneus de Catalunya, edita Federaci6 d'Ateneus de

Catalunya,

celona 1991.
EI paper de les associacions en I'ensenyament i la formacio
Catalunya, Ed. EI Medol, Tarragona, 1991.

cultural,

a

Bar

Associacions. Cultura i socie

tat civil a

CALVO I

CALVO, Llufs, L'Associacionisme catala i la ciimcia,

Catalunya,

Ed. EI

a

Associacions. Cultura i societat civil a

Medol, Tarragona, 1991.

CAMPS i ARBOIX, J. de. La Mancomunitat de Catalunya, Ed.
Bruguera, Barcelona, 1980.
CAMPS A.; GARRIGA, J.; HOMS, J.; JORDANA, J. i LEDESMA, J. Granollers 1936-1939. Conflicte
revolucionari i bel·lic. 1 EI marc demografic i economic. Revolucio i guerra. 2 EI
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CAMPS, A.; LEDESMA, J. i MANERO, A. La industria textil a Granollers durant la Restauracio (1874-

1914), Granollers, 1981, mecanografiat, HMJMG.
CANAL, Alfred, i altres. "La vida de les societats locals", publicacions La Gralla, programa extra, 1930.
CARBONELL I GUBERNA, Jaume. Les societats corals de Clave a Associacions. Cultura i societat ci
vil a Catalunya, Ed. EI Medol,
Tarragona, 1991.
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1990.
CIRERA I

SORMANI,
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Ed.
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de la Restauracio
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Ed.

a
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el catalanisme

Catalunya de la

a Reus i
Tarragona durant la Restauracio, a Ac
Restauracio (1875-1923), Ed. Virgili & Pages, Llei

da, 1989, p. 161-170.
CUENCA TORIBIO, Jose Manuel. EI catolicismo
espanol en la Restauracion (1875-1931),
sia en la Espana contemporanea, Ed. BAC, Madrid, 1971.
CULLA I CLARA, Joan B. EI republicanisme lerrouxista a
1901-1923, Ed.
na, 1986.

an

Catalunya

a

La

Igle

Curiel, Barcelo

Actituds politiques i control social a la Catalunya de la Restauracio, Ed.
Vigili & Pages, Lleida, 1989,
p.121-130.
DANON, Josep. L'Hospital-Asil de Granollers, edita Ajuntament de Granollers, 1986.
DIVERSOS AUTORS Congres d'ateneus de Catalunya. Memoria del Tercer
Congres d'Ateneus de

FERNÁNDEZ GARCIA, Mariano (1999)
«La Unió Liberal i el Centre Catòlic, polaritzadors del teixit associatiu a Granollers (1881-1936).»
Estudis de Granollers i del Vallès Oriental. # 8 / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

297

assoeiatiu
La Uni6 Liberal i el Centre Catolic, polaritzadors del teixit

1985.
Catalunya, 1983 Ed. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, Barcelona,
DIAZ MODAZ, Jose Marfa. Sociologia del anticlericalismo, Ed. Ariel, Barcelona, 1976.
1987.
DUARTE, Angel. EI Republicanisme catala a la fi del segle XIX, Eumo Editorial, Vic,
Estudi rum, 94, Bar
DUOCASTELLA, Rogeli. Actituds i mentalitat religiosa a Granollers, Ed. ISPA,

celona, 1972.

menjador, Edicions La Magrana, Barcelona, 1982.
Maria. "L'assalt de Granollers pels carlins" a Ponimcies, Ed. Centre
d'Estudis de l'Associacio Cultural de Granollers, Granollers, 1984.
Maria i TINTO, Llufs. Ctonice de la Unio Liberal, Granollers, editat per I'Ajuntament

FABREGAS,

Xavier. De la cuina al

FARNES I SARAROLS, Josep

FARNES, Josep

de Granollers, 1981.

FERNANDEZ ALMAGRO, M. Historia politica de la Espana contemporanea, vol. I, II i III Alianza Edi
torial, Madrid, 1968.
FERRER I GUARDIA, Francese. La Escuela Moderna, Ed. Tusquets, Barcelona, 1978/3a.

seva epoce, edita Casal del Mes
FERRER, Maria Teresa i altres. Mestres Montana, el seu treball i la
tre de Granollers, 1986.
la Histaria local, Ed. CEHS,
FONTANA, J. i UCELAY DA CAL, E. Reflexions metodolagiques sobre

Girona, 1985.

catolicisme catala". t'Avenc, 85, se
FRADERA, Josep M. "Entre I'abisme i la realitat: estrateqies del
tembre, 1985, p. 64-74.
elecciones y
FRIAS CORREDOR, Carmen. EI caciquisrno altoaragones durante la Restauracion:
Ed.
Provincial,
Huesca
Zarago
de
Diputacion
1875-1914,
comportamientos politicos en la provincia
za,1987.
de la Diputacio de Barcelona, vol.
GABRIEL, Pere. Entre liberals i conservadors 1880-1898, a Histaria
264-355.
de
1987,
Barcelona,
p.
Ed.
Barcelona,
I,
Diputacio
34-38.
"EI marginament del republicanisme i I'obrerisme", L'Aven9 85, setembre, 1985, p.
catala
a la fi del segle XIX, Ed. Eumo, Vic, 1987.
a
EI
Republicanisme
Praleg
Editora Nacional, Madrid, 1975.
GALLEGO, Jose Andres. La polftica religiosa en Espana 1889-1913,

GARCIA-VILLOSLADA,

Ricardo. Historia de la

vol. V, Ed. BAC, Madrid, 1971.
GARRELL I ALSINA, Amador. La vida d'en Joan
celona, 1930.

temporanea

Iglesia

en

Espana,

a

La

Iglesia

en

la

Espana Con

Gralla, (Un vilata del XIX), Antoni Lopez Ilibreter, Bar

de 1918.
I'opinio publica, Impremta Garrell, desembre
2a edicio.
Granollers, Vila Oberta, Grilfiques Garrell, Granollers, 1981,
Gralla.
EI periodisme a Granollers, Festa Major, 1928, publicacions La

L'Orfeo Granollerr a

GARRELL I ESCORSELL. Esteve. La Festa

Major a

uevee dels anys,

apunts histarics locals, escrits

1914, HMJMG.
expressament per a aquest programa comercial, Impremta Garrell, Granollers,
Ed. Impremta Garrell, 1915.
Granollers, abans i ara. Fets diversos. Festa Major, 1915,

edita Consell Comarcal del
GARRIGA I ANDREU, Joan. EI Valles Oriental. Estudi d'una comarca,
Valles Oriental, 1990.
HOMS I COROMINAS,

Josep.

Inventari de fonts

Ilers, gener de 1987.
IGLESIES I FORT, Josep. Moviment

Grano
demografiques, Arxiu Historic Municipal de

Ed. Aedos,
demogratic de Catalunya a Geografia de Catalunya,

Barcelona, 1958.
de vapor 1869-1913, Ed. Ariel, Barce
IZARD, Miquel. Industrializacion y obrerismo. Las tres clases
1973.
lona,
1984.
JOVER, J.M. EI siglo XIX en Espana. Doce estudios, Ed. Planeta, Barcelona,
Ed. POrtic, Bar
La impremta del meu pare. EI regionalisme ala comarca,
JOSEPH I MAYOL,

Miquel.

celona, 1970.

FERNÁNDEZ GARCIA, Mariano (1999)
«La Unió Liberal i el Centre Catòlic, polaritzadors del teixit associatiu a Granollers (1881-1936).»
Estudis de Granollers i del Vallès Oriental. # 8 / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

298

Estudis

-

8

JUTGLAR, Antoni. Ideologfas y clases en la Espana cometrooteree. II, 1874-1931, Ed. Cuadernos
para el Dialogo, Madrid, 1969.
KELLY, Jim. "Els Pomells de Joventut", L'Aven914, mary 1979, p. 44-49.
LLOBET, Salvador. Granollers. Estudio geografico e hist6rico, Ed. Alpina, Granollers, 1951.
EI Valles a Geografia de Catalunya III, (Sole i Sabaris, L.),
cap. XII, Ed. Aedos, Barcelona, 1968.
MADOZ, P. Diccionario geografico-estadfstico-hist6rico de Espana y sus posesiones de ultramar, Prin
cipat de Catalunya, Ed. Curial, Barcelona, 1986.
MARTIN, Josep Llufs. Dinastics i regionalistes 1898-1913 a Histaria de la Diputaci6 de Barcelona, vol.
II, Ed. Diputacio de Barcelona, Barcelona, 1988, p. 10-35.
MARTINEZ CUADRADO, Miguel. Elecciones y parlidos polfticos en la Espana contemporanea, vol. I
y II, Ed. Taurus, Madrid, 1969.

MARTINEZ

SHAW. Carlos. "t'assistencia

publica

a

la Barcelona moderna",

32-37.

MASPONS,
MASSOT I

Pere. Eis fets del 17 de gener del 1875. Eis car/ins

a

L'Aven9 99, mary

Granollers, mecanografiat HMJMG.

MUNTANER, Josep. L'Esgil�sia catalana al segle XX, Ed. Curial, Barcelona,

Aproximaci6 a

la histaria

religiosa de

la

1986 p.

Catalunya contemporania, Publicacions de

1975.

L'Abadia de Mont

serrat, Barcelona, 1973.
MAYAYO I

ARTAL, Andreu. "Actituds polftiques i control social a la Catalunya de la Restauraci6 (18751923)", L'Aven9109, novembre, 1987, p. 5-6.
EI cooperativisme agrari: un moviment dual, a Actituds
polftiques i control social a la Catalunya de la
Restauraci6 (1875-1923), Ed. Virgil & Pages, Lleida, 1989, p. 209-221.
MAYOL, Albert. Boletfn

de la Escuela Modema. Ensetienze cientffica
y

racional, Tusquets Ed., Bar

celona, 1978.

Aproximaci6

a

la histaria

religiosa

de la

Catalunya contemporania,

Ed. Publicacions de l'Abadia de

Montserrat, 1973.
MIR CURCO, Conxita. Lleida (1890-1936): Caciquisme polftic i lIuita electoral, Ed. Publicacions de I'A
badia de Montserrat, 1985.
Elecciones legislativas en Lf9rida durante la Restauraci6n y la II Republica: Geograffa del voto, Ed.
Fundaci6n Juan March, Madrid, 1980.
Actituds

polftiques

i control social ala

Catalunya

de la Restauraci6

Lleida, 1989.

(1875-1923),

Ed.

Vigili

&

Pages,

MIYARES I MORANTE, Feli. "Granollerins il·lustres de la segona meitat del
segle XIX i primers del
XX", a Ponendee, Centre d'Estudis de l'Associaci6 Cultural de Granollers, 1959.
MOLAS, Isidre. Lliga catalana. Un estudi d'estasiologia, Vall, La Lliga Regionalista: Un parlit catalanista. L'estructura del parlit: la base humana, Ed. 62, Barcelona, 1972-4.
MONES, Jordi; PAGES, Pelai. A I'avantguarda de l'educaci6. Experiencies pedagagiques 1900-1938,
Ed. Departament d'Activitats Culturals de la ETSII B, Barcelona, 1972.
'

MONES, Jordi; SOLA,
mentos para

Pere i

LAzARO,

Luis

Miguel.

Ferrer i Guardia y la

pedagogfa

liberlaria: ele

debate, Ed. icaria, Barcelona, 1977.
MONTAGUD, Artur. "Societats locals", a Pooences, Centre d'Estudis de l'Associaci6 Cultural de Gra
un

nollers, 1984.
NASH, Mary. "La dona moderna del segle XX: la Nova Dona a Catalunya", L'Aven9112, febrer, 1988,
p.7-10.
OLIVE SERRET, Enric. Ferrer i Guardia i L'Escola Modema. L'experiencia pedagagica de I'anarquis
me, Tesina UAB, Dep. d'Historia, curs 1972-73, Mecanografiat.
ono, Rudolf. La santo. Lo racional y 10 irracional en la idea de Dios, Alianza Ed. Madrid, 1980.
PAYNE, Stanley G. EI catolicismo espanol, Ed. Planeta, Barcelona, 1984.
PEGUERO, Nuria; LLAMAS, Maria; MEG lA, Magda; PLAJA, Carles i PASTOR Wenceslao. Granollers

FERNÁNDEZ GARCIA, Mariano (1999)
«La Unió Liberal i el Centre Catòlic, polaritzadors del teixit associatiu a Granollers (1881-1936).»
Estudis de Granollers i del Vallès Oriental. # 8 / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

299

associatiu
La Uni6 Liberal i el Centre Catolic, polaritzadors del teixit

sus escuelas de metodologfa activa 1900-1939, treball per
(nocturn), UAB, 1986-1987, mecanografiatl HMJMG.

y

a

I'assignatura d'bistoria de l'educaci6

cultural a Associa
lolanda. EI paper de les associacions en I'ensenyament i la formaci6
i societat civil a Catalunya, Ed. EI Medol, Tarragona, 1991.
Cultura
cio�s.
una presencia invisible", L'Aven� 112,
PENALVER, Carme. "Les dones ales associacions populars:

PELEGRI,

febrer, 1988, p.

22-25.

del Valles, 1901PLANAS I MARESMA, Jordi. Propietaris organitzats. Estudi de la Cambra Agricola
edita Ajuntament de Granollers, 1991.
del
Valles
Granollers
i
Oriental,
4,
Estudis
de
1935,

BENITEZ,

PUELLES

Manuel de. Secularizaci6n y ensenanza en Espana
Ed.
XXI, Madrid, 1991, p. 191-212.

(1874-1917),

a

Espana

en

Siglo

siglos (1875-1931).
1900 a 1976, Parets
RAMON MARTINEZ, Merce. Bibliografia sobre el Valles Oriental publicada de
del Valles, juny, 1978, mecanografiat HMJMG.
vol. I, II i III, Ed. Diputaci6 de Barcelona,
RIQUER, Borja de. Histaria de la oiputaci6 de Barcelona,
tre dos

Barcelona,

1987-1988.
catalana i el nacionalisme 1898-1904, Edicions

62, Barcelona, 1977.

Lliga regionalista: la burgesia
setembre, 1985, p. 16-33.
"Burgesos, politics i cacics a la Catalunya de la Restauraci6", L'Aven9 85,
1899 a 1909, Ed. Alian
barcelones
de
EI
obrerismo
rosa
de
ROMERO MAURA, Joaquin. La
fuego.
za

Universidad, Madrid, 1989.

rum reg. 1021.
J. M. Josep M. Ruera i Pinart, music, 1900-1988, Mecanografiat, HMJMG,
Ed. Al
SANCHEZ I FARRE. Pere. La lagia Lealtad. Un exemple de ma90neria catalana, (1869-1939),

RyERA,
ta

Fulla, Barcelona,

1985.

Catalunya (1868-1936), Edicions 62, Barcelona, 1990.
SOLA i GUSSINYER, Pere. Educaci6 i moviment lIibertari a Catalunya, Ed. 62, Barcelona,
Ed. Barcelona, 1978, 2a ed.
Las escuelas racionalistas en Cataluna 1909-1931, Tusquets,
La

ma90neria

a

1978.
Ftsnceec Ferrer i Guardia i l'Escola Modema, Ed. Curial, Barcelona,
Els ateneus obrers i la cultura popular
La Magrana, Barcelona, 1978.
"Els Ateneus

a

Catalunya (1900-1939)

a

L'Ateneu

Enciclopedic Popular, Ed.

populars", L'Aven9 9, octubre, 1978, p. 31-35.
Festa i ideologies a Lleida. Interpretacions de la festa

SOLE I MAURI, Belen.
tauraci6,

SUBIRA,

1980.

a

la Lleida de la Res

Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1991.
Ed. Departament de Cultura de la Ge
Joan. La premsa a Granollers 1882-1982, vol I i II,

Catalunya, 1982.
V. Edicions 62, Barcelona, 1988.
TERMES, Josep. Histaria de Catalunya, vol.
neralitat de

1868-1939 a Histaria de Catalunya, vol VI, di
De la Revoluci6 de setembre a la fi de la Guerra Civil
1987.
rigida per Pierre Vilar, Edicions 62, Barcelona,
1987, p. 8-12.
Els ateneus populars: un intent de cultura obrera", L'Aven9104, maig,
nou Hospital-Asil, mecano
TINTO I ESPELT, Lluis. Notes a la premsa local sobre la construcci6 del
4-58.
grafiat HMJMG rum. de registre 995,
sobre Granollers" (vol. 2) Original foto
sobre el Valles Oriental", i "Bibliografia tematica

"Bibliograffa

compost, Granollers, marc, 1990.

TINTO,

Lluis

r FARNES, Josep

Maria. Cronce de La Uni6

Liberal, Granollers,

editat per

l'Ajuntament

de Granollers, 1981.
vol. I i II, Ed. Bruguera, Barcelona, 1966.
TORRENT, J. i TASIS, R. Histaria de la premsa catalana,
de
masas.
Ensayo sobre el porvenir de Espana, Ed. Ariel,
TOVAR, Antonio. Universidad y educaci6n

Barcelona, 1968.

Estado (1898-1931),
TUNON DE LARA, Manuel. La Espana de siglo XX, La quiebra de una forma de
1974.
vol. I i II, Ed. Laia, Barcelona,
cultura i polftica en I'etapa republicana
UCELAY DA CAL, Enric. La Catalunya populista. Imatge,

FERNÁNDEZ GARCIA, Mariano (1999)
«La Unió Liberal i el Centre Catòlic, polaritzadors del teixit associatiu a Granollers (1881-1936).»
Estudis de Granollers i del Vallès Oriental. # 8 / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

300

Estudis

8

-

1931-1939, Ed. Magrana, Barcelona, 1982.
La

Diputaci6 i la Mancomunitat 1914-1923 a Historia de la Diputaci6 de Barcelona, vol. II, Ed.
cio de Barcelona, Barcelona, 1988, p. 36-177.
VARELA, Santiago. La perspectiva hist6rica a EI proceso electoral, Ed. Labor, Politeia,

Diputa

Barcelona,

1977.

VILA, Pau. EI Valles. Assaig geografic, Imp. La Iberica, Barcelona, 1930, p. 28-31.
VILAR, Pierre. La Guerra Civil espanola (introduccio), Ed. Grijalbo, Barcelona, 1986.

VINALLONGA I BORRELL,
aries"

a

Jaume. "Pinceladas sobre la

Valles, 2016, 28-1-1974.

religiosidad

de estos ultimos treinta y cinco

"EI Catolicismo

granollerense desde 1900", a Valles,30-VII-1950.
VOVELLE, Michel. Ideologfas y mentalidades, Ed. Ariel, Barcelona, 1985.
YANINI MONTES, Alicia.EI caciquisme, Ed. lnsfitucio Alfons el
Maqnanrn, Dip.

Provo de

1984.

YETANO, Ana. La enserenze religiosa
Barcelona, 1987.
"A la

conquesta

de la societat

burgesa.

en

la

Espana

L'educacio

de la Restauraci6n

com a

18-25.

(1900-1920),

Ed.

Valencia,

Anthropos,

apostolat", L'Aveny, 96, setembre, 1986,

p.

Fons documentals consultades
Arxiu Historic

Municipal de Granollers
Municipal Josep Mora de Granollers
Parroquial de Sant Esteve de Granollers

Hemeroteca
Arxiu

Arxiu d 'Associacions del Govern Civil de Barcelona

Biblioteca Episcopal de Barcelona
Centre de Docurnentacio d'Historia Local,

Departament d'Hstorla Moderna i Contemporimia,

sitat Autbnoma de Barcelona
Arxiu de la familia Maspons i
Barbany. Sta. Eulalia de
Arxiu de la familia Garrell iSoto, Granollers

Univer

Honcana

Entrevista amb Amador Garrell iSoto, el 20 de maig de 1988 i el 5 de
juny de 1990
Entrevista amb Ferran Salamero, el 13 de desembre de 1989
Entrevista amb Josep Oriol Montana i Tuset, el27 de setembre de 1990
Entrevista amb Ramon Munne i Coli, I'octubre de 1990
Entrevista amb Josep Garrell iSoto, gravada en video per
Agustf Corominas per encarrec de
tament de Granollers

FERNÁNDEZ GARCIA, Mariano (1999)
«La Unió Liberal i el Centre Catòlic, polaritzadors del teixit associatiu a Granollers (1881-1936).»
Estudis de Granollers i del Vallès Oriental. # 8 / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

l'Ajun

FERNÁNDEZ GARCIA, Mariano (1999)
«La Unió Liberal i el Centre Catòlic, polaritzadors del teixit associatiu a Granollers (1881-1936).»
Estudis de Granollers i del Vallès Oriental. # 8 / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

FERNÁNDEZ GARCIA, Mariano (1999)
«La Unió Liberal i el Centre Catòlic, polaritzadors del teixit associatiu a Granollers (1881-1936).»
Estudis de Granollers i del Vallès Oriental. # 8 / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

