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Índex d’acrònims.

acrònims              noms sencers

AAPM: Associació d’Agricultors del Partit de Manresa.

AB: Ateneu Barcelonès.

AC: Ateneu Català.

ACEC: Associació Catalanista d’Excursions Científiques.

AFTN: Arxiu del Foment del Treball Nacional.

AGFOM: Antic Gremi de Fabricants d’Olesa de Montserrat.

AJLB: Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Barcelona.

ALC: Ateneu Lliure de Catalunya.

AM: Ateneo de Madrid.

AME: Asociación Marítima Española.

AMLJ: Academia Matritense de Legislación y Jurisprudencia.

ANC: Asociación Nacional de Contribuyentes.

ANCB: Associació de Naviliers i Consignataris de Barcelona.

APFUBZE: Associació de Propietaris de Finques Urbanes de Barcelona i de la seva Zona d’Eixample.

APFUMZE: Asociación de Propietarios de Fincas Urbanas de Madrid y de su Zona de Ensanche.

APRV: Associació de Propietaris Rurals del Vallès.

ARAA Asociación para la Reforma de los Aranceles de Aduanas.
BB: Banc de Barcelona.

BC: Banco de Castilla.

BCA: Banco de Cataluña.

BE: Banco de España.

BEH: Banco Español de La Habana.

BHC: Banco Hispano-Colonial.

BHE: Banco Hipotecario Español.

BMVB: Biblioteca-Museu Víctor Balaguer.

BPU: Banco Peninsular Ultramarino.

BU: Banco Universal.
BVC: Banco Vitalicio de Cataluña.
CAA: Consejo de Aduanas y Aranceles.
CAB: Col·legi d’Advocats (de Barcelona); actualment, Col·legi Oficial d’Advocats (de Barcelona).
CAC: Centre Agronòmic Català.

CAMSB: Col·legi de l’Art Major de la Seda de Barcelona.

CC: Centre Català.

CCA: Canal de Cataluña y Aragón.

CCB: Círculo Constitucional de Barcelona.

CCDF: Comisión Central de Defensa contra la Filoxera.

CCG: Comité Conservador de Gerona.

CCHBFF: Compañía de los Caminos de Hierro de Barcelona a Francia por Figueras.

CCL: Círculo Constitucional-Liberal.

CCLB: Círculo Conservador-Liberal de Barcelona.

CCLBA: Comité Conservador-Liberal de Barcelona.

CCM: Círculo Constitucional de Madrid.

CCNB: Cambra de Comerç i Navegació de Barcelona.

CCP: Comitès Constitucionals Progressistes.

CCPB: Comité Constitucional de la Provincia de Barcelona.

CCPM: Comité Constitucional de la Provincia de Madrid.

CCPT: Comité Conservador de la Provincia de Tarragona.

CCUDIL: Comissió dels Centres Units en Defensa de la Indústria Llanera.

CE: La Carbonera Española.

CEFE: Compañía Española de Ferrocarriles Económicos.
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acrònims              noms sencers

CFECP: Compañía del Ferrocarril Económico de Cervera a Pons.

CFA: Compañía de los Ferrocarriles Andaluces.

CFAGL: Compañía de los Ferro-carriles de Asturias, Galicia y León.

CFDMZB: Compañía de los Ferrocarriles Directos de Madrid y Zaragoza a Barcelona

CFEIM: Compañía del Ferrocarril Económico de Igualada a Martorell.

CFLRT: Compañía de los Ferrocarriles de Lérida a Reus y Tarragona.

CFTMB: Compañía de los Ferrocarriles de Tarragona a Martorell y Barcelona.

CFTPC: Compañía del Ferrocarril Trasversal 3 del Principado de Cataluña.

CFVZSCR: Compañía del Ferrocarril de Val de Zafán a San Carlos de la Rápita.

CFZPB: Compañía de los Ferrocarriles de Zaragoza a Pamplona y Barcelona.

CGC: Comisión General de Codificación.

CGF: Crédito General de Ferrocarriles.

CGTB: Compañía General de Tabacos de Filipinas.

CHM: Crédito Hipotecario Mercantil.

CHUB: Círculo Hispano-Ultramarino de Barcelona.

CIC: Centre Industrial de Catalunya.

CIMG: Centre Industrial i Mercantil de Girona.

CIS: Centre Industrial de Sabadell.

CJMB: Cercle de la Joventud Mercantil de Barcelona.

CL: Cercle del Liceu.

CLB: Círculo Liberal de Barcelona.

CLDPB: Comité Liberal Dinástico de la Provincia de Barcelona.
CM: Crédito Mercantil.
CME: La Carbonera Metalúrgica Española.

CPE: Centro Proteccionista Español.

CPFB: Comité Provincial Fusionista de Barcelona.

CPM: Centro Proteccionista de Madrid.

CRT: Compañía Reusense de Tranvías.

CSAIC: Consejo Superior de Agricultura, Industria y Comercio.

CT: Compañía Trasatlántica.

CUMB: Cercle de la Unió Mercantil de Barcelona.

CUMM: Círculo de la Unión Mercantil de Madrid.

DC: Diputació Catalana.

DSC: Diario de las sesiones de las Cortes. Congreso de los Diputados.

DSS: Diario de las sesiones de las Cortes. Senado.

EI: La España Industrial.

FCA: Ferrocarriles Carboníferos de Aragón.

FCC: Ferrocarril Central de Cataluña.

FCMCZOV: Ferrocarril de Medina del Campo a Zamora y de Orense a Vigo.

FELSA: Ferrocarriles Económicos de La Selva y Ampurdán.

FI: Foment Industrial.

FLG: Ferrocarril de Langreo a Gijón.

FMCM: Ferrocarril de Mollet a Caldas de Montbuy.

FMCP: Ferrocarril de Madrid a Cáceres y Portugal.

FMB: Ferrocarril y Minas de Berga.

FMSJA: Ferrocarril y Minas de San Juan de las Abadesas.

FPE: Foment de la Producció Espanyola.

FPN: Foment de la Producció Nacional.

FSB: Ferrocarril de Sarriá a Barcelona.

FSFTO: Ferrocarril de San Feliu de Torelló a Olot.

FTN: Foment del Treball Nacional.

                                                     
  3. Veure nota 1.
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acrònims              noms sencers

FVVB: Ferrocarril de Valls y Villanueva a Barcelona.

GFA: Gremi de Fabricants d’Alcoi.

GFS: Gremi de Fabricants de Sabadell.

IACSI: Institut Agrícola Català de Sant Isidre.

IFTN: Institut de Foment del Treball Nacional.
IIC: Institut Industrial de Catalunya.
IIS: Institut Industrial de Sabadell.

IIT: Institut Industrial de Terrassa.

ILD: Izquierda Liberal Dinástica.

IMCIA: Institut Mataronès del Comerç, de la Indústria i de les Arts.

JAV: Junta de Aranceles y Valoraciones.

JCA: Junta Consultiva de Aranceles.

JCAV: Junta Consultiva de Aranceles y Valoraciones.

JCCCP: Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos.

JDPISC: Junta de Defensa de la Producció i Indústries Sureres de Catalunya.

JFB: Junta de Fábricas de Béjar.

JOPB: Junta d’Obres del Port de Barcelona.

JPAICB: Junta Provincial d’Agricultura, Indústria i Comerç de Barcelona.

JPAICT: Junta Provincial d’Agricultura, Indústria i Comerç de Tarragona.

JPEEB: Junta de Propietaris de l’Esquerra de l’Eixample de Barcelona.

LA: Liga Agraria.

LCC: Liga de Contribuyentes de Cádiz.

LCM: Liga de Contribuyentes de Madrid.

LN: Liga Nacional.

LNC: Liga Nacional de Contribuyentes.

LOS: Liga de Orden Social.

LP: La Previsión.

MFC: Material para Ferrocarriles y Construcciones.

MTM: La Maquinista Terrestre y Marítima.

MZA: Compañía de los Ferrocarriles Madrid-Zaragoza-Alicante.

Norte: Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España.

PC: Partit Constitucional.

PD: Partit Demòcrata (o Possibilista).

PDM: Partit Demòcrata Monàrquic.

PDP: Partit Democràtic-Progressista.

PL: Partit Liberal.

PLC: Partit Liberal Conservador (o Partit Conservador).

PLF: Partit Liberal Fusionista.

PLR: Partit Liberal-Reformista.

PM: Partit Moderat.

PPD: Partit Progressista-Democràtic.

PPR: Partit Progressista.

PR: Partit Radical.

RABLB: Reial Academia de Bones Lletres de Barcelona.

RCCRE: Real Compañía de Canalización y Riegos del Ebro.

RD: Reial Decret.

RO: Reial Ordre.

SATBCSA: Sociedad Anónima Tranvía de Barcelona al Clot y San Andrés.

SATFEB: Sociedad Anónima de Tranvías y Ferrocarriles Económicos de Barcelona.

SC: Sector Centralista.

SCD: Sociedad de Crédito y Docks.

SCGC: Sociedad Catalana General del Crédito.

SCM: Sociedad Crédito Marítimo.
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acrònims              noms sencers

SCU: Sociedad Canal de Urgel.

SEAPL: Societat Econòmica d’Amics del País de Lleida.

SEBAP: Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País.

SEGAP: Societat Econòmica Gironina d’Amics del País.

SEGRAP: Societat Econòmica Gracienca d’Amics del País.

SEMAP: Sociedad Ecómica Matritense de Amigos del País.

SFAVT: Sociedad de los Ferrocarriles de Almansa a Valencia y Tarragona.

SFEBL: Sociedad de los Ferrocarriles Económicos del Bajo Llobregat.

SFPC: Sociedad del Ferro-carril del Pirineo Central.

SGB: Sindicat Gremial de Barcelona.

SPDTPN: Sociedad Protectora y Defensora del Trabajo y de la Producción Nacional.

TBA: Tranvía del Bajo Ampurdán.

TBF: Compañía de los Ferrocarriles de Tarragona a Barcelona y Francia.

TFEMB: Tranvía o Ferrocarril Económico de Manresa a Berga.

UAB: Universitat Autònoma de Barcelona.

UB: Universitat de Barcelona.

UCM: Universidad Central de Madrid.
UBCP: Unió Barcelonesa de les Classes Productores.
UC: Unión Católica.

UCCLEB: Unió de Corporacions Científiques, Literàries i Econòmiques de Barcelona.

UFMB: Unió Fabril i Mercantil de Barcelona.

UL: Unión Liberal.

ULE: Unión Lanera Española.

UPUBZE: Unió de la Propietat Urbana de Barcelona i la seva Zona d’Eixample.

VCA: La Vitícola de la Corona de Aragón.
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Índex de títols nobiliaris amb les seves equivalències4.

títols nobiliaris   nom i cognoms

Abrantes, duc de: Ángel María Carvajal y Téllez Girón.

Águila Real, marquès d’: Juan Antonio Iranzo y Ferrer.

Aguilar, marquès d’: Joaquim Escrivà de Romaní i Fernández de Córdoba.

Álava, marquès d’: Julián Zulueta y Amondo.

Alba, duc d’: Santiago Luís Rafael Fitz-James Stuart (fins 1881).

Carlos María Fitz-James Stuart y Portocarrero (des de 1881).

Alella, marquès de: Camil Fabra i Fontanils (des de 1889).

Alhama, marquès de: Tomás de Ligués y Bardají.

Almenara Alta, duc de: Josep Maria Martorell i Fivaller.

Almina, comte de: Melchor Sangro y Rueda (al període analitzat i per cessió del seu

sogre, Antoni Ros de Olano i Perpiñá, que fa servir el títol de

marquès de Guad-el-Jelú).

Almaraz, comte de: Francisco de Paula Retortillo.

Almodóvar, comte d’: Ildefonso Díez de Rivera y Valeriola.

Almodóvar del Río, duc d’: Juan Manuel Sánchez y Gutiérrez.

Baena, duc de: José Ruíz Arana y Saavedra.

Bailén, duc de: Eduardo de Carondelet y Donato.

Balazote, comte de: Fernando Díaz de Mendoza y Valcárcel.

Bañuelos, comte de: Miquel dels Sants Bañuelos i Traval.

Baroja, marquès de: José Lemery.

Barzanallana, marquès de: Manuel García Barzanallana.

Bedmar, marquès de: Manuel Antonio Acuña y Dewite.

Benahabis, comte de: Ricardo Heredia y Livermore.

Benajemí, marquès de: Juan de Dios Bermuy y Jiménez de Coca.

Bendaña, marquès de: Tomás Pineiro y Aguilar.

Benzú, marquès de: Manel Gasset i Mercader.

Bernar, comte de: Emilio Bernar Prieto Rodríguez y Fernández.

Bétera, vescomte de: Pascual Dasi i Puigmoltó.

Bogaraya, marquès de: Gonzalo Saavedra y Cueto.

Cáceres, marquès de: Vicente Noguera y Sotolongo.

Campo, marquès de: José Campo.

Campo-Grande, vescomte de Plácido Jove y Hévia.

Campo Sagrado, marquès de: José Bernaldo  de Quirós.

Camps de Mata, marquès de: Pelagi de Camps i de Mata (des de 1878).

Canga Argüelles, comte de: José Canga Argüelles.

Cantillana, comte de: Juan Antonio Ponce de León y Caro.

Casa Brusi, marquès de: Antoni Brusi i Mataró.

Casa de Rubianes, senyor de la: Jacobo Ozores y Mosquera .

Casa-Galindo, comte de: Andrés Lasso de la Vega y Quintanilla.

Casa-Jiménez, marquès de: Carlos Jiménez Gotall.

Casa-Pombo, marquès de: Juan Pombo.

Casa-Valencia, comte de: Emilio Alcalá-Galiano y Valencia.

Casal, comte de: Guillem Escrivà de Romaní i Dusay.

Casp, comte de: Eulogi Despujol i Dusay.

                                                     
  4. Molts dels personatges que apareixen en aquest índex, acumulen més d’un títol nobiliari. En aquests casos, s’esmenta sols
el títol que utilitzen en primer lloc i amb el que se’ls designa habitualment. Únicament s’esmenta més d’un títol per a un mateix
personatge, quan apareix dins de la redacció de la tesi fent-ne servir més d’un. S’esmenta entre parèntesi les dates d’inici o fi
d’utilització d’un títol en dos casos: 1) quan apareix a la redacció més d’un titular, 2) quan apareix un personatge pel seu nom i
cognoms abans de prendre possessió d’un títol.
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Cayo del Rey, marquès de: Justo San Miguel Barona.

Cenia, marquès de la: Fernando Cotoner Chacón.

Cheste, comte de: Juan de la Pezuela y Ceballos (utilitza el títol de marquès de la

Pezuela).

Ciutadilla, marquès de: Ramon Maria de Sentmenat i Despujol (també marquès de

Sentmenat a partir de 1884).

Coello, comte de: Diego Coello de Portugal y Quesada.

Comillas, marquès de: Antonio López y López (fins 1883).

Claudio López Bru (des de 1883).

Covadonga, baró de: Ramón Valdés y Mon.

Corvera, marquès de: Rafael de Bustos y Castilla.

Cuatro Torres: veure Quatre Torres.

Cusano, marquès de: Felipe Juez Sarmiento.

Dènia, duc de: Luís de León y Cataumbert (des de 1894).

Diana, marquès de: Joan Antoni Soler i Morell.

Encina, comte de la: Manuel Perez Aloe  y Elías.

Esteban Collantes, comte de: Saturnino Esteban Collantes y Miquel (des de 1884).

Estella, marquès de: Fernando Primo de Rivera.

Fernan Núñez, duc de: Manuel Falcó y D’Adda.

Fernandina, comte de: José María de Herrera y Gago.

Foxà, comte de: Enric de Foixà i de Bassols.

Francos, marquès de: León López Francos.

Fuentefiel, marquès de: José Ignacio Echevarría.

Galarza, comte de: Vicente de Galarza (des de 1881).

Gavía, comte de: Pedro Losada y Gutiérrez de los Ríos.

Goicoerrotea, marquès de: Francisco Goicoerrotea y Dávalos (fins 1878).

Ramón Goicoerrotea y Montoro (des de 1878).

Granada de Egea, duc de: Francisco Javier Azlor de Aragón e Idiaquez.

Guad-el-Jelú, marquès de: Antoni Ros de Olano i Perpiñá.

Guadalcázar, marquès de: Fernando Alfonso de Soussa de Portugal.

Guadalest, marquès de: Fernando de Arteaga y Silva.

Guaqui, comte de: José Manuel de Goyeneche y Gamio.

Guadiario, marquès de: Carlos Larios y Martínez.

Guendulain, comte de: Joaquín Ignacio Mencos y Manso de Zúñiga.

Habana, marquès de la: José Gutierrez de la Concha.

Heredia, marquès de: Narciso Heredia y Heredia.

Irún, marquès d’: Manuel de la Serna y Hernández Pinzón.

Javal-Quinto, marquès de: Pedro Alcántara Téllez Girón Fernández Santillán.

Larios, marquès de: Manuel Larios y Larios.

Luque, marquès de: Federico Luque de Velázquez.

Maceda, comte de: Baltasar Losada y Miranda.

Magaz, marquès de: Juan Magaz y Jaime (des de 1894).

Maldà, baró de: Josep de Carcer.

Malpica, marquès de: Fernando Fernández de Córdova.

Manzanera, vescomte de: Isidoro de Hoyos.

Marianao, marquès de: Salvador Samà i Torrents.

Medinasidonia, duc de: José Álvarez de Toledo de Silva.

Mirasol, marquès de: Gonzalo Palavicino y de Ibarrola.

Miravalles, marquès de: Genaro de Quesada.

Molins, marquès de: Mariano Roca de Togores.

Monistrol, marquès de: Josep Maria Escrivà de Romaní i Dusay.

Monsalud, marquès de: Carlos José Solano de San Pelayo.

Montarco, comte de: Eduardo de Rojas y Alonso.
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Montoliu, marquès de: Plàcid Maria de Montoliu i de Sarriera.

Mont-Roig, marquès de: Antoni Ferratges (des de 1887).

Mudela, marquès de: Francisco de las Rivas Urtiaga.

Muguiro, comte de: Germín Muguiro y Azcárate.

Muros, marquès de: Constantino Fernández Vallín.

Novaliches, marquès de: Manuel Pavía y Lazy.

Oricaín, comte de: José Reina y Frías (des de 1884).

Orovio, marquès de: Manuel de Orovio.

Osuna, duc d’: Mariano Téllez Girón.

Pallares, comte de: Manuel Vázquez de Parga.

Palmerola, marquès de: Ignasi Maria Despujol i Dusay (fins 1882).

Ignasi Maria Despujol i Chaves (a partir de 1882).

Pazo de la Merced, marquès de: José Elduayen.

Peña-Plata, marquès de: Ramón Blanco.

Peñaflor, marquès de: Juan Bautista Pérez de Barradas y Bernuy.

Peralada, comte de: Tomàs de Rocabertí de Dàmeto i Veri.

Perales (o Perales del Río), marquès de: Manuel Fernández Durán y Pando.

Pezuela, marquès de la: Juan de la Pezuela y Ceballos (també comte de Cheste).

Pickman, marquès de: Carlos Pickman y Jones (fins 1883).

Ricardo Pickman y Pickman (a partir de 1883).

Pidal, marquès de: Luís Pidal y Mon.

Pinohermoso, comte de: Juan Roca de Togores.

Puñonrostro, comte de: Francisco Javier  Arias Dávila Matheu.

Quatre Torres, baró de les: Carles de Morenes i de Tord.

Rascón, comte de: Juan Antonio Rascón.

Reinosa, marquès de: Fernando Calderón Collantes.

Retortillo, marquès de: José Luís Retortillo.

Riscal, marquès de: Camilo Hurtado de Amézaga.

Rius, comte de: Marià Rius i Montaner.

Rivas, duc de: Enrique Ramírez de Saavedra y Cueto.

Romera, comte de la: Dionisio López Roberts.

Rubalcava, marquès de: Joaquín Gutiérrez de Rubalcava.

Salamanca, marquès de: José de Salamanca.

Salillas, baró de: Francisco de Pedro y Mongullan.

Sallent, comte de: José Cotoner y Allende Salazar.

Samà (o Casa Samà), marquès de: Antoni Samà i Urgellés.

San Carlos, marquès de: Cayo Quiñones y León.

San Eduardo, marquès de: Eduardo Basave y Rodríguez de Alburquerque.

San Lorenzo, duc de: Lorenzo José Fernández de Villavicencio Corral y Cañas

San Román, marquès de: Eduardo [o Fernando] Fernández San Román.

Santa Coloma, comte de: Hipólito de Queralt y Bernardo de Quirós.

Santa Cruz de Mudela, marquès de: Francisco de Borja Bazán y Silva.

Santa Marina, marquès de: Zapatero Navas, Juan.

Santoña, duc de: Juan Manuel Manzanedo y González.

Sardoal, marquès de: Ángel Carvajal y Fernández de Córdova.

Sentmenat, marquès de: Joaquim Gassol i Sentmenat i de Vilallonga (fins 1884).

Ramon Maria de Sentmenat i Despujol (des de 1884; anteriorment

feia servir el títol de marquès de Ciutadilla)

Seoane, marquès de: Juan Antonio Seoane.

Serrallo, comte del: Echagüe Bermigham, Rafael.

Sexto, duc de: José Osorio y Silva Zayas Téllez Girón.

Sierra-Bullones, marquès de: Juan de Zavala y de la Puente.

Solferino, duc de: Manel de Llansà i Pignatelli.
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Somosancho, marquès de: Andrés Caballero y Rozas.

Tejada de Valdosera, comte de: Manuel Aguirre de Tejada.

Tetuán, duc de: Carlos O’Donell.

Toreno, comte de: Francisco de Borja Queipo de Llano.

Torneros, marquès de: Francisco Caballero y Rozas.

Torre, duc de la: Francisco Serrano y Domínguez.

Torre-Mata, comte de: Francesc de Mata i Alós.

Torreánaz, comte de: Luís María de la Torre.

Torrecilla, marquès de: Narciso Salabert y Pinedo.

Torregrossa, comte de: Jaume Nuet i Mingell.

Torrelavega, marquès de: Francisco de Ceballos y Vargas.

Torrepando, comte de: Juan Bautista de la Torre.

Torres Cabrera, comte de: Ricardo Martel y Fernández de Córdova.

Torres de la Pressa, marquès de las: José Lorenzo Lasso de la Vega y Quintanilla.

Ucena, duc d’: Francisco de Borja Téllez Girón Fernández Santillán.

Urbassa, comte de: Fausto Saavedra y Cueto.

Urquijo, marquès d’: Estanislao Urquijo y Landaluce (fins 1889).

Juan Manuel Urquijo y Urrutia (des de 1889).

Valdeterrazo, marquès de: Ulpiano González Olañeta.

Valdeiglesias, marquès de: José Ignacio Escobar.

Valmaseda, comte de: Blas de Villate y la Hera.

Valmediano, marquès de: Andrés Avelino María de Artega Silva.

Vega de Armijo, marquès de: Antonio Aguilar y Correa.

Veragua, duc de la: Cristóbal Colón de la Cerda.

Viana, marquès de: Teobaldo Saavedra y Cueto.

Victoria, duc de la: Baldomero Espartero (fins 1879).

Cipriano Segundo Montesino (des de 1879).

Victoria de las Tunas, marquès de la: Luís Prendergast.

Viesca de la Sierra, marquès de: Federico de la Viesca.

Vilches, comte de: Gonzalo José de Vilches.

Villa de Miranda, vescomte de: Ángel Fernández de Liencres y Herrera.

Villahermosa, duc de: Marcelino Aragón Azlor.

Villalobar, marquès de: Ramiro Saavedra y Cueto.

Villamejor, marquès de: Ignacio Figueroa.

Villanueva de Perales, comte de: Antonio Fernández Durán y Bernaldo de Quirós.

Villardompardo, comte de: Miguel Carranza.

Vinent, marquès de: Antonio Vinent y Vives.

Xiquena, comte de: José Álvarez de Toledo  y Acuña.
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Introducció.

1. Antecedents de la tesi.

Els orígens d’aquesta tesi doctoral es troben al cicle de tres cursos de doctorat, impartits
pel Dr. Nazario González, al Departament d’Història Moderna i Contemporània de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) entre 1985 i 1988, i dedicats monogràficament a
l’estudi dels diputats catalans entre 1820 i 19231.

Els objectius d’aquest cicle eren, a grans trets:

a) Delimitar el grup de diputats catalans de cada període de Corts, tot recercant-ne
aspectes biogràfics nous que permetessin fixar llur composició sòcioprofessional, grau
d’exercici directe del càrrec per part de les elits econòmiques i adscripció a famílies
polítiques.

b) Analitzar quins eren els grans temes que centraven llurs intervencions al Congrés.
c) Veure l’especificitat dels comportaments d’aquest grup català dins del context

espanyol, cercant especialment actituds d’un primer catalanisme polític, anterior a la
seva aparició en forma organitzada.

En el curs acadèmic de 1986-1987, i ja en el marc del nou pla d’estudis de tercer cicle i
dels nous programes de doctorat organitzats pel Departament2, vaig analitzar el període
liberal de 1881-1884. D’aquella primera aproximació al tema, en destacaria alguns grans
eixos:

a) Dins del grup de diputats catalans, apareixia una significativa representació dels
sectors econòmics predominants a la Catalunya de l’època.

b) El tema central de les seves intervencions al Congrés, era la lluita contra les diverses
mesures de rebaixa dels aranzels impulsades pel Govern Sagasta. Al seu costat,
apareixen altres treballs parlamentaris, potser menys vistosos, lligats a sectors
econòmics catalans demandants de mesures legislatives concretes, sobretot les
companyies ferroviàries amb traçat per Catalunya.

c) El grup de diputats catalans presentava una especificitat molt notable dins del context
parlamentari espanyol, especialment pel que fa als grans afers de política aranzelària.

d) Víctor Balaguer i Cirera es perfilava com el polític català més influent del moment.

Molt relacionada amb el seminari del professor González, cal esmentar també
l’assignatura de tercer cicle del mateix Departament i curs acadèmic Poder polític, eleccions i
caciquisme a Catalunya, 1875-1923, impartida pels professors Enric Ucelay Da Cal, Pere
Gabriel i Borja de Riquer.

A partir d’aquells primers resultats, vaig plantejar un treball d’investigació de 9 crèdits
(1989), que incloïa les Corts de 1884-1886 (que tanquen les seves sessions el gener de
1886 i que cal no confondre amb la legislatura de 1886, primera del període liberal de Corts
de 1886-90) i també l’anàlisi dels senadors catalans, fins aleshores absents de la investigació
i que completaven una visió de conjunt dels parlamentaris catalans3. La idea central d’aquest

                                                     
  1. Sobre aquest cicle, veure GONZÁLEZ, Nazario (ed.): Los diputados catalanes en el Congreso Español 1893-1923 *** Els
diputats catalans en el Congrés Espanyol 1893-1923. Per a una referència completa de cadascuna de les obres de la
bibliografia esmentada, veure l’apartat de “Fonts i bibliografia comentada”.
  2. Catalunya contemporània: una perspectiva d’història local i Estat i Nació. Posteriorment, ambdós programes es varen
fusionar en un de sol, amb el nom del segon i, encara, aquest ha estat adaptat més recentment a un nou programa: Història
comparada social, política i cultural.
  3. PALOMAS I MONCHOLÍ, Joan: Els parlamentaris catalans i la lluita pel proteccionisme (1881-1885).
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treball, era encetar una primera aproximació a aquest rerefons econòmic de l’activitat dels
parlamentaris catalans, concretat en la seva relació amb les grans corporacions
econòmiques catalanes demandants d’accions legislatives de defensa dels seus interessos.

La intenció d’aquest treball va ser també deixar per a una futura tesi doctoral l’altre gran
aspecte que completaria una visió de conjunt d’aquest rerefons: la relació entre els
parlamentaris catalans i el món dels negocis a Catalunya demandant igualment d’accions
legislatives relacionades amb els seus interessos.

La present tesi doctoral, doncs, agafa ambdós nivells d’actuació —les corporacions
econòmiques i el món dels negocis— i eixampla el marc cronològic analitzat cap els anys
anteriors, concretament fins 1876, any en què s’obren les primeres Corts de la Restauració.

D’altra banda, en el context d’aquest cicle de doctorat dedicat als diputats catalans, han
aparegut o estan en vies d’aparició diversos treballs d’investigació i tesis doctorals que
analitzen d’altres aspectes i d’altres períodes relacionats amb ells. Amb els seus autors he
intercanviat informacions i opinions, tant durant els cursos de doctorat com després. Aquests
són els seus títols:

-CIVERA GUERRERO, Ángeles: Las elecciones legislativas en Barcelona capital, 1875-
1899. Tesi doctoral, 1992.

-GUSTEMS TORRENT, Antoni: Les eleccions provincials a Girona, 1875-1923. Tesi doctoral,
1995.

-BRAVO SAN JOSÉ, Montserrat: Los parlamentarios catalanes y la polémica arancelaria
(1886-1890). Treball d’invetigació de 9 crèdits, 1989.

-MARTÍ I VALLVERDÚ, Josep: Josep Roig i Bergadà (1864-1937). Un liberal social i
autonomista. Treball d’investigació de 6 crèdits, 1989.

-PLANS I CAMPDERRÓS, M. Lourdes: Els 93 parlamentaris catalans a les Corts espanyoles
(1844-1853): una aportació a la classe política catalana contemporània a través de les
seves 93 biografies. Treball d’investigació de 3 crèdits, en preparació. Els parlamentaris
catalans (1844-1853), projecte de tesi doctoral.

Per la meva banda, la continuïtat de la present tesi doctoral ha d’anar en la direcció de
l’estudi de la classe política catalana del dinou: biografies, comportaments polítics i partits a
Catalunya.

2. Orientacions i hipòtesis de treball.

2.1. Delimitació del tema.

Crec que en plantejar una investigació sobre els parlamentaris catalans d’aquests anys,
hi pot haver més d’una manera d’enfocar la qüestió. Una possible orientació de treball seria
centrar la investigació en la dimensió més política dels parlamentaris: estudi dels partits a
Catalunya, eleccions, entramat caciquista, articulació del torn de partits a nivell local i
intervencions generals a les Corts. No obstant —i seguint les orientacions ja esmentades al
treball d’investigació de 9 crèdits4— he escollit abordar el tema des de la vessant de les
connexions entre el grup de parlamentaris i l’entramat econòmic que l’envolta i del que, en
bona mesura, n’és portaveu a les Corts.

                                                     
  4. PALOMAS: Els parlamentaris ..., p.10.
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Com ja s’ha apuntat anteriorment, dins de l’estudi d’aquest rerefons econòmic, encara
podríem delimitar dos grans apartats. En primer lloc, hi ha una dimensió col·lectiva,
concretada en la defensa a les Corts d’un seguit de demandes provinents de
l’associacionisme català d’interessos econòmics, la més visible de les quals, però no pas
l’única, és la lluita pel proteccionisme aranzelari. I en segon lloc, n’hi ha una altra d’individual
o de grup reduït, en la tramitació d’afers d’interès empresarial, que té una dimensió
parlamentària menor o, com a mínim, menys visible. La suma d’ambdues dimensions ha de
permetre comprendre millor per què la classe econòmicament dominant a Catalunya sovint
opta per una representació personal i directa a les Corts.

Cal afegir que la defensa del proteccionisme aranzelari pren, si més no en aquests
primers anys de la Restauració, un protagonisme tan gran en la vida catalana, que actua com
a element vertebrador respecte molts dels possibles temes d’investigació del període.

Així doncs, podem parlar de tres grans objectes d’estudi en el present treball: el grup de
parlamentaris catalans, les grans associacions econòmiques catalanes demandants
d’accions legislatives de defensa dels seus interessos de grup, i el món dels negocis a
Catalunya demandant també d’accions legislatives relacionades amb els seus interessos. La
intersecció entre el primer i els altres dos és l’objectiu central d’aquesta tesi. Pretenc, doncs,
incidir especialment en la recerca del complex entramat d’interessos econòmics que envolta
el grup de parlamentaris catalans i en l’anàlisi de com aquest influeix en la seva activitat
política i parlamentària.

Cal dir que al costat d’aquests dos grans blocs de sectors demandants, n’hi hauria un
tercer, de vegades imbrincat amb els altres, com és l’administració local, igualment
necessitada de recòrrer sovint a intermediaris polítics per arrencar a l’administració central
mesures concretes relacionades amb el seu àmbit d’actuació. I advertir que aquest tercer
bloc no entra dins dels objectius centrals de la tesi.

Un cop feta aquesta delimitació del tema, cal advertir que molts dels grans temes polítics
plantejats a les Corts durant aquests anys, rebran sols un tractament referencial, quedant
subordinats al tema central de la tesi.

2.2. Delimitació del període.

Un altre aspecte en el que convé insistir, és en el de la fixació del període estudiat, amb
1876 i 1885 (gener de 1886, de fet) com a talls cronològics.

1876 no necessita de gaire explicació: ha hagut importants canvis polítics en els anys
immediatament anteriors5 i és el punt de sortida d’unes Corts que enceten un període nou,
amb una personalitat prou definida, una nova Constitució, una recomposició del Senat i una
activitat legislativa important. 1885, en canvi, sí necessita d’algunes precisions.

Si consideréssim els tres grans blocs a analitzar –classe política, corporacions
econòmiques i món empresarial- i penséssim en una història autònoma de cadascun d’ells,
l’any de 1885 potser no tindria una significació tan clara, llevat, és clar, que en ell es produeix
la mort d’Alfons XII i que, per tant, el període estudiat es correspon amb el seu regnat amb
Corts obertes. Però el que cerquem és la interrelació entre els tres blocs i, especialment, com
la pressió rebuda des de les corporacions econòmiques condiciona el comportament de la
                                                     
  5. Per a la relació entre les grans corporacions industrials catalanes i els parlamentaris catalans als anys del Sexenni, veure
IZARD, Miquel: Manufactureros, industriales y revolucionarios, 1979.
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classe política catalana i, al mateix temps, com la dimensió d’actuació política d’aquelles
evoluciona segons el marc polític general. Des d’aquest punt de vista, hi ha un procés que té
1885 com un dels seus punts més clars. Anem a veure-ho amb més deteniment.

El període de 1876-1885 representa un cicle complet d’alternances en el poder de
conservadors, liberals fusionistes i esquerrans, culminant amb el nou període conservador de
1884-85. En la relació entre les corporacions i els successius governs, sempre en difícil
equilibri i amb el record encara fresc de la política aranzelària del Sexenni, hi ha durant
aquests anys una evolució que va des de les habituals crítiques als governs conservadors
del període 1876-81 davant temes concrets (suspensió de la base 5a enlloc de la desitjada
derogació, política d’acords comercials, aranzel de doble columna de 1877 ...), al pànic
davant la formació del primer Govern liberal de 1881, amb campanyes de defensa de la
producció nacional de dimensions sense precedents (tractat de comerç amb França,
restitució de la base 5a), per arribar a l’autèntic horror davant la formació d’un govern de la
Izquierda Liberal Dinástica (ILD) el 1883, amb ministres lliurecanvistes militants, que arriben
al poc temps al tan temut acord comercial amb Gran Bretanya.

En aquest context, el Partit Liberal-Conservador (o senzillament, Conservador; PLC), és
vist per bona part dels dirigents d’aquestes corporacions com l’alternativa a les reformes
lliurecanvistes (oposició parlamentària a les reformes aranzelàries del Govern liberal,
discursos de Cánovas a l’Ateneo de Madrid (AM) i a Barcelona) i la formació d’un govern
d’aquest color el 1884 com el dic de contenció als que hom veu com a hereus directes del
Sexenni; que el PLC, enlloc de desfer l’obra dels esquerrans, mantingui el que havia estat la
màxima preocupació dels homes de les corporacions econòmiques catalanes, el modus
vivendi amb Gran Bretanya de 1884-85, té per a aquestes un impacte extremadament
profund.

Tots els temes analitzats amb respecte a la relació entre corporacions i polítics (malfiança
envers la seva absència d’un model programàtic econòmic, concepcions corporatives de la
política, noció de representació d’interessos, relacions de pressió cap el poder...)
experimenten en aquest punt una ruptura important: la constatació de la inutilitat d’apostar
per cap dels partits dinàstics espanyols. En aquest moment, doncs, hi ha un veritable
replantejament dels sistemes de pressió i, entre ells, de l’estratègia parlamentària a seguir.

Quan s’ha parlat de les demandes de proteccionisme a Catalunya, tant des de la seva
vessant de producció doctrinal com des de les campanyes concretes, com d’una de les vies
d’arribada al primer catalanisme polític, cal considerar 1885 com un punt fonamental. Sols cal
recordar que aquesta és la data de redacció del Memorial de Greuges, que té un important
apartat dedicat a les reformes aranzelàries i, molt especialment al modus vivendi amb Gran
Bretanya, i que la seva presentació directament al rei, salta els conductes polítics de
tramitació habitual.

També, des del punt de vista dels parlamentaris catalans, hi ha un procés de primera
importància que es repeteix i que convé comparar: l’oposició a la pròpia majoria que realitzen
el 1882 els liberals fusionistes catalans, comandats per Víctor Balaguer, i la que
protagonitzen els conservadors catalans el 1885, amb Duran i Bas al seu capdavant.

Una darrera observació pel que fa a aquest apartat: en el títol d’aquest treball s’esmenta
el període 1876-1885, però, en realitat, les Corts inaugurades el 1884 no tanquen les seves
sessions fins el gener de 1886. Això es així, perquè hi ha una breu legislatura de 1885-86
(sols set sessions al Congrés i vuit al Senat), amb majoria encara conservadora però ja amb
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Govern liberal, que té com a objecte principal la celebració d’una sessió conjunta d’ambdues
cambres —el 30 de desembre de 1885— per al formulisme del jurament de la reina regent,
després de la mort d’Alfons XII. Des del punt de vista dels treballs parlamentaris, durant
aquesta breu legislatura que tanca les sessions el 5 de gener de 1886, no hi ha cap tema
rellevant. Per això he preferit esmentar la data de 1885 i no la de 1886, que és, a més, punt
de sortida d’unes Corts de llarga durada: les corresponents al Gobierno largo de Sagasta.

2.3. Delimitació del grup de parlamentaris.

Parlar de parlamentaris catalans, hauria de significar, en realitat, prescindir de divisions
administratives i presentar un grup considerablement més ampli del que aquí presento. En
aquest sentit, els parlamentaris que representen les quatre províncies de la Catalunya
estricta, serien sols una part d’un grup idealment més ampli. Aquesta és una primera
delimitació. La segona, es refereix a la important presència de parlamentaris forans, els
cuneros, a bona part dels districtes electorals de l’Espanya de la Restauració.

Durant el període estudiat, corresponien a la Catalunya estricta un total de 42 escons al
Congrés: 18 per als districtes de la província de Barcelona i 8 per als districtes de cadascuna
de les altres tres províncies. Al Senat, i a partir de 1877 (les eleccions de 1876 es fan encara
amb la llei electoral de 1870, que preveia l’elecció de 4 senadors per província), serien 12
escons electius: 3 per a cada província; més una representació corporativa de l’arquebisbat
de Tarragona, Universitat de Barcelona (UB) i Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del
País (SEBAP) (aquest darrer escó incloïa també les societats balears i aragoneses) i un grup
variable de senadors permanents (per dret propi o vitalicis per nomenament de la Corona,
com veurem al capítol primer).

Ara bé, en el moment d’intentar delimitar un grup de parlamentaris catalans a les Corts
espanyoles, i donades les característiques de distorsió del sistema electoral pròpies de
l’època, ens trobem que no hi ha una estricta coincidència entre escons per Catalunya i
parlamentaris catalans (catalans per naixement, residència, desenvolupament de llur activitat
professional...): hi ha personatges forans ocupant escons catalans (els cuneros, sovint
absolutament desvinculats del districte per on surten electes), però també catalans ocupant
escons d’altres demarcacions, això sense oblidar el grup de senadors permanents, als que
no se’ls pot atorgar un criteri d’adscripció a un districte territorial perquè llur nomenament no
depèn d’una elecció.

Entre els propis parlamentaris, així com entre els comentaristes de l’època, apareix prou
clarament aquesta distinció entre parlamentaris catalans i parlamentaris electes per
Catalunya. Així, per exemple, el comte de Torre-Mata (Francesc de Mata i Alós) que, tot i ser
vitalici des de 1881, presideix el grup de senadors catalans a la legislatura de 1881-82,
al·ludint a una reunió de senadors catalans manifesta: se lamentó de que no se hallaran
presentes, sin duda por sus ocupaciones, todos los senadores catalanes o por Cataluña6. O
el corresponsal del Diario de Barcelona a Madrid, en informar d’una altra reunió de senadors
catalans, parla de los senadores catalanes, no los de Cataluña7.

Aquesta distinció entre ambdós nivells de vinculació parlamentària amb Catalunya va
agafant més i més importància a mesura que s’intenta fer una anàlisi dels parlamentaris

                                                     
  6. La Mañana (Madrid), 6-4-1882.
  7. Diario de Barcelona, 10-6-1882, edició de la tarda, p.7275.
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catalans com a grup. En els moments en què tots ells s’agrupen per fer un front comú contra
les reformes de l’aranzel i els grans acords comercials, el sector de parlamentaris cuneros
(anomenats així els personatges aliens a un districte), amb altres interessos i altres
connexions, se’n desmarca clarament (tot i que amb diversos graus, que van d’un cert
compromís amb les demandes del districte que representen, fins el desinterès més absolut).
D’aquesta manera, quan el 1881 alguns senadors cuneros electes per Catalunya adopten
una postura ambigua davant de les peticions fetes per una comissió de l’Institut de Foment
del Treball Nacional (IFTN), alguns senadors catalans s’hi mostren contraris i decideixen
sumar esforços amb el grup de diputats catalans. Ens diu d’aquest afer l’òrgan de l’IFTN:
parece que muchos senadores, casi todos ellos nacidos en Cataluña, no están de acuerdo
con sus compañeros y han manifestado su propósito, que ya han cumplido, de asistir a las
reuniones de los diputados catalanes en que se trate la cuestión económica 

8.

I, en l’extrem contrari, parlamentaris catalans però electes per altres demarcacions,
poden situar-se al costat del gruix de diputats i senadors catalans. Aquest és el cas del
comte de Casp (Eulogi Despujol i Dusay), que el 1885 es troba representant el districte porto-
riqueny d’Aguadilla, quan es presenta al Congrés el projecte de llei de modus vivendi o
conveni comercial amb Gran Bretanya, tan temut pels catalans. El comte, després d’aclarir
que aquest conveni no afecta els interessos de les Antilles, assegura que desde este
momento también mi puesto natural estaba al lado de la diputación catalana, que permanece
unida y compacta en esta cuestión y que representa tan fielmente los intereses del antiguo
principado catalán 

9.

Reflexió a part mereix el tema dels senadors de la part permanent del Senat. Si bé es
tracta de personatges sense una vinculació electoral a un districte, l’anàlisi de llurs
comportaments a l’alta cambra permet comprovar amb escreix que, si més no, bona part
d’ells, mantenen una estreta sintonia amb els interessos i demandes de la seva zona de
procedència. Ja hem vist més amunt el comte de Torre-Mata, senador vitalici i president dels
senadors catalans. A ell podem afegir significatius exemples d’identificació de senadors
permanents amb interessos catalans, com ara el polític liberal Josep Maluquer, que el 1885
protagonitza una aferrissada defensa del Dret Civil català.

Si a aquest compromís de molts senadors permanents amb els interessos de la seva
zona de procedència, hi afegim el fet que habitualment sols accedeixen a les senadories
permanents personatges d'una rellevància política i/o econòmica destacada, la conclusió que
podem treure’n és que la seva inclusió dins del grup de parlamentaris catalans esdevé
altament recomanable.

Es presenta, doncs, un problema metodològic a l’hora de definir un criteri que permeti
delimitar no sols el grup de catalans, sinó qualsevol altre grup d’una zona concreta a les
Corts espanyoles de l’època, que es fa encara més evident quan els parlamentaris de la
zona a analitzar presenten uns comportaments tan específics dins de l’activitat parlamentària
com és el cas català. Hi ha diversos criteris possibles per delimitar aquest grup i tots ells
presenten els seus inconvenients:

1) Districtes territorials. L’objecte d’estudi són els diputats i/o senadors que han estat
electes pels districtes de la zona que hom vulgui investigar. Aquest ha estat el criteri

                                                     
    8. El Eco de la Producción, núm. 40, 16-11-1881, p.693.
    9. Diario de las sesiones de las Cortes. Congreso de los Diputados (DSC), legislatura de 1884-85, 5-3-1885, núm. 103,
p.2668.
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majoritàriament adoptat pels treballs existents fins el moment. Així, el Diccionario biográfico
de los parlamentarios de Vasconia (1808-1876) de Joseba Agirreazkuenaga i altres10, inclou
diputats i senadors electes pel País Basc i Navarra, tant si són del país com cuneros. Fins i
tot inclou personatges que han obtingut acta de parlamentari per més d’un districte si algun
d’aquests és basc o navarrès, encara que finalment hagin optat per l’altre districte. La
inclusió a l’estudi de Pascual Madoz, per exemple, no es deu al fet d’haver nascut a
Pamplona, sinó a haver obtingut acta de diputat el 1841 per Navarra, Osca i Lleida, optant
per aquest darrer districte. Però, en canvi, no inclou els parlamentaris bascos i navarresos
electes per altres demarcacions ni els senadors permanents.

Igualment, el Diccionario biográfico de parlamentarios castellanos y leoneses (1876-1923)
de l’equip dirigit per Pedro Carasa11, segueix el mateix criteri. Així, per exemple, inclou com a
objecte d’estudi Antoni Ferratges (marquès de Mont-Roig des de 1887), polític català amb
una llarga trajectòria parlamentària representant el districte de Granollers que, fugisserament,
és senador per Zamora el 1889-90. D’altra banda, aquest treball agafa com a àmbit geogràfic
d’estudi les províncies de l’actual comunitat autònoma de Castella i Lleó, que no es
corresponen amb l’organització territorial de l’època.

També han optat per un criteri territorial Gema Martínez de Espronceda en el seu treball
sobre els diputats aragonesos durant el Sexenni12 i Alícia Yanini en la seva aproximació als
diputats valencians de 1876-190113.

L’inconvenient d’aquest criteri és que pot incloure parlamentaris que obtenen
representació per un districte sols molt eventualment, sense connexió de cap mena amb les
seves demandes i sense identificació amb un grup de parlamentaris determinat, mentre es
deixa de banda possibles personatges que sí arriben a aquest grau d’identificació, però que
han obtingut llur escó fora de la seva àrea, més el significatiu contingent dels senadors
permanents.

2) Districtes territorials, però sense cuneros. Del grup de parlamentaris electes pels
districtes objecte d’estudi, es manté els que són del país i se n’elimina els cuneros. Aquest és
el criteri fet servir per Félix María Castrillejo Ibáñez i Antonio Fernández Sancha en el seu
treball “Aproximación a las elites castellanas durante la Restauración. Diputados y senadores
por Burgos (1875-1923)”14, que exclouen del seu estudi els cuneros, en considerar-los
desvinculats dels interessos locals.

Aquest criteri presenta el mateix inconvenient de no inclusió dels parlamentaris d’una
determinada àrea, que obtenen representació per altres demarcacions o bé que
aconsegueixen senadories permanents.

3) Personatges regionals. Aquí, la unitat de mesura ja no seria el districte territorial sinó el
personatge concret: la seva pertinença a l’àrea objecte d’estudi marcaria la seva inclusió dins

                                                     
  10. AGIRREAZKUENAGA ZIGORRAGA, Joseba; SERRANO ABAD, Susana; URQUIJO GOITIA, José Ramón; URQUIJO
GOITIA, Mikel: Diccionario biográfico de los parlamentarios de Vasconia (1808-1876), 1993. Veure també
AGIRREAZKUENAGA, J.; URQUIJO, J.R.; SERRANO, S.; URQUIJO, M.: “Trayectorias de la élite parlamentaria vasca durante
la crisis del Antiguo Régimen (1808-1876)”, 1992; AGIRREAZKUENAGA, Joseba; SERRANO, Susana; URQUIJO, José Ramón;
URQUIJO, Mikel: “La élite política. Fuentes y metodología para un estudio prosopográfico: Diccionario de los parlamentarios de
Vasconia. 1808-1876”, 1994.
  11. CARASA, Pedro (ed.): Élites castellanas de la Restauración. I: Diccionario biográfico de parlamentarios castellanos y
leoneses (1876-1923), 1997.
  12. MARTÍNEZ DE ESPRONCEDA, Gema: Los diputados aragoneses de la Gloriosa a la I República (1868-1874) ,1997.
  13. YANINI MONTÉS, Alicia: “Parlamentarios valencianos: Los diputados (1876-1901)”, 1982.
  14. CASTRILLEJO IBÁÑEZ, Félix María; FERNÁNDEZ SANCHA, Antonio: “Aproximación a un estudio de las elites castellanas
durante la Restauración. Diputados y senadores por Burgos (1875-1923)”, 1994.
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d’un grup diguem regional de parlamentaris o del país, en terminologia de l’època,
independentment del districte per on hagi obtingut el seu escó.

Tot i que en un sistema electoral distorsionat com el de la Restauració, aquest criteri ens
permetria acostar-nos més que l’anterior a la delimitació del grup, presenta també la dificultat
d’atorgar la ciutadania d’una àrea determinada a un seguit de personatges. Definir un criteri
de catalanitat, posem per cas, i incloure o excloure els parlamentaris que el compleixin és
arriscat. Ens és vàlid per incloure un comte de Casp, un Maluquer o un Girona, però no ho és
tant per afegir a la llista un Güell i Renté o un Soler i Bou, parlamentaris netament catalans
però electes per districtes antillans i sense gaire connexió real amb Catalunya. Igualment,
ens és vàlid per excloure un José María Celleruelo Poviones, diputat per Lleida un únic cop,
però onze vegades per Oviedo i després senador vitalici, o Carlos Navarro y Rodrigo,
senador un cop per Tarragona i diverses vegades diputat i senador per districtes d’Alacant,
Balears, Conca i Almeria i després també senador vitalici, però tampoc no ho és tant per
excloure parlamentaris d’altres procedències, però que mantenen una estreta sintonia amb
les demandes del districte que representen, com un Pedro Diz Romero, director del periòdic
madrileny La Mañana i diputat per Olot, que extrema la defensa de postures proteccionistes.

4) Suma dels anteriors, agafant per tant el màxim nombre de parlamentaris. Aquest criteri
tindria com a únic objecte no deixar fora de la investigació cap personatge que hagi tingut
una vinculació d’una o altra mena amb la zona objecte d’estudi, però suma els inconvenients
dels altres criteris, especialment visibles quan s’analitza les actituds dels parlamentaris com a
grup.

Finalment, he optat per un criteri intermedi, consistent en incloure tots els parlamentaris
catalans i/o electes per districtes catalans, però amb diferents nivells d’atenció en funció de
llur grau de vinculació amb Catalunya. El títol de la tesi, els parlamentaris catalans i no els
parlamentaris de Catalunya, respon a aquesta intencionalitat. Els nivells establerts són els
següents:

-Nivell 1r: personatges catalans que representen un districte català. És el grup més nombrós
i l’objecte prioritari d’estudi en aquest treball. A tall d’exemple, Josep Ferrer i Vidal, important
industrial tèxtil estretament lligat a les corporacions industrials, però també home de negocis
amb inversions en camps molt diversificats, és diversos cops senador electiu per Barcelona.
Pot ser un dels exemples més significatius de representació parlamentària d’interessos
econòmics catalans.

-Nivell 2n: personatges catalans que no representen cap districte. Per als senadors
permanents, sí he fet servir un criteri de catalanitat, ja que no representen cap districte
electoral concret. Amb ells, ens trobem que sovint ocupen una senadoria vitalícia després
d’haver exercit càrrecs parlamentaris electius per districtes catalans. Així, per exemple,
l’esmentat Maluquer obté una senadoria vitalícia el 1881, després d’haver representant
Lleida al Senat diversos cops.

Al seu costat, però, hi ha altres personatges que passen directament a ocupar el càrrec,
sense cap etapa electiva prèvia. Pot ser el cas del comte de Peralada (Tomàs de Rocabertí
de Dàmeto i Veri), que el 1878 pren possessió d’una senadoria permanent per dret propi com
a grande de España.

Dins d’aquest grup, l’únic personatge una mica dubtós en quant a la seva inclusió és
Antonio López y López (marquès de Comillas), senador vitalici a partir de 1882; el marquès,
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tot i ser cantàbric de naixement i d’haver viscut molts anys a Cuba, acaba instal·lant-se a
Barcelona i estenent la seva complexa xarxa de negocis des d’aquesta ciutat i en estreta
relació amb el grup de financers catalans.

-Nivell 3r: personatges forans que acaben mantenint una relació estable amb el seu districte.
Dins dels personatges de procedències foranes, hi ha també una mena de graduació pel que
fa a relació amb el districte pel qual han resultat electes. Així, trobem personatges que, tot i
aquesta procedència, sí mereixen una certa atenció d’estudi, ja que mostren força sintonia
amb els interessos del districte que representen, com és el cas esmentat més amunt de Diz
Romero.

-Nivell 4t: personatges catalans que representen un districte de fora de Catalunya. Dins
d’aquest grup, he inclòs com a objecte d’estudi aquells personatges que han representat
també algun districte català o bé que fan alguna al·lusió explícita a la seva catalanitat a les
Corts, però no he inclòs d’altres personatges que, tot i ser catalans o tenir alguna connexió
amb Catalunya, no hi mantenen cap vinculació parlamentària.

Així, a més de l’esmentat comte de Casp, trobem el vilanoví Francesc Gumà i Ferran, que
després de representar al Congrés el districte cubà de Matanzas en dues ocasions, obté la
representació d’Igualada.

En canvi, Joan Antoni Soler i Morell, Antoni Soler i Bou o Josep Güell i Renté són
catalans electes per districtes antillans, però sense relació directa entre el seu càrrec i els
interessos dels grups catalans. No s’inclouen en el grup de parlamentaris estudiats. Com
tampoc no s’inclouen personatges com el polític conservador, nascut a Lleida, Fernando
Cos-Gayón (esmentat per Ainaud de Lasarte en el seu estudi de ministres catalans a
Madrid15).

-Nivell 5è: personatges forans que mantenen poca o nul·la relació amb el seu districte,
generalment amb una sola elecció en ell, com ara els ja esmentats Celleruelo o Navarro y
Rodrigo. És el grup que rebrà un tractament més superficial, ja que s’aparta més dels
objectius d’aquest treball. Aquesta mena de personatges cuneros són més freqüents als
districtes de Lleida i part de Tarragona.

Sembla clar, doncs, que entre el nivell d’actuació parlamentària d’un Ferrer i Vidal i d’un
Celleruelo, tot i haver estat escollits ambdós en un moment determinat per un districte català,
hi ha un salt més que notable. Les motivacions, prioritats i preocupacions d’un tenen poc a
veure amb les de l’altre.

De la mateixa manera, cal precisar que hi ha alguns parlamentaris que obtenen acta de
diputat o senador i, fins i tot, alguns d’ells arriben a ser admesos per les respectives
cambres. Ara bé, si no arriben a prendre possessió del càrrec, no els considero
parlamentaris en actiu i, per tant, no han estat inclosos com a objecte d’estudi. Aquest pot ser
el cas de Joan Jover i Serra, al Congrés, o de Melcior Ferrer i de Bruguera, al Senat.

Encara dins d’aquest apartat de delimitació del grup de parlamentaris, cal esmentar un
altre problema que apareix tot sovint: el de fixació de la identitat exacta dels personatges que
tenen títol nobiliari, donada la utilització preferent que es fa d’aquest per ells mateixos i pel
seu entorn, però també a les mateixes fonts oficials, en detriment del nom i cognoms reals
del personatge. I això tant entre la noblesa antiga, com entre els personatges d’ennobliment
recent.
                                                     
  15. AINAUD DE LASARTE, Josep Maria: Ministres catalans a Madrid. De Ferran VII a José María Aznar, 1996.
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En els repertoris nobiliaris, s’acostuma a esmentar el nom i cognoms sencers del
personatge que obté un títol, però no les dates exactes en què aquest és transmès als seus
successors, bé per defunció, bé per cessió. D’aquesta manera, quan les dates de defunció
d’un personatge són dubtoses o senzillament es desconeixen, es fa difícil de precisar a partir
de quin moment el propietari d’un determinat títol nobiliari és un personatge concret o ja el
seu successor.

Per acabar-ho de complicar, els personatges que acumulen diversos títols nobiliaris,
poden cedir al seu fill primogènit un d’ells, que aquest fa servir ja en vida del pare. En morir
aquest, el fill hereta el títol principal, que passa a utilitzar-lo com a propi en primer lloc. Ara
bé, si el fill ja havia destacat en algun terreny en vida del pare fent servir el títol cedit i
continua en actiu un cop passa a utilitzar el títol principal, en trobem que un mateix
personatge és conegut amb dos títols diferents.

El cas més notable d’aquestes situacions entre el grup de parlamentaris estudiat, és el de
la família Sentmenat. El marquès de Sentmenat titular en el moment d’iniciar el període
estudiat, és Joaquim Gassol i Sentmenat i de Vilallonga, que cedeix el títol de marquès de
Ciutadilla al seu fill, Ramon Maria de Sentmenat i Despujol. Com a tal marquès de Ciutadilla,
aquest personatge té una actuació pública destacada en diversos fronts. Amb la mort del
pare, el 1884, passa a ocupar el títol principal i a continuar la seva actuació amb ell. Així,
doncs, tenim que Ramon Maria té una part de la seva actuació pública com a marquès de
Ciutadilla i una altra com a marquès de Sentmenat. De la mateixa manera, si parlem de
marquès de Sentmenat , ens estem referint a Joaquim fins a una certa data i a Ramon Maria
fins una altra. En un cas, un mateix personatge és conegut amb dos títols diferents, mentre
que en l'altre, un mateix títol correspon a dues persones diferents en un espai de temps
determinat.

He adoptat el sistema d’anomenar els personatges amb títol nobiliari, per aquest, seguint
el costum de l’època. En cas que en tinguin més d’un, pel que ells mateixos adopten com a
principal. El primer cop que apareix un títol nobiliari en el text, indico entre parèntesi el
personatge que l’està ocupant, amb el nom i cognoms complets, llevat potser d’alguns
personatges que apareixen molt circumstancialment. Els successius cops que apareix el
mateix títol, ja no n’indico el titular. Quan hi ha canvis de titularitat, ho indico també. A més, al
principi de la tesi hi ha un índex de títols nobiliaris que apareixen durant el treball, amb els
noms dels personatges als que corresponen.

Els parlamentaris que no disposen de títol nobiliari, no estan tampoc exempts de
dificultats de fixació del nom i cognoms exactes. Tenint en compte que les actes electorals
arribaven a les Corts amb els noms manuscrits i que algunes cal·ligrafies infectes es
prestaven a confusió, alguns parlamentaris apareixen, fins i tot en documentació oficial com
el propi diari de sessions, amb errades importants. Així, per exemple, Jaume Nuet i Mingell,
comte de Torregrossa, apareix en algunes ocasions com Huet, per la confusió entre les
lletres “H” i “N” majúscules. Tractant-se de la primera lletra del primer cognom, la confusió
dificulta la localització del personatge en índexs i repertoris parlamentaris. Una altra
confussió freqüent, és la utilització indiscriminada de les lletres B i V o G i J per esmentar un
mateix personatge.

En altres casos, la documentació oficial no esmenta mai el segon cognom d’un
determinat personatge, trencant la norma d’esmentar tots dos cognoms. Això obliga a cercar
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en altres fonts el segon cognom, però alhora planteja el problema de possibles confusions
entre pares i fills amb un mateix nom.

2.4. Línies generals d’investigació.

Un cop delimitats l’assumpte, el període i el grup concret de parlamentaris objecte
d’estudi, i feta una primera aproximació al tema, apareixien alguns interrogants:

a) Per què en aquests anys els personatges amb una situació econòmica predominant a
Catalunya tot sovint opten per una representació personal i directa a les Corts?

b) Són iguals la seva representació i els seus treballs parlamentaris al Congrés i al
Senat?

c) A més d’ells mateixos, de quins altres elements parlamentaris disposen?
d) En quina mesura assoleixen satisfacció les seves demandes? És aquesta igual per a

les provinents de les corporacions industrials que per a les representatives d’altres
sectors econòmics? I entre aquestes i les demandes del món dels negocis?

e) Una eventual insatisfacció d’aquestes demandes, comporta actituds de
replantejament del marc polític?

Les línies generals d’investigació, doncs, s’han encaminat cap els següents objectius:

1) Informació biogràfica dels parlamentaris, en funció dels nivells de prioritat enumerats
anteriorment.

2) Anàlisi de llurs intervencions a les Corts: en primer lloc, la proporció entre els treballs
legislatius generals més els grans debats polítics del període i els treballs
parlamentaris de representació; en segon lloc, les actituds d’un pre-catalanisme
polític, així com la consciència de l’especificitat del grup.

3) Aproximació al món de les corporacions: context econòmic (especialment la política
aranzelària), principis doctrinals, demandes, treballs de pressió, estratègia
parlamentària.

4) Aproximació al món dels negocis: finances, negocis colonials i ferrocarrils; demandes,
rivalitats d’interessos entre companyies, representació parlamentària.

5) Anàlisi dels resultats obtinguts en les demandes fetes a les Corts.

2.5. Hipòtesis de treball.

Són diverses les hipòtesis de treball de les que ha partit aquesta investigació,
especialment tenint ja unes primeres conclusions del treball d’investigació de 9 crèdits.

En primer lloc, la presència dins del grup de parlamentaris catalans de personatges
pertanyents a sectors econòmics diversos, sembla abastar tot un ampli ventall que va dels
industrials tèxtils i propietaris agraris al sectors de finances, ferrocarrils, negocis colonials,
marina mercant, comerç i propietat immobiliària. Ara bé, es perfila una marcada tendència a
una presència més significativa d’alguns sectors (industrials, naviliers i membres de
companyies de ferrocarrils) al Congrés i d’uns altres (propietat agrària i immobiliària, finances
i negocis colonials) al Senat.

En segon lloc, podem apreciar que sols una part molt reduïda del grup de parlamentaris
catalans té una activitat rellevant en els treballs legislatius i grans debats generals de les
Corts espanyoles, destacant entre ells amb claredat la figura de Víctor Balaguer. El gruix de
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parlamentaris intervé poc o és clarament absentista durant períodes llargs. En canvi, hi ha
una atenció prioritària cap els temes d’interès econòmic relacionats amb Catalunya. Com a
grup, això es concreta en la defensa d’una política aranzelària proteccionista i, a un nivell
més reduït, en la tramitació d’afers concrets relacionats amb el món dels negocis.

En tercer lloc, veiem com aquesta defensa d’una política aranzelària proteccionista és la
que dóna al grup de parlamentaris catalans una personalitat molt definida dins de la política
espanyola, amb actituds ben diferenciades i formes organitzatives pròpies que traspassen el
sistema de partits dinàstics, tant amb majories conservadores com liberals a les Corts.
L’excepció es trobaria entre una part dels diputats i senadors per Lleida i, en menor grau, per
Tarragona. Crec que aquesta nota discordant ha de venir no tant del fet que els interessos
dels districtes que representen siguin uns altres, com del fet que es tracta de parlamentaris
cuneros, sovint sense vinculació amb el districte.

En quart lloc, hem de fixar-nos en la importància que donen al fet d’obtenir una
representació parlamentària tant les corporacions econòmiques catalanes representatives de
sectors econòmics concrets, com algunes empreses significatives dels sectors de finances,
ferrocarrils i negocis colonials. Crec que en els treballs de pressió que executen unes i altres
per assolir els seus objectius, està prou definida el que podríem anomenar una estratègia
parlamentària, que garanteixi la presència a les cambres de personatges afins als seus
interessos, que puguin plantejar demandes i gestionar afers que depenen d’una intervenció
del poder legislatiu.

I en cinquè lloc, m’interessa especialment comprovar fins quin punt tenen èxit els treballs
parlamentaris de representació de cadascun dels sectors econòmics catalans esmentats.
Penso que el grau d’èxit ha de variar segons els sectors, així com també ha de variar el
volum de demandes fetes a les Corts i el grau d’imprescindibilitat de l’acció legislativa o la
rivalitat amb altres interessos demandants. Tot sembla indicar que hi ha alguns sectors,
sobretot els que tenen una presència més significativa al Senat, que obtenen una més gran
satisfacció a les seves demandes, mentre que n’hi ha d’altres que no n’obtenen en el grau
desitjat. Crec també que els fracassos obtinguts per aquests darrers desperten entre els
sectors econòmics catalans demandants una creixent reacció de desencís envers la política
espanyola, així com una presa de consciència de l’especificitat catalana enfront de la resta
de l’estat, constituint una de les vies que duen al naixement del catalanisme polític.

3. Estructuració de la tesi.

La tesi consta d’una introducció general, una part central del treball i una relació de fonts i
bibliografia més un apèndix documental. La part central s’ha estructurat en sis capítols,
seguits de les conclusions. D’aquests sis capítols, els dos primers tenen un caràcter de
contextualització del marc en què es desenvolupa l’acció principal (la representació
d’interessos); es tracta de les Corts espanyoles i de la política econòmica del període. El
tercer i el quart, es refereixen als demandants de determinades actuacions parlamentàries;
són les corporacions econòmiques catalanes i les empreses amb seu o relacionades amb
Catalunya. El cinquè està dedicat als personatges que reben aquestes demandes provinents
de Catalunya i que les executen a les Corts i als ministeris. Finalment, el sisè capítol, dedicat
a la representació d’interessos, seria la culminació dels anteriors, el lloc d’encontre entre un
context polític i econòmic, uns demandants, uns receptors d’aquestes demandes i unes
actuacions parlamentàries concretes. Anem a veure-ho amb més deteniment.
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El capítol primer està dedicat a les Corts espanyoles del període i vol donar una visió de
conjunt del context polític i parlamentari del període. S’hi analitza el disseny del nou règim de
la Restauració, les actituds dels sectors burgesos catalans davant d’aquest, la configuració
del sistema parlamentari, amb especial atenció a la composició restrictiva del Senat,
presència de les elits a les Corts, diferents opcions polítiques representades a Congrés i
Senat i cronologia dels governs i de les Corts del període i principals esdeveniments
històrics. Es fa igualment una primera aproximació al grup de parlamentaris catalans.

El capítol segon té la funció d’introduir el tercer i quart (dedicats a les corporacions
econòmiques i al món dels negocis, respectivament). Pretén fer una reflexió entorn a la
importància de la representació parlamentària de cara a la satisfactòria resolució d’afers
relacionats amb els diversos sectors econòmics. S’hi analitza el context legislatiu d’aquests
afers, tant pel que fa a la política econòmica del període com a temes més de gestió
administrativa: política aranzelària, política fiscal, política econòmica diversa, legislació
ferroviària, contractes amb l’estat i gestions realitzables als ministeris.

El capítol tercer està dedicat a fer una aproximació al món de les corporacions
econòmiques catalanes. Aquestes, tenen dins del conjunt de la tesi, un pes específic més
gran que el següent capítol (món dels negocis), donat el seu paper fonamental en la
comprensió del complex entramat econòmic que envolta l’activitat dels parlamentaris. S’hi
analitza l’organització de les corporacions com a grups d’interès, evolució, principals
demandes, components ideològics (amb especial atenció a la política aranzelària i a la visió
del sistema polític) i treballs com a grups de pressió. Dins d’aquests treballs, hi ha un apartat
dedicat al que anteriorment he anomenat la seva estratègia parlamentària.

Les corporacions industrials representatives del sector tèxtil són, dins d’aquest capítol, les
que tenen un protagonisme més gran. Al seu costat, trobem les representatives d’altres
sectors econòmics: hi ha les que apleguen els interessos de la propietat agrària, dels
naviliers i comerciants, de la propietat immobiliària i de la indústria surera.

D’aquest capítol dedicat a les corporacions, sols cal afegir que les grans campanyes
endegades durant aquests anys que comporten demandes concretes fetes a les Corts,
únicament queden aquí apuntades, ja que mereixeran un tractament més detallat al capítol
sisè.

El capítol quart està dedicat al món dels negocis amb implantació a Catalunya. S’hi
analitza sobretot el grup del marquès de Comillas, germans Girona, Evarist Arnús i altres
(l’anomenat grup català de finances), lligat als grans negocis financers i colonials, i, d’altra
banda, les diverses companyies ferroviàries amb traçat per Catalunya, en funcionament o en
projecte. Igual que en el capítol anterior, es dedica un apartat a analitzar les connexions
parlamentàries d’aquests sectors. Igualment, els temes que comporten una demanda
parlamentària queden sols apuntats, ja que són tractats amb més amplitud al capítol sisè.

El capítol cinquè està dedicat al grup de parlamentaris catalans. En primer lloc, se’ls
analitza com a grup: context d’agrupacions regionals de parlamentaris i agrupacions
específiques dels parlamentaris catalans, amb especial incidència en la Diputació Catalana
(DC). Es fa també un paral·lelisme entre aspectes més ideològics (sobretot proteccionisme)
de les corporacions i els defensats pels parlamentaris catalans. Finalment, s’hi analitza
l’especificitat dels seus comportaments parlamentaris dins de la política espanyola.
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A continuació, s’ofereix una visió més individualitzada dels parlamentaris, amb
aproximacions biogràfiques, seguint els criteris de prioritat enumerats anteriorment. Els
parlamentaris estan aquí mínimament agrupats segons llur activitat sòcioprofessional, criteri
que si bé permet obtenir una orientació del pes de cada sector en la representació
parlamentària, sovint té l’inconvenient que un mateix personatge es mou en molt diversos
àmbits econòmics alhora, pel que la seva fixació en un d’ells presenta algunes dificultats. En
aquests casos, s’ha optat per incloure’l en l’apartat en el que apareix amb una dedicació més
prioritària.

Alguns dels parlamentaris reben un tractament més prioritari, donada llur importància per
al tema estudiat. Aquest seria el cas de Víctor Balaguer, Manel Duran i Bas, Josep Ferrer i
Vidal, Pere Bosch i Labrús, Manel Girona i Agrafel, Ferran Puig i Gibert, Frederic Nicolau i
Condeminas, els marquesos de Monistrol (Josep Maria Escrivà de Romaní i Dusay) i de
Ciutadilla i Fèlix Macià i Bonaplata.

I pel que respecta al capítol sisè, seria la síntesi dels altres blocs temàtics analitzats, en
forma de treballs concrets a les Corts. S’ha estructurat en funció de les demandes dels
sectors vistos fins aquí: corporacions industrials, corporacions d’altres sectors econòmics,
grup català de finances i companyies ferroviàries.

Tanca aquesta part central de la tesi un breu capítol de conclusions.

Als apèndixs, hi ha diversa informació que la seva extensió fa poc recomanable incloure-
la enmig del text de la part central de la tesi. Consta de dues grans parts: els quadres i els
textos. Amplien altres informacions aparegudes en aquesta part central de la tesi.

Finalment, a l’apartat dedicat a les fonts i bibliografia consultades, s’ofereix informació
addicional a tota la documentació impresa de l’època (premsa, fulls volants, fullets i llibres):
centre on és localitzable i breu resum del contingut.

Les notes que acompanyen el text van a peu de plana, començant a cadascun dels sis
capítols una numeració nova. D’altra banda, els organismes, partits polítics, empreses i
corporacions que són esmentats en diverses ocasions, són substituïts pel seu acrònim. En
aquests casos, s’esmenta el nom sencer el primer cop, indicant entre parèntesi l’acrònim,
mentre que la resta de vegades es fa servir ja directament aquest. Als índexs, es pot
localitzar la relació completa d’acrònims emprats i els noms sencers que representen. D’altra
banda, els imports en pessetes i altres monedes que apareixen en el transcurs de la tesi,
disposen de la seva equivalència en euros16.

4. Valoració de les fonts i bibliografia consultades.

Per a la classificació dels materials consultats, faig servir dos grans criteris: materials de
l’època o posteriors, d’una banda, i materials manuscrits o impresos, de l’altra. La primera
divisió distingeix entre les fonts primàries i les secundàries i la segona, entre els materials
inèdits i els publicats. Dins de l’apartat de materials impresos de l’època, i a més de les
publicacions periòdiques, faig una distinció entre fulls volants, fullets i llibres, per ressaltar les
característiques de cada format i atenent els següents criteris:

                                                     
  16. Bases de les equivalències, 1 euro = 166,386 pessetes. L’import en euros s’expressa amb dos decimals, amb
arrodoniment del segon incrementant-lo en una unitat, si el tercer (que no apareix) és igual o superior a 5.
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-Fulls volants: imprès que consta d’un sol full de paper, que pot contenir text en una o en les
dues cares o que pot estar doblegat per la meitat, formant aleshores fins a quatre pàgines. El
text ve just després del títol. Molt breu i concís, s’utilitza per a un fet molt concret, com pot ser
un manifest o una petició a les Corts.

-Fullets: obres impreses d’una extensió no gaire gran, generalment no superior a la
cinquantena de pàgines, tot i que la llei d’impremta de 1879 fixa en 200 les pàgines a partir
de les quals una obra impresa havia de deixar-se de considerar fullet per passar a ser llibre.
Contenen una portada diferenciada de la resta de l’obra i pàgines numerades. És un format
molt habitual, utilitzat tant per a treballs d’opinió com per a memòries anyals de les
empreses, recopilacions de discursos, projectes i demandes diverses.

-Llibres: obres impreses d’una extensió superior a la del fullet. No he fixat un nombre exacte
de planes, a partir de les quals fer la distinció entre fullet i llibre ja que, per al període
estudiat, la majoria dels primers es mouen al voltant de la trentena de pàgines, mentre que
els segons acostumen a superar les dues-centes. El format llibre, s’utilitza per a treballs que
requereixen una elaboració més gran, com assaigs doctrinals, biografies col·lectives,
traduccions i publicacions oficials. S’inclou també dins d’aquest darrer apartat les reedicions i
recopilacions de textos de l’època fetes en dates posteriors.

De l’anterior classificació en surten sis grans apartats:

1. Documentació d’arxiu.
2. Publicacions periòdiques de l’època.
3. Bibliografia de l’època I: fulls volants.
4. Bibliografia de l’època II: fullets.
5. Bibliografia de l’època III: llibres.
6. Bibliografia posterior.

Com ja s’ha dit, a l’apartat de fonts i bibliografia s’ofereix informació addcional sobre els
quatre capítols de materials impresos de l’època.

Durant el treball, quan s’esmenta una citació bibliogràfica per primer cop com a nota a
peu de plana, se n’indica sols l’autor o autors, el títol, l’any i la pàgina, deixant la referència
completa per a la relació final de fonts i bibliografia. Els successius cops, tant dins del mateix
capítol com dels següents (amb numeració de notes a peu de plana independent), s’esmenta
de manera abreujada. Les normes emprades per a la citació bibliogràfica, són les del Gabinet
de Llengua Catalana de la UAB17.

Hi ha en aquest treball un pes més gran de les fonts i bibliografia de l’època que no pas
de la bibliografia posterior que, d’altra banda, per a alguns dels aspectes analitzats és encara
escassa. A continuació, en veurem algunes de les més significatives, agrupades en grans
blocs.

-Diaris de sessions. El Diario de las sesiones de las Cortes, amb edicions independents per
a Congrés i Senat, ha estat l’objectiu primer de consulta. Cal dir que la localització de
col·leccions senceres planteja alguns problemes, sobretot pel que fa al Senat, pel que,
sovint, cal recórrer a més d’un centre per completar unes Corts. He consultat les col·leccions
dels següents centres: Biblioteca de Catalunya, Biblioteca del Foment del Treball Nacional
(FTN), Biblioteca de l’Ateneu Barcelonès (AB), Biblioteca de Ciències Socials (UAB),

                                                     
  17. GABINET DE LLENGUA CATALANA, UAB : Les referències i les citacions bibliogràfiques, les notes i els índexs. Bellaterra:
UAB, 1994.
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Hemeroteca de la Facultat de Dret de la UB, Biblioteca de la UB, Biblioteca del Col·legi
Oficial d’Advocats (de Barcelona) i Biblioteca-Museu Víctor Balaguer (BMVB).

Utilitzant correctament els seus llargs índexs, és possible resseguir l’evolució de tots els
temes tractats a la legislatura, això sí, sense un ordre cronològic. Igualment, és possible
seguir els treballs parlamentaris d’un personatge concret: intervencions, participació a
comissions i presentació d’exposicions i de proposicions de llei. Únicament queden fora de
l’índex els parlamentaris que signen una proposició sense ser el primer signatari.

La lectura dels debats parlamentaris aporta nombroses informacions no sols sobre el
tema objecte de discussió, sinó sobre diversos temes relacionats i, en general, sobre el joc
polític del període. Al costat de les eloqüents intervencions de les primeres espases dels
partits en els grans debats parlamentaris, el diari de sessions subministra també unes altres
importants informacions.

Una d’elles és la tramitació d’afers diversos relacionats amb els temes que aquí ens
interessen. Un projecte de construcció d’una nova via de ferrocarril, per exemple, pot
tramitar-se a partir d’una proposició de llei, ràpidament dictaminada per una comissió
parlamentària i aprovada sense debat. Així, sense ni una ratlla de debat parlamentari, es
tramiten afers diversos. En aquests casos, el diari de sessions permet veure quins
personatges s’interessen pel tema, ja sigui com a signants de la proposició de llei o com a
membres de la comissió parlamentària.

Una altra informació important, és l’anàlisi de les votacions nominals. Són, en primer lloc,
un control d’assistència, especialment útil de cara a parlamentaris que generalment són
absentistes (si no opten per abstenir-se a una o més votacions). A més, indiquen quina
correlació de forces es crea davant de cada tema i quina postura adopten els personatges
estudiats.

I, finalment, la lectura de les intervencions d’un personatge concret, sovint aporta
informacions de caire biogràfic sobre ell mateix que, en alguns casos, no són localitzables en
altres fonts.

Als cursos de doctorat dels que parteix aquesta tesi, es va analitzar amb deteniment el
diari de sessions com a font d’informació. Com a conclusió, podem dir que si bé constitueix
una font d’informació de primera importància encara no del tot explotada, especialment pel
que fa al Senat— cal també tenir en compte diversos factors si el que es pretén és copsar la
situació real d’un moment històric determinat: discontinuïtat de les sessions, períodes de
retraïment de les minories, distanciament respecte alguns problemes, intervencions d’estil
ampul·lós, potser allunyades del país real, vicis de la maquinària electoral en la mateixa
composició de les Corts... Eventualment, pot no incloure tota la informació d’un debat
parlamentari. Així, per exemple, la premsa18 dóna notícia d’una interrupció en termes molt
durs que fa el ministre d’Estat, el marquès de la Vega de Armijo (Antonio Aguilar y Correa) a
Bosch i Labrús, amb ocasió del debat al Congrés sobre el tractat de comerç amb França; al
diari de sessions no consta aquest incident, sols que la sessió queda suspesa durant uns
minuts, continuant després Bosch en l’ús de la paraula. Una altra cosa són les sessions
secretes, anotades a ambdues cambres en forma de breus actes manuscrites. Per al període
analitzat, però, no hi ha cap debat significatiu que entri dins d’aquest apartat.

                                                     
  18. La Mañana, 15-4-1882.
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D’altra banda, l’ordenació que el propi diari de sessions fa de les legislatures, presenta
alguna dificultat, donada la irregularitat de les mateixes. Per això he adoptat el criteri de
María Ángeles Valle de Juan i Ángela Pérez Sampeiro19, del departament d’Arxiu del Senat,
que prescindeix de la numeració proposada pels diaris i agafa com a base la data de
clausura de cada legislatura. Quan ambdues dates no coincideixen, posen entre claudàtors
l’apareguda al diari de sessions.

Entre els arxius consultats, n’hi ha dos que convé destacar molt especialment: la BMVB,
de Vilanova i la Geltrú, i l’arxiu del FTN, de Barcelona.

-Biblioteca-Museu Víctor Balaguer. Conté una molt important col·lecció de manuscrits,
generalment cartes rebudes per Víctor Balaguer, però també alguns esborranys de cartes
escrites per ell i documentació diversa. L’epistolari de Balaguer, relligat en volums, aplega
milers de cartes, amb tota mena de remitents, tenint en compte els molts camps d’actuació
en els que va intervenir aquest personatge. A destacar també, que a més de l’epistolari
conegut, hi ha una altra sèrie inèdita, actualment en procés de catalogació.

En una primera fase de la investigació, vaig consultar tota la documentació disponible de
l’epistolari relligat per al període estudiat. En la darrera fase (2000), he ampliat la consulta,
fins totalitzar una setantena de volums (indicats a l’apartat de fonts i bibliografia). En aquesta
darrera fase, he fet també algunes incursions en la sèrie inèdita, tant la catalogada com la no
catalogada. En aquesta darrera, ha quedat documentació pendent de consulta, ja que un
accident a la sala on es trobaven les caixes i les posteriors obres n’han restringit l’accés
durant molt de temps. Finalment, he consultat els volums amb retalls de diari separats pel
propi Balaguer, així com els seus dietaris.

Les característiques de cada carta que configura l’epistolari són molt desiguals. Hi
sovinteja el tipus de carta breu, de felicitació o de petició d’alguna cosa concreta. Hi ha
també una considerable part de correspondència literària, d’organització de la BMVB i
d’altres temes similars. Hi ha a més un conjunt de cartes molt considerable, amb remitents
que són personatges de primera fila de la vida política espanyola i catalana de l’època. Entre
aquesta informació més política, hi trobem informacions sobre les campanyes
proteccionistes, però també sobre eleccions, sobre els diversos càrrecs que va ocupar, sobre
l’organització de la ILD, relació amb Ultramar, entre altres.

Tenint en compte que Balaguer és el personatge que pren un protagonisme polític més
gran del grup de parlamentaris analitzat, el fet que es conservi una documentació tan
important relacionada amb ell, permet resseguir molts dels temes estudiats amb materials de
primera mà. Es tracta sens dubte del fons personal d’un polític català del dinou amb un valor
informatiu més excepcional. Si contrastem les informacions de les fonts oficials amb les
d’aquest fons, ens adonem com aquelles queden matisades i amplificades, fins assolir una
dimensió nova.

-Arxiu del Foment del Treball Nacional. Conté important documentació de les corporacions
precedents de l’actual entitat. He consultat els materials relatius a quatre d’elles: Institut
Industrial de Catalunya (IIC), Foment de la Producció Nacional (FPN), Foment de la
Producció Espanyola (FPE) i IFTN.

Entre la documentació conservada, la que presenta una regularitat més gran per a tot el
període, és la referent als copiadors de cartes i a les actes de les juntes directives i juntes

                                                     
  19. VALLE DE JUAN, Mª Ángeles; PÉREZ SAMPEIRO: Ángela: Próceres y senadores I: 1834-1923, 1993.
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generals, tot i que també en manca algun volum. En canvi, a l’apartat de correspondència
rebuda, hi ha molt poc material. He volgut comparar els esborranys de correspondència
adreçada a Víctor Balaguer d’aquests copiadors de cartes, amb els documents originals
rebuts per ell i conservats a l’epistolari de la BMVB. Podem apreciar com el grau de fidelitat
entre els uns i les altres és molt gran. Completa la documentació alguns llibres de
comptabilitat, llistats de socis i actes de comissions especials.

Part d’aquesta informació es troba reproduïda als respectius òrgans de premsa de les
corporacions, però la lectura d’aquesta documentació interna dóna visions més acostades a
la realitat del que apareix de portes enfora. Podem dir que aporta una molt abundant i
fonamental informació sobre tots i cadascun dels temes relacionats amb el món de les
corporacions, ressenyats anteriorment com a objectes d’investigació.

Hi ha diversos arxius locals i comarcals que he consultat de cara a esbrinar informacions
sobre demandes de companyies de ferrocarrils secundaris i la seva connexió amb el món
parlamentari i influència en els processos electorals. Són l’Arxiu Històric Comarcal
d’Igualada, l’Arxiu Històric de la Ciutat de Manresa i l’Arxiu Històric Comarcal de Vilanova i la
Geltrú.

-Arxiu Històric Comarcal d’Igualada. Dels tres centres esmentats, és el que presenta una
documentació més completa. Inclou diverses sèries de lligalls relatius a ferrocarrils i
eleccions, amb documentació important, especialment correspondència entre l’alcalde i els
promotors dels diversos projectes de ferrocarril que pretenien connectar Igualada amb la
xarxa principal.

-Arxiu Històric de la Ciutat de Manresa. Conserva diversos lligalls relatius a ferrocarrils, en
els que hi ha alguna correspondència rebuda per l’Ajuntament de les companyies existents i
de projectes ferroviaris diversos. Es conserva també alguns impresos (fulls volants, fullets)
de l’època.

-Arxiu Històric Comarcal de Vilanova i la Geltrú. Entre els lligalls consultats en destaca la
documentació relativa a les eleccions a Corts, guanyades en tots els casos per Víctor
Balaguer amb comoditat.

Completen la consulta dels arxius catalans tres centres de Barcelona: l’Arxiu Històric
Municipal d’Història de Barcelona (Casa de l’Ardiaca), l’Arxiu del Govern Civil de Barcelona i
el Registre Mercantil de Barcelona.

-Arxiu Històric Municipal d’Història de Barcelona (Casa de l’Ardiaca). Els fons més
importants consultats en aquest centre són els relatius a premsa de l’època i bibliografia de
l’època, que seran analitzats més endavant. Com a documentació d’arxiu, he consultat el
fons personal de Salvador Sanpere i Miquel, que aporta alguna informació sobre eleccions.

-Arxiu del Govern Civil de Barcelona . He consultat els llibres de registre d’associacions i el
registre del fons antic. Els primers contenen alguna informació sobre les associacions
diverses constituïdes i legalitzades a la província: noms, dates de constitució, modificació,
dissolució i adreces. Aquesta documentació posa sobre la pista d’algunes entitats
d’associacionisme econòmic. Pel que fa al segon, hi ha una considerable barreja de temes i
de períodes, en la que predomina la gestió d’afers d’administració local. Hi ha també
documentació electoral, però ja del període posterior a l’analitzat.

-Registre Mercantil de Barcelona. Conté els expedients de les societats empresarials
constituïdes a la província. Aquest material, que actualment se serveix als sol·licitants
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fotocopiat, aporta informacions sobre les dates de constitució, estatuts, socis fundadors i
variacions posteriors.

Dins de les fonts arxivístiques, hi ha un altre gran apartat a esmentar: el dels centres de
Madrid. He realitzat consultes als següents: Archivo del Congreso de los Diputados, Archivo
del Senado, Archivo Histórico Nacional, Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores i Museo
Lázaro Galdiano.

-Archivo del Congreso de los Diputados. He consultat tres sèries de documentació:
general, impresos i electoral. La sèrie general conserva tots els expedients corresponents als
projectes de llei i proposicions de llei presentades a l’època. No aportaria res de nou respecte
els textos publicats al diari de sessions, llevat de ser els originals manuscrits, si no fos
perquè contenen també totes les exposicions enviades a favor o en contra seu. Aquestes
exposicions, eren un sistema habitual de relació amb els cossos col·legisladors i, si bé
algunes d’elles varen ser publicades per la premsa o fins i tot en forma de fullet, són moltes
les que no es poden localitzar enlloc més. Aporten visions molt diferents d’un mateix tema.
Així, per exemple, un projecte de llei polèmic com el tractat de comerç amb França, rep 103
exposicions a favor i 34 en contra. La seva lectura mostra quines argumentacions i des de
quins llocs es defensa o es combat el tractat.

La sèrie d’impresos conté el material imprès relatiu a afers objecte d’estudi per les Corts.
Hi ha també algun material d’ús intern.

La sèrie de documentació electoral conté els materials de la Comissió d’Actes, així com
els resultats oficials de cada elecció, ordenats per províncies i per cognoms dels diputats.

-Archivo del Senado. A diferència de l’arxiu del Congrés, no conserva bona part dels
expedients relatius a projectes i proposicions de llei. No obstant, hi ha una altra sèrie de
documents que dóna informacions de primera mà sobre els senadors. Es tracta dels
expedients personals, que contenen la documentació aportada pels senadors per acreditar
llur aptitud legal segons la legislació vigent, en el moment d’ocupar llurs escons. Hi ha doncs,
informació sobretot dels seus béns, que no sempre és exhaustiva, ja que amb tal d’acreditar
el mínim d’ingressos requerits ja n’hi havia prou. A destacar els extractes de partides de
naixement, amb dades originals sobre les dates i els llocs de naixement, pares i altres
informacions, que sovint contradiuen les aparegudes als repertoris biogràfics de l’època.

A molts expedients hi ha també els resultats de les eleccions.

-Archivo Histórico Nacional. He consultat la Sección de fondos contemporáneos/ Ministerio
del interior/ Serie general/ Siglo XIX. Es tracta d’un gran volum de documentació, però no
pas ordenada segons criteris arxivístics, sinó segons els propis criteris del Ministeri del qual
prové, que s’han mantingut. Segons el catàleg de la sala, aquesta sèrie constaria de 1.494
lligalls. No obstant, al catàleg de la secció en surten més de 2.600. Els títols d’aquests lligalls
no aporten gens ni mica d’informació sobre quins materials poden contenir o bé abasten
períodes llargs i àmbits geogràfics distants.

Posem un parell d’exemples. El lligall núm. 383, titulat Política. Elecciones. Baleares.
Barcelona. 1881-86 conté efectivament alguna informació sobre eleccions, però no pas
generals sinó municipals i, encara, sols recursos d’alçada d’alguns municipis. O el lligall núm.
548, titulat Elecciones Senado. Comunicaciones 1881-1892, que en realitat conté
comunicacions del Senat al Ministeri i sols dels anys 1889-1892, més uns pocs documents
relatius a les eleccions municipals de Logroño de 1881.
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Demanar, doncs, un lligall d’aquesta sèrie és apostar al desconegut. Si a això afegim que
en els moments de fer la consulta (juliol de 1995), sols era possible demanar tres lligalls per
dia, el resultat real d’una jornada de treball d’un investigador desplaçat expressament des
d’una altra ciutat per consultar l’arxiu pot ser equivalent a zero.

Dins d’aquest panorama més aviat desolador, va aparèixer finalment un expedient de
gran interès. Es tracta de la correspondència entre el governador civil de Girona i el ministre
de la Governació sobre l’elecció parcial d’un diputat a Corts pel districte d’Olot, vacant per
defunció de Josep Florejachs. En ella s’hi aprecia la resistència dels notables locals a
acceptar el candidat del Govern, així com la importància d’un projecte de connexió ferroviària
d’Olot amb la xarxa principal en el joc polític local.

-Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Aquest arxiu conserva la documentació de
l’antic Ministeri d’Estat que, al període estudiat, era el que gestionava la política exterior i,
entre ella, els acords comercials. A la seva sèrie de tractats del segle XIX hi ha els
expedients dels tractats de comerç amb França i Gran Bretanya, amb la correspondència
creuada entre el ministre d’Estat espanyol i el ministre plenipotenciari de l’altra part
contractant. En ser temes polèmics a l’època, aquesta documentació va ser objecte d’una
impressió oficial, que s’utilitzà com a document de treball pels parlamentaris i que es localitza
també a l’Arxiu del Congrés

-Museo Lázaro-Galdiano. He consultat alguns lligalls del Fondo Epistolar Cánovas del
Castillo. Entre els remitents de Cánovas hi apareixen alguns dels parlamentaris catalans del
grup estudiat: Víctor Balaguer, Manel Duran i Bas, Manel Girona, Ferran Puig, entre d’altres.

-Publicacions periòdiques de l’època. He donat prioritat de consulta a les publicacions de
les corporacions econòmiques catalanes, ja que aporten tota mena d’informacions sobre la
seva activitat, plantejaments doctrinals i treballs més significatius del període. Aquesta
consulta s’ha vist reforçada per la de la premsa econòmica especialitzada.

Pel que fa a la premsa diària, he resseguit els grans debats a les Corts tot comparant la
premsa de Barcelona i la de Madrid, d’una banda, i la liberal i la conservadora, de l’altra. Un
esment molt especial mereix el periòdic madrileny La Mañana (abril 1876/juliol 1882), vinculat
a Víctor Balaguer, per la seva especial connexió amb els interessos catalans.

Per al tema dels projectes de ferrocarrils secundaris d’Igualada, he consultat diversos
títols de la premsa local.

Per al seguiment de la legislació econòmica, tant les lleis com els reials decrets, reials
ordres i demés, he fet servir diversos títols de publicacions, bé oficials, bé especialitzades.

Completa aquest apartat de premsa, la consulta dels butlletins editats per algunes entitats
de Barcelona que, tot i no ser d’associacionisme econòmic, dediquen una important atenció a
les demandes de proteccionisme aranzelari dels grups industrials (AB, Centre Català: CC).

Els centres on s’ha consultat aquest material són: Arxiu Històric Municipal de Barcelona,
Hemeroteca Municipal de Madrid, Biblioteca del FTN, Biblioteca de l’AB, BMVB, Biblioteca de
Catalunya, Biblioteca Nacional (Madrid) i Biblioteca Carandell (Humanitats, UAB).

Recordem que a la relació final de fonts i bibliografia s’ofereix més informació de
cadascun dels títols.

-Bibliografia de l’època (fulls volants, fullets, llibres). Són diversos els temes tractats des de
les planes d’aquests treballs de l’època. Anem a veure-ho amb deteniment (recordem també
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que, a la relació final de fonts i bibliografia, s’ofereix més informació de cadascuna de les
obres consultades).

a) Biografies. Són nombrosos els treballs de l’època dedicats a fer aproximacions
biogràfiques a grups de personatges diversos. En destaquen les obres dedicades a tots els
parlamentaris d’unes determinades Corts, en format llibre. Completen aquest tema les
necrologies, generalment en to apologètic, dedicades a algun personatge poc després de la
seva defunció i editades en forma de fullet.

La informació resultant de la lectura d’aquests treballs, de cara a fixar uns mínims
biogràfics per a cadascun dels parlamentaris estudiats, és molt desigual. Mentre alguns
personatges reben una atenció molt preferent, d’altres passen per la vida parlamentària
gairebé sense deixar ni rastre. Ara bé, el fet que sí que hi hagi informacions sobre algun
personatge tampoc no ens ofereix una fiabilitat total. Són nombroses les errades aparegudes
en aquests treballs de l’època, continuades després per la historiografia posterior. A tall
d’exemple, vull esmentar el descobriment que Josep Tarín20, documentació original en mà, va
fer de la data correcta de defunció de Rius i Taulet, que no era 1889 com s’havia cregut
sempre i com figurava a la placa de la plaça de Barcelona que duu el seu nom, sinó 1890. La
pregunta que no pot evitar fer-se l’investigador és: si a la biografia d’un personatge conegut,
alcalde diversos cops de Barcelona, impulsor de l’Exposició Universal de 1888, hi ha errades,
quantes no n’hi haurà a les dels polítics de segona i tercera fila?

b) Discursos a Congrés i Senat. Hi ha alguns discursos a Congrés i Senat que
posteriorment s’editen, generalment en format de fullet. El seu interès no rau tant en el text,
que al capdavall és el mateix que l’aparegut al diari de sessions, com en quins temes
mereixen prou atenció com per justificar una edició posterior. Com a exemple significatiu,
podem esmentar el discurs del bisbe de Barcelona, José María Urquinaona, al Senat, amb
motiu del tractat de comerç amb França21. La seva intervenció va provocar una rèplica dura
del president del Consell de ministres, Sagasta, amb una declaració de les seves intencions
(després modificades) de no alterar la base 5ena de l’aranzel de 1869. Durant el debat
parlamentari d’aquest tema, aquesta polèmica s’esmentarà molt sovint.

c) Obres de parlamentaris . A més dels personatges amb una producció escrita relacionada
amb la seva activitat literària o amb els seus treballs professionals, hi ha alguns
parlamentaris que dediquen una especial atenció a temes més d’opinió, relacionats més o
menys directament amb els seus treballs parlamentaris. També en aquest cas destaca el
format de fullet. Podem esmentar els nombrosos treballs de Manel Girona, dedicats a
elaborar propostes de sanejament del Deute públic, o els treballs de polèmica dels industrials
Josep Ferrer i Vidal i Ferran Puig, amb propostes de política aranzelària proteccionista.

d) Edicions de les corporacions econòmiques catalanes. També són nombrosos els
materials editats per les corporacions, en qualsevol dels formats possibles. En ells s’hi troba
informació de la seva organització interna, treballs i demandes més significatius, així com
pinzellades més doctrinals.

e) Polèmica aranzelària. Aquest és potser l’apartat amb una producció més abundant,
donades les dimensions que va prendre el debat entre proteccionistes i lliurecanvistes,
especialment a la dècada dels vuitanta. Hi predomina el format fullet, tot i que alguns autors,

                                                     
  20. TARIN IGLESIES, Josep: Rius i Taulet, 1989.
  21. OBISPO DE BARCELONA: Discurso pronunciado por el Excmo. Sr. ... en la discusión del Senado sobre el tratado de
comercio con Francia el día 5 de mayo de 1882, 1882.
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com Pere Estasén, elaboren també treballs de més volada. Destaca dins d’aquest apartat la
col·lecció de discursos pronunciats als actes de propaganda de la madrilenya Asociación
para la Reforma de los Aranceles de Aduanas (ARAA), amb un marcat caràcter doctrinal i
nombroses al·lusions als temes concrets més polèmics de cada moment. Hi ha també
algunes traduccions, en format llibre, d’autors estrangers, entre els que es pot esmentar
Fréderic Bastiat i Friedrich List.

f) Sectors econòmics de fora de Catalunya. Hi ha algun material, generalment en format
fullet, editat per sectors econòmics de fora de Catalunya, amb demandes concretes de
defensa dels seus interessos i visions de la política aranzelària divergents de les fetes des de
Catalunya. En destaca la col·lecció de fulls volants i de fullets editats per les lligues de
contribuents, entitats amb les que es pretenia establir una col·laboració estable des d’algunes
de les corporacions industrials catalanes, però amb les que no s’acabà de sintonitzar del tot.

g) Companyies financeres i de negocis colonials. Hi predomina la memòria anyal, en
format fullet, elaborada sempre en un to optimista per les directives, de cara a les juntes
generals d’accionistes. Permeten resseguir l’activitat de la companyia en qüestió, així com la
visió que ella mateixa dóna dels afers que han merescut més la seva atenció durant
l’exercici.

h) Ferrocarrils. Aquest és un altre dels apartats amb un material molt nombrós, normalment
en forma de fullet i també amb alguns fulls volants. Igual que a l’apartat anterior, hi ha les
memòries anyals adreçades a les juntes generals d’accionistes, però hi ha també força
treballs dedicats a promocionar projectes de ferrocarrils secundaris diversos, que tenien per
objectiu connectar amb la xarxa principal alguna ciutat fins aleshores sense ferrocarril.

i) Institucions a Catalunya. Alguns ajuntaments i diputacions provincials prenen una
iniciativa clara en la defensa de plantejaments proteccionistes davant dels grans temes de
política aranzelària de l’època. Això genera un volum no gaire gran, però sí molt significatiu,
de fullets dedicats a aquest tema.

j) Entitats diverses de Catalunya. Com ja s’ha vist anteriorment, hi ha algunes entitats
d’associacionisme no econòmic que, no obstant això, mostren un gran interès pels treballs
d’opinió en matèria aranzelària. En destacaria l’AB, que edita uns fullets amb les actes de les
sessions d’inauguració de cada curs.

k) Publicacions oficials. Hi ha diverses edicions oficials, en format llibre, amb materials
diversos: guies de Corts, llistats de diputats i senadors, informacions aranzelàries de la Junta
Consultiva de Aranceles y Valoraciones (JCAV) i estadístiques del personal de corts i
governs.

Tot aquest material de l’època es pot localitzar a molt diversos centres: Biblioteca
Carandell, Biblioteca de Catalunya, Arxiu Històric Municipal de Barcelona, Biblioteca Arús,
Fundació Centre d’Estudis d’Història Contemporània-Biblioteca Josep M. Figueras, Biblioteca
de l’AB, BMVB, Biblioteca Nacional (Madrid), Biblioteca del Congreso de los Diputados i
Biblioteca del Senado.

-Bibliografia posterior. A la relació final de fonts i bibliografia, s’ofereix el llistat complet de
les obres consultades per contextualitzar els diversos temes analitzats, així com les
referències completes dels treballs dels autors que aquí s’esmenta.

Dins de la bibliografia posterior consultada, hi ha alguns autors que he fet servir més
freqüentment per a temes que reben una atenció més destacada. En una primera
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aproximació, aquests serien: els treballs de Francesc Artal sobre pensament econòmic
català; els treballs de Borja de Riquer sobre la classe política catalana (especialment els
conservadors) en la seva relació amb els partits dinàstics espanyols i amb les burgesies
catalanes; els de Montserrat Bravo sobre les corporacions econòmiques catalanes com a
grups de pressió; els treballs de Cèlia Cañellas i Rosa Toran sobre l’adscripció
socioprofessional del personal polític; els de Montserrat Caminal sobre l’Institut Agrícola
Català de Sant Isidre (IACSI); els de Roser Solà sobre l’IIC; els de José María Serrano Sanz
sobre política aranzelària; els de Joaquim Nadal Farreras i (a part) Leandro Prados de la
Escosura sobre comerç exterior; i els de Teresa Carnero i (a part) Juan Pan-Mantojo sobre
els vins en l’estratègia de política econòmica dels governs espanyols del període.

5. Agraïments.

Ha contribuït poderosament a la realització d’aquest treball, l’obtenció d’una beca de la
Fundació Jaume Bofill, en la convocatòria de beques d’investigació per a tesis doctorals per
al curs 1990-91. Aquest ajut em va permetre afrontar tota la primera fase de la investigació,
en la que varen quedar fixades les línies mestres d’aquesta tesi. El suport de la Fundació es
va concretar, a més, en el seguiment i orientacions fets pel seu director en aquells moments,
Sr. Jordi Porta.

L’obtenció d’una beca del programa d’estudis “Joan Maragall”, organitzat conjuntament
per la Fundació Caixa de Barcelona i la Fundación Ortega y Gasset de Madrid, em va
permetre fer una estada a Madrid, el gener de 1990, en la que vaig fer les primeres consultes
als centres esmentats en aquesta introducció. Igualment, aquesta beca em va obrir les portes
del Museo Lázaro Galdiano, on es troba el fons epistolar de Cánovas del Castillo.

Entre les biblioteques i arxius consultats, vull fer exprés esment de les facilitats donades
pel personal de la BMVB (Montserrat Comas, Ferran Atalataya, Mar Pons, Míriam Albà,
Miquel Marzal), de l’Arxiu del FTN (Núria Sardà) i de la Biblioteca d’Humanitats de la UAB
(Josep Vicens i Susanna Ubach).

El meu agraïment als membres del tribunal que l’octubre de 1989 varen avaluar el meu
treball d’investigació de 9 crèdits, professors Nazario González, Borja de Riquer i Josep
Fontana, per les seves observacions de cara a l’ampliació d’aquells primers resultats. Al
primer d’ells, director d’aquesta tesi doctoral, a més, pel seu valós suport, tant en l’orientació
del treball com en la realització de nombroses gestions davant de tots els centres que no
admeten consulta directa per part del públic.

Vull expressar també el meu agraïment al professor Ignacio Arana, del Departamento de
Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco, per les seves observacions i
recomanacions sobre el primer esquema d’aquesta tesi. Al professor Fernando del Rey
Reguillo, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de
Madrid, per les seves observacions sobre els grups d’interès a l’Espanya de la Restauració. I
a Victòria Maestre, per les correccions i inacabables puntejats dels esborranys.

Finalment, els actes i estudis organitzats durant 2001 per la BMVB arran del Centenari de
la mort de Víctor Balaguer, han contribuït a reforçar les informacions existents sobre aquest
personatge, que constitueix el parlamentari principal del grup de 149 analitzat en el present
treball. Aquesta tesi doctoral, completada durant 2001, vol ser una altra contribució a l’Any
Balaguer.
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1. Les Corts espanyoles des d’una perspectiva catalana, 1876-1885.

1.1. El disseny canovista de la Restauració.

El pronunciament d’Arsenio Martínez Campos a Sagunt el desembre de 1874, i la
creació d’un primer Ministeri-Regència per part d’Antonio Cánovas del Castillo, són el punt de
sortida d’un nou període polític que tindrà com a una de les seves característiques la seva
llarga durada. Una continuïtat institucional tan gran és un aspecte remarcable en el context
de la història contemporània d’Espanya, sobretot si se la compara amb la situació dels
decennis immediatament anteriors i posteriors. Anem a veure sobre quines bases es planteja
i consolida el marc polític en el que transcorre aquesta estabilitat institucional: el règim de la
Restauració en el seu primer tram (1875-1885) i, especialment, quin paper hi tenen assignat
les Corts espanyoles.

El Sexenni de 1868-1874 havia suposat un període de ràpids canvis polítics i l’aparició
de diversos conflictes civils. En aquest context, Cánovas anà dissenyant una estratègia de
restauració de la monarquia dels Borbons, tot esperant que la pròpia dinàmica d’inestabilitat
política espanyola permetés trobar el moment oportú per dur-la a terme. Interessa veure que
es tracta d’un projecte de restauració que no vol retrocedir a la situació anterior a la revolució
de setembre de 1868, sinó que pretén introduir rectificacions importants.

En primer lloc, no es pensa ja en la figura de la reina Isabel II, força desacreditada i
explícitament rebutjada per una part de les forces polítiques que havien donat suport als
primers governs de la revolució, sinó en el seu fill, el príncep Alfons. Això es concreta en
l’abdicació d’Isabel II en el seu fill (1870) i en el manifest de Sandhurst d’1-12-1874 signat
per aquest sota inspiració canovista, en el que es parla d’un govern fet amb esperit liberal  

1. I
en segon lloc, tampoc no es pensa en un retorn al sistema polític anterior al Sexenni
(Constitució de 1845, exclusivisme del moderantisme), sinó en l’admissió d’algunes reformes
liberals2.

Cánovas, doncs, va dissenyant el que seran les bases del nou sistema. Es tractava, en
definitiva, de definir un marc institucional que permetés integrar el màxim nombre de forces
polítiques per impedir que cerquessin el seu accés al poder per vies insurreccionals, com en
els períodes precedents. D’eixamplar la base d’un règim que es defineix monàrquic
constitucional, tot assimilant les opcions més a la dreta i més a l’esquerra en dos grans
partits que es puguin alternar en el poder. I també, de dissenyar un sistema polític de
defensa dels sectors socials benestants.

Són diverses les línies d’actuació de Cánovas en aquests primers moments de la
Restauració. D’una banda, seguirà una política d’atracció i gairebé de recompensa dels
sectors polítics, militars i econòmics que s’havien mostrat favorables a la solució
restauradora, amb una actuació d’ennobliments massius (Juana Anadón ha calculat que
entre 1875 i 1885 s’atorguen 154 títols corresponents a 148 persones3), amb el repartiment
de senadories vitalícies i, en general, de consolidació dels sectors més afins. D’altra banda,

                                                     
  1. Una transcripció íntegra del manifest de Sandhurst es pot localitzar a GARCÍA-NIETO, Mª Carmen; DONEZAR; Javier Mª:
Restauración y desastre, 1874-1898, 1972, p.43-45. Per a tot aquest subcapítol, veure LARIO, Ángeles: El Rey, piloto sin
brújula. La Corona y el sistema político de la Restauración (1875-1902), especialment p.57 i seg.
  2. Per al tema del no retorn a la situació anterior al Sexenni per part de Cánovas, veure GÓMEZ OCHOA, Fidel: “El
conservadurismo canovista y los orígenes de la Restauración: la formación de un conservadurismo moderno”, 1997,
especialment p.147-148.
  3. ANADÓN BENEDICTO, Juana: La nobleza creada por Alfonso XII, 1974, p.124. Veure també JUTGLAR, Antoni:  Ideologías
y clases en la España contemporánea. Aproximación social de las ideas, 1971, p. 18 i ss.
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anirà configurant un sistema polític i parlamentari que combina aspectes de liberalisme, si bé
distorsionat pels vicis que el sistema va desenvolupant, amb aspectes fortament
conservadors, especialment pel que fa a la composició restrictiva del Senat i a les
prerrogatives atorgades a la Corona.

A mesura que la nova situació planteja la necessitat de legislar sobre temes fonamentals,
com la nova Constitució o les lleis electorals, Cánovas es mostra com a home d’una
ideologia política molt definida, que va desenvolupant i afinant en el transcurs d’aquests
anys. És el que s’ha anomenat el seu doctrinarisme4, que imprimeix el seu segell particular a
algunes qüestions bàsiques del nou règim.

La particular visió canovista de la política i del seu component de legalitat i de legitimitat
institucional, el va dur, durant el període del Sexenni, a preferir clarament una solució civil per
al retorn de la dinastia a una solució militar. A això hi contribuí en part la seva idea de no
quedar hipotecat el futur Govern al poder militar acostumat als anys anteriors a intervenir, i
molt decisivament, en la vida política— però també, i molt fonamentalment, perquè la base
legal de l’acte restaurador no fos sols un cop de força, sinó una evolució del propi marc
institucional, a l’estil de la que va dur Amadeu de Savoia al tro espanyol.

Fixem-nos que Cánovas no sols no va tenir participació directa en els preparatius del
pronunciament, sinó que no el va acceptar fins que ja era un fet consumat i difícilment
reversible. Tot i així, i ja com a cap del nou Govern, no es plantejà esborrar d’un cop tota
l’obra legisladora precedent, sinó que, en la seva voluntat de donar una aparença de
continuïtat institucional que aportés legitimitat a l’acte restaurador, la mantingué vigent fins
que unes noves Corts no la revisessin a fons. Per això, les primeres eleccions de la
Restauració es varen fer encara segons la Constitució de 1869 i la llei electoral de sufragi
universal (masculí) de 1870, això sí, amb Romero Robledo fabricant les majories necessàries
des del Ministeri de la Governació.

Pel que fa a la qüestió militar, va introduir la figura del rei com a cap suprem de l’Exèrcit,
d’on es deduïa que una insurrecció contra el Govern equivalia a un acte de sedició contra la
pròpia autoritat militar5. D’altra banda, els militars de més alta graduació i que havien tingut
una activitat política més significativa, obtindran un escó en la part permanent del Senat,
acompanyada sovint de l’ennobliment. Les carteres de Guerra i de Marina estaran ocupades
ininterrompudament per militars. Igualment, els afers interns de l’Exèrcit varen quedar
reservats a l’actuació dels propis militars.

1.2. Actituds dels sectors propietaris i burgesos catalans davant la Restauració.

S’ha parlat força de l’entrada del príncep Alfons a Madrid del 14 de gener de 1875 com a
punt d’arrencada de tota la maquinària política del nou règim, però cal no oblidar que el
príncep fa la seva entrada a la península de retorn de l’exili per Barcelona, via marítima, el
dia 9.

A Barcelona s’havien creat unes comissions de recepció en les que hi trobem alguns
dels personatges més significatius del món econòmic: Manel Girona, Josep Ferrer i Vidal,
Eusebi Güell i Bacigalupi, Frederic Nicolau, el marquès de Ciutadilla (que, a més, és el nou
                                                     
  4. Per a la ideologia política de Cánovas i el seu “doctrinarisme”, veure SÁNCHEZ AGESTA, Luís: Historia del
constitucionalismo español (1808-1936), 1984, especialment p.295-302.
  5. Sobre la figura d’Alfons XII com a cap de l’Exèrcit, el “rei-soldat”, veure CARDONA, Gabriel: El poder militar en la España
contemporánea hasta la guerra civil, 1983, p. 44 i ss.
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alcalde de la ciutat), el marquès de Monistrol, entre d’altres. La comissió de recepció de la
Diputació Provincial de Barcelona nolieja un vapor per anar a rebre el príncep a la seva
arribada als límits marítims de la província. Gairebé el primer que el futur Alfons XII escolta
en tornar de l’exili són les exhortacions de Ferrer i Vidal en defensa del treball nacional, en la
seva condició de president de la comissió. Ferrer desitja: que la lucha cruel y fraticida que a
nuestra patria querida aflige, sea reemplazada por la lucha de la actividad y de la
inteligencia, a fin de que el trabajo, en sus vastas y variadas manifestaciones, desarrolle las
inmensas fuerzas productoras que nuestro país atesora, elevándole al rango que ocupar
debe y que ocupará sin duda en breve entre las naciones cultas6.

Ferrer al·ludeix a alguns dels problemes i desitjos dels sectors propietaris i burgesos
catalans. Per a ells, el Sexenni i especialment el seu darrer tram, hauria significat l’aparició
de diversos factors desestabilitzadors dels seus interessos: reformes aranzelàries a la baixa
(aranzel de 1869, imminència de l’aplicació de la segona fase de la seva base 5ena),
expansió de l’obrerisme, qüestionament de valors tradicionals com la monarquia, la unitat
religiosa o el dret de propietat, presència a les Corts d’elements considerats perillosos del
republicanisme federal fins i tot propers a la Internacional en algun cas, reformes legislatives
lesives als seus interessos com el projecte d’abolició de l’esclavatge a Cuba, conflictes civils
(guerra de Cuba, guerra carlina, insurreccions cantonals) i inestabilitat institucional general.

Com assenyala Borja de Riquer7, si en aquest context de principis de 1875 la burgesia a
Espanya apostava per un sistema polític d’ordre i d’autoritat, a Catalunya aquest desig
encara es feia més intens, per la seva realitat socioeconòmica diferenciada, amb un fort
procés industrialitzador, que feia que la percepció de la situació també fos diferent.

En aquests primers moments, els desitjos més immediats d’aquests sectors socials
catalans passen per la liquidació de les dues guerres pendents (cubana i carlina), la no
aplicació de la base 5ena de l’aranzel de 18698, la consolidació d’un marc polític estable i
excloent dels sectors considerats com a més perillosos, i l’establiment de governs receptius a
les seves demandes en política aranzelària i fiscal.

Anem a veure de moment fins a quin punt la configuració del nou sistema parlamentari
respon a aquestes expectatives.

1.3. Configuració d’un sistema parlamentari excloent.

1.3.1. Legislació relativa a les Corts.

Si bé les primeres Corts de la Restauració, com ja hem vist, es convoquen encara a
partir de la Constitució de 1869 i de la llei electoral de 20-8-1870, un dels seus treballs
centrals és l’elaboració de tota una legislació relativa al paper que hauran de tenir el Congrés
i el Senat, legislació que s’anirà ampliant als anys següents.

                                                     
  6. MIQUEL Y BADIA, F.: Relación de la llegada a Barcelona de S.M. el Rey D. Alfonso XII (Q.D.G.) y de la entusiasta
recepción que la Ciudad le hizo en los días 9 y 10 de Enero de 1875. La escribió por encargo del Ayuntamiento ..., 1875, p.12.
Veure també SOLÉ-TURA, Jordi: Catalanisme i revolució burgesa. La síntesi de Prat de la Riba, 3a ed., 1967, p.66-67. Per a
una crònica dels primers anys de la Restauració: NOGUÉS, Emilio J.M.: Historia crítica de la Restauración borbónica en España
(veinticino años de la historia contemporánea), 1897.
  7. Veure especialment RIQUER, Borja de: “El conservadurisme polític català: del fracàs del moderantisme al desencís de la
Restauració”, 1981;  “Els corrents conservadors catalans i la seva evolució cap el catalanisme polític”, 1987; “La vida política
catalana, 1856-1898”, 1987; “Les burgesies i el poder a l’Espanya de la Restauració (1875-1900)”, 1994.
  8. Veure RIQUER I PERMANYER, Borja de, Epistolari polític de Manuel Duran i Bas. (Correspondència entre 1866-1904),
1990, p.219-220, carta de Duran i Bas a Cánovas de 21-4-1875.
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La Constitució de 1876, que en altres terrenys és més ambigua i permet futurs
desenvolupaments a partir dels reglaments, és taxativa en el tema de les Corts, al que
dedica quatre títols9. Ve a continuació la llei electoral de senadors a la península de 8-2-
1877, que va permetre dissoldre el Senat i recomposar-lo ja amb la nova legalitat,
notablement restrictiva. Aquesta llei queda ampliada per la llei electoral de senadors a
Ultramar de 9-1-1879. Pel que fa a la legislació relativa al Congrés dels diputats, hi ha una
primera llei electoral de 20-7-1877, que amb caràcter provisional restablia la de 18-7-1865,
amb modificacions, i preveia la creació d’una comissió que redactés un text definitiu; aquest
serví de base a la llei de 28-12-1878, que inclou les eleccions de diputats a Ultramar i que es
manté vigent fins que la reemplaça la llei electoral de 26-6-1890, que reimplanta el sufragi
universal masculí.

A aquest paquet de mesures legislatives caldria afegir la llei d’incompatibilitats i casos de
reelecció de 7-3-1880, més la de fixació del termini en el que han de provar llur aptitud legal
els senadors electes, de 27-7-1883. Pel que respecta a la llei de relacions entre els cossos
col·legisladors, es manté vigent durant tot el segle XIX la de 1837. Igualment cal tenir en
compte, per la seva importància en els processos electorals a Congrés i Senat, la llei
municipal de 2-10-1877 i la llei provincial de 29-10-1882.

Tot aquest conjunt de lleis configura un sistema parlamentari excloent, en el que si el
cens d’electors ja és reduït, el d’elegibles encara ho és més. Però per comprendre fins a quin
punt ho és, cal analitzar amb deteniment quin és el paper del Senat.

1.3.2. Composició restrictiva del Senat.

Segons l’article 20 de la Constitució, el Senat es composava de dues grans parts: la
permanent i l’electiva. La primera es dividia en senadors per dret propi i senadors vitalicis
nomenats per la Corona i no podia excedir de 180 membres. La segona es dividia en
senadors escollits per les corporacions de l’Estat i senadors d’àmbit provincial, escollits per
les diputacions provincials i principals contribuents i havia de tenir exactament 180 membres.

Hi ha uns primers requisits generals per poder ser senador: tenir un mínim de 35 anys,
no estar processat criminalment, no estar inhabilitat per a l’exercici dels drets polítics i no

                                                     
  9. Per a la legislació sobre les Corts dels primers anys de la Restauració, veure Colección de las leyes decretadas por las
Cortes y sancionadas por S.M. el Rey, correspondientes a la legislatura de 1877, 1877; Ley de 20 de Agosto de 1870, con las
reformas introducidas en ella por la de 16 de Diciembre de 1876; la de 8 de Febrero de 1877 para Senadores, y la de 20 de
Julio del mismo año para Diputados a Cortes. Concordadas entre sí y anotadas con las disposiciones que las aclaran o
modifican por la redacción de El Consultor de los Ayuntamientos y de los juzgados municipales, 1878; Leyes electorales de
ayuntamientos, diputados provinciales, diputados a Cortes y senadores. Comprende la Ley de 20 de Agosto de 1870, con las
reformas introducidas en ella por la de 16 de Diciembre de 1876; la de 8 de Febrero de 1877 para Senadores, y la de 20 de
Julio del mismo año para Diputados a Cortes concordadas entre si y anotadas con las disposiciones que las aclaran o modifican
por la redacción de El Consultor de los Ayuntamientos y de los juzgados municipales, 1878; Manual de los Señores Senadores.
Año de 1879, 1879; Manual de los Señores Diputados. Mayo de 1884 , 1884; VIOR, Fermín: Leyes electorales para Diputados a
Cortes y Senadores anotadas con la jurisprudencia ministerial, la del Tribunal de Actas graves y la del Supremo de Justicia, y
con algunos comentarios, aclaraciones y formularios. Por D. ... Abogado de los Ilustres Colegios de Madrid y de Oviedo y jefe
de negociado en el Ministerio de la Gobernación, 1884; GONZÁLEZ MUÑIZ, Miguel Ángel: Constituciones, Cortes y Elecciones
españolas. Historia y anécdota (1810-1936), 1978; CALERO AMOR, Antonio Mª: “Los precursores de la monarquía
democrática”, 1985; MESTRE, Jesús: “La transició del liberalisme a la democràcia. Les eleccions generals al segle XIX (1810-
1899)”, 1989; SOLÉ TURA, Jordi; AJA, Elisea: Constituciones y períodos constituyentes en España (1808-1936), 15ª ed., 1990;
REAL CUESTA, Javier: Partidos, elecciones y bloques de poder en el País Vasco 1876-1923, 1991; FERNÁNDEZ
DOMÍNGUEZ, Arturo: Leyes electorales españolas de diputados a Cortes en el siglo XIX, 1992; FLAQUER MONTEQUI, Rafael:
“La respresentación en la España constitucional: unicameralismo y bicameralismo”, 1995; CIVERA GUERRERO, Mª Ángeles:
Las elecciones legislativas en Barcelona capital (1875-1899), 1992; MORENO LUZÓN, Javier: ““El poder público hecho cisco”.
Clientelismo e instituciones políticas en la España de la Restauración”, 1996.
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tenir els béns intervinguts. El fet que sols poden ser senadors els homes deu ser tan evident
per al legislador que ni tan sols s’esmenta.

El quadre 1.1 mostra la composició de cada part del Senat, els electors i, el que és més
important, el reduït cercle dels elegibles. La part permanent queda regulada pels articles 20,
21 i 22 de la Constitució. Com hem vist, inclou les categories de senadors per dret propi i els
vitalicis i ambdues tenen caràcter perpetu. La noció de dret propi pressuposa que l’individu
que ha d’ocupar un d’aquests escons al Senat hi té dret per les característiques de la seva
personalitat, independentment d’una elecció o, fins i tot, de les preferències d’un determinat
govern. La Constitució preveu cinc categories possibles de senadors per dret propi (veure
quadre), totes elles reservades a la cúpula de l’Exèrcit, de l’Església, de l’aristocràcia, de
l’administració de l’Estat i de la línia successòria principal de la Casa Reial.

Els vitalicis són nomenats per la Corona, a indicació del Govern. Hi ha diverses
categories d’individus sobre els que pot recaure un nomenament (veure quadre). Interessa
destacar no sols el caràcter extremadament reduït d’aquest grup, sinó el fet que calgui
acreditar un mínim de renda anual procedent de béns propis o de sous d’ocupacions fixes,
amb l’única excepció del personal que hagi exercit el càrrec de senador abans de la
Constitució de 1876.

Pel que fa a la part electiva del Senat, regulada pels articles 20 i 22 de la Constitució, cal
insistir, d’entrada, que sols poden optar a una senadoria electiva els individus compresos a
les categories esmentades per als vitalicis. Dins de la part electiva, també hi ha dues grans
categories: senadors escollits per les corporacions de l’Estat i senadors d’àmbit provincial
escollits per les diputacions provincials i principals contribuents. L’elecció dels primers està
regulada per l’article primer de la llei electoral de senadors a la península i inclou quatre
apartats (posteriorment, la llei electoral de senadors a Ultramar de 1879 inclou també els
escons antillans):

1) Arquebisbats: correspon un senador als de Toledo, Sevilla, Granada, Santiago,
Saragossa, Tarragona, València, Burgos, Valladolid i Santiago de Cuba.

2) Reials acadèmies: un senador per l’Espanyola; Història; Belles Arts; Ciències Exactes,
Físiques i Naturals; Ciències Morals i Polítiques; i Medicina de Madrid.

3) Universitats: un senador per les de Madrid, Barcelona, Granada, Oviedo, Salamanca,
Santiago, Sevilla, València, Valladolid, Saragossa i L’Havana. Tenen dret a vot: el rector,
els catedràtics, els doctors matriculats, els directors d’instituts d’ensenyament secundari i
els caps de les escoles especials dels respectius districtes.

4) Societats econòmiques d’amics del país: un senador per les de Madrid, Barcelona, Lleó,
Sevilla, València i Cuba més Puerto-Rico. La de Barcelona inclou les societats de
Balears, Cervera, Lleida, Tarragona, Tudela i Saragossa. Cada societat elegeix un
compromissari per cada 50 socis. Els socis de les societats sols adquireixen drets
electorals després de 3 anys. Les societats de nova creació i les no incloses en aquesta
llei, s’afegiran a una de les 5 regions, amb l’aprovació del Govern.

L’elecció dels senadors d’àmbit provincial està regulada per l’article 2 de la llei electoral
de senadors a la península. Tenen dret a vot els membres de les diputacions provincials i els
compromissaris nomenats pels ajuntaments i majors contribuents dels municipis de la
província. Aquest reduït grup d’electors és el que elegeix els tres senadors que en principi
corresponen a cada província (llevat d’algun cas, que veurem tot seguit).



1.Les Corts espanyoles des d’una perspectiva catalana, 1876-1885

53

Quadre 1.1: composició del Senat segons la Constitució de 1876 i la llei de senadors de 1877.

parts: escons: electors: elegibles:

Permanent Per dret propi

1) Fills del rei i del successor immediat de la Corona, majors d’edat.

2) Grans d’ Espanya. Cal que ho siguin per ells mateixos, que no

siguin súbdits d’un altre país i que puguin acreditar una renda

mínima anual de 60.000 pessetes (360,60 euros), procedent de

béns propis immobles o de drets amb la mateixa consideració

general.

3) Capitans generals de l’Exèrcit i l’almirall de l’Armada.

4) El Patriarca de les Índies i els arquebisbes.

5) Presidents del Consell d’Estat, Tribunal Suprem, Tribunal de

Comptes del Regne, Consell Suprem de la Guerra i Consell

Suprem de l’Armada; tots ells, amb un mínim de dos anys

d’exercici.

Nomenats per la

Corona

A indicació del

Govern

Corporacions de

l’Estat:

1) Arquebisbats

2) Reials

acadèmies

3) Universitats

4) Societats

econòmiques

d’amics del país

Votació indirecta,

amb

compromissaris

Electiva

Províncies

Votació indirecta,

amb els membres

de les

Diputacions

provincials i

compromissaris

escollits pels

Ajuntaments i

principals

contribuents

locals

a) Personal amb una renda mínima anyal de 7.500 pessetes (45,07

euros), procedents de béns propis o de sous d’ocupacions fixes i

dins dels 10 grups següents:

1) Presidents del Senat i del Congrés dels diputats.

2) Diputats que hagin pertangut a tres Congressos (Corts

separades per eleccions) diferents o que hagin exercit el càrrec

durant vuit legislatures.

3) Ministres.

4) Bisbes.

5) Grans d’Espanya.

6) Tinents generals de l’Exèrcit i vicealmiralls de l’Armada, amb un

mínim de dos anys d’exercici.

7) Ambaixadors espanyols, amb un mínim de dos anys de servei i

ministres plenipotenciaris amb un mínim de quatre anys.

8) Consellers i fiscal del Consell d’Estat, ministres i fiscals del

Tribunal Suprem, ministres i fiscals del Tribunal de Comptes del

Regne, consellers del Consell Suprem de la Guerra i del Consell

Suprem de l’Armada, degà del Tribunal de les Ordres Militars; tots

ells amb un mínim de dos anys d’exercici.

9) Presidents o directors de les Reials Acadèmies: Espanyola, de

la Història, de Belles Arts de San Fernando, de Ciències Exactes,

Físiques i Naturals, de Ciències Morals i Polítiques i de Medicina.

10) Acadèmics de número de les acadèmies esmentades que

ocupin la primera escala d’antiguitat en la seva corporació.

Inspectors generals de primera classe dels cossos d’enginyers de

camins, mines i monts; catedràtics de les Universitats; en ambdós

casos cal un mínim de quatre anys d’antiguitat i d’exercici del

càrrec.

b) Personal amb una renda mínima anual de 20.000 pessetes

(120,20 euros), amb dos anys d’antelació. Personal que estigui

pagant un mínim de 4.000 pessetes (24,04 euros) anuals en

concepte de contribucions directes al Tresor públic, també amb

dos anys d’antelació. En ambdós casos, a més, cal que la

persona en qüestió posseeixi un títol nobiliari del Regne

d’Espanya o que hagi estat prèviament diputat a Corts, diputat

provincial o alcalde de capital de província o de poble de més de

20.000 persones.

c) Personal que hagi exercit el càrrec de senador abans de la

Constitució de 1876.

Font: Manual de los Señores Senadores. Año de 1879.
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Aquesta composició tan fortament restrictiva del Senat, és comparable de fet amb els
textos constitucionals precedents. Juan Ignacio Marcuello Benedicto assenyala com
l’Estatuto Real de 1834 i la Constitució de 1845 (no tant la Constitució progressista de 1837)
limiten el càrrec de senador a un grup molt reduït. Per a Marcuello, la introducció del
bicameralisme en el sistema parlamentari espanyol, significa la creació d’una Cámara
configurada para reforzar el poder regio y enfrenar el elemento innovador presumiblemente
proveniente de la Cámara electiva10. De fet, la Constitució de 1845 preveia que tots els
senadors fossin nomenats per la Corona amb caràcter vitalici i sols entre un grup molt reduït
d’elegibles.

La Constitució de 1869, però, també marcava importants restriccions en la composició
del Senat: si bé no existia la figura del senador permanent i tots els senadors eren escollits
per sufragi universal masculí indirecte, en forma de quatre per província, sols era elegible un
grup molt reduït de personal procedent de l’Exèrcit, el clergat i l’administració, més els 50
principals contribuents de cada província per contribució territorial i els 20 principals per
subsidi industrial. Fixem-nos que, d’una banda, hi ha un tracte discriminatori envers els
contribuents de base industrial respecte els propietaris, en tant que dels primers sols entren
20 entre el grup d’elegibles, mentre que dels segons la xifra s’eixampla a 50. I, de l’altra, que
hi ha també un tracte discriminatori envers les províncies més riques respecte les més
pobres, en la mesura que la xifra de contribució necessària per entrar al grup d’elegibles és
molt superior a les primeres; en aquest sentit, si observem els llistats de principals
contribuents de les quatre províncies catalanes de finals de 1875 de l’apèndix 15, podrem
comprovar com els darrers contribuents de la província de Barcelona de cada sèrie es troben
al mateix nivell que els primers de les altres tres províncies.

Raul Bertelsen, en el seu estudi sobre el Senat espanyol11, ressalta el caràcter no tan
restrictiu de la Constitució de 1869 amb respecte al Senat en comparació als textos
precedents, mentre que José Miguel Pérez, al seu treball sobre les Corts al Sexenni, associa
les restriccions a l’accés al Senat a la voluntat de tenir un contrapès a un Congrés elegit per
sufragi universal: Directamente vinculado a esta tendencia no explícita que buscaba
amortiguar los efectos del sufragio universal, se encuentran también las fórmulas previstas
para la elección de senadores y los requisitos más restrictivos que se exigían para alcanzar
la condición de elegible a los que aspirasen a ocupar los escaños senatoriales12.

La idea de sufragi indirecte al Senat, fet a partir de compromissaris, es manté si fa no fa
igual a la legislació de la Restauració que a la del Sexenni (amb la diferència dels sufragis
censatari i universal masculí dels electors locals respectivament). El quadre 1.2 permet
comparar els censos d’electors al Senat a Catalunya amb les dues legislacions esmentades,
tenint en compte que l’elecció de 1876 es fa encara amb la del Sexenni.

Tota aquesta legislació tendint a assegurar un pes en el Senat de les classes
propietàries, té una magnífica explicació en el preàmbul del projecte de Constitució presentat
pel Govern a les Corts el 1876. Segons aquest, la composició restrictiva del Senat es deuria
a: El deseo y la necesidad de rodear a la Monarquía constitucional de instituciones similares,
dando cabida en ella a todas las clases sociales, para que, con el instinto de la propia
conservación, defiendan de las oleadas revolucionarias los intereses permanentes de la

                                                     
  10. MARCUELLO BENEDICTO, Juan Ignacio: La práctica parlamentaria en el reinado de Isabel II, 1986, p.14. Sobre la
introducció del bicameralisme espanyol, veure també FLAQUER: “La respresentación ...”, p.99-106.
  11. BERTELSEN REPETTO, Raul: El Senado en España, 1974, p.405-408.
  12. PEREZ GARCÍA, José Miguel: “El parlamentarismo español en el sexenio democrático”, 1995, p.54.
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sociedad española 13. Notem que l’expressió todas las clases sociales es refereix a totes les
fraccions dels grups amb més pes social. I també, que hi ha una voluntat clara que l’alta
cambra sigui un filtre conservador a possibles iniciatives del Congrés, considerades com
massa avançades (aspecte de fet poc probable, donat el sufragi censatari i el falsejament del
sistema electoral generalitzat de l’època).

En el mateix preàmbul, es valora el caràcter mixt (permanent i elegible) del Senat, com
un equilibri entre la defensa dels interessos permanents de la societat espanyola i la
necessitat d’assegurar majories parlamentàries al partit de torn: Las tres clases de senadores
que ahora se establecen, de derecho propio, de nombramiento de la Corona y de elección,
revisten a aquel elevado cuerpo de la consistencia y de la flexibilidad que ha menester para
resistir con firmeza toda suerte de inversiones y para facilitar el turno pacífico y regular de los
partidos en el mando14.

Quadre 1.2:  cens d’electors al Senat a les circumscripcions catalanes. Comparació entre les eleccions de 1876
(fetes amb la llei electoral de 1870) i les de 1877 (fetes amb la llei de 1877).

1876 1877circumscripcions
votants electors votants electors

Barcelona 199 241 260 264

Girona 183 301 204 280

Lleida 206 287 196 270

Tarragona 172 220 200 203

Font: Archivo del Senado.

Diversos autors, a més dels ja esmentats, han coincidit en veure en el Senat l’eina que el
nou règim adoptava no sols com a representació dels sectors dominants de la societat
espanyola, sinó com a garantia enfront dels perills que es podien arribar a derivar d’una
cambra elegida per sufragi directe. Així, per a Martínez Cuadrado, El Senado de la
Restauración fue por tanto una garantía constitucional esencial en el control del poder
legislativo para las minorías privilegiadas a quienes se les brindaba con él la inmovilización
de la revolución política abierta en 1868 y de la mucho más amenazante revolución social de
1873 

15. Antoni Jutglar subratlla la idea de contrapès a una cambra popular, sobretot a partir
del moment en què s’instaura el sufragi universal16. Per a José María Jover, la composició
restrictiva del Senat ilustra con suficiente claridad cuanto en esta alta cámara hay de
proyección inmediata de los sectores integrantes del bloque de poder 

17. Per la seva banda,
Arno J. Mayer, en el seu treball sobre la persistència de l’Antic Règim a Europa, insisteix en
el paper de les cambres altes com a contrapunt conservador a les cambres baixes:

Salvo el Senado de Francia, que para fines de siglo era totalmente elegido por sufragio indirecto, aquellas
segundas cámaras no eran electivas. Se pertenecía a ellas por motivos de nacimiento, riqueza y grado en la
administración pública o la milicia, con un decidido prejuicio favorable a los hombres de edad avanzada. Con
las excepciones de rigor, los miembros de esas asambleas de notables eran nombrados por el rey o fieles de
éste, al contrario que las cámaras bajas de elección popular, que eran anteriores a ellas y constantemente

                                                     
  13. GONZÁLEZ, M.: Constituciones ... p.185.
  14. GONZÁLEZ, M.: Constituciones ... p.185.
  15. MARTÍNEZ CUADRADO, Miguel: La burguesía conservadora (1874-1931), 6ª ed., 1980, p.37.
  16. JUTGLAR, Antoni: Els burgesos catalans, 1966, p.273; hi al·ludeix també a JUTGLAR, Antoni: Ideologías ..., 1971, p.35-36.
  17. JOVER ZAMORA, José María: “La época de la Restauración: Panorama político-social, 1875-1902”, 1981, p.290-291.
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recortaban sus poderes. En casi todas ellas había una mezcla de nombramientos reales y miembros
hereditarios18.

Tornant al Senat espanyol, interessa veure que un cop aprovada la Constitució de 1876,
el Govern impulsa tot seguit la llei de senadors, que és aprovada per les Corts el novembre
del mateix any (llei de 8-2-1877), per tal de procedir a la recomposició de l’alta cambra.
Mentre es deixa que el Congrés exhaureixi la seva durada, prevista en tres anys per la
Constitució de 1869 (que és amb la que se l’havia convocat) i no s’aprova la llei electoral de
diputats definitiva fins el desembre de 1878, el Senat es dissol i es procedeix al nomenament
de la part permanent i a les eleccions per a la part electiva, que es realitzen el 5 d’abril de
1877.

A l’interregne parlamentari entre les legislatures de 1876-77 i 1877 (5-1-1877/25-4-1877),
el Govern Cánovas promou l’ocupació dels escons de la part permanent del Senat amb un
contingent de personatges de marcada procedència conservadora. Un cop inaugurada la
legislatura de 1877, i amb ocasió del debat al Congrés del missatge de contestació al discurs
de la Corona, tant Romero Robledo, ministre de la Governació, com el propi Cánovas, en la
seva condició de president del Consell de ministres, ofereixen llur visió de l’alta cambra. Així,
el primer, en resposta a les objeccions del marquès de la Vega de Armijo sobre la manera en
què el Govern havia fet els nomenaments de la part permanent del Senat, afirma que els
senadors per dret propi són una garantia d’ordre social i de fre a possibles aventures liberals
de successius governs: Los Senadores por derecho propio, que son los que en la sociedad
tienen grandes intereses, que les obligan a conservarlos, que les impiden lanzarse en
aventuras ni asociarse a banderías, serán una garantía de que los Gobiernos se inspirarán
en principios de justicia a fin de recabar su apoyo19.

Per la seva banda, Cánovas li recorda a Alonso Martínez, que al capdavall era un dels
pares de la Constitució, quin és el sentit d’aquesta respecte la part permanent del Senat:

Lo que se ha querido es que el Senado se constituya de modo que al lado de la propiedad y de la
industria, representadas por los elegidos en lo distritos y por las diferentes corporaciones científicas y
económicas a las que se ha dado ese derecho, hubiera también una representación directa de la Corona,
ejercida ¿por quién? por aquellos que de una manera más directa representan los derechos de la Corona
misma.

De otro modo, ¿para qué había la Constitución de dejar esta especie de dádiva en manos del Rey? ¿No
habría sido más racional dejarla a los distritos electorales? Ellos hubieran hecho la repartición del modo que
hubieran considerado más conveniente. Pero no ha sido tan mezquino el espíritu de la Constitución.

El sentido de la Constitución es que al mismo tiempo que los grandes elementos sociales y el derecho
propio histórico de los Grandes y de los Prelados de la Iglesia, estuviera representado en esa Cámara el
derecho inmediato de la Corona. Este es el sentido de la Constitución de 187620.

Afegeix taxativament: el Senado es una rémora para la Cámara legislativa, porque es un
obstáculo permanente para la precipitación en la formación de las leyes 

21. I remata la idea
anticipada per Romero Robledo de fre als possibles excessos dels governs liberals:

los partidos liberales, las Cámaras liberales, los Gobiernos liberales tienen la misión de detenerse ante la
resistencia de la Cámaras altas, de procurar pesar sobre ellas por medio de la opinión pública; de no darse
por vencidos, es verdad, pero también de no impacientarse, porque, al cabo, si ellos tienen razón, siempre
triunfarán de la resistencia sincera, leal, patriótica de la Cámara alta; de contener un poco el movimiento
político; de persuadirse de que cuando una reforma no ha penetrado en las clases altas del Estado, es que
esa reforma, si puede ser cierta en la teoría, si puede ser evidente en la razón, no lo es todavía

                                                     
  18. MAYER, Arno J.: La persistencia del Antiguo Régimen. Europa hasta la Gran Guerra. 1ª reimpresión, 1986, p.145-146.
  19. DSC, legislatura de 1877, 12-5-1877, núm. 12, p.158.
  20. DSC, legislatura de 1877, 14-5-1877, núm. 13, p.211.
  21. DSC, mateix dia, p.212.
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suficientemente en los hechos para que merezca traerse a la práctica, formar parte de las instituciones de un
país y ponerse en la piedra de toque de la realidad, de la conveniencia práctica en la gobernación del
Estado22.

Segons els partits del centre i de l’esquerra de les cambres, el Govern Cánovas
constitueix al Senat un veritable feu conservador. Alonso Martínez, cap dels parlamentaris
centristes, denuncia al debat esmentat que de 106 senadors vitalicis nomenats (prenen
possessió de l’escó 102), sols 7 pertanyen al Partit Constitucional (PC)23. Per la seva banda,
Práxedes Mateo Sagasta que, al capdavall, serà un dels futurs beneficiaris del sistema,
denuncia el fet en una sessió del Congrés, uns mesos més tard: Los partidos liberales fueron
excluídos casi en absoluto del Senado; aquel alto Cuerpo Colegislador es un Cuerpo
cerrado, porque según la Constitución el número de Senadores es limitado y fijo; por
consiguiente, la exclusión del partido liberal del Senado era la exclusión de los partidos
liberales del poder 

24.

Aquesta composició conservadora del Senat motiva el retraïment a les Corts dels
constitucionals durant tot 1877. Les gestions del president del Congrés, José Posada
Herrera, com a mediador entre el Govern i una oposició que ja es considera alternativa de
poder, aconsegueixen la provisió de 35 places noves de senadors permanents (20 noves, 7
no cobertes en constituir-se el nou Senat i 8 per defuncions) disponibles per a les minories.
Diu Sagasta al respecte, en la mateixa intervenció: Nos quejábamos de que en la
organización del Senado no se hubiera dado a los partidos liberales la participación que de
derecho le corresponde; que no se hubiera dejado allí latitud bastante para dar al Senado la
elasticidad necesaria al turno de los partidos en el poder 

25. Carlos Navarro Rodrigo, en les
seves memòries polítiques sobre aquest període, afirma taxativament: Podíamos
despedirnos ya de ser Poder en el nuevo orden de cosas. Aunque la Corona nos llamase,
ahí quedaba el Senado, como baluarte inexpugnable de la reacción, para barrernos en todo
tiempo 

26.

Quan els liberals formen el seu primer Govern de la Restauració, el 1881, es cobreixen
les 49 vacants que ja hi havia a la part permanent del Senat, en un intent de corregir la
desproporció de forces existent a l’alta cambra. Tot i així, mentre al Congrés dels diputats el
partit que convoca les eleccions aconsegueix majories folgades, al Senat la majoria de la que
poden disposar els liberals és més estreta, donat el pes dels conservadors entre la seva part
permanent. Aquest escàs marge de maniobra dels liberals al Senat, queda palès amb ocasió
del debat sobre el tractat de comerç amb França. El periòdic conservador La Época
considera la possibilitat que si la minoria conservadora, contrària al projecte, s’abstingués a
la votació, no hi hauria prou quòrum com per aprovar el tractat27. Sobre el mateix afer, afirma
el corresponsal a Madrid del Fomento de la Producción Española, òrgan de la corporació
catalana del mateix nom:

Sólo hay un peligro para los partidarios del Tratado y es, que a última hora se abstengan de votar las
oposiciones y por no reunir el número de votos que exige la ley para tomar acuerdos, resultara nula la
votación. En previsión de este suceso trabajan sin descanso los elementos oficiales para que vayan a votar

                                                     
  22. DSC, mateix dia, p.212.
  23. DSC, legislatura de 1877, 12-5-1877, núm. 12, p.182.
  24. DSC, legislatura de 1878, 27-2-1878, núm. 9, p.151.
  25. DSC, legislatura de 1878, 27-2-1878, núm. 9, p. 151.
  26. NAVARRO Y RODRIGO, Carlos: Un período de oposición, 1886, p.170.
  27. La Época (Madrid), 9-4-1882, article “La abstención”.
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todos los senadores que tienen cargos oficiales o palatinos y se han dado órdenes a los representantes de
España en las Cortes extranjeras que son senadores para que vayan a votar28.

Es va perfilant així el que Borja de Riquer qualifica com un joc polític reservat
exclusivament als conservadors i als més “respectables” dels antics revolucionaris del 68 

29.
Una altra tímida porta d’entrada al Senat per a aquests darrers, és el fet que s’admeti com a
elegibles els que hagin exercit el càrrec de senador abans de la Constitució de 1876, per als
quals no s’exigeix l’acreditació d’una renda mínima. Ens en parla Narcís Oller a la seva
novel·la ambientada en aquesta època, La febre d’or 

30: els protagonistes cerquen una
estratègia parlamentària per al seu projecte de ferrocarril de Vilaniu; el president del consell
d’administració es presenta al Congrés i el gerent al Senat, aprofitant la seva condició de
senador al Sexenni.

1.3.3. Composició del Congrés dels diputats.

Segons els articles 27 a 30 de la Constitució, s’escollirà com a mínim un diputat per cada
50.000 persones, per a un període de cinc anys i sense limitació d’elecció. Els requisits per
ser elegible diputat no són gaires damunt del paper, menys fins i tot que per ser elector: ser
espanyol, d’estat seglar, major de 25 anys i tenir tots els drets civils. Igual que al Senat, el fet
que els elegibles són sols els homes, tampoc no s’esmenta explícitament.

L’article 2 de la llei electoral de diputats de 1878 fixa les següents condicions per ser
electors: ser espanyol, major de 25 anys i ser contribuent amb una quota mínima de 25
pessetes (0,15 euros)/any per contribució territorial i 1 any d’antelació, o per subsidi industrial
amb una quota de 50 pessetes (0,30 euros)/any i 2 anys d’antelació. L’article 17 preveu que
també poden ser electors, en segons quines condicions, els membres de les reials
acadèmies, del clergat i de l’Exèrcit, empleats de l’administració pública, professionals,
artistes i mestres.

Com es pot veure, el tracte discriminatori que la legislació d’elecció de senadors del
Sexenni introduïa envers els contribuents de base industrial respecte els propietaris, es
manté ara en les condicions exigibles per ser elector al Congrés. A diferència d’aquella, però,
ja no hi ha diferències entre províncies, en adoptar-se unes taxes úniques.

Com assenyala Àngel Duarte31, aquest tracte discriminatori envers els industrials denota
una prevenció contra l’Espanya industrialitzada. Per a Miguel M. Cuadrado32, la llei electoral
afavoreix un tipus d’elector de zones de petita propietat agrícola, generalment
conservadores. Aquest és un aspecte ja vist a l’època. Així, Segismundo Moret, amb motiu
de l’oposició suscitada al Congrés davant d’una proposició de llei seva de lliure importació de
cereals, al·ludeix a la sobrerepresentació dels districtes rurals: La composición de esta
Cámara por efecto de la reforma introducida en la ley electoral hace que los intereses
llamados agrícolas tengan aquí una representación extraordinaria, mayor tal vez de la que
les corresponde en el país. Y hace también que apenas se suscita una cuestión como la que
yo he traído al debate, se crean los Sres. Diputados obligados a oponerse a toda resolución
como la que yo propongo33.
                                                     
  28. Fomento de la Producción Española, núm. 304, 10-5-1882, p.351-352.
  29. RIQUER: “Les burgesies ...”, p.44.
  30. OLLER, Narcís: La febre d’or. II: L’estimbada, 3a ed. dins MOLC, p.94-95.
  31. DUARTE, Àngel: La España de la Restauración, 1997, p.16.
  32. CUADRADO, Miguel M.: Elecciones y partidos políticos en España (1868-1931), 1969, p. 243.
  33. DSC, legislatura de 1879-80, 21-11-1879, núm. 63, p.1189.
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Pel que respecta al cens d’electors al Congrés, Artola34 calcula que el total se situa en un
5% de la població, enfront del 27% de la llei de 1870. Per a Jover35, estaríem parlant d’uns
850.000 electors.

Un altre aspecte a tenir en compte, és el manteniment dels districtes electorals
uninominals, introduïts al Sexenni. La llei electoral de diputats de 1878 manté en línies
generals aquesta divisió, però unifica alguns districtes en circumscripcions plurinominals.
Així, els antics districtes de Tarragona, Reus i Falset s’unifiquen en la circumscripció de
Tarragona, amb 3 escons, mentre que els cinc districtes de Barcelona ciutat s’unifiquen en la
circumscripció de Barcelona, amb 5 escons36. Com assenyala Javier Moreno Luzón, però, el
component urbà de moltes d’aquestes circumscripcions quedava anul·lat en englobar
municipis de la rodalia: Sin embargo, muchos de los núcleos importantes de población
estaban rodeados de un anillo de pueblos que determinaba el sentido de los resultados, y
otros se asemejaban enormemente a localidades menores 

37.

En el terreny contrari, és a dir, en el d’asssegurar una mínima presència de les minories
al Congrés, hi ha dues mesures a tenir en compte, com assenyala Carlos Dardé38. La
primera, és l’emissió de vots a les circumscripcions electorals per un nombre de candidats
inferior al d’escons disponibles, de tal manera que sigui possible l’elecció d’un escó per
minories. La segona, la possibilitat d’aconseguir una acta de diputat per l’acumulació d’un
mínim de 10.000 vots a diversos districtes, situació que era aplicable a un màxim de 10
diputats electes. Durant el període estudiat, sols aconsegueix un escó per aquest sistema el
demòcrata progressista Eugenio Montero Ríos, a les eleccions de 1881 i 1884. Quan el cap
dels republicans federals, Francesc Pi i Margall, abandoni la postura de retraïment electoral
el 1886, aconseguirà el seu escó per aquest sistema.

1.3.4. Distribució geogràfica dels escons.

A les eleccions de 1876, els districtes de Cuba no tenen representació parlamentària, per
la situació de guerra existent a l’illa, tot i que els de Puerto-Rico, sí. Igualment, els districtes
de Navarra i del País Basc ocupats pels carlins, no celebren eleccions, però tenen
representació parlamentària en base a les eleccions de les parts de les províncies en mans
del Govern central. A partir de les eleccions de 1879, i ja vigents la llei electoral de diputats
de 28-12-1878 i la de senadors a Ultramar de 9-1-1879, els districtes antillans queden
definitivament integrats al sistema parlamentari39. La resta de possessions colonials no tenen
representació parlamentària.

El quadre 1.3 permet veure la repartició d’escons per províncies al Congrés, amb tots els
districtes incorporats. Tant Javier Cuesta40 com Jesús Mestre41 no comptabilitzen en llurs

                                                     
  34. ARTOLA, Miguel: “El sistema político de la Restauración”, 1985, p.17.
  35. JOVER: “La época ...”, p.291 i ss.
  36. Per a l’agrupament de districtes uninominals catalans en circumscripcions plurinominals, veure ARMENGOL I SEGÚ,
Josep; JANUÉ I MIRET, Marició; RUBÍ I CASALS, M. Gemma: “Una primera aproximació al comportament electoral de les
circumscripcions i districtes catalans durant la primera etapa de la Restauració (1876-1901)”, 1992.
  37. MORENO LUZÓN: ““El poder público ...””, p.182.
  38. DARDÉ, Carlos: La Restauración, 1875-1902. Alfonso XII y la regencia de María Cristina, 1997, p.29.
  39. Per a l’aplicació del sistema electoral a ultramar, veure ANADÓN BENEDICTO, Juana: “El Senado en el sistema político de
la Restauración”, 1995, p.199; TORRE, Mildred de la: “Els drets polítics i el problema electoral a Cuba (1878-1898)”, 1997.
  40. REAL: “Partidos ...”, p.118.
  41. MESTRE: “La transició ...”, p.11.
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respectius estudis els escons corresponents a Ultramar. Si els comptabilitzem, obtenim un
total de 429 escons, als que cal afegir els escons aconseguits per acumulació de vots.

Com es pot apreciar, Andalusia té un predomini important en quant a escons, amb 74.
Segueixen Galícia, amb 45, i Catalunya, amb 42. Per la part de baix, trobem Canàries (6),
Navarra (7), Illes Balears (8) i País Basc (10). Ultramar, és a dir, Cuba i Puerto-Rico, té un
total de 38 escons.

Quadre 1.3: escons al Congrés dels diputats, per províncies, a les Corts de 1881-84.

1) Cuba
2) Barcelona
3) Puerto-Rico
4) València
5) La Corunya
6) Madrid
7) Oviedo
8) Sevilla
9) Granada
10) Lugo
11) Màlaga
12) Pontevedra
13) Alacant
14) Badajoz

23
18
15
15
14
13
13
12
11
11
11
11
10
10

15) Cadis
16) Saragossa
17) Còrdova
18) Jaén
19) Lleó
20) Múrcia
21) Orense
22) Almeria
23) Balears
24) Burgos
25) Girona
26) Lleida
27) Tarragona
28) Toledo

10
10
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8

29) Càceres
30) Castelló
31) Osca
32) Navarra
33) Salamanca
34) Canàries
35) Ciutat Reial
36) Conca
37) Terol
38) Valladolid
39) Zamora
40) Albacete
41) Guadalajara
42) Palència

7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
5
5
5

43) Santander
44) Àvila
45) Guipúscoa
46) Huelva
47) Logronyo
48) Segòvia
49) Sòria
50) Biscaia
51) Àlaba
(escons per acu-
mulació de vots)

Total:

5
4
4
4
4
4
4
4
2
1

430
-Cuba i Puerto-Rico es consideren províncies (amb circumscripcions i districtes, com a la península) a efectes
de les eleccions al Congrés dels diputats, però al Senat, Ultramar s’organitza com a set províncies: L’Havana,
Matanzas, Pinar del Río, Puerto Príncipe, Santa Clara, Santiago de Cuba i Puerto-Rico.
-Canàries forma en aquests moments una única província.
-Hi ha també la possibilitat de ser diputat per acumulació de vots a diversos districtes alhora. En aquestes
Corts de 1881-84, aquest és el cas d’Eugenio Montero Ríos.

Font: DSC, legislatures de 1881-82, 1882-83 i 1883-84.

Pel que fa a la part electiva del Senat, en principi cada província havia de nomenar tres
senadors, però en el moment d’aprovar-se la llei de senadors d’Ultramar i segons ja preveia
un article addicional de la de senadors de la península, els representants dels nous districtes
antillans s’havien d’encabir dins de la part electiva del Senat (que havia de ser de 180
membres, com recordarem) restant un senador a les províncies amb menys habitants42. Al
quadre 1.4. podem veure quines províncies queden el 1879 amb dos senadors.

Aquesta retallada d’escons, castiga de fet les zones que també tenien menys
representació al Congrés. Així, i sumant els escons per províncies amb els de les
corporacions d’àmbit territorial, tenim que Canàries queda sols amb 2 escons i el País Basc43

amb 6. En la part alta de la representació, està novament Andalusia, amb 27 escons.
Catalunya en té 15 i Ultramar, 19.

Ara bé, com ja hem vist a la introducció, no hi ha una completa correspondència entre els
escons corresponents a una àrea determinada i els parlamentaris naturals d’aquesta, per la
presència del cunerisme, fenomen que, segons Juana Anadón, seria encara més marcat al
Senat44. Si tenim en compte que la representació a la cambra alta ja era més reduïda i que
podia estar parcialment ocupada per personatges forans, la representació real d’una zona

                                                     
  42. Per a l’aplicació de la llei de senadors a ultramar de 9-1-1879, veure ANADÓN: “El Senado ...”, p.199.
  43. Sobre la infrarepresentació del País Basc, veure REAL: “Partidos ...”, p.118.
  44. ANADÓN BENEDICTO, Juana: “Origen geográfico de los senadores de la monarquía alfonsina: 1876-1885”, 1998, p.210-
212.
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concreta pot veure’s notablement minvada. En aquest sentit, per a Anadón, la representació
de senadors nascuts a Catalunya i al País Basc seria més aviat escassa.

Quadre 1.4: escons al Senat després de les modificacions introduïdes per la llei de senadors d’Ultramar (1879):

Províncies amb 3
escons

Províncies amb 2
escons

Corporacions amb 1 escó

Alacant
Almeria
Badajoz
Balears
Barcelona
Burgos
Càceres
Cadis
Castelló
Ciutat Reial
Còrdova
La Corunya
Girona
Granada
Osca
Jaén
L’Havana
Lleida
Lleó
Màlaga
Múrcia
Navarra
Orense
Oviedo
Pontevedra
Puerto-Rico
Salamanca
Sevilla
Tarragona
Toledo
València

Àlaba
Albacete
Àvila
Biscaia
Canàries
Conca
Guadalajara
Guipúscoa
Huelva
Logronyo
Matanzas (Cuba)
Palència
Pinar del Río (Cuba)
Puerto-Príncipe (Cuba)
Santa Clara (Cuba)
Santander
Terol
Valladolid

Arquebisbat de Granada
Arquebisbat de Santiago
Arquebisbat de Santiago de Cuba
Arquebisbat de Sevilla
Arquebisbat de Tarragona
Arquebisbat de Toledo
Arquebisbat de Saragossa
Arquebisbat de València
Reial Acadèmia Espanyola
R. A. d’Història
R. A. de Belles Arts
R. A. de Cièncias Exactes, Físiques i Naturals
R. A. de Ciències Morals i Polítiques
R. A. de Medicina de Madrid
Universitat de Barcelona
Universitat de Granada
Universitat de L’Havana
Universitat de Madrid
Universitat d’Oviedo
Universitat de Salamanca
Universitat de Santiago
Universitat de Sevilla
Universitat de València
Universitat de Valladolid
Universitat de Saragossa
S.E.A.P. de Barcelona
S.E.A.P. de Cuba i Puerto-Rico
S.E.A.P. de Lleó
S.E.A.P. de Madrid
S.E.A.P. de Sevilla
S.E.A.P. de València

Font: Diario de las sesiones de las Cortes. Senado, legislatures de 1879-80 i 1880-81.

La constatació dels pocs senadors catalans presents a la cambra alta, ja ens la dóna
Roser Solà per a mitjan segle: el 1849, amb un Senat completament de designació reial, hi
hauria sols 9 senadors catalans, dels quals, encara, 5 formarien part d’un grup de militars
introduïts per Narváez al Senat45. Per al període estudiat, un dels senadors catalans més
significatius, Ferrer i Vidal, en carta a Duran i Bas tot queixant-se de l’escàs nombre de
senadors catalans presents durant el debat sobre el tractat de comerç amb França, ens en
dóna aquesta imatge: es una lástima que Cataluña esté tan pobremente representada en el
Senado: sólo dos catalanes hemos hablado y sin la instrucción necesaria para hacerlo
debidamente. ¡Qué exígua y qué débil representación 

46! I afegeix: si un día los liberales
conservadores mandan es necesario que V. y otros sean senadores vitalicios si ha de haber
quien defienda la causa del trabajo que siendo la causa de la nación es la de Cataluña.

                                                     
  45. SOLÀ I MONTSERRAT, Roser: L’Institut Industrial de Catalunya i l’associacionisme industrial des de 1820 a 1854, 1997,
p.281-282.
  46. RIQUER: Epistolari polític ..., p.293-294, carta de Ferrer i Vidal a Duran i Bas, datada a Madrid, 9-4-1882.
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Pel que fa a la part permanent del Senat, es fa més difícil d’establir una procedència
geogràfica dels seus components, en no dependre el seu accés a la cambra de cap elecció.
Tot i així, és possible delimitar-hi un grup de catalans, que va adquirint una creixent
presència, passant dels cinc senadors de 1877, als setze de 1899 (quadre 1.5). Aquestes
dades es refereixen al nombre total que està exercint el càrrec en un moment donat, ja que
entremig s’han produït diverses vacants per defunció dels titulars. Si comptem els senadors
en termes absoluts serien 24.

Quadre 1.5: senadors permanents catalans, 1877-1899.

Corts Escons Senadors

1877-78 5

  1) Miquel dels Sants Bañuelos i Traval (comte de Bañuelos)
  2) Manel Gasset i Mercader (marquès de Benzú)
  3) Josep Ma. Escrivà de Romaní i Dusay (marquès de Monistrol)
  4) Antoni Ros de Olano i Perpiñá (marquès de Guad-el-Jelú)
  5) Ignasi Ma. Despujol i Dusay (marquès de Palmerola)

1879-81 6

  1) Miquel dels Sants Bañuelos i Traval (comte de Bañuelos)
  2) Manel Gasset i Mercader (marquès de Benzú)
  3) Josep Ma. Escrivà de Romaní i Dusay (marquès de Monistrol)
  4) Antoni Ros de Olano i Perpiñá (marquès de Guad-el-Jelú)
  5) Ignasi Ma. Despujol i Dusay (marquès de Palmerola)
  6) Tomàs de Rocabertí de Dameto i Veri (comte de Peralada)

1881-84 9

  1) Miquel dels Sants Bañuelos i Traval (comte de Bañuelos)
  2) Manel Gasset i Mercader (marquès de Benzú)
  3) Josep Ma. Escrivà de Romaní i Dusay (marquès de Monistrol)
  4) Antoni Ros de Olano i Perpiñá (marquès de Guad-el-Jelú)
  5) Ignasi Ma. Despujol i Dusay (marquès de Palmerola)
  6) Tomàs de Rocabertí de Dameto i Veri (comte de Peralada)
  7) Josep Maluquer de Tirrell
  8) Francesc de Mata i Alòs (comte de Torre-Mata)
  9) Antonio López y López (marquès de Comillas)

1884-86 7

  1) Miquel dels Sants Bañuelos i Traval (comte de Bañuelos)
  2) Manel Gasset i Mercader (marquès de Benzú)
  3) Josep Ma. Escrivà de Romaní i Dusay (marquès de Monistrol)
  4) Antoni Ros de Olano i Perpiñá (marquès de Guad-el-Jelú)
  5) Tomàs de Rocabertí de Dameto i Veri (comte de Peralada)
  6) Josep Maluquer de Tirrell
  7) Manel Girona i Agrafel

1886-90 10

  1) Miquel dels Sants Bañuelos i Traval (comte de Bañuelos)
  2) Manel Gasset i Mercader (marquès de Benzú)
  3) Josep Ma. Escrivà de Romaní i Dusay (marquès de Monistrol)
  4)Antoni Ros de Olano i Perpiñá (marquès de Guad-el-Jelú)
  5) Tomàs de Rocabertí de Dameto i Veri (comte de Peralada)
  6) Josep Maluquer de Tirrell
  7) Manel Girona i Agrafel
  8) Pere Collaso i Gil
  9) Evarist Arnús i Ferrer
10) Víctor Balaguer i Cirera

1891-92 9

  1) Miquel dels Sants Bañuelos i Traval (comte de Bañuelos)
  2) Tomàs de Rocabertí de Dameto i Veri (comte de Peralada)
  3) Josep Maluquer de Tirrell
  4) Manel Girona i Agrafel
  5) Víctor Balaguer i Cirera
  6) Jaume Girona i Agrafel
  7) Manel Duran i Bas
  8) Albert Bosch i Fustegueras
  9) Tomàs Costa Fornaguera (arquebisbe de Tarragona)

1893-95 12
  1) Miquel dels Sants Bañuelos i Traval (comte de Bañuelos)
  2) Tomàs de Rocabertí de Dameto i Veri (comte de Peralada)
  3) Josep Maluquer de Tirrell
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Corts Escons Senadors

1893-95
(cont.)

12

  4) Manel Girona i Agrafel
  5) Víctor Balaguer i Cirera
  6) Jaume Girona i Agrafel
  7) Manel Duran i Bas
  8) Albert Bosch i Fustegueras
  9) Tomàs Costa Fornaguera (arquebisbe de Tarragona)
10) Camil Fabra i Fontanils (marquès d’Alella)
11) Manel de Llansà i Pignatelli (duc de Solferino)
12) Ferran Puig i Gibert

1896-97 15

  1) Miquel dels Sants Bañuelos i Traval (comte de Bañuelos)
  2) Tomàs de Rocabertí de Dameto i Veri (comte de Peralada)
  3) Josep Maluquer de Tirrell
  4) Manel Girona i Agrafel
  5) Víctor Balaguer i Cirera
  6) Jaume Girona i Agrafel
  7) Manel Duran i Bas
  8) Albert Bosch i Fustegueras
  9) Tomàs Costa Fornaguera (arquebisbe de Tarragona)
10) Camil Fabra i Fontanils (marquès d’Alella)
11) Manel de Llansà i Pignatelli (duc de Solferino)
12) Ferran Puig i Gibert
13) Antoni Sedó i Pàmies
14) Manel Planas i Casals
15) Eulogi Despujol i Dusay (comte de Casp)

1898-99 16

  1) Miquel dels Sants Bañuelos i Traval (comte de Bañuelos)
  2) Josep Maluquer de Tirrell
  3) Manel Girona i Agrafel
  4) Víctor Balaguer i Cirera
  5) Jaume Girona i Agrafel
  6) Manel Duran i Bas
  7) Albert Bosch i Fustegueras
  8) Tomàs Costa Fornaguera (arquebisbe de Tarragona)
  9) Camil Fabra i Fontanils (marquès d’Alella)
10) Manel de Llansà i Pignatelli (duc de Solferino)
11) Ferran Puig i Gibert
12) Antoni Sedó i Pàmies
13) Manel Planas i Casals
14) Eulogi Despujol i Dusay (comte de Casp)
15) Antoni Ferratges de Mesa (marquès de Mont-Roig)
16) Salvador Samà i Torrents (marquès de Marianao)

Font: DSS, legislatures de 1877 a 1899.

Entre aquest grup, hi trobem membres destacats del món de les finances (el marquès de
Comillas, els germans Girona, Arnús), de la indústria (Puig, Sedó, el marquès d’Alella: Camil
Fabra), indianos (el marquès de Marianao: Salvador Samà i Torrents), de la propietat agrària
(marquès de Monistrol, marquès de Palmerola: Ignasi Maria Despujol i Dusay), de la
propietat immobiliària (Collaso), dels alts comandaments de l’Exèrcit (marquès de Benzú:
Manel Gasset i Mercader; marquès de Guad-el-Jelú: Antoni Ros de Olano i Perpiñá; comte
de Torre-Mata; comte de Casp), de la jerarquia eclesiàstica (arquebisbe de Tarragona), dels
grandes de España (comte de Peralada, duc de Solferino: Manel de Llansà i Pignatelli),
polítics amb responsabilitats ministerials (Balaguer, Duran i Bas, Bosch i Fustegueras),
diplomàtics (el comte de Bañuelos: Miquel dels Sants Bañuelos i Traval) i polítics significatius
de les organitzacions dels partits dinàstics (Planas i Casals, Maluquer, el marquès de Mont-
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Roig). L’únic absent del grup és Ferrer i Vidal, per al qual Víctor Balaguer va intentar, sense
èxit, obtenir una senadoria vitalícia el 1884 des del seu lloc de president del Consell d’Estat47.

1.3.5. Nombre total de parlamentaris i assistència real a les sessions.

A les Corts de 1881-84, que donen una idea aproximada de tot el període i que inclouen
ja plenament tots els districtes d’Ultramar, hi ha 430 escons al Congrés: 429 corresponents a
districtes provincials i un altre obtingut per Eugenio Montero Ríos per acumulació de vots. Els
escons del Senat són 360 (180 exactes de la part electiva i un màxim de 180 de la part
permanent). Aquestes xifres teòriques, però, es troben lluny de la realitat diària de les
sessions, primer pels escons vacants i no ocupats que, per un motiu o altre, sempre hi ha a
les dues cambres, i després pel problema de l’absentisme dels parlamentaris a les Corts.

Anem a veure primer el tema dels escons vacants i no ocupats. Apareixen cinc grans
temes com a generadors de vacants, sobretot al Congrés dels diputats. En primer lloc, hi ha
les irregularitats demostrables durant el procés electoral. Preciso que demostrables, ja que
tot el procés electoral del període se’n troba ple. La presa de possessió d’un diputat electe
pot endarrerir-se o fins i tot anul·lar-se. En qualsevol cas, l’afer passa al Tribunal d’Actes
Greus del Congrés, que inicia una tramitació que pot durar mesos.

Aquest és el cas del banquer i home de negocis madrileny Rafael Cabezas, que surt
ininterrompudament diputat pel districte de Sort entre 1876 i 1897. A les eleccions de 1881 la
seva acta és impugnada i passa al Tribunal d’Actes Greus del Congrés. Finalment obté
l’escó, però després d’any i mig de tramitació, en el que l’escó ha estat sense ocupar.

En segon lloc, trobem l’elecció simultània per més d’un districte. Sobretot els polítics d’un
cert pes, sovint s’asseguren l’elecció per més d’un districte alhora, per si sorgeixen
problemes amb algun d’ells. En aquests casos, han d’optar per un, deixant l’altre vacant
mentre no es procedeix a una elecció parcial. En tenim un bon exemple en Víctor Balaguer,
que el 1881 surt electe al Congrés per Vilanova i la Geltrú i al Senat per Barcelona, i el
188448 i el 1886 al Congrés per Vilanova i per L’Havana, optant sempre pel seu fidel districte
de Vilanova.

Un tercer motiu, és la no presa de possessió del parlamentari electe del seu escó en el
moment d’obertura de la legislatura, sinó després de transcorreguts alguns mesos. Entre els
parlamentaris catalans, que són un bon exemple d’absentisme, hi ha personatges que
mostren un gran interès en obtenir acta de diputat o de senador per a la tramitació d’algun
afer concret, però no pas per seguir el dia a dia de la política espanyola. Tenen altres
ocupacions professionals habituals i no mostren cap desig de deixar-les de banda per fer
vida a Madrid. Tenim l’exemple del debat parlamentari del modus vivendi amb Gran
Bretanya, a la legislatura de 1884-85. L’obertura de la legislatura havia estat el 20 de maig de
1884; doncs bé, fins el 19 de febrer de 1885 Duran i Bas no pren possessió del seu escó al
Congrés i fins el 23 de març no ho fan Ferrer i Vidal i el marquès de Ciutadilla al Senat; cap
dels tres no tenia impediments per no prendre possessió de llur escó deu mesos abans i si
ho fan ara és amb motiu de l’esmentat debat.

                                                     
  47. Biblioteca-Museu Víctor Balaguer (BMVB), Manuscrits, núm. 371/44, carta de Ferrer i Vidal a Víctor Balaguer de 8-1-1884.
  48. L’elecció per L’Havana de 1884 no consta al diari de sessions del Congrés, però es conserva la certificació a la BMVB:
Manuscrits 29/125.
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Aquests endarreriments en la presa de possessió dels escons, són en part regulats per
la llei de 1883 de fixació del termini en el que havien de provar llur aptitud legal els Senadors
electes, que sorgeix arran d’una proposició de llei d’Eugenio Alau i altres senadors. En el
preàmbul de la proposició, llegim aquesta significativa afirmació: algunos Senadores electos
han mirado con indiferencia la alta honra que han merecido de sus representantes, dejando
transcurrir un largo espacio de tiempo sin tomar posessión de su cargo, en menoscabo de
los intereses de algunas provincias o corporaciones, que se ven así privados de su
representación en este alto Cuerpo49.

Un quart cas, és el de les dimissions per incompatibilitat amb un nomenament d’un
càrrec. Si el dimissionari preveu que la durada d’aquest càrrec pot ser sols d’alguns mesos,
té interès en conservar disponible el districte pel qual havia sortit escollit. Tècnicament ha de
dimitir del càrrec parlamentari, però si té prou influència al districte, pot mantenir-lo
disponible, sense que es convoqui elecció parcial. Aquest és el cas d’Antoni Ferratges: el
febrer de 1883, essent diputat per Granollers, rep un nomenament de director general del
Deute. Cessa del càrrec de diputat el dia 21 d’aquest mes, però torna a prendre’n possessió
el 21 de desembre, deu mesos després. Mentre, al Congrés ha hagut un altre escó vacant.

Hi ha un cinquè motiu de vacants, més propi del Senat, com és el de les periòdiques
defuncions de membres de la part permanent. Si pensem que sovint un parlamentari obté
una senadoria vitalícia després d’una llarga carrera com a parlamentari electe i que ja no la
perd fins la seva mort, veurem que llur mitjana d’edat acostuma a ser elevada. Efectivament,
hi ha una part del Senat realment molt anciana50. Això fa que a cada legislatura es produeixin
unes quantes vacants i, a més, que hi hagi un grup considerable de senadors que no puguin
seguir un ritme quotidià de sessions, especialment si resideixen fora de Madrid.

Atenció a part mereix el problema de l’absentisme dels parlamentaris a les Corts. Ja hem
vist que hi ha una part d’ells, sobretot els residents lluny de Madrid, que tenen un interès
puntual en utilitzar llurs escons. La vida parlamentària quotidiana, amb sessions diàries de
matí i tarda, és seguida així per un nombre sempre menor de diputats i de senadors. Per al
cas del Senat, Anadón calcula que un 60% dels senadors electius i vitalicis es mostren poc o
gens actius, mentre que entre la part permanent, el percentatge s’elevaria al 90%51.

Hi ha alguns grans temes que aconsegueixen aplegar el màxim nombre de parlamentaris
i, tot i així, aquest es troba lluny del total d’escons disponibles. A la votació sobre la
Constitució de 1876, per exemple, es comptabilitzen 316 diputats i 141 senadors presents a
les respectives cambres, xifres que queden lluny dels 406 diputats (Cuba no tenia encara
representació en aquestes Corts, ni hi ha cap diputat per acumulació de vots) i 360 senadors
que teòricament pertanyien a cada cambra. El missatge al rei amb motiu del seu primer
casament, el 1878, aplega 315 diputats i 216 senadors; el tractat de comerç amb França de
1882, ja amb 430 escons del Congrés ocupats, 296 diputats i 221 senadors; el vot particular
de Francisco Cañamaque i Trinitario Ruíz Capdepon al missatge de contestació del discurs
de la Corona, que precipita la caiguda del Govern de la ILD el gener de 1884, 287 diputats.

Podem parlar d’una mitjana d’assistents a les sessions d’entre 150 a 200 al Congrés i de
100 a 150 al Senat. A mesura que va avançant una legislatura, el nombre d’assistents va
minvant, fins arribar la proximitat de l’estiu, en què queden sols unes poques dotzenes de

                                                     
  49. DSS, legislatura de 1882-83, 6-3-1883, ap. 5è al núm. 57.
  50. Sobre l’edat avançada dels senadors, veure YANINI MONTÉS, Alicia: “Parlamentarios valencianos ...”, p.91.
  51. ANADÓN: “El Senado ...”, p.209.



El rerefons econòmic de l’activitat dels parlamentaris catalans (1876-1885)

66

parlamentaris. Al debat del Senat de juny de 1883 amb motiu del projecte de llei de reducció
de drets a les primeres matèries, per exemple, Antonio Terrero (membre de la comissió),
constata l’escàs interès que ha despertat l’afer entre els parlamentaris d’una i altra cambra:
Aquí veis estos bancos casi desiertos. ¿Qué intereses se ven amenazados? En el Congreso
se ha discutido este proyecto en presencia de una docena de Diputados. Pues qué, ¿tan
poco celosos son, que cuando se trata de intereses del país que representan, no habían de
acudir a defenderlos 

52? En el mateix debat, a la sessió del 12 de juny, hi ha sols 38 senadors
presents, nombre inferior al necessari per prendre acords.

A l’anterior debat, s’ajunta el fet d’acostar-se l’estiu amb el de tractar-se d’una matèria
més àrida per als parlamentaris, més àvids d’escoltar els grans oradors en temes de
confrontació política que no pas d’entretenir-se en els guarismes dels temes econòmics.
Aquest és un tema al que la premsa de les corporacions econòmiques catalanes al·ludirà tot
sovint. Així, amb motiu del debat al Congrés sobre els pressupostos generals de l’Estat per a
1878-79, escriu el corresponsal a Madrid del Fomento de la Producción Española: No hay
medio de dar interés y animación a los debates de la presente legislatura. Aún no ha
empezado la discusión de los presupuestos en que es ya tradicional hacerse el vacío
alrededor de los que toman parte en los debates, y ya la soledad o el cansancio se refleja en
todas las discusiones 

53.

Aquest absentisme planteja greus problemes als governs per a la tramitació dels
projectes de llei. El Diario de Barcelona, per exemple, al·ludeix a bidells portadors de notes
del Govern recorrent Madrid a la recerca de senadors addictes, per a la votació definitiva del
tractat de comerç amb França54. De vegades, els parlamentaris, advertits prèviament pel
Govern de la importància d’un afer, assisteixen realment a l’edifici del Congrés o del Senat,
però s’entretenen en converses a passadissos i salons. Aleshores el Govern necessita
esmerçar no pas pocs esforços per aconseguir les majories necessàries. La Mañana ens
dóna la notícia d’una votació al Congrés d’una esmena al pressupost de Marina, en la que
una part dels ministerials es mostrava disposat a votar contra el Govern i aquest aconsegueix
una majoria escassa: Para obtener los 102 votos tuvieron los ministros que salir a buscar a
los diputados por los pasillos y salones, y a pesar de toda su actividad no quedaron, ni es
natural que quedaran, muy satisfechos del éxito de sus tareas 

55.

Els problemes dels governs, doncs, vénen no sols a l’hora de tenir el nombre necessari
de parlamentaris per aprovar una llei, sinó també per la possibilitat que a la majoria li
manquin els parlamentaris necessaris com per imposar-se. És per això que els governs
cerquen majories folgades per evitar sorpreses. Els cal que l’elemento oficial, polítics de
segona i tercera fila, però residents a Madrid i que deguin llur elecció a l’acció del Govern,
ocupi escons encara que sigui per districtes remots per constituir la majoria necessària.

No parlem, doncs, de parlaments en els que una diferència d’un vot decideix una
investidura de president del Govern. Parlem de majories més que absolutes, de tres quartes
parts al Congrés i part electiva del Senat. Artola calcula en un 85% els escons obtinguts pels
liberal-conservadors el 1876 al Congrés56. Fernando de León y Castillo, en les seves
memòries polítiques, defineix així el seu paper com a diputat ministerial: Cumplía

                                                     
  52. DSS, legislatura de 1882-83, 5-6-1883, núm. 121, p.2349.
  53. Fomento de la Producción Española, núm. 90, 30-3-1878, p.217.
  54. Diario de Barcelona, 30-6-1882, ed. matí.
  55. La Mañana, 27-5-1876.
  56. ARTOLA: “El sistema ...”, p.13.
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discretamente los deberes del perfecto ministerial, deberes que, a mi entender, están
comprendidos en tres mandamientos: ver, oír y votar 

57.

1.3.6. Iniciatives del Congrés i del Senat.

Totes dues cambres són un permanent centre d’atenció de la vida política de l’època. Si
el Congrés s’enduu el màxim protagonisme, pel seu major dinamisme polític i per la
presència d’algunes primeres espases de la política espanyola, el Senat centra també molt
l’atenció de la vida política, en part, perquè se’l considerava pròpiament una cambra alta,
amb personatges de gran prestigi personal, i en part, perquè no representava un simple
apèndix del Congrés en forma de segona volta formal dels projectes de llei. El Senat discutia
molts i molt significatius projectes de llei en primera volta, modificava textos provinents del
Congrés, hi havia interpel·lacions al Govern i els seus membres feien proposicions de llei.

A l’apèndix 3, podem veure les dates en què cada cambra debat un text legal (projectes i
proposicions de llei i declaracions institucionals) en els temes més significatius debatuts a les
Corts durant aquests deu anys. Els 106 debats ressenyats estan comptabilitzats per
legislatures; tenint en compte que alguns temes s’arrosseguen d’una legislatura a una altra i
afegint a aquests aquells altres debats que es realitzen sols a una cambra i que no generen
lleis (proposicions incidentals, interpel·lacions), caldria restar 21 debats dels 106 esmentats.
Doncs bé, dels 85 restants, en termes absoluts el Congrés hauria tingut la iniciativa en 57
temes enfront de la respectable xifra de 28 per al Senat. Ara bé, si tenim en compte que la
Constitució preveu que les lleis sobre contribucions i crèdit públic s’han de debatre primer al
Congrés, i descomptem aquests temes del total, la xifra de debats iniciats al Congrés queda
en 21 temes, per sota del Senat, doncs58.

A més, dins dels temes iniciats pel Senat n’hi ha de tant significatius com l’arranjament
dels furs bascos, l’abolició de l’esclavatge a Cuba, el Codi Civil, la llei d’impremta (de 1878),
diversos temes relatius a l’Exèrcit i l’Armada, establiment dels tribunals i del judici oral i públic
i altres. I això és vàlid tant amb majories conservadores com liberals.

1.3.7. Funcionament de les cambres.

Una primera qüestió a analitzar, és la dels reglaments vigents a ambdues cambres. Al
Congrés, l’arribada de la Restauració significa deixar de banda els diversos reglaments
adoptats durant el Sexenni i el retorn al de 4-5-1847 (amb les modificacions de 18-6-1864),
que es mantindrà vigent fins 191859, amb successives adaptacions, les més significatives de
les quals són les de 16-12-1878, 7-4-1880 i 10-4-1883, dins del període analitzat. El Senat,
en canvi, manté el reglament de 30-6-1871, que es mantindrà igualment vigent fins 1918,
també amb adaptacions, la més significativa de les quals, dins del període estudiat, és la de
21-6-187760.

                                                     
  57. LEÓN Y CASTILLO, Fernando de: Mis tiempos, edició de 1978, p.71 del tom 1. S’està referint a 1872.
  58. Sobre el paper del Senat en temes financers a la Restauració, veure (CASARES CASARES, Francisco): El Senado en los
asuntos financieros. Estudio de derecho parlamentario comparado por un empleado de secretaría de la Alta Cámara, 1900.
Sobre els debats de pressupostos al Senat, veure ANADÓN: “El Senado ...”, p.204.
  59. Per als reglaments vigents al Congrés dels diputats, veure CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: Constituciones y
reglamentos, 1931; ARRANZ, Luís; CABRERA, Mercedes: “El Parlamento de la Restauración”, 1995.
  60. Per als reglaments vigents al Senat, veure SENADO: Reglamentos del Senado 1834-1993, 1993; ANADÓN: “El Senado
...”, p.199-203.
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Cada període de Corts, és a dir, el que hi ha entre dues eleccions, es divideix en
legislatures, que acostumen a adoptar una periodització d’any acadèmic, tot i que no sempre.
Generalment, obre la legislatura una sessió conjunta d’ambdues cambres, alternativament a
Congrés i Senat, per escoltar el missatge de la Corona, en el que el Govern de torn esbossa
les seves intencions de treball. Segueix un debat, ja per separat a cada cambra, en el que les
Corts elaboren un missatge de contestació. Aquests debats, plantejats en termes de política
general, constitueixen una mena de presa de posicions de majories i minories davant de la
legislatura que comença.

Les primeres sessions de cada legislatura després d’unes eleccions, es dediquen, a
més, a les actes dels parlamentaris, en especial al Congrés ja que la part electiva del Senat
s’escolleix per sufragi indirecte. En alguns casos, com les Corts de 1881, aquests debats
ocupen algunes sessions i les denúncies d’irregularitats en els processos electorals fan pujar
el to de les intervencions.

Quan hi ha un nombre d’actes aprovades suficient com per què una cambra pugui
prendre decisions, es constitueix definitivament. La Mesa interina és substituïda per la
definitiva i els diputats i senadors ja admesos queden adscrits, per sorteig, a una de les set
seccions en què es divideixen les cambres.

L’objectiu de les set seccions era nomenar cadascuna un individu per a les diverses
comissions parlamentàries encarregades d’analitzar els projectes i proposicions de llei
admeses a tràmit i d’emetre un dictamen. Si es tractava d’algun afer polèmic, les oposicions
intentaven treure algun dels seus membres a la secció on tinguessin un nombre més gran de
parlamentaris.

A grans trets, hi havia tres tipus de comissions: les especials, nomenades per a un
projecte o proposició de llei concret, però també per a missions protocol·làries, les
permanents, escollides al principi de la legislatura i creades per a afers generals propis de
cada cambra Correcció d’Estil, Govern Interior, Actes, Peticions (mensual), Pressupostos
(excepcionalment, amb 35 membres) i les mixtes de diputats i senadors, encarregades
d’analitzar lleis en els que una de les cambres ha introduït modificacions respecte el projecte
inicialment aprovat per l’altra. Interessa ressaltar que les comissions podien rebre en
audiència individus no pertanyents a les Corts amb coneixements de la matèria objecte de
deliberació.

Són diversos els treballs parlamentaris que aborden les Corts del període. Un primer
gran bloc de treballs el constitueix, lògicament, l’activitat legislativa (ja hem vist anteriorment,
que la iniciativa legislativa també pot estar en el Senat). Aquesta es presenta en forma de
projectes de llei d’algun ministre o també en forma de proposició de llei d’un o més
parlamentaris. Els projectes de llei són admesos automàticament i segueixen el seu tràmit.
Per a les proposicions de llei, en canvi, el Govern sol manifestar quina és la seva opinió i la
cambra on s’ha presentat acostuma a prendre-les o no en consideració, segons sigui
aquesta; si es prenen en consideració, segueixen una tramitació similar a la dels projectes de
llei i si no, queden descartades de qualsevol tramitació posterior.

La tramitació parlamentària consisteix en la formació d’una comissió, amb un individu de
cada secció, l’emissió d’un dictamen i, eventualment, d’un o més vots particulars a la totalitat
o a articles concrets del projecte, més el debat parlamentari pròpiament dit. Si es tracta
d’afers menors, de despatx ordinari, poden passar sense que cap parlamentari demani la
paraula per oposar-s’hi. En els grans temes, en canvi, el debat parlamentari pot ocupar



1.Les Corts espanyoles des d’una perspectiva catalana, 1876-1885

69

nombroses sessions. El debat s’estructura en el següent ordre: debat dels vots particulars, si
n’hi ha (varen ser famosos els vots particulars de Bosch i Labrús, present reiteradament a la
Comissió de Pressupostos), debat de la totalitat, esmenes a la totalitat, debat de l’articulat i
esmenes a l’articulat, amb tres torns en contra (en pro, si es tracta de vots particulars i
esmenes) i tres en pro (en contra, si són vots particulars o esmenes), generalment per
individus de la comissió, amb intervencions també de membres del Govern. És important
destacar que les intervencions no es limiten a un portaveu per grup parlamentari, sinó que un
mateix tema pot rebre intervencions de diversos membres del mateix grup, ja sigui en forma
de llargs discursos doctrinals, ja en forma de qüestions tècniques plantejades a les esmenes
a l’articulat.

En un altre ordre de treballs parlamentaris, trobaríem una varietat de debats que no es
refereixen a projectes legislatius concrets, sinó que tenen una dimensió més de confrontació
política. Un primer apartat seria els debats ja esmentats sobre el missatge de contestació al
discurs de la Corona i sobre les actes conflictives dels parlamentaris. Al seu costat, trobem
les interpel·lacions. Aquestes es plantegen en forma de petició formal per part d’un
parlamentari a un ministre d’explicacions sobre un tema que considera greu. En les
interpel·lacions, de fet, trobem també un esquema similar al dels debats sobre textos legals:
ni són iniciades necessàriament pel cap o pel portaveu visible d’un grup parlamentari, ni
sempre tenen a veure amb temes polítics. Així, per exemple, al costat de grans
interpel·lacions fetes per personatges polítics de primera fila, com la d’Arsenio Martínez
Campos al Senat el març de 1880 o la de Segismundo Moret al Congrés el juny 1882, en
trobem d’altres, com la del marquès de Monistrol al Senat, el març de 1878, sobre l’aparició
de la fil·loxera als Pirineus Orientals francesos.

Si les interpel·lacions representen actuacions parlamentàries de grans dimensions, al seu
costat hi ha altres modalitats menors d’intervencions amb un component similar de petició al
Govern d’informacions sobre alguna afer. Es tracta de les preguntes i peticions de dades, de
vegades ambdues coses alhora, que els parlamentaris adrecen gairebé cada dia al Govern,
en iniciar-se la sessió i abans d’entrar a l’ordre del dia.

Hi ha també un altre apartat de treballs parlamentaris no tan visibles com els grans debats
polítics, però que constitueixen l’essència de l’activitat d’un nombrós grup de parlamentaris.
Es tracta de treballs que en molts casos no requereixen ni tan sols una intervenció oral per
part de qui els fa. En primer lloc, trobem els treballs a les comissions de temes sense
rellevància política però imprescindibles per a algun sector econòmic, molt especialment les
concessions i pròrrogues d’obres a companyies de ferrocarrils. El diputat per Gandesa Pere
Antoni Torres Jordi, per exemple, sols a la legislatura de 1881-82 forma part de 14
comissions relacionades amb companyies de ferrocarrils61. En segon, les proposicions de llei
i les esmenes a l’articulat de projectes de llei. Hi ha parlamentaris que autoritzen amb llur
signatura proposicions i esmenes encaminades a aconseguir la satisfacció de demandes
concretes, com ara una partida al pressupost de Foment per a la construcció d’una carretera,
l’exclusió d’un determinat producte de les rebaixes aranzelàries, entre molts altres. I,
finalment, la presentació d’exposicions a les Corts. Les exposicions eren peticions
argumentades que corporacions i particulars adreçaven a les Corts davant la presentació
d’iniciatives legislatives (projectes i proposicions), amb observacions favorables o contràries.

                                                     
  61. Per als treballs de parlamentaris catalans a comissions, veure CAÑELLAS, Cèlia; TORAN, Rosa: “La representación
política de Barcelona bajo el signo caciquil”, 1991, p.102.
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Una altra qüestió a tenir en compte, és la durada dels períodes de sessions a les Corts i la
seva intensitat. Durant els anys analitzats, trobem períodes relativament llargs d’activitat
parlamentària, junt amb períodes igualment llargs amb les Corts tancades. Ambdues
situacions poden allargar-se uns quants mesos. A l’apèndix segon, es pot veure els diversos
períodes de Corts i la durada de cadascun. Durant els deu anys analitzats, el Congrés
realitza 1.077 sessions, mentre que el Senat, 893.

Mentre les Corts són obertes, hi ha sessions tots els dies feiners, de dilluns a dissabte, al
matí, a la tarda i, de vegades, a la nit (el dissabte, generalment sols pel matí). Hi ha moments
d’acumulació de projectes i de proposicions de llei pendents de discussió, en què una o les
dues cambres alhora acorden perllongar la durada de les sessions fins ben entrada la nit. Cal
dir que la durada i intensitat dels períodes de sessions és un dels factors que expliquen
l’absentisme de molts parlamentaris, vist anteriorment, que es va incrementant a mesura que
avança una legislatura.

Cal tenir en compte també dues qüestions més. La primera, que l’exercici de càrrecs
parlamentaris no estava remunerat; la segona, que el desplaçament a Madrid des d’alguns
districtes, amb els medis de comunicació de l’època, requeria no pas pocs esforços i temps.
Per això, els parlamentaris amb una activitat econòmica i professional a banda de la política i
amb residència habitual fora de Madrid —que eren molts— no podien romandre als seus
escons durant tots els períodes de sessions, i havien de reservar llur assistència per a les
ocasions en què es tractava algun tema del seu interès més immediat. En aquests casos, i si
es tractava d’interessos col·lectius d’un sector econòmic, les seves actuacions
parlamentàries solien anar no tant en la direcció de proposar i aprovar noves lleis, sinó més
aviat a impedir l’alteració de l’status quo en política econòmica.

D’altra banda, la llarga durada dels períodes de sessions i de les jornades parlamentàries,
no es tradueix en un ritme d’aprovació de lleis proporcional a les hores esmerçades. Una part
important d’aquestes, es destina a les intervencions que no generen lleis (missatges de
contestació al discurs de la Corona, impugnació d’actes, interpel·lacions, preguntes, peticions
de dades), mentre que els debats dels temes realment destinats a ser lleis, es poden allargar
tant en el temps, que queden inacabats a una o fins i tot a ambdues cambres. Per això, tot
repassant les col·leccions legislatives del període, podem veure que els governs solucionen
una part molt significativa de les seves actuacions per la via del reial decret.

1.3.8. Eleccions i entramat caciquista.

La historiografia sobre eleccions i entramat caciquista, es mostra d’acord en la
importància dels successius governs en la configuració d’unes Corts fetes a la seva mida i
subordinades als seus interessos polítics. Per a Jover, la designació d’un nou cap de govern
per part del rei no responia al resultat d’unes eleccions sinó, contràriament, aquest nou
Govern controlava tot el procés electoral i es fabricava les majories: de esta manera “se
hacen” unas elecciones que, indefectiblemente, proporcionan holgadas mayorías al gobierno
que las convoca 

62. Aquesta mateixa idea ressalta Varela Ortega: no eran las elecciones
quienes hacían al gobierno sino al revés 

63. I Borja de Riquer, que assenyala el paper
principal dels governs de la Restauració en el funcionament de l’Estat i el paper subordinat
de les Corts respecte d'ells: la regla d’or del sistema canovista fou que el govern no
                                                     
  62. JOVER: “La época ...”, p.292.
  63. VARELA ORTEGA, José: “Sobre la naturaleza del sistema político de la Restauración”, 1994, p.184.
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depengués de les corts, sinó que, a l’inrevés, les corts fossin unes subordinades del govern
que les havia fabricat 

64.

L’articulació del que s’anomena el torn dels partits , o successió ordenada de governs de
dues grans formacions polítiques que s’alternen en el poder, requeria, segons Artola, tres
condicions:

1) Concentració de la majoria d’opinions polítiques en dues grans agrupacions.
2) Acceptació per part dels dos partits dels mateixos valors polítics fonamentals.
3) Falsejament del sufragi. Sobre aquest aspecte, afirma: El turno requiere, por definición, el

falseamiento del sufragio ya que no es imaginable que la opinión pública se encuentre
repartida por igual y que una parte de ella, la que se necesita para ganar las elecciones,
cambie regularmente de bando 

65.

El tema del falsejament del sufragi és, doncs, una constant en la composició de les Corts
del període, tant amb governs conservadors com liberals. Pensem que les eleccions no
donen una majoria que formi un govern, sinó que, a l’inrevés, quan l’esgotament d’una
legislatura o una crisi ministerial marquen la fi del Govern d’un partit, la Corona crida el cap
de l’altre partit per què formi un nou Govern que, tot seguit, convoca unes eleccions fetes a la
seva mida, que li proporcionin aquella majoria folgada de la que parlàvem anteriorment.

Varela Ortega al·ludeix a aquest procés:

La solución que buscaron los políticos de la Restauración fue estabilizar el sistema sin trastocar el status
quo político y social existente. Esto es, decidieron estabilizar el liberalismo organizando la distribución
pacífica del botín entre facciones caciquiles porque no quisieron, no se atrevieron o no pudieron romper
todo el sistema movilizando a la opinión pública. De este modo el electorado quedó descartado como
instrumento de cambio político y fue la Corona quien ocupó su lugar como instrumento de cambio
imparcial de las alternativas de poder66.

En els treballs encaminats a assegurar una majoria parlamentària al nou Govern, té un
paper molt destacat el ministre de la Governació. A les quatre eleccions al Congrés i cinc al
Senat dels anys aquí analitzats, ocupen aquest càrrec Francisco Romero Robledo (eleccions
de 20/23-1-1876 a Congrés i Senat, eleccions de 5-4-1877 al Senat i eleccions de 27-4-1884
al Congrés i 8-5-1884 al Senat), Manuel Silvela (eleccions de 20-4-1879 al Congrés i de 3-5-
1879 al Senat) i Venancio González (eleccions de 21-8-1881 al Congrés i de 2-9-1881 al
Senat). Tots ells utilitzen els ressorts del Ministeri i els governadors civils per obtenir
aquestes majories.

Els mètodes més habituals, perfectament retratats als debats parlamentaris sobre les
actes dels parlamentaris de què parlàvem anteriorment, són: la suspensió d’ajuntaments
controlats per l’oposició abans de les eleccions, nomenament d’alcaldes afins per reial decret
(els ajuntaments i els alcaldes tenen un paper destacat en el procés electoral); nomenament
de les taules electorals amb personal addicte; negació de cèdul·les electorals a personal
presumiblement contrari; distorsió del cens amb inclusió de menors d’edat i de difunts;
compra de vots; tancament prematur dels col·legis electorals; alteracions dels resultats amb
canvi de paperetes —les anomenades tupinades— amb omissió de vots dels contrincants i/o

                                                     
  64. RIQUER: “Les burgesies ...”, p. 45. Veure també: “Reflexions entorn de la dèbil nacionalització espanyola del segle XIX”,
1993, p.11; “La débil nacionalización española del siglo XIX”, 1994.
  65. ARTOLA: El sistema ... p.14-15. Per al “torn” entre els dos grans partits, veure també VARELA ORTEGA: “Sobre la
naturaleza ...”, p.177-178 i SÁNCHEZ AGESTA: Historia del constitucionalismo ..., p.314-318.
  66. J. VARELA ORTEGA: Los amigos políticos. Partidos, elecciones y caciquismo en la Restauración (1875-1900), 1977,
p.444. Sobre el paper del monarca, veure també SOLÉ TURA; AJA: Constituciones ..., p.72.
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multiplicació de vots del candidat propi (fins i tot poden aparèixer més votants que persones
censades); o, simplement, modificació d’una acta67.

El diari personal de Salvador Sanpere i Miquel, ens ofereix una valoració íntima i en
primera persona del falsejament del sufragi, en aquest cas en relació a les eleccions
provincials: Soy diputado gracias a la topinada de Gracia que me valió 2.000 votos. Verdad
que mi contrincante Puig hizo lo mismo en Sans y otros pueblos. La verdad es que no hay
medio de hacer elecciones. Los electores están tan convencidos de que no han de salir más
diputados o concejales que los que el gobierno quiera que nadie va a las urnas 

68.

Alguns autors, com Duarte 69 i Mestre70, insisteixen també en la importància dels districtes
uninominals com a instrument de falsejament del vot, ja que les seves dimensions més
reduïdes assegurarien l’operativitat del caciquisme71.

Per a Alícia Yanini, el sistema electoral de la Restauració tindria, a més, un altre efecte,
com és el de barrar el pas a les Corts a opcions polítiques desestabilitzadores:

es va construir un sistema parlamentari en què la possible influència dels partits com a tals, restava
anul·lada per les relacions de patronatge i de clientelisme que hi mantenien els cacics, i per la minuciosa
elaboració d’unes falses eleccions que estaven patrocinades pel Ministeri de la Governació, la qual cosa
impossibilitava l’accés al Parlament d’una oposició crítica que pogués generar qualsevol inestabilitat
política72.

Al costat del falsejament del sufragi, hi ha un altre aspecte que convé destacar: els
districtes electorals disponibles, és a dir, a la disposició del Ministeri de la Governació per
col·locar candidats ministerials, amb una elecció assegurada. A aquesta pràctica se la
denominà encasellat; si, a més, els parlamentaris electes eren forans, sovint sense gens de
relació amb el districte, se’ls anomenava cuneros, com ja hem tingut ocasió de veure a la
introducció.

Tot i l’aclaparador pes dels parlamentaris ministerials a les Corts, els diversos Governs
permeten la presència d’un grup de parlamentaris de les oposicions dinàstiques o, fins i tot,
de sectors del republicanisme moderat i de l’extrema dreta. Hi ha un grup de personatges
dels diversos partits i fraccions polítiques als que no manca mai representació parlamentària,
sigui quin sigui el Govern en el poder, com veurem tot seguit.

                                                     
  67. Per al tema del frau electoral, veure ANGUERA, Pere: “La Restauració a la Catalunya urbana (1875-1900)”, 1989.
  68. Arxiu Històric Municipal de Barcelona (Casa de l’Ardiaca). Documentacions personals, núm. 6-D/ documentació personal
de Salvador Sanpere i Miquel/ vol. XV: papers particulars. L’ordenació interior d’aquest diari és un tant confusa, ja que es tracta
de fulls solts de lletra atepeïda. En qualsevol cas, Sanpere es refereix a les eleccions provincials de desembre de 1882.
  69. DUARTE: La España ... p.16.
  70. MESTRE, Esteban: “Los delitos electorales en España. Reflexiones en torno al tratamiento sociológico del sistema
electoral”, 1970.
  71. El tema del caciquisme ha estat analitzat per nombrosos autors. A més dels esmentats VARELA: Los amigos ... ,“Sobre la
naturaleza ...”, JOVER: “La época ...”, RIQUER: “Les burgesies ...”, MESTRE: “Los delitos ...”, podem esmentar PINO
ARTACHO, Juan del: “Aspectos sociológico-políticos del caciquismo español”, 1969; “El caciquismo, problema social”, 1972;
MARTÍNEZ ALIER, J.: “Patrons i clients”, 1979; JOVER: “La época ...”, especialment p.298-304; VICENS I VIVES, Jaume;
LLORENS, Montserrat: Industrials i polítics (segle XIX). 3a reimpressió, 1983, p.286 i ss.; YANINI, Alicia: El caciquisme, 1984;
MARTÍ, Manuel: Cossieros i anticossieros. Burgesia i política local: Castelló de la Plana, (1875-1891), 1985; “Les famílies del
poder: els partits oligàrquics”, 1996; RIQUER, Borja de: “Burgesos, polítics i cacics a la Catalunya de la Restauració”, 1985; “La
vida política ...”, especialment p.48-51; RANZATO, Gabriele: La aventura de una ciudad industrial. Sabadell entre el Antiguo
Régimen y la modernidad, 1987; “El caciquisme a Catalunya: una hipòtesi interpretativa”, 1987; “Límits de la modernització i
caciquisme en el segle XIX”, 1994; PÉREZ ARRIBAS, Eduardo: Polítics i cacics a Castelló (1876-1901), 1988; FORNER,
Salvador; GARCÍA, Mariano: Cuneros y caciques, 1990; ROMERO MAURA, J.: “El caciquismo como sistema político”, 1986;
ÁLVAREZ JUNCO, José: “Redes locales, lealtades tradicionales y nuevas identidades colectivas en la España del siglo XIX”,
1996; MORENO LUZÓN: ““El poder público ...”" ; SIERRA, María: “La Casa Ybarra: política de honor y política de interès”,
2000; MARÍN, Manuel: “El cacique protector”, 2000.
  72. YANINI: El caciquisme ..., p. 5.
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1.4. Les elits a les Corts.

1.4.1. Polítics de primera fila.

Entre la classe política que ocupa els primers llocs dels partits amb representació
parlamentària i responsabilitats de govern quan el seu partit es troba al poder, trobem
invariablement una presència continuada a les Corts, ja sigui en forma d’una senadoria
permanent, de la fixació a un districte del Congrés o de la múltiple elecció per més d’un
districte. Mirant el període de 1876-85, trobem entre els personatges que obtenen una
senadoria permanent a Arsenio Martínez Campos (1877), el duc de la Torre (Francisco
Serrano y Domínguez, 1877), el marquès de Molins (Mariano Roca de Togores, 1877),
Manuel Silvela (1881), José García Barzanallana (1879), el marquès del Pazo de la Merced
(José Elduayen, 1881), el marquès de Orovio (Manuel de Orovio, 1881), José Posada
Herrera (1884); els de data més tardana, després d’haver ocupat escons al Congrés o al
Senat ininterrompudament des de 187673.

Entre els que ocupen escons fixes al Congrés, trobem al comte de Toreno (Francisco de
Borja Queipo de Llano) per Cangas de Tineo (Oviedo), Víctor Balaguer per Vilanova i la
Geltrú, Segismundo Moret per Orgaz (Toledo; des de 1879), Germán Gamazo per Medina
del Campo (Valladolid) i Valladolid capital, Cristino Martos per València (des de 1879), José
López Domínguez per Coín (Màlaga), Emilio Castelar primer per Barcelona i després per
Osca, Manuel Alonso Martínez per Castrojeriz (Burgos) i Burgos capital, després d’una
primera elecció per Cervera, on hi deixa fix el seu fill Vicente de 1882 a 1901 (data en què
obté una senadoria vitalícia).

I, finalment, d’altres personatges com Antonio Cánovas del Castillo, Práxedes Mateo
Sagasta, Francisco Romero Robledo o el marquès de la Vega de Armijo sovint s’asseguren
l’elecció al Congrés per més d’un districte alhora.

1.4.2. Elits al Senat.

Segons Juan J. Linz, es pot parlar d’una relativa continuïtat entre els diputats electes a
partir de 1876 amb respecte el període precedent74. Segons Juana Anadón, la continuïtat
entre els senadors electes el 1876 seria molt més considerable: un 90% ja hauria
desenvolupat càrrecs parlamentaris i un 80%, a més, abans del Sexenni75. Això ens dóna
una idea de la composició elitista del Senat, que podem veure amb més deteniment.

Anem a veure primer de tot la part permanent del Senat, que és on es concentra una
més notable representació dels diversos sectors dominants del període. El quadre 1.6.
permet veure els nomenaments de senadors per dret propi i vitalicis, ja amb la llei electoral
de senadors de 8-2-1877, entre 1877 i 1885. Com es pot observar, hi ha una primera fornada

                                                     
  73. Per al seguiment de la trajectòria parlamentària d’aquests personatges i dels que veurem a continuacció, a banda dels
diaris de sessions de Congrés i Senat, és molt útil la consulta de: Estadística del personal y vicisitudes de las Cortes y de los
Ministerios de España desde el 29 de Setiembre de 1833 en que falleció el Rey D. Fernando VII, hasta el 11 de Setiembre de
1858 en que se disolvió el Congreso de los Diputados, 1858; Estadística del personal y vicisitudes de las Cortes y de los
Ministerios de España desde el 29 de Setiembre de 1833, en que falleció el Rey Don Fernando VII, hasta el 24 de Diciembre de
1879, en que se suspendieron las sesiones, 1880; Apéndice primero que comprende desde 24 de Diciembre de 1879 hasta 29
de Diciembre de 1890, 1892; Apéndice segundo que comprende desde 29 de Diciembre de 1890 hasta 30 de Marzo de 1907,
1907.
  74. LINZ, Juan J.: “Continuidad y discontinuidad en la élite política española: de la Restauración al régimen actual”, 1972,
p.367.
  75. ANADÓN: “El Senado ...”, p.206.
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de senadors per dret propi el 1877, completada el 1878, però després els nomenaments són
més escassos. Entre els senadors vitalicis, en canvi, hi ha una primera previsió de càrrecs el
1877 i després dues grans tongades més de nomenaments, coincidint amb els canvis de
govern: 1881 i 1884.

Entre aquests 52 senadors per dret propi que prenen possessió de llurs escons entre
1877 i 1878, trobem una quarantena de grandes de España, molts d’ells representants de
l’antiga aristocràcia terratinent, però també militars d’alta graduació sovint ennoblits a partir
de la seva actuació en política. El contingent de militars es completa amb altres personatges
que, tot i no tenir la grandesa d’Espanya, són capitans generals o almiralls de l’Armada,
sovint amb exercici de les carteres de Guerra i Marina en un moment o altre, o bé amb
presidències del Consell Suprem de la Guerra i del Consell Suprem de l’Armada. Al seu
costat, hi ha un grup d’arquebisbes i un reduït grup de polítics i magistrats que ocupen les
presidències del Consell d’Estat, Tribunal Suprem i Tribunal de Comptes del Regne.

Quadre 1.6: nomenaments de la part permanent del Senat (senadors per dret propi i nomenats per la Corona) a
partir de la llei electoral de senadors de 8-2-1877, entre 1877 i 1885.

any
dret

propi
Corona total

1877 41 102 143
1878 11 1 12
1879 1 1 2
1880 0 1 1
1881 2 49 51
1882 3 2 5
1883 0 0 0
1884 5 13 18
1885 3 2 5
totals 66 171 237

Font: DSS, legislatures de 1877 a 1884-85. Estadística del personal y vicisitudes de las Cortes y de los Ministerios
de España desde el 29 de Setiembre de 1833, en que falleció el Rey Don Fernando VII, hasta el 24 de Diciembre
de 1879, en que se suspendieron las sesiones, 1880. Apéndice primero que comprende desde 24 de Diciembre
de 1879 hasta 29 de Diciembre de 1890, 1892.

Entre els grandes de España, trobem un nodrit grup de amb seient per dret propi al
Senat, que es complementa amb els que obtenen una senadoria vitalícia de nomenament
reial. Ángel Bahamonde es refereix a la vella noblesa com atrincherada en el Senado76. En
aquest grup, hi trobem el duc d’Alba (Santiago Luís Rafael Fitz-James Stuart), diversos cops
grande; el seu successor, Carlos María Fitz-James Stuart y Portocarrero (comte de Montijo,
duc de Berwick, duc d’Huéscar, entre d’altres, a banda de duc d’Alba a partir de 1881) és
diputat per Badajoz el 1881 i per Huéscar (Granada) el 1884, abans de prendre possessió
d’una senadoria per dret propi el 1885; el duc de la Veragua (Cristóbal Colón de la Cerda),
almirall honorari de l’Armada espanyola en tant que descendent directe del descobridor del
mateix nom, unia a les seves propietats agràries interessos en la ramaderia, presidí el Banco
de Madrid i fou ministre de Foment el 1890; el duc de Sexto (José Osorio y Silva Zayas
Téllez Girón; amb grandesa pel títol de marquès de Alcañices, que posseïa també); els ducs

                                                     
  76. BAHAMONDE MAGRO, Ángel: “La vieja nobleza y el mundo de los negocios: las causas de un alejamiento”, 1991, p.24).
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de Medinasidonia: José Álvarez de Toledo de Silva), de Villahermosa (Marcelino Aragón
Azlor), de Granada de Egea (Francisco Javier Azlor de Aragón i Idiaquez), de Bailén
(Eduardo de Carondelet y Donato), d’Abrantes (Ángel María Carvajal y Téllez, també duc de
Linares), de San Lorenzo (Lorenzo José Fernández de Villaviciencio Corral y Cañas),
d’Osuna (Mariano Téllez Girón, també duc d’Infantado) i d’Ucena (Francisco de Borja Téllez
Girón Fernández Santillán); els marquesos de Bedmar (Manuel Antonio Acuña y Dewite,
també marquès d’Escalona i de Prado), de Santa Cruz de Mudela (Francisco de Borja Bazán
y Silva), de Benajemí (Juan de Dios Bermuy y Jiménez de Coca), de Perales (o Perales del
Río; Manuel Fernández Durán y Pando), d’Heredia (Narciso Heredia y Heredia), de las
Torres de la Pressa (José Lorenzo Lasso de la Vega y Quintanilla), de la Torrecilla (Narciso
Salabert y Pinedo), de Guadalcázar (Fernando Alfonso de Soussa de Portugal), de Javal-
Quinto (Pedro Alcántara Téllez Girón Fernández Santillán), de Peñaflor (Juan Bautista Pérez
de Barradas y Bernuy); els comtes de Balazote (Fernando Díaz de Mendoza y Valcárcel), de
Guaqui (José Manuel de Goyeneche y Gamio), de Fernandina (José María de Herrera y
Gago), de Gavía (Pedro Losada y Gutiérrez de los Ríos), de Guendulain (Joaquín Ignacio
Mencos y Manso de Zúñiga), de Peralada, de Pinohermoso (Juan Roca de Togores; el seu
germà Mariano, marquès de Molins amb grandesa, és senador vitalici i ministre d’Estat al
Govern Martínez Campos).

A ells s’afegeixen personatges que han adquirit la grandesa ben bé als inicis de la
Restauració: el duc de Santoña (Juan Manuel Manzanedo y González), el marquès de
Corvera (Rafael de Bustos y Castilla), el comte d’Almodóvar (Ildefonso Díez de Rivera y
Valeriola), el comte de Casa-Galindo (Andrés Lasso de la Vega y Quintanilla), el comte de
Santa Coloma (Hipólito de Queralt y Bernardo de Quirós).

Altres grandes de España obtenen escó com a senadors vitalicis en els nomenaments de
1877: el duc de Fernan Núñez (Manuel Falcó y D’Adda), el comte de Maceda (Baltasar
Losada y Miranda), el senyor de la Casa de Rubianes (després, també marquès d’Aranda).
Tanca el grup el literat duc de Rivas fill (Enrique Ramírez de Saavedra y Cueto; Ramírez com
a nom, no com a cognom), que té altres germans amb càrrec parlamentari: Gonzalo
(marquès de Bogaraya) és diputat per Saldaña (Palència) el 1876, Ramiro (marquès de
Villalobar des de 1875) és diputat per Cazorla (Jaén) el 1876, Teobaldo (marquès de Viana
des de 1875, títol al que afegiria la grandesa el 1893) és diputat per Pozoblanco (Còrdova) el
1876, per Posadas (Còrdova) el 1879 i el 1884 i, encara, Fausto obté el comtat d’Urbasa el
1875, tot i que no exerceix cap càrrec parlamentari.

Entre els militars d’alta graduació, hi ha també un significatiu contingent a la part
permanent del Senat. Hi trobem un ancià Baldomero Espartero (príncep de Bergara, duc de
la Victoria i comte de Luchana, amb grandesa en els dos primer títols), antic regent del
Regne; el duc de la Torre (amb grandesa), també antic regent del regne; Arsenio Martínez
Campos, artífex del pronunciament que accelerà la Restauració i que a les properes planes
veurem en la seva actuació com a cap suprem de l’Exèrcit de Cuba, com a president del
Consell de Ministres i ministre de la Guerra; José Marchessi y Oleaga, president del Consell
Suprem de la Guerra; el marquès de Rubalcava (Joaquín Gutiérrez de Rubalcava), almirall
del Consell Suprem de l’Armada; el marquès de Miravalles (Genaro de Quesada), ennoblit el
1876, afegint la grandesa el 1881, ministre de la Guerra amb Cánovas; el marquès de la
Habana (José Gutiérrez de la Concha, amb grandesa); el comte de Puñonrostro (Francisco
Javier Arias Dávila Matheu, també amb grandesa); el marquès de Valmediano (Andrés
Avelino María de Arteaga Silva, que acumula altres títols nobiliaris, algun d’ells amb
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grandesa); el marquès de Novaliches (Manuel Pavía y Lacy); el marquès de la Pezuela (Juan
de la Pezuela y Ceballos, grande en tant que comte de Cheste); el marquès de Sierra-
Bullones (Juan de Zavala y de la Puente, amb grandesa).

A aquest grup cap afegir els militars que obtenen un escó com a senadors vitalicis en els
nomenaments de 1877. Hi trobem Joaquín Jovellar y Soler que, a més de la seva actuació a
Cuba, havia presidit del Consell de Ministres el 1875 i que serà ministre de la Guerra en el
primer Govern de la Regència; Francisco de Paula Pavía y Pavía, vicealmirall de l’Armada i
ministre de Marina en governs de Cánovas, de Martínez Campos i de Sagasta; el comte de
Valmaseda (Blas de Villate y la Hera, afegirà la grandesa el 1886); Fernando Primo de
Rivera (marquès de Estella des de 1877); el marquès de Torrelavega (Francisco de Ceballos
Vargas), ennoblit el 1876; el marquès de la Cenia (Fernando Cotoner Chacón); el comte del
Serrallo (Rafael Echagüe Bermigham), amb grandesa des de 1876; el marquès de Benzú,
ennoblit el 1875; el marquès de Guad-el-Jelú (amb grandesa); el marquès d’Irún (Manuel de
la Serna y Hernández Pinzón), ennoblit el 1875; el marquès de Santa Marina (Juan Zapatero
Navas).

A aquest significatiu grup de militars se’ls pot afegir encara els que obtenen un escó al
Congrés i a la part electiva del Senat77.

Entre els membres de la jerarquia eclesiàstica, i a més dels bisbes que seuen al Senat en
representació corporativa dels arquebisbats, ocupen un escó per dret propi a partir de 1877 i
1878 els arquebisbes de Valladolid (Fernando Blanco), València (Antolín Monescillo y Viso),
Granada (Bienvenido Monzón Martín y Puente), Santiago de Compostela (Miguel Payá y
Rico), Burgos (Anastasio Rodrigo Yusto). A ells s’afegeix el cardenal patriarca de les Índies
(Francisco de Paula Benavides). El bisbe d’Oriola (Pedro María Cubero y López de Padilla)
obté una senadoria vitalícia. L’Arquebisbat de Tarragona no pren possessió d’un escó per
dret propi fins a les Corts de 1891-92, en la figura de Tomàs Costa Fornaguera.

Tanca el grup de senadors per dret propi de 1877 i 1878 un reduït però selecte sector de
polítics i magistrats amb anys d’activitat a les esquenes. Trobem Cirilo Álvarez, diputat des
dels anys quaranta, senador vitalici des de 1858 (senadoria interrompuda amb les Corts
Constituents de 1869), ministre de Gràcia i Justícia el 1856 i president del Tribunal Suprem
als primers anys de la Restauració; Fernando Álvarez, diputat ininterrompudament des dels
anys 40, ministre de Gràcia i Justícia el 1864, president del Congrés el 1864 i president del
Tribunal de Comptes del Regne; el marquès de Barzanallana (Manuel García Barzanallana),
diputat des dels anys 40, senador vitalici des de 1865 (fins 1869), ministre d’Hisenda repetits
cops, president del Consell d’Estat i del Senat als primers anys de la Restauració; el seu
germà José és senador vitalici i ministre d’Hisenda amb Cánovas.

Entre els senadors vitalicis de 1877, a més dels elements ja vistos, crida l’atenció la gran
presència de personatges procedents de sectors diversos que han estat ennoblits entre 1875
i 1876 o bé que han afegit la grandesa d'Espanya durant aquests mateixos anys, en
recompensa per la seva fidelitat i serveis prestats a la causa de la Restauració. Ja hem vist
entre els militars els casos del marquesos de Miravalles, d’Estella, de Torrelavega, del
Serrallo, de Benzú i d’Irún. Igualment hem vist els casos dels marquesos de Villalobar i de
Viana. Al seu costat trobem un nodrit grup de polítics i magistrats, ennoblits als primers
moments de la Restauració: Manuel Aguirre Tejada és comte de Tejada de Valdosera; Emilio
Bernar Prieto Rodríguez y Fernández és comte de Bernar; Andrés Caballero y Rozas és
                                                     
  77. Sobre la presència de militars a Congrés i Senat, veure CARDONA: El poder militar ..., p.49.
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marquès de Somosancho; Francisco Caballero y Rozas és marquès de Torneros; Fernando
Calderón Collantes és marquès de Reinosa (des de 1878); Diego Coello de Portugal y
Quesada és comte de Coello; José de Elduayen y Garriti, ministre d’Ultramar i d’Estat
repetidament, és marquès del Pazo de la Merced; Juan Atonio Iranzo y Ferrer és marquès
d’Águila Real; Ricardo Martel y Fernández de Córdova és comte de Torres Cabrera, amb
grandesa des de 1877; Francisco Goicoerrotea y Dávalos és marquès de Goicoerrotea (a
partir de 1878 ho és el seu fill, Ramon Goicoerrotea y Montoro); Vicente Noguera y
Sotolongo és marquès de Cáceres, amb grandesa des de 1875; Luís María de la Torre és
comte de Torreánaz. Emilio Alcalá-Galiano y Valencia ja era comte de Casa-Valencia i
afegeix la grandesa al títol el 1884.

Un lloc destacat mereix també un grup de financers i homes de negocis ennoblits
igualment durant aquests anys i que obtenen una senadoria vitalícia. Així trobem José
Campo, nomenat marquès de Campo; Francisco de Paula Retortillo, nomenat comte
d’Almaraz; Julián Zulueta y Amondo, nomenat marquès d’Álava. A ells s’afegeix anys més
tard Antonio López y López, nomenat marquès de Comillas el 1878 i afegint-hi la grandesa el
1881, que obté la senadoria per dret propi el 1882.

A la primera promoció de senadors vitalicis, hi ha també un sector de polítics significats,
que han tingut una actuació rellevant en un moment o altre. Entre el sector dretà de la
cambra, trobem Alejandro Mon, Fernín Lasala y Collado, germà del ministre de Foment de
1879, Tomàs Rodríguez Rubí, José Fernández de la Hoz (que acabaria inclinant-se cap els
liberals), Alejandro Llorente i Benito Posada Herrera, germà del president del Congrés i
després president del Consell de Ministres, amb la ILD. Entre el sector esquerrà de la
cambra, més restringit com ja hem vist, trobem Juan Francisco Camacho, ministre d’Hisenda
en el primer Govern Sagasta, el marquès de Seonae (Juan Antonio Seoane), Servando Ruíz
Gómez, ministre d’Estat amb la ILD., i Alejandro Shee y Saavedra.

1.4.3. Famílies de sectors econòmics diversos amb representació parlamentària.

Completa la visió de la presència de les èlits a les Corts l’anàlisi d’algunes famílies
adscrites a activitats econòmiques diverses, que disposen de representació parlamentària en
un o més dels seus membres (veurem el cas dels parlamentaris catalans més endavant).

Ja hem vist el cas dels Stuart, ducs d’Alba pare i fill, representants de la gran propietat
agrària. Al seu costat hi ha dinasties que combinen les propietats agràries amb interessos en
empreses capitalistes. Aquest és el cas dels Larios, els Loring, els Heredia o els Ibarra a
Andalusia.

Els Larios combinen la seva participació a ambdós sectors. Tenen interessos al sector
sucrer peninsular, oposat a la liberalització de l’aranzel d’entrada als sucres antillans, i a la
Compañía de los Ferrocarriles Andaluces (CFA). Varen ser ennoblits al segle XIX. Hi ha
diversos membres de la família ocupant escons a Congrés i Senat durant aquests anys:
Manuel Larios y Larios (marquès de Larios) és senador per Màlaga el 1877 i el 1879. Manuel
Domingo Larios y Larios, és diputat per Torrox (Màlaga) el 1879 i per Màlaga capital el 1884.
Martín Larios y Larios és diputat per Vélez-Málaga el 1876 i el 1879 i per Torrox (Màlaga) el
1886. Carlos Larios y Martínez (marquès de Guadiario) és senador per Màlaga el 1879. Juan
Larios Enríquez és diputat per Màlaga el 1881.
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Els Loring participen igualment en diversos sectors, entre ells la CFA i igualment varen
ser ennoblits durant el segle XIX. Jorge Loring y Heredia és diputat per Màlaga el 1876, per
Estepa (Sevilla) el 1879 i per Cazorla (Sevilla) el 1884. Manuel Loring y Heredia és diputat
per Guadix (Granada) el 1884.

Els Heredia presenten un perfil similar, amb interessos als sector ferroviari i minaire
andalús. Fernando Heredia y Livermore és diputat per Berja (Almeria) el 1884. Ricardo
Heredia y Livermore (comte de Benahabis) és senador per Almeria el 1879. Tomás Heredia
és senador vitalici des de 1878.

Els Ybarra centren la seva activitat en la banca a Sevilla. José María Ybarra y González
és diputat per Huelva el 1878 i el 1879 i per Sanlúcar la Mayor (Sevilla) el 188478.

Hi ha també un sector de famílies basques amb interessos al sector financer, que
obtenen representació parlamentària. En destaquen els Urquijo i els Mac-Mahon, els primers
ennoblits també al segle XIX.

Estanislao Urquijo y Landaluce (primer marquès d’Urquijo, amb grandesa) és senador per
Àvila el 1886. Juan Manuel Urquijo y Urrutia (segon marquès, des de 1889) és diputat electe
el 1879 simultàniament per Amurrio (Àlaba) i per Madrid, optant pel segon; és senador per
Àlaba el 1881, 1884 i 1886. Lucas Urquijo y Urrutia ocupa el districte d’Amurrio (Àlaba) que el
seu germà havia deixat vacant el 1879 i hi repeteix el 1881.

Els Mac-Mahon tenen interessos en els sectors industrial i financer bascos. Francisco
Mac-Mahon y Jane és senador per Biscàia el 1876 i el 1879.

Un altre gran bloc és els dels personatges lligats als negocis colonials o amb fortes
inversions a les Antilles, tots ells ennoblits també al segle XIX. Podem esmentar els Zulueta,
els Samà, Vinent, Manzanedo i Apezteguía.

Els Zulueta, a més dels negocis colonials, eren uns dels principals propietaris de Cuba,
destacant el ingenio “El Álava”, d’on prové el nom del marquesat. Ja hem vist anteriorment
Julián Zulueta y Amondo, ennoblit el 1875 amb el marquesat d’Álava i senador vitalici. La
família emparentarà amb els Samà, una altra de les famílies amb grans interessos a les
Antilles. Eduardo Zulueta y Samá és diputat per Montilla (Còrdova) el 1884. Ernesto Zulueta
y Samá és diputat per L’Havana el 1884.

Els esmentats Samà són originaris de Vilanova i la Geltrú i també són ennoblits al segle
XIX. Salvador Samà i Torrents (marquès de Marianao, com hem vist) és diputat el 1889 per
Vilanova i la Geltrú, quan Víctor Balaguer deixa el seu fidel districte per ocupar una senadoria
vitalícia. A les Corts de 1898-99 pren possessió ell també d’una senadoria vitalícia.

Pel que fa als Vinent, trobem Antonio Vinent y Vives (marquès de Vinent), que és
senador vitalici. Santiago Vinent y Gola és diputat per Santiago de Cuba el 1879 i senador
pel mateix Santiago el 1879.

Entre els Manzanedo, ja hem vist dins dels senadors per dret propi al duc de Santoña,
amb grandesa des de 1875. Es tracta de Juan Manuel Manzanedo, que ja era marquès de
Manzanedo des de 1864.

Dels Apezteguía, ennoblits a la Restauració, cal esmentar Julio Apezteguía, diputat per
Santa Clara (Cuba) el 1879, 1881 i 1886 (sols electe).

                                                     
  78. Per als Ybarra —que apareixen sovint com a Ibarra— veure SIERRA: “La Casa Ybarra ...”
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Entre el sector de terratinents, a més dels ja esmentats, podem incloure els Muguiro, els
Rodrigáñez i els San Miguel. Els primers són terratinents a País Basc i Navarra, ennoblits a
la Restauració. Fermín Muguiro y Azcárate (comte de Muguiro) és diputat per Tudela
(Navarra) el 1876, senador per Navarra el 1877 i el 1879 i per Toledo el 1884. Els segons
concentren llurs propietats a Toledo. Tirso Rodrigáñez y Sagasta és diputat per Logronyo el
1881 i per Arnedo (Logronyo) el 1886. Hipólito Rodrigáñez y Sagasta és diputat per Caldas
(Pontevedra) el 1881; el trobarem més endavant com a signant, junt amb el català Torres
Jordi, del polèmic vot particular al projecte de llei de restitució de la base 5a. Entre els
tercers, podem esmentar Justo San Miguel Barona (marquès de Cayo del Rey des de 1875),
que és diputat per Burgo de Osma (Sòria) el 1881 i senador per Guadalajara el 1886.

Per tancar aquest apartat, podem esmentar Carlos i Julián Prats (o Prast), del gran
comerç de Madrid, diputat per aquesta ciutat el 1886. Federico Luque de Velázquez,
nomenat marquès de Luque a la Restauració i president del Crédito Mobiliario; és diputat per
Almeria el 1879 i per Madrid el 1884. Entre tants d’altres.

1.5 Partits amb representació parlamentària.

Tot analitzant els partits amb representació parlamentària79 d’aquest primer tram de la
Restauració, observem com es va produint un procés d’integració dins del sistema de forces
que en un primer moment havien mantingut postures contràries a aquest, tant des de
l’esquerra com des de la dreta.

D’altra banda, podem observar també com bona part de l’actuació dels partits dinàstics
gira entorn a la seva activitat parlamentària (i de govern). De fet, els seus processos de
fusions i d’escissions no són destriables del que està passant a les Corts en un moment
donat.

Borja de Riquer ressalta el caràcter heterogeni i personalista dels partits dinàstics:

el parlament espanyol era un conglomerat força heterogeni de diputats, poc acoblats i disciplinats pels
partits, ja que aquests tenien una molt escassa cohesió ideològica. El problema de fons estava en el fet
que els partits dinàstics de la Restauració eren, bàsicament, uns llocs d’encontre molt conjunturals; eren
uns grups constituïts, enfortits i afeblits per les circumstàncies especials de cada moment; eren, de fet,
unes coalicions de tendències diverses, amb molts personalismes i lideratges, i amb les seves xarxes
d’influència, i no pas el resultat d’una coincidència ideològica ni d’una afinitat política coherent. Això explica
els fàcils i constants canvis de partit protagonitzats per molts dels dirigents dinàstics i la més gran unitat i
disciplina de les fraccions personalitzades.

Per això a les corts espanyoles durant la Restauració trobarem unes elits polítiques relativament
heterogènies, tant pel que fa a la procedència com a la representativitat: des de notables i cacics locals, a
servils membres de les fraccions personalistes dels partits, passant per un important bloc de representants
dels diversos grups d’interessos econòmics. Hi havia molt pocs diputats que anaven a les corts en funció
del seu acord amb un hipotètic projecte de política d’estat.

La varietat de procedències i de representativitats féu que la vida política i, sobretot la parlamentària,
fos molt poc articulada i, com a resultat d’això, que hi hagués un sistema de partits feble malgrat les
aparences80.

De dreta a esquerra, les següents opcions polítiques són les més significatives del
període analitzat.

                                                     
  79. Veure sobretot ARTOLA, Miguel: Partidos y programas políticos 1808-1936, 1974; i TUÑÓN DE LARA, Manuel: Estudios
sobre el siglo XIX español, 1976.
  80. RIQUER: “Les burgesies ...”, p. 46.
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1.5.1. Opcions a la dreta.

-Tradicionalistes. Fins març de 1876 no conclou la guerra carlina. Després, aquest sector
practicà el retraïment a les primeres conteses electorals. En retornar a l’escena política, dins
seu es produeix un enfrontament entre el sector de Cándido Nocedal, dipositari de l’ortodòxia
carlina i amb l’òrgan de premsa El Siglo Futuro, i el sector d’Alejandro Pidal y Mon, més
flexible i amb l’òrgan de premsa El Fénix.

-Neo-catòlics. Ultramontans. Ja el 1876, el sector Pidal es fa fort en la petició de la unitat
catòlica al projecte de Constitució. El 1881 s’organitza com a Unión Católica  (UC), partit de
base confessional. Atrau intel·lectuals com Menéndez Pelayo, membres del clergat com el
cardenal Moreno, arquebisbe de Toledo, i alguns membres de l’aristocràcia, com el marquès
de Monasterio (Josep Maria Martorell i Fivaller, després duc d’Almenara Alta).

Aconsegueix el suport de sectors clericals i una certa influència al País Basc i Astúries.
Aquest sector obté una petita representació parlamentària en les successives Corts. En no
aconseguir gaire força, però, i seguint els plantejaments del Papa Lleó XIII, s’incorpora al
PCL el gener de 1884, ocupant aleshores Pidal la cartera de Foment. Manté la seva
intransigència en matèria religiosa i educativa.

-Moderats històrics . Són els hereus del Partit Moderat (PM) de l’època d’Isabel II. Com a
figures més destacades, trobem Claudio Moyano i el comte de Cheste (l’hem vist com a
marquès de la Pezuela). Presenten com a programa la Constitució de 1845 i un liberalisme
molt conservador i catòlic. Obtenen uns pocs escons a les diverses conteses electorals. A les
primeres Corts, es fan forts també en la idea d’unitat religiosa, que els enfrontarà als liberal-
conservadors, sobretot amb motiu del polèmic article 11 de la Constitució de 1876.

Aquest sector patí un degoteig de personatges cap el PLC fins 1882, moment en què
s’integrà definitivament al partit de Cánovas. Per donar aquest pas, es va valorar que de la
mateixa manera que el 1880 s'havia format un gran partit a l'esquerra de la monarquia amb
la realització de la fusió liberal, calia consolidar un gran partit a la dreta.

-Liberal-conservadors. El 1875 Antonio Cánovas del Castillo aplega personal provinent dels
diversos grups conservadors, excloent de moment sols els moderats més extremistes. El
mateix nom de liberal-conservadors denota una intencionalitat de no retorn als plantejaments
anteriors a 1868. Alguns membres caracteritzats del partit són: Manuel Silvela, Francisco
Romero Robledo, el comte de Toreno, José García Barzanallana i els marquesos del Pazo
de la Merced, de Orovio i de Molins.

El 1875 obté també el suport d’un sector dels constitucionals comandat per Manuel
Alonso Martínez, tot i que aquest grup més endavant s’acaba distanciant dels conservadors.
Un sector comandat per Arsenio Martínez Campos, en el que hi ha notables militars,
s’incorpora al partit el 1879 (el març, Martínez Campos forma govern), però se’n separa a
principis de 1880 per disconformitats en la política reformista a Cuba (tema que veurem més
endavant) i ingressa al partit de Sagasta.

Aquest grup forma els primers governs de la Restauració, a partir de 1876 amb Corts
obertes. El febrer de 1881 cedeix el poder als liberals fusionistes de Sagasta, el recupera el
gener de 1884 i el cedeix novament als liberals el novembre de 1885, després de la mort
d’Alfons XII. Governa amb les Corts de 1876-79 (essent president del Govern Cánovas),
1879-81 (amb Martínez Campos i després Cánovas a la presidència) i primer tram de 1884-
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86 (amb Cánovas novament com a president). Compta amb àmplies majories parlamentàries
en el poder i un grup significatiu de parlamentaris a l’oposició.

Dins del partit, en destaca la fracció de Romero Robledo, anomenada per la premsa
liberal com els húsares. El 1879, aquest sector es mostrà partidari d’exhaurir els cinc anys de
legislatura previstos per la Constitució de 1876 i no els tres previstos per la de 1869, vigent
en el moment de convocar-se aquestes Corts. Aquesta dissidència no acabà de moment en
escissió, però marcà un punt de rivalitat entre Romero Robledo i Silvela, que ocupava en
aquells moments el Ministeri de la Governació.

Amb la mort d’Alfons XII, el novembre de 1885, Cánovas lliura el poder al PL i, ara sí,
Romero Robledo, disconforme amb aquesta decisió, s’escindeix del partit prenent com a
base el Casino Conservador de Madrid. De cara a les eleccions de 1886, s’alia amb el
general López Domínguez, provinent de la ILD i como él disidente sin programa81 i creen un
Partit Liberal-Reformista (PLR), sota la presidència del darrer. La vida del nou partit fou
precària i Romero Robledo el dissolgué dos anys després.

1.5.2. Opcions de centre.

-Sector Alonso Martínez. Centralistes. En començar la Restauració, el grup constitucional
de Sagasta s’oposava a fer una declaració explícita d’acceptació del nou règim. La part més
dretana del partit, amb Manuel Alonso Martínez, Francisco de Paula Candau i altres,
disconformes amb aquestes vacil·lacions, es declarà partidària de la nova situació. Marxen
del partit i passen a donar suport als liberal-conservadors. Queda com una agrupació política
intermèdia entre els conservadors de Cánovas i els constitucionals de Sagasta, a la que se la
coneix com a Sector Centralista (SC), en part pel seu caràcter intermedi i en part per ocupar
els escons del centre del Congrés. Alguns altres integrants del grup són Germán Gamazo i el
marquès de la Vega de Armijo.

El 1879 aquest sector abandona definitivament el suport que havia anat donant als
conservadors. El detonant d’aquest procés és també la diferent interpretació sobre el text
constitucional entorn a quan de temps s’havia de perllongar la legislatura, però havia hagut ja
divergències en temes com el nomenament de la part permanent del Senat o la tramitació
dels emprèstits de Cuba. El maig de 1880 els centralistes es fusionen amb els constitucionals
de Sagasta, creant el Liberal Fusionista (PLF) o Partit Liberal (PL).

1.5.3. Opcions a l’esquerra.

-Constitucionals. Liberals. Liberal-fusionistes. El duc de la Torre havia cedit a la pràctica
el comandament d’aquest sector a Sagasta. Al règim sortit del cop d’estat del Pavía de gener
de 1874, els membres del PC, també denominat algunes vegades Conservador de la
Revolució en al·lusió a la seva participació a la revolució de 1868 i al desig de mantenir les
conquestes polítiques assolides al primer tram del Sexenni, ocupen diverses responsabilitats
de govern.

El pronunciament de Martínez Campos aparta aquest grup del poder, per donar pas a un
Ministeri-Regència conservador presidit per Cánovas. En un primer moment, els
constitucionals mantenen una postura indecisa en quant a l’acceptació del nou règim que,
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com ja hem vist, provoca la sortida del partit del seu sector més dretà, encapçalat per Alonso
Martínez.

El novembre de 1875, els constitucionals celebren una nombrosa reunió al Teatro-Circo
del Príncipe Alfonso de Madrid, amb assistència de delegacions del partit d’arreu de l’estat.
En aquesta reunió s’admet ja la monarquia restaurada, però mantenint com a programa els
principis de la Constitució de 1869. El partit vol ser el més liberal dins de la monarquia.

A les Corts de 1876-79 i 1879-81 forma minories importants a ambdues cambres. El
nomenament dels primers senadors permanents per part del Govern Cánovas el 1877, amb
un marcat signe conservador, provoca la protesta dels constitucionals en forma de retraïment
a les Corts, durant tot 1877.

A principis de 1880, el partit rep l’entrada del general Martínez Campos, que el 1879
havia presidit un govern de signe conservador però que recentment havia trencat amb
Cánovas. El segueixen altres generals: el marquès de La Habana, Francisco de Paula Pavía
Joaquín Jovellar i el comte de Valmaseda. Notem que tots ells, llevat de Pavía, havien exercit
recentment el comandament a Cuba. Pavía havia estat ministre de la Marina, primer amb
Cánovas i deprés amb Martínez Campos (23-9-1877/8-3-1879 i 8-3-1879/9-12-1879; el
darrer tram, essent Martínez Campos president del Consell de Ministres i ministre de la
Guerra). El comte de Valmaseda provenia del moderantisme.

Com ja hem vist, el maig de 1880 els constitucionals de Sagasta es fusionen amb altres
sectors, creant el PL, també conegut com a PLF. Entren a la fusió els constitucionals, el SC
d’Alonso Martínez, el sector Martínez Campos i algun altre element, com ara el comte de
Xiquena (José Álvarez de Toledo y Acuña), provinent del PM.

La seva intenció, era bastir una alternativa de govern als conservadors, pensant en
l’organització del règim com un torn de partits dinàstics. Governa amb les Corts de 1881-84
(llevat del tram 1883-84, amb un Govern de la ILD) i, novament, a partir de la mort d’Alfons
XII el novembre de 1885 (Gobierno largo de Sagasta de 1885-90).

El 1881 el Govern liberal comptà amb la benevolència dels diversos sectors democràtics.
A mesura que anà avançant la seva acció de govern, però, els sectors més liberals de la
fusió, provinents de l’antic PC, mostraren llur creixent desencís per l’incompliment de les
reformes previstes. El 1882 es consuma l’escissió, amb el general Serrano, Víctor Balaguer,
Aureliano Linares Rivas i altres. Balaguer impulsa la creació dels Comitès Constitucionals
Progressistes (CCP). Aquest sector entrà a la nova formació de la ILD.

A les eleccions de 1884, fetes amb Govern conservador, els liberals obtenen una
representació parlamentària força igualada a la de la ILD. S’inicia aquí un procés
d’apropament d’ambdues forces. A les eleccions municipals de maig de 1885, es fa un front
comú entre tots els partits liberals, aconseguint èxits a força ciutats. Després de la contesa
electoral, la coalició es desfà, però liberals i esquerrans decideixen arribar a un acord.
Ambdós partits elaboren un document programàtic, que hauria de seguir el partit quan
formés govern. El juny de 1885 el gruix de la ILD s’incorpora al PL.

-Radical-demòcrates. Progressistes-demòcrates. Demòcrates-progressistes. Sector
parlamentari. Hi ha diversos sectors polítics a l’esquerra del PL, que es mouen enmig de la
confusió de noms i de plantejaments doctrinals82. Podem parlar d’un corrent que se sent
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continuador del Partit Radical (PR) del Sexenni i, dins seu, d’un sector parlamentari, amb
Cristino Martos, i d’un altre partidari de la conspiració militar, amb l’exiliat Ruíz Zorrilla.

Pel que fa al primer sector, ja a les primeres eleccions de 1876, alguns radicals
presenten candidatures a algunes províncies, aconseguint uns pocs escons al Congrés. El
1879 aquest sector es constitueix com a Partit Progressista-Democràtic (PPD). En aquest
moment, es considera una esquerra monàrquica, hereva dels radicals del Sexenni. Alguns
dels seus membres són Cristino Martos, José Echegaray, Eugenio Montero Ríos i Laureà
Figuerola.

A partir de l’abril de 1880, passa a invertir els termes del seu nom i a anomenar-se Partit
Democràtic-Progressista (PDP). Demana el sufragi universal i de fet es declara republicà,
sota la presidència honorària de Ruíz Zorrilla.

Quan el PL formi govern, la seva minoria parlamentària li mostrarà una actitud de
benevolència. Igual que alguns antics constitucionals, la seva actitud anirà canviant a mesura
que avanci la legislatura. S’imposa una línia més intransigent, partidària de fer oposició al
Govern Sagasta, que nomena Laureà Figuerola president del partit, quedant així Martos i els
seus afins un tant desplaçats de la direcció del mateix.

El novembre de 1882 aquest sector s’incorpora a la ILD.

-Radical-demòcrates. Progressistes-demòcrates. Demòcrates-progressistes. Sector
extraparlamentari. Sector encapçalat per Manuel Ruíz Zorrilla i amb la presència de Nicolás
Salmerón. En un primer moment, Ruíz Zorrilla rebutja els oferiments de Cánovas d’atracció al
nou règim. El febrer de 1876 s’exilia a París, des d’on aposta per la via del complot militar. El
1878 hi ha una primera temptativa fracassada a Navalmoral de la Mata (Càceres).

El gener de 1883 crea una societat militar secreta, l’Asociación Republicana Militar, que
ja es venia gestant des de feia un parell d’anys. L’agost de 1883, fracassa una temptativa de
revolta militar a Badajoz, Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), Seu d’Urgell i
Hostafrancs. A instàncies del Govern espanyol, el francès expulsa Ruíz Zorrilla del seu
territori, instal·lant-se aleshores a Londres.

L’abril de 1884 hi ha nous moviments sediciosos militars, que el Govern reprimeix
durament.

-Demòcrates monàrquics. L’octubre de 1881 es constitueix una nova agrupació
democràtica, però clarament monàrquica, presidida per Segismundo Moret, el Partit
Demòcrata Monàrquic (PDM). Compta amb l’almirall Beránger i amb el marquès de Sardoal
(Ángel Carvajal y Fernández de Córdova). Adopta com a programa la Constitució de 1869,
pensant que els fusionistes l’abandonaven per governar amb la de 1876. Té una petita
representació parlamentària. El novembre de 1882 s’incorpora a la ILD.

-Demòcrates. Republicans possibilistes. Emlio Castelar crea el Partit Demòcrata (PD), en
línia amb el republicanisme més moderat del darrer tram del Sexenni. Es coneix aquest
sector com a possibilista. Aconsegueix també tenir una petita representació parlamentària. A
diferència dels sectors democràtics anteriors, el 1882 no retira la seva benevolència als
liberals en el Govern.

-Izquierda Liberal Dinástica. L’agost de 1882 es crea La Izquierda Dinástica, periòdic que
donaria nom a una nova formació política d’esquerra monàrquica, creada com a confluència
de diversos sectors. De fet, aquest partit apareix tant amb aquest nom, com el d’Izquierda
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Liberal, com —el que farem servir aquí— Izquierda Liberal Dinástica. El novembre es crea el
nou partit, amb els CCP de Balaguer (sector dissident dels liberals), el PDM de Moret i el
PDP de Figuerola.

El nou partit es presenta com alternativa de govern. Alguns dels seus membres més
caracteritzats són els generals duc de la Torre, José López Domínguez, Fernández de
Córdova i marquès de Guad-el-Jelú, l’almirall Beránger, Segismundo Moret, Víctor Balaguer,
Manuel Becerra, Eugenio Montero Ríos, Eduardo Gasset y Artime i Tomás Mosquera.
Cristino Martos manté algunes vacil·lacions inicials.

Aquest grup formà govern la tardor de 1883, amb José Posada Herrera de president,
però sense tenir majoria parlamentària, fet que precipità la seva caiguda.

Ja hem vist el procés de confluència amb el PL realitzat entre 1884 i 1885. D’aquest
procés queden al marge els generals Serrano i López Domínguez. També havíem vist
anteriorment l’aliança entre aquest darrer i Romero Robledo, escindit del PCL. De cara a les
eleccions de 1886 creen el PLR. De fet, alguns seguidors de López Domínguez no arribaren
a acceptar una tal entesa i ingressaren al PL.

Al nou Govern liberal de 1885-90 hi haurà caracteritzats membres de l’antiga ILD.

-Republicans federals. Sector comandat per Francesc Pi i Margall i per Estanislao Figueras.
Va practicar el retraïment a les conteses electorals durant el període analitzat83. El 1886 Pi va
obtenir un escó al Congrés, per acumulació de vots.

1.6. Governs i Corts (1875-1886).

1.6.1. Govern de 1875. Antonio Cánovas del Castillo formà un primer Ministeri-Regència,
després ratificat com a Govern per Alfons XII, just després del pronunciament de Martínez
Campos. Un dels seus primers objectius va ser liquidar els dos conflictes civils pendents en
aquells moments: la guerra carlina i la de Cuba.

La guerra carlina es manté durant tot 1875 i principis de 1876. El 1875 és derrotat
l’Exèrcit carlí del Centre, passant alguns dels seus efectius a Catalunya i uns pocs a Navarra.
L’estiu de 1875, cau un dels principals bastions carlins a Catalunya, La Seu d’Urgell, i el
febrer de 1876 el quarter general del carlisme basc-navarrès i, per extensió, de tota la zona
dominada pels carlins: Estella. Poc després, el pretendent passa a França.

El front cubà, en canvi, es manté encès fins febrer de 187884. L’octubre de 1876 Martínez
Campos assumeix les funcions de general en cap de l’Exèrcit de Cuba. Joaquín Jovellar
ocupava des del gener (després de dos mesos com a president del Consell de Ministres) el
Govern General de l’illa i la Capitania General. Ambdós militars ja havien col·laborat a la
guerra carlina. Martínez Campos enceta una política d’atracció envers els insurrectes.

L’altre gran objectiu d’aquest primer Govern és l’organització política del nou règim. Tot i
rebutjar la Constitució de 1869 i la llei electoral de 1870, Cánovas prefereix que les primeres
eleccions de la Restauració es facin d’acord amb elles, però deixa que sigui un altre cap de
govern el que assumeixi aquesta responsabilitat. Per això, el setembre de 1875 traspassa
poders al general Joaquín Jovellar, que passa a ser president del Consell de Ministres i
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  84. Per al conflicte cubà del darrer tram del Sexenni i primer de la Restauració, veure ESPADAS BURGOS, Manuel: Alfonso
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alhora ministre de la Guerra. Aquest breu Govern és el que fixa les llistes electorals segons
la llei de 1870. Cánovas retorna al govern el desembre de 1875.

D’altra banda, el maig de 1875, Cánovas reuneix prop de tres-cents cinquanta
exparlamentaris provinents dels sectors conservadors (antics unionistes, moderats, alguns
constitucionals del sector dissident) amb l’objectiu d’analitzar com hauria de ser la futura
Constitució. En surt una comissió de treball i, dins seu, una altra comissió més reduïda de
deu membres, presidida per Alonso Martínez, que elabora un avantprojecte.

1.6.2. Govern de 1875-79. Aquest Govern (1-12-1875/8-3-1879), també presidit per
Cánovas, és el que convoca les primeres Corts de la Restauració. Aquestes inclouen quatre
legislatures per al Congrés: 1876-77, 1877, 1878 (1878 extraordinària) i 1878-79 (1878). El
Senat, en canvi, després de la primera legislatura de 1876, es recomposa completament en
compliment de la nova llei de senadors de 1877; la resta de legislatures són les mateixes.
José de Posada Herrera ocupa la presidència del Congrés dels diputats a les tres primeres
legislatures i Adelardo López de Ayala a la quarta. El Senat és presidit en totes quatre
legislatures pel marquès de Barzanallana.

Un dels primers treballs que aborden aquestes Corts, és l’elaboració d’una nova
Constitució. El Govern utilitzà com a base l’avantprojecte elaborat per la comissió presidida
per Alonso Martínez. Hi hagué, d’entrada, un debat parlamentari entorn al fet que unes Corts
que no s’havien convocat com a constituents tinguessin facultats per elaborar un nou text
constitucional.

El Govern aconseguí que els títols VI, VII i VIII, relatius al paper de la Corona,
s’aprovessin sense debatre l’articulat. Això és indicatiu del paper que el disseny canovista del
nou règim atorgava a la Corona. La sobirania ja no residia en la Nació, com a la Constitució
de 1869, sinó en la Corona (sagrada i inviolable, segons l’article 48), compartint-la amb les
Corts.

El punt més conflictiu dels debats parlamentaris, però, va ser sens dubte el de la qüestió
religiosa. El text de 1876 s’apartava de la llibertat de cultes de la Constitució de 1869, però
es desmarcava també de la unitat catòlica de la de 1845. Aquest darrer aspecte serà
reivindicat insistentment per neo-catòlics i moderats històrics.

Aquestes primeres Corts aborden altres temes. De caràcter polític i administratiu:
arranjament dels furs bascos i navarresos, llei electoral de senadors a la península, reforma
de les lleis d’ajuntaments i diputacions provincials, suspensió de garanties constitucionals,
reforma de la llei d’enjudiciament civil, reforma de la llei de cassació civil, llei d’impremta de
1878, llei electoral de diputats, llei de caça, llei electoral de senadors a Ultramar. L’Exèrcit i
l’Armada són també objecte de diverses mesures: organització i reemplaçament de l’Exèrcit,
llei de reemplaçament de l’Exèrcit, llei constitutiva de l’Exèrcit, ascensos a l’Armada. Pel que
fa a política econòmica, trobem: arranjament del Deute flotant del Tresor, declaració com a
lleis de totes les resolucions del Ministeri d’Hisenda des de 20-9-1873, pressupostos
generals de l’Estat (el de 1877 conté una important reforma aranzelària), emprèstits de Cuba
(1876 i dues operacions de 1878), amortització del Deute públic, llei de defensa contra la
fil·loxera i alienació i amortització de bons del Tresor.

En un altre apartat, el juny de 1876 es produeix al Congrés una interpel·lació del general
Salamanca al Govern sobre els fets dels jardins del Buen Retiro (aldarulls en una
representació teatral). Recordem també que a la legislatura de 1877 es produeix el
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retraïment dels constitucionals. La breu legislatura de 1878 extraordinària té com únic objecte
aprovar un missatge al rei amb motiu del seu primer casament.

El febrer de 1878 se signa la pau de Zanjón. Finalitzada la guerra, Jovellar dimiteix i
Martínez Campos passa a ocupar els seus càrrecs.

Segons l’article 39 de la Constitució de 1879 (amb la que s’havia fet les primeres
eleccions), la durada del Congrés era de tres anys. A finals de 1878 estava a punt d’acabar
aquest termini i Cánovas veia prematur atorgar el poder a un cap d’un altre partit. Pensa
aleshores en Martínez Campos: els seus èxits militars a la guerra carlina i a Cuba, junt amb
el fet de ser l’autor del pronunciament de Sagunt, el donaven prou entitat com per ocupar el
lloc. El març de 1879 Cánovas planteja la crisi del seu Govern i Martínez Campos el succeeix
tot seguit. El general es declara liberal-conservador i convoca eleccions a Congrés i Senat.

1.6.3. Govern de 1879 (1r). Martínez Campos, ara com a cap de govern (8-3-1879/9-12-
1879), continua apostant per les reformes a Cuba. L’agost de 1879 nomena una comissió per
estudiar les reformes que caldria introduir en el règim administratiu i econòmic de l’illa, en
aplicació dels acords de Zanjón. No obstant, el mateix mes comença a Cuba una nova
insurrecció separatista, l’anomenada guerra chiquita.

Un dels temes pendents per al general, era afrontar el polèmic afer de l’abolició de
l’esclavatge a Cuba. Existia la llei de 1870, que ell havia impulsat novament en la seva etapa
de comandament a l’illa, amb l’ordre de 5-2-1878. Aquesta ordre seria l’antecedent del
projecte de llei que es presenta ara a les Corts. La seva tramitació, però, obté una gran
oposició parlamentària, així com d’alguns dels ministres, atiada pel fet que a Cuba existís
una altra situació de guerra. Igualment, el general es mostrava partidari d’abaratir els drets
d’entrada dels sucres antillans a la seva entrada a la península, mentre que Cánovas, que
era malagueny i se sentia més vinculat als sucrers peninsulars, s’hi oposava. Sense els
suports necessaris, Martínez Campos planteja la crisi del seu Govern el desembre de 1879 i
el succeeix Cánovas.

Pel que fa a les Corts, aquest Govern es correspon amb el primer tram de les de 1879-
81. Contenen dues legislatures: la de 1879-80 (iniciada amb Martínez Campos i finalitzada
amb un nou Govern Cánovas) i la de 1880-81. Presideix el Congrés el comte de Toreno i el
Senat el mateix marquès de Barzanallana, que completa cinc anys en el càrrec.

Els únics treballs legislatius d’una certa rellevància dels mesos amb Govern Martínez
Campos, són l’inici al Senat del debat sobre abolició de l’esclavatge a Cuba i el projecte de
llei, aprovat a ambdues cambres, de construcció del Ferrocarril del Nord-oest.

1.6.4. Govern de 1879 (2n)-1881. El canvi de govern no significà canvi de Corts. La majoria
liberal-conservadora era la mateixa i ningú més apropiat que Cánovas per presidir-la i per
restituir-hi la disciplina malmesa per l’afer de l’esclavatge a Cuba. De fet, el nou president es
mostra partidari de tirar endavant el projecte de llei de Martínez Campos, per donar
continuïtat al ministeri anterior. Novament hi haurà oposicions diverses al projecte, però
finalment s’aprova al Senat el desembre i al Congrés el gener de 1880. La llei aboleix
l’esclavatge, però amb restriccions, com l’establiment del Patronato; aquest no és abolit fins
1886, essent ministre d’Ultramar Germán Gamazo.

Martínez Campos se sent molest perquè creu que si el projecte de llei que va motivar la
seva dimissió havia pogut finalment tirar endavant, aquesta no hauria estat necessària. Hi ha
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importants debats a ambdues cambres amb motiu de la situació de Cuba. S’inicien el 4 de
febrer de 1880 al Congrés, amb la pregunta i després interpel·lació del diputat Bernardo
Portuondo al ministre d’Ultramar, referent a l’empadronament de negres i reformes a les
Antilles, seguida de la proposició incidental de Rafael María Labra demanant que es declari
urgent la presentació pel Govern i el debat pel Congrés dels projectes de llei sobre reformes
polítiques i econòmiques a Cuba; ambdós debats s’allarguen fins el 6 de març. Per la seva
banda, Martínez Campos protagonitza al Senat entre els dies 9 i 15 de març una
interpel·lació al Govern sobre les acusacions que havia rebut per part d’aquest. Recordem
que per aquestes dates Martínez Campos abandona el PLC.

D’altra banda, el juny de 1880 finalitza la guerra chiquita.

Altres temes aprovats per les Corts a la legislatura de 1879-80, són els pressupostos
generals de l’Estat i també els propis de Cuba i de Puerto-Rico, així com la reforma de la llei
d’enjudiciament civil. El juny de 1880 es produeix al Senat un debat a partir d’una proposició
del comte de Casa-Galindo de vot de confiança al Govern. La legislatura de 1880-81 és molt
breu i l’únic debat d’una certa importància és el de contestació al discurs de la Corona
d’obertura de les sessions.

El febrer de 1881 Alfons XII nega la seva signatura a un projecte de llei de conversió del
Deute que, en la seva aplicació, deixava en suspens per un cert temps algunes de les seves
prerrogatives. Cánovas planteja la dimissió del seu Govern.

1.6.5. Govern de 1881-83. Práxedes Mateo Sagasta, que ja havia estat president del Consell
de Ministres amb Amadeu I i durant el règim de 1874, és l’encarregat de format nou govern.
Segons el disseny canovista de la Restauració, la consolidació del règim passava per una
alternança en l’exercici del poder entre dues grans formacions polítiques. El Govern Sagasta
(8-3-1881/13-10-1883) significa, doncs, un relleu per l’esquerra als sis anys de governs
conservadors.

El nou Govern convoca eleccions a Congrés i Senat i obté unes majories àmplies. El seu
mandat es correspon al primer tram de les Corts de 1881-84, concretament a les legislatures
de 1881-82 i 1882-83. Presidia el Congrés José de Posada Herrera, que ja havia ocupat
aquest càrrec als inicis de la Restauració, i al Senat el marquès de La Habana.

A les Corts hi ha intensos treballs. En el terreny polític i administratiu, s’aproven les lleis
d’establiment dels tribunals col·legiats i del judici oral i públic, la llei orgànica provincial,
fixació del termini en el que havien de provar llur aptitud legal els senadors electes, llei
d’instrucció pública i llei d’impremta de 1883. En el terreny hisendístic i tributari, reformes a la
contribució industrial i de comerç, contribució d’immobles, conreu i ramaderia, impost de
consums, conversió del Deute consolidat al 3% interior i obligacions de l’Estat per ferrocarrils
i concessió d’un crèdit extraordinari per indemnitzar els súbdits francesos residents a
Espanya pels perjudicis ocasionats durant les insurrecions carlina i cantonal, a més dels tres
pressupostos: generals de l’Estat, de Cuba i de Puerto-Rico. En política comercial i reformes
aranzelàries, la reforma de Codi de Comerç, el tractat de comerç i navegació amb França,
reforma de les relacions comercials entre la península i les províncies ultramarines, alçament
de la base 5ena aranzelària i reducció de drets a diverses mercaderies considerades
primeres matèries. I pel que fa a temes militars, la llei de reforma de l’actual organització de
l’Exèrcit i la de regulació de l’Estat Major General de l’Exèrcit.
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Hi ha també un ampli capítol d’interpel·lacions a ambdues cambres, que comporten
diverses sessions de debats i d’intervencions dels principals oradors: de Mena y Zorrilla
sobre el Consell d’Instrucció Pública (Senat, octubre 1881), de Romero Robledo sobre la
protesta dels gremis de Madrid respecte el nou reglament de subsidi industrial (Congrés,
març 1882), de Moret sobre sistema polític i situació de l’actual Govern (Congrés, juny 1882)
i de Becerra, també sobre el sistema polític de l’actual Govern (Congrés, desembre 1882).

Aquest nou reglament de subsidi industrial que fou motiu d’interpel·lació per part de
Romero Robledo, representava de fet un augment de les taxes. Els gremis afectats de
Madrid varen encetar una protesta, amb la negativa a pagar l’impost a principis de febrer de
1882. Aquesta actitud va tenir ressó a d’altres ciutats i també a la premsa i a les Corts. La
protesta es va desplaçar de Madrid a Barcelona, barrejant-se amb l’oposició al tractat de
comerç amb França. Hi va haver tancament de botigues i de fàbriques i aldarulls diversos,
amb declaració de l’estat de guerra.

El projecte de llei sobre l’establiment dels tribunals col·legiats i el judici oral i públic, amb
el vot particular d’Aureliano Linares Rivas, va ser el detonant de l’escissió del sector esquerrà
del PL.

El 1883 el Govern Sagasta ha d’afrontar diversos problemes: consolidació d’una opció
política a la seva esquerra que es presenta com a alternativa de govern, sublevacions
militars republicanes de l’ARM, onada de detencions a Andalusia de membres de la “Mano
Negra”, societat secreta d’inspiració anarquista, i greuges patits per Alfons XII a París de
retorn d’un viatge a Àustria i Alemanya i com a resultat de les seves declaracions
filogermàniques. Cap d’aquests problemes no era insalvable, però Sagasta planteja la crisi
del seu Govern l’octubre de 1883.

1.6.6. Govern de 1883-84. La ILD arriba així a formar un govern (13-10-1883/18-1-1884),
que tindrà una durada breu, ja que la seva formació no va acompanyada d’un decret de
dissolució i de convocatòria de noves eleccions, sinó que ha de governar amb les Corts de
majoria liberal, controlades encara per Sagasta. Precisament, aquest ocupa ara la
presidència del Congrés, intercanviant papers amb l’anterior president, José de Posada
Herrera, que ara passa a presidir el Consell de Ministres. Presideix el Senat el general
Serrano.

El nou Govern pretén impulsar reformes liberals immediatament. Els primers requisits per
iniciar una nova legislatura, com ja hem vist anteriorment, eren el discurs inaugural del rei,
inspirat pel Govern i amb una declaració programàtica, i l’aprovació d’un missatge de
contestació per les Corts. Els dos primers tràmits es compleixen, però en el tercer, el Govern
és derrotat àmpliament al Congrés el 17 de gener de 188485.

En el seu projecte de contestació, els membres ministerials de la comissió parlamentària
plantejaven l’establiment del sufragi universal, una revisió constitucional immediata,
realització de reformes polítiques dins de la mateixa legislatura i dissolució de les Corts un
cop aprovada la reforma constitucional. A la comissió, però, hi ha dos membres del PL de
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Sagasta, Francisco Cañamaque i Trinitario Ruíz Capdepon, que emeten un vot particular
contrari a aquestes tesis, que és el que aprova el Congrés. Curiosament, Sagasta havia
defensat el sufragi universal el 1869 i el restablirà el 1890 essent president del Govern,
mentre que Ruíz Capdepon serà un dels signataris d’aquesta llei. Els conservadors,
representats a la comissió per Romero Robledo, es mantenen un tant al marge del procés.

1.6.7. Govern de 1884-85. Cánovas forma, doncs, un nou govern (18-1-1884/27-11-1885),
incorporant Pidal, provinent de la UC, com a ministre de Foment. El nou Govern dissol les
Corts i convoca noves eleccions. El seu mandat coincideix amb la part central de les Corts de
1884-86 (legislatura de 1884-85). Presideix el Congrés novament el comte de Toreno i el
Senat el comte de Puñonrostro.

Entre els treballs més significatius d’aquestes Corts, podem esmentar la reforma del Codi
Civil (aprovat pel Senat, queda pendent al Congrés), les modificacions a la contribució de
consums i a la contribució d’immobles, conreu i ramaderia, la llei de disposicions de caràcter
econòmic i mercantil que afecten serveis de les illes de Cuba i Puerto-Rico i de la península,
el modus vivendi amb Gran Bretanya, la llei sobre previsió d’ocupacions civils als sergents i
demés classes de tropa i la de forces navals de la nació, més els tres pressupostos generals
(de l’Estat, de Cuba i de Puerto-Rico).

En el capítol d’interpel·lacions, en destaca la de Comas al Senat (desembre 1884 ) i la de
Luís Silvela al Congrés (gener 1885), ambdues sobre els fets de la Universidad Central de
Madrid (UCM; polèmic discurs inaugural del catedràtic Miguel Morayta, reaccions en contra
dels sectors catòlics, manifestacions a favor dels estudiants liberals i entrada de la força
pública al recinte universitari, seguint les indicacions del governador civil de Madrid,
Raimundo Fernández Villaverde).

L’agost de 1885 hi ha un incident diplomàtic amb Alemanya, que pretenia annexionar-se
les illes Carolines, possessió espanyola al Pacífic, però sense ocupació efectiva.

El novembre del mateix any, mor Alfons XII, produint-se una entesa entre les dues grans
formacions dinàstiques per a la continuïtat del règim. Cánovas cedeix el poder a Sagasta i
s’inicia la Regència de Maria Cristina.

1.6.8. Govern de 1885-(90). El Govern Sagasta (27-11-1885/5-7-1890) obre les Corts de
majoria conservadora en una molt breu legislatura de 1885-86, que té com a principal objecte
la celebració d’una sessió conjunta d’ambdues cambres per al jurament de la reina regent,
realitzada el 30 de desembre de 1885. Durant aquesta breu legislatura, presideix el Congrés
Cánovas i el Senat Martínez Campos.

Tot seguit se suspenen les sessions. Als mesos següents, es clausura definitivament la
legislatura i es convoca noves eleccions. Aquestes donaran una nova majoria liberal i unes
Corts de llarga durada (1886-90).

1.7. Una primera aproximació al grup de parlamentaris catalans.

Els parlamentaris catalans són tractats amb més deteniment als capítols cinquè i sisè.
Ara bé, les constants al·lusions que cal fer a ells en els capítols següents, fan necessari
esbossar una primera aproximació al grup, si més no, per saber qui són i quina és la seva
adscripció socioeconòmica.
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Una primera distinció dins del grup de 149 personatges analitzat en aquest treball,
permet delimitar un significatiu grup de parlamentaris cuneros, amb quaranta-dos
personatges. Dels cent set parlamentaris que es poden considerar del país, podem delimitar
en primer lloc un grup de professionals liberals. Entre ells, trobem alguns personatges que
tenen la política com a ocupació principal, però també advocats, periodistes, catedràtics,
enginyers i científics, activitats que sovint van acompanyades de la participació en alguna
societat empresarial. Els trenta-un parlamentaris que es troben en aquesta situació, poden
agrupar-se en els que es troben propers a opcions polítiques de centre i d’esquerra, amb una
més gran participació a les Corts de 1881-84, i un altre més proper a les de dreta, amb la
seva màxima participació a les Corts de 1876-79, 1879-81 i 1884-86.

Entre els primers, cal destacar en primer lloc, no sols per la seva importància dins
d’aquest sector, sinó pel seu paper central al capdavant de tots els parlamentaris catalans, a
Víctor Balaguer i Cirera. Al seu costat hi ha personatges com Francesc de Paula Rius i
Taulet, Josep Maluquer i de Tirrell, Antoni Ferratges i Mesa, Pere Antoni Torres Jordi,
Frederic Pons i Montells, Teodor Baró i Sureda, Joaquim Marin i Carbonell, Vicente de
Romero y Baldrich, Marià de la Pau Graells i Agüera, Marià Maspons i Labrós, Francesc
d’Assís Madorell i Badia, Josep Mas i Martínez, Isidre Boixader i Solana i Josep Ramoneda i
Nonés.

Entre els segons, cal esmentar en primer lloc, per la seva significació dins del grup, a
Manel Duran i Bas. Al seu costat trobem personatges com Joaquim Maria Paz i Casanovas,
Albert Bosch i Fustegueras, Josep Maria Planas i Casals, Teodor González Cabanne,
Ramon Soldevila i Claver, els germans Vivanco y Menchaca (Enrique, Jenaro i Manuel),
Juan Magaz y Jaime, el comte de Bañuelos (Miquel dels Sants Bañuelos i Traval), Nil Maria
Fabra i Deas, Joaquim Valentí i Fontrodona, el duc d’Almenara Alta, Ròmul Moragas i Droz i
Narcís Pagès i Prats.

Trobem a continuació un grup en el que entrarien els diversos sectors burgesos, amb
trenta-quatre parlamentaris, és a dir, el més nombrós dels ressenyats. Dins seu, hi trobem un
grup de financers catalans, presents a bona part dels negocis colonials de l’època, però
també als consells d’administració de companyies de ferrocarrils, de banca i altres. Es tracta
dels germans Girona i Agrafel (Manel i Jaume), Josep Ferrer i Vidal, Ferran Puig i Gibert, el
marquès de Comillas, Evarist Arnús i de Ferrer i Ramon Estruch i Ferrer.

Al seu costat, hi ha industrials, sobretot tèxtils, però també d’altres sectors, homes de
negocis, amb una especial importància en els ferrocarrils i les finances, i comerciants i
naviliers: Pere Bosch i Labrús, Frederic Nicolau i Condeminas, Fèlix Macià i Bonaplata, Pau
Turull i Comadran, Francesc Gumà i Ferran, Frederic Marcet i Vidal, Antoni Borrell i Folch,
els germans Roger i Vidal (Tomàs i Antoni), Joaquim Cabirol i Pau, Gustau de Bofill i Capella,
Camil Fabra i Fontanils (Marquès d’Alella des de 1889), Josep Sert i Rius, Bartomeu Godó i
Pie, Antoni Sedó i Pámies, Eduard Reig i Carreras, Josep Puig i Llagostera, Josep Bosch i
Carbonell, Joaquim Planas i Borrell, Manel Henrich i Girona, Josep Garcia Oliver, Josep
Florejachs i de Berart, Rafael Cañellas i Gallisá, Joan Cañellas i Tomás (fill de l’anterior),
Joan Fabra i Floreta, Marià Pons i Espinós i Eduard Gasset i Matheu.

Els propietaris, tant agraris com immobiliaris o bé les dues coses alhora, constitueixen un
altre grup important, amb vint-i-tres parlamentaris. Hi trobem alguns personatges de l’antiga
aristocràcia catalana, però també d’altres procedències. Entre els primers, trobem els
marquesos de Monistrol, de Ciutadilla, de Palmerola, d’Aguilar (Joaquim Escrivà de Romaní i
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Fernández de Córdoba), el comtes de Casal (Guillem Escrivà de Romaní i Dusay) i de
Peralada, el baró de les Quatre-Torres (Carles de Morenes i de Tord) i Josep Maria Despujol
i Dusay. Entre aquests personatges, hi ha un elevat grau de parentiu.

Entre les segons, cal esmentar els marquesos de Montoliu (Plàcid Maria de Montoliu i de
Sarriera), de Camps de Mata (Pelagi de Camps i de Mata), els comtes de Torregrossa i de
Rius (Marià Rius i Montaner), Albert Quintana i Combis, Pere Collaso i Gil, Ramon Rocafort i
Casamitjana, Antoni de Barnola, Antoni Castell de Pons, Josep Maria Nadal i Vilardaga,
Joaquim Castellarnau i Balcells, Albert Camps i Armet, Enric Climent i Vidal, Salvador
Torroella i Marimon i Josep Maria Vehí i Ros

Els militars constitueixen un grup molt ben definit, amb set personatges: el comte de
Casp, el marquès de Guad-el-Jelú, el marquès de Benzú, el comte de Torre-Mata, Gabriel
Baldrich i Palau, Enrique Orozco y de la Puente i Francesc López Fabra.

La jerarquia eclesiàstica, present al Senat, compta amb dos membres (ja hem vist que
l’arquebisbe de Tarragona no ocupa el seu escó per dret propi fins el 1891-92). Es tracta de
José María Urquinaona y Bidot (bisbe de Barcelona) i de Tomàs Sivilla i Gener (bisbe de
Girona).

Cal esmentar també un petit grup de parlamentaris que genera una informació més aviat
escassa del seu pas per les Corts, que fa que sigui arriscat d’adscriure’l d’una manera
definitiva a cap sector. Es tracta de deu personatges: Josep Castellet i Sampsó, Antoni
Mataró i Vilallonga, Josep Maria Bremon i Cabello, Agustí Vilaret i Cendrich, Pere Nolasc
Gay Sardà, Ferran de Moradillo de Patxot, Joaquim Bañeres i Gordill, Josep Batlle i Vidal,
Josep Ferrer i Forés i Roc Labajos i Arenas.

Vénen a continuació els parlamentaris cuneros, amb un pes més notable als districtes de
Lleida i de la Tarragona interior. Alguns d’ells són polítics de primera fila en la vida
parlamentària espanyola del període, mentre que d’altres són personatges menys rellevants
o, fins i tot, gairebé desconeguts. D’altra banda, mentre que alguns d’aquests parlamentaris
obtenen llur escó a Catalunya d’una manera molt eventual, amb una sola elecció, d’altres
repeteixen en més d’una ocasió o, fins i tot, estableixen veritables feus electorals.

Entre els cuneros electes un sol cop, trobem fins a vint-i-nou personatges: Manuel Alonso
Martínez, Carlos Navarro y Rodrigo, José María Celleruelo y Poviones, José María
Fernández de la Hoz; José Ferreras Toro, Federico Hoppe Rute, Severiano Arias Giner,
Miguel Cabezas y Montemayor, Juan Jiménez Cuenca, Enrique de la Parrella Sánchez,
Manuel Camacho y Fernández, Pedro Diz Romero, Francisco de Paula Pavía y Pavía,
Manuel de Salamanca y Negrete, Antonio López de Letona Lomas, José Ramón Mackenna y
Muñoz, Juan Carnicero y San Román, Constancio Gambel y Aybar, José Pascual de
Bonanza y Soler, Manuel María de Álvarez y Álvarez, Juan Moreno Benítez, Enrique Ziburu y
Herrera-Dávila, Alejando Shee y Saavedra, Ceferino Avecilla y González, el marquès de San
Eduardo (Eduardo Basave y Rodríguez de Alburquerque), José María Brunet e Illa, Francisco
Martínez Corvalán, Luís Moreno y Gil de Borja, Joaquín Oliver i García.

Els cuneros electes en més d’una ocasió són tretze: Emilio Castelar y Ripoll, Alejandro
Llorente y Lanas, Manuel de Azcárraga y Palmero, Vicente Alonso Martínez y Martín (fill de
Manuel Alonso Martínez), Francisco Martínez Brau, José Porrúa y Moreno, Manuel Torrecilla
de Robles, Manuel de la Pezuela y Lobo, José Orozco y Zúñiga, Luís de León y Cataumbert,
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Carlos Martín Murga, Rafael Cabezas y Montemayor (germà de Miguel) i José Álvarez
Mariño.

Entre aquests quaranta-dos personatges, hi predominen els professionals liberals, seguits
d’un respectable grup de militars. Els propietaris i els burgesos de diversa mena, són grups
menors.

Als capítols següents, tindrem ocasió de veure amb més deteniment aquests
parlamentaris i la seva actuació.
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2. Política econòmica del període: concentració i centralització de
les decisions.

2.1. Sectors econòmics i factor proximitat als mecanismes de decisió i de
gestió de l’Estat.

2.1.1. Concentració i centralització de les decisions.

En un sistema polític com el de la Restauració, la presa de decisions polítiques estava
concentrat en molt poques mans. En realitat, qui marcava les orientacions a seguir en els
grans temes polítics era el Consell de ministres i, encara, principalment, el seu president:
Cánovas o Sagasta. Les Corts eren un instrument necessari per tramitar les decisions
polítiques, que en alguns casos introduïen correccions i matisacions, però que, en realitat,
tenien un paper subordinat al Govern que les havia convocat. L’únic cop remarcable en què
les Corts rebutgen un projecte del Govern en el període analitzat, és el missatge de
contestació al discurs de la Corona del Govern de la ILD; però el Congrés comptava encara
amb majoria liberal, amb Sagasta estratègicament situat a la seva presidència: igualment,
doncs, les Corts no s’oposen al Govern que les havia convocat, sinó al que l’havia succeït.

Hi ha un altre factor a tenir en compte, com és la centralització de les decisions polítiques
a Madrid. Fins i tot decisions que tenien un caràcter més administratiu que no pas polític i
que en altres sistemes polítics posteriors es troben ja en mans d’institucions de
l’administració local (diputacions provincials, ajuntaments), depenien de projectes de llei
tramitats a les Corts.

Dins d’aquests temes de caràcter més administratiu que no pas polític, trobem encara un
ampli ventall d’afers (variacions en els permisos per a l’execució d’obres públiques,
interpretacions dubtoses de reglaments, reclamacions i gestions de divers tipus) que no
necessiten passar per les Corts, perquè no depenen d’una acció legislativa, però que han de
recórrer el penós camí de la tramitació administrativa a les dependències dels ministeris.
Igual que en els anteriors casos, es produeix un procés de concentració de decisions en molt
poques mans (directors generals, secretaris, caps de negociat) i de centralització a Madrid.

En un sistema polític d’aquestes característiques, en el que els mecanismes de decisió i
de gestió de l’Estat es troben concentrats en un lloc concret i són exercits per un grup molt
reduït de persones, la proximitat a ells esdevé un requisit indispensable per als diversos
sectors econòmics, interessats en l’adopció d’una determinada política econòmica o en la
resolució d’afers diversos. La presència d’aquests sectors econòmics en els diversos nivells
de funcionament de l’Estat, ja sigui en forma d’exercici directe de càrrecs o bé en forma de
representants dels seus interessos, esdevé indispensable. Un càrrec de diputat o senador, o
de vocal a la JCAV o als òrgans consultius de l’Estat, permeten canalitzar demandes
concretes dels diversos sectors econòmics, si parlem d’accions legislatives, i són una porta
oberta a la satisfactòria resolució d’afers administratius als ministeris, tant més útil si hi ha
interessos rivals pressionant en sentit contrari, si parlem d’actuacions administratives.

L’adopció de decisions polítiques com a resultat de l’acció conjunta de diversos sectors
econòmics demandants, sovint amb interessos oposats entre ells, que actuen simultàniament
sobre el poder, ha donat peu a diverses interpretacions. José María Serrano Sanz, en el seu
treball sobre la política aranzelària de la Restauració, recull les teories de diversos autors
sobre el que s’ha anomenat el mercat de les decisions polítiques:
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A partir de aquí se puede constatar la existencia de un “mercado de las decisiones políticas” en el cual
hay unos demandantes de las mismas (grupos económicos o sociales) y unos oferentes (los políticos). Los
unos tienen su función de demanda y los otros la de oferta, y del encuentro de ambas nace en ese mercado
la decisión de política económica. (...) En particular, uno de los campos a los que ha sido aplicado el
esquema del mercado político con mejores resultados es el de la política de comercio exterior. El juego de
presiones a que da lugar la demanda de protección por diversos sectores y la demanda de librecambio por
otros y la respuesta de los políticos en esa tesitura, ilustran bien la consideración de las decisiones de política
económica como resultado de la interelación de intereses variados, en lugar de cómo aplicación por el
gobierno de la recomendación teórica más adecuada para cada coyuntura1.

Serrano Sanz matisa la idea del mercat de les decisions polítiques aplicat a la
Restauració:

 En la teoría del mercado político, A. Downs sostiene que en un sistema democrático los políticos ofrecen
siempre aquellas medidas que les permiten maximizar sus votos y por lo tanto acceder al poder o mantenerse
en él. Esto, que dicho sin matices es cuestionable en situaciones plenamente democráticas, no vale
ciertamente para sociedades como la española de la Restauración, puesto que en ella no se alcanzaba el
poder mediante el sufragio sino al revés, el sufragio con el poder2.

La precisió és important, ja que situa la correlació entre demandes de sectors econòmics i
decisions polítiques en un punt més acostat a la realitat dels governs de la Restauració. És a
dir, d’una banda, cal veure que els governs no actuen amb completa autonomia, sinó que
darrera de les seves decisions hi ha una presència destacada de diversos sectors
demandants d’actuacions polítiques i/o administratives de defensa dels seus interessos,
d’una gran importància, complexitat i, de vegades, rivalitat. I de l’altra, que els governs
tampoc no actuen únicament com a resultat de les pressions rebudes des d’aquests sectors,
sinó que es mouen també amb un cert marge de disseny d’una política econòmica pròpia. Dit
d’una altra manera, la idea de mercat de les decisions polítiques aplicada als governs
d’aquest període, si bé detecta la complexitat dels sectors demandants, dels seus treballs de
pressió i de l’oposició d’interessos entre ells, minimitza la importància dels altres components
que intervenen en la presa de decisions per part dels oferents. Anem a veure-ho amb més
deteniment.

2.1.2. Sectors demandants.

Hi ha fins a cinc grans blocs de sectors que en un moment o altre, amb més o menys
freqüència i intensitat, s’adrecen al Govern amb demandes tant d’actuacions en afers
econòmics concrets, com d’orientacions genèriques en política econòmica: sectors
econòmics sencers, companyies privades, governs estrangers i institucions político-
administratives de l’administració local, als que cal afegir un cinquè bloc, format per les
aportacions doctrinals de lliurecanvistes i proteccionistes, organitzats en un actiu
associacionisme de signe econòmic i que s’adreça també al Govern amb demandes
concretes.

Als anys estudiats, hi ha diversos sectors econòmics que fan sentir la seva veu davant del
Govern. Podem parlar dels industrials tèxtils catalans i, dins seu, dels cotoners, dels llaners i
dels fabricants d’altres gèneres, dels fariners asturians, els sucrers andalusos, però també

                                                     
  1. SERRANO SANZ, José María: El viraje proteccionista en la Restauración. La política comercial española, 1875-1895, 1987,
p.128. Serrano al.ludeix als següents autors i treballs: A. Lindbeck: Comportamiento político y política económica, 1975; A.
Downs: Teoría económica de la democracia, 1973;  J. Buchanam y R. Tollison: Theory of public choice: political applications of
economics, 1972; , J. Buchanam y G. Tullock: El cálculo del consenso, 1980.
  2. SERRANO SANZ: El viraje ..., p. 135.



2.Política econòmica del període: concentració i centralització de les decisions

95

els antillans, els productors malaguenys de panses, els arrossers valencians, la mineria
d’exportació i, dins seu, els carbons asturians, l’agricultura d’exportació, destacant el sector
vitivinícola, amb els vins de Xerès, les taronges, fruits secs i olis, el sector dels taps de suro,
la burgesia comercial madrilenya, el sector siderúrgic basc, els bladers, els ramaders, els
naviliers, els propietaris immobiliaris, les companyies financeres i ferroviàries enteses com a
grup, amb importants connexions ambdues amb el capital estranger. Aquestes agrupacions
són genèriques. Dins seu caldria precisar activitats concretes i dimensions de l’activitat
econòmica desenvolupada. Al seu costat, apareixen ocasionalment altres sectors menors:
fabricants de productes químics, fabricants de mobles, de vidre, entre altres.

Hi ha un cert associacionisme econòmic representatiu d’aquests interessos, millor
organitzat i més actiu segons els sectors i les zones, que és el que generalment actua com a
interlocutor dels governs. En el cas de les corporacions industrials catalanes, el seu elevat
grau d’organització els converteix en autèntics grups de pressió.

Un gran segon bloc estaria constituït per les companyies privades, molt especialment del
sector financer, ferroviari i de grans operacions comercials relacionades amb les colònies.
Era una pràctica habitual tenir entre els membres dels seus consells d’administració
personatges molt ben relacionats dins del món polític.

Pel que fa als governs estrangers, les seves demandes apareixen en la negociació dels
acords comercials, amb un tipus de peticions molt concretes sobre l’aranzel espanyol, en
representació d’interessos econòmics del seu país.

Els ajuntaments i diputacions provincials, amb un àmbit d’actuació limitat per la legislació
centralista, havien d’acudir a les Corts o als ministeris de Madrid per resoldre afers diversos.
En el cas concret de les tramitacions parlamentàries, hi ha una important col·lecció de
disposicions legislatives relatives a carreteres.

I, finalment, cal esmentar aquest associacionisme de signe doctrinal econòmic, ja que
durant aquests anys hi ha un constant i bel·ligerant debat entre lliurecanvistes i
proteccionistes, amb un gran ressò en la vida pública del país. La influència d’aquest debat,
com veurem tot seguit, es feia sentir entre els membres del Govern.

2.1.3. Tipus de decisions i de tramitacions.

El quadre 2.1 mostra la varietat d’actuacions en les que l’Estat adopta resolucions que
afecten sectors econòmics concrets. Una primera distinció delimita entre els temes que
constitueixen pròpiament decisions polítiques, amb intervenció del poder legislatiu, dels que
no necessiten cap intervenció de les Corts i poden resoldre’s per la via administrativa, a les
dependències dels ministeris. A un segon nivell, tant els uns com els altres se subdivideixen
entre els afers en els que apareixen interessos oposats actuant com a demandants en el
mateix moment, dels que afecten un sol demandant o bé a més d’un, però sense interessos
oposats.

Això dóna vuit situacions genèriques, que constitueixen l’objecte d’anàlisi dels subcapítols
següents i que aquí queden esbossats de manera esquemàtica:

1) Política aranzelària (aranzel més acords comercials). Com posa de manifest Serrano
Sanz a la cita anterior, aquest és un dels camps en els que es fa més evident l’aparició de
diversos sectors demandants exercint un joc de pressions simultàniament. En la gestació
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d’un tema tan significatiu com és el tractat de comerç amb França de 1882, per exemple,
intervenen diversos factors: la concepció d’una política comercial a llarg termini per part del
Govern espanyol (recerca d’acords comercials per afavorir l’agricultura d’exportació,
especialment els vins), les demandes del Govern francès de rebaixa de productes concrets a
la seva entrada per les duanes espanyoles, els interessos dels diversos sectors econòmics
espanyols, amb prioritats diferents i divers grau d’organització i d’eficàcia en els seus canals
de comunicació amb el Govern, tot plegat barrejat amb un substrat de debat permanent entre
proteccionistes i lliurecanvistes.

Quadre 2.1: tipus de decisions i de tramitacions en política econòmica

Resolució dels
    temes eco-
    nòmics

-decisions polítiques,
    amb intervenció
    de les Corts

-tramitacions adminis-
    tratives als ministe-
    ris

-amb rivalitat d’inte-
    ressos

-sense rivalitat d’in-
    teressos

-amb rivalitat d’inte-
    ressos

-sense rivalitat d’in
    teressos

-política aranzelària
-contractes amb l’Estat
-legislació sobre companyies
    privades concretes

-política fiscal
-legislació econòmica de foment
-legislació sobre companyies
    privades en conjunt

-expedients impugnats

-expedients ordinaris

2) Contractes amb l’Estat. En les grans operacions econòmiques impulsades per l’Estat
(línies de vapors subvencionats a les colònies, emprèstits per finançar la guerra de Cuba),
apareixen diversos grups d’homes de negocis pugnant entre ells per obtenir contractes
altament avantatjosos. Aquests grups es redueixen a la pràctica a dos grans: un de
comandat per Antonio López (després marquès de Comillas), amb seu a Barcelona, i un altre
de comandat pel marquès de Campo, amb seu a València.

3) Legislació sobre companyies privades concretes. En destaca, pel volum de treballs
legislatius que assoleix durant el període, el cas de les companyies ferroviàries. Tant les
concessions d’una nova línia, com el canvi de traçat, pròrrogues d’obres i altres afers, havien
de passar per les Corts en forma de proposició de llei. Sovint els interessos d’una companyia
xocaran amb els d’una altra, que interposa la seva influència per frenar-los. Així, per
exemple, quan la companyia del Ferrocarril y Minas de Barcelona a San Juan de las
Abadesas (FMSJA) projecta el 1882 construir un tram entre Llerona i Sant Martí de
Provençals per no haver d’utilitzar les vies de la Compañía de los Ferrocarriles de Tarragona
a Barcelona y Francia (TBF), aquesta interposa la seva influència per impedir la construcció
d’un tram que considera paral·lel i directament competidor del seu.

4) Política fiscal. A diferència de la política aranzelària, les decisions polítiques d’aquest
tipus no fan entrar en rivalitat els interessos dels diversos sectors econòmics, ja que
acostumen a afectar-los a nivells similars o, en tot cas, no antagònics. Temes com la reforma
del reglament de subsidi industrial de 1881-82, posem per cas, generen una àmplia oposició
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procedent de diversos sectors afectats, sense que els no afectats intervinguin en sentit
contrari.

5) Legislació econòmica de foment. Trobem també multitud de peticions en les que un sol
demandant s’adreça al Govern per a un afer concret, igualment sense oposició ni rivalitat
d’altres demandants. Aquest és el cas del sector vitivinícola, quan planteja mesures diverses
per aturar la invasió de la fil·loxera, o la iniciativa de la Diputació Provincial de Barcelona, el
1878, d’emetre un emprèstit de 5 milions de pessetes (30.050,61 euros) amb destí a la
construcció de carreteres, operació per a la qual necessitava autorització de les Corts.

6) Legislació sobre companyies privades en conjunt. A diferència de l’apartat tercer, hi ha
iniciatives legislatives que afecten totes les companyies d’un sector. Aquest pot ser el cas del
projecte de llei de 1883 de supressió del recàrrec del 10% sobre els bitllets dels passatgers
de ferrocarrils, que afectava el conjunt de companyies. En aquests casos, la rivalitat entre
companyies esmentada a l’apartat tercer, queda substituïda per la unanimitat de desigs, en
aquest cas, la no aprovació de la llei.

7 i 8) Expedients de tramitació als ministeris. Hi ha nombroses gestions que cal fer pel
procediment administratiu als ministeris, que poden ser també amb rivalitat d’interessos o
sense. Fins i tot en el cas d’expedients sense oposició de demandants rivals, la seva
tramitació per la via administrativa ordinària és gairebé impossible: segueix penosament el
seu camí de negociat en negociat fins a quedar encallat en algun punt. Si, a més, hi ha una
companyia rival pressionant per què l’expedient no tiri endavant, la seva aturada ja pot ser
definitiva. Cal la intervenció de personatges polítics influents, vinculats a les companyies
demandants, per què remoguin obstacles i agilitin processos. Un bon exemple el tenim en les
gestions que Víctor Balaguer ha de fer al ministeri de Foment el 1884 per activar un
expedient de la Compañía de los Ferrocarriles Directos de Madrid y Zaragoza a Barcelona
(CFDMZB) relatiu al seu enllaç amb la línia de Lleida a Reus i Tarragona, a Picamoixons.

El factor proximitat als mecanismes de decisió i de gestió de l’Estat, doncs, es converteix
en un objectiu perseguit pels diversos sectors econòmics demandants. Per poder copsar
millor els motius d’aquesta recerca d’una representació parlamentària o d’una presència en
determinats organismes de l’Estat, és interessant veure amb més deteniment quines han
estat les orientacions dels diversos governs del període en matèria econòmica i quins sectors
en surten beneficiats o perjudicats, amb una especial incidència en l’anàlisi de la política
aranzelària.

2.2. Política aranzelària.

2.2.1. L’aranzel en la política econòmica.

Abans d’entrar de ple en l’anàlisi de la política aranzelària del període, pot ser interessant
fer una aproximació a la terminologia més tècnica d’aquest sector, que ens anirà apareixent
reiteradament a les planes següents3.

Si imaginem una transacció entre un productor francès de teixits i un comerciant espanyol
amb botiga oberta de peces de roba exemple que es correspon a un dels grans

                                                     
  3. Per a una aproximació als aspectes conceptuals de la política aranzelària, veure  FUENTES IRUROZQUI, Manuel: Etapas
del proteccionismo (Del Nacionalismo de List al Nuevo Orden Económico), 1943. TORTELLA, Gabriel: Introducción a la
economía para historiadores, 1986.
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esdeveniments aranzelaris d’aquests anys, el tractat de comerç entre Espanya i França de
1882 veurem que, a més del preu del producte i de les despeses de transport i de
comercialització, hi ha un altre tipus de gravamen, en forma de drets duaners o taxes
aranzelàries, és a dir, els impostos en concepte de circulació i canvi de mercaderies d’un
país a un altre que percep l’Estat. Les duanes, situades a l’època als punts fronteres i ports
marítims, serien les oficines encarregades de la percepció d’aquest impost i l’aranzel, la taula
on es trobaven relacionats tots els drets duaners.

Interessa veure que aquests drets duaners que s’afegeixen al preu d’un producte, els
paga en aquest cas el comerciant espanyol, però no els cobra el productor francès, sinó
l’Estat espanyol, a través del seu sistema duaner, regit per una Direcció General de Duanes.
El conjunt d’impostos recaptats per aquest concepte s’anomena renda de duanes. A un nivell
de simples tendències generals, ja que els diversos sectors implicats directament o indirecta
en la transacció esmentada tenen també altres motivacions, l’existència d’aquest impost els
afecta de manera molt diversa, de manera que els seus interessos es troben sovint en
posicions contraposades:

a) Interès de l’Estat espanyol. Des d’un punt de vista hisendístic, voldrà trobar una taxa
aranzelària per als teixits que incrementi al màxim els seus ingressos en concepte de renda
de duanes. Sap que si la taxa és molt alta, la importació de teixits serà menor, però al mateix
temps, cobrarà molt per cada unitat. I que a mesura que la taxa vagi disminuint, l’abaratiment
del preu estimularà el consum de manera que una taxa inferior per unitat pot quedar
compensada per l’efecte de la multiplicació de les importacions. Igualment, que si
l’abaratiment del dret és molt gran, cap increment del seu consum no superarà els drets que
es deixin de cobrar i que, en qualsevol cas, el consum no és un factor que pugui créixer
il·limitadament. El punt òptim de la renda de duanes seria aquell en el que l’equilibri entre la
taxa aranzelària i el volum d’importacions aporti la màxima quantitat d’ingressos.

Des d’un punt de vista de foment de l’economia espanyola, l’actuació de l’Estat fixant una
taxa determinada, estarà condicionada pel seu grau de disposició a protegir els productors
nacionals de teixits de la competència estrangera: si aquest és un objectiu prioritari, la taxa
aranzelària es mantindrà alta; si l’Estat té altres prioritats, com ara l’afavoriment d’un
determinat sector d’exportació, en cas de negociacions d’acords comercials amb França, es
mostrarà disposat a rebaixar la taxa, com reposta a les demandes de l’altra part contractant.

b) Interès del comerciant espanyol. Voldrà que la taxa aranzelària sigui com més baixa
millor, ja que un abaratiment del preu total del producte estimula el seu consum i, per tant, les
seves vendes. El fet que aquesta rebaixa pugui causar una important competència als
productors espanyols d’aquell mateix producte, no és una preocupació que, en principi i si no
apareixen en escena altres factors, el faci desistir dels seus objectius prioritaris.

c) Interès del productor espanyol d’aquell mateix producte. Si els seus costos de
producció són iguals o inferiors al del francès, no temerà la competència que aquest li pugui
fer en el seu mercat interior i no demanarà taxes aranzelàries altes. Si, pel contrari i com era
el cas dels industrials tèxtils catalans, els costos de producció són superiors, voldrà que la
taxa aranzelària gravi el producte francès amb una xifra que anivelli la diferència de costos (i
si és possible, que la superi, per acabar de dissuadir els comerciants espanyols d’assortir-se
al mercat exterior).

d) Interès del productor francès. Voldrà que les taxes aranzelàries espanyoles siguin el
màxim de reduïdes per al seu producte, per estimular-ne la demanda (espanyola) i
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incrementar les exportacions. Demanarà al seu Govern que negociï amb l’espanyol acords
comercials en els que quedi contemplada aquesta rebaixa.

e) Interès de l’Estat francès. Des d’un punt de vista hisendístic, les taxes aranzelàries
espanyoles no l’afecten directament, ja que la renda de duanes no depèn fonamentalment de
les exportacions sinó de les importacions, però des d’un punt de vista de foment de
l’economia francesa, pot rebre les demandes dels productors de teixits, assumir-les com a
pròpies i transportar-les a una negociació amb el Govern espanyol.

f) Interès dels sectors econòmics espanyols d’exportació. Interessats en obtenir i
consolidar mercats exteriors per als seus productes, demanaran a l’Estat espanyol que
negociï acords comercials amb altres països, que fomentin aquest tipus d’exportacions (en
aquests anys, sobretot els vins). Igual que en el cas dels comerciants i també si no hi ha
altres factors en joc, el fet que a canvi d’obtenir rebaixes en els aranzels d’altres països,
aquests demanin rebaixes en l’aranzel espanyol a la importació de teixits, tampoc no és una
preocupació que els faci desistir dels seus objectius prioritaris.

Les decisions que adopta l’Estat en aquest terreny, especialment si segueixen unes
orientacions a llarg termini, constitueixen la seva política aranzelària. Sovint aquesta política
representa un joc d’equilibris entre els diversos interessos abans esbossats. Constitueix una
forma d’intervenció de l’Estat, però no pas l’única. Al seu costat hi ha també una política
fiscal, una política monetària, unides a una legislació laboral i altres.

L’aranzel es pot modificar de manera unilateral, tant rebaixant-lo com augmentant-lo, o bé
a través de negociacions d’acords comercials amb altres països. Aquests reglamenten per un
termini de temps estipulat les relacions comercials entre ambdós països. Inclouen diverses
clàusules en les que s’especifiquen els avantatges que ambdues parts s’atorguen
mútuament. Poden ser convenis, de vegades anomenats modus vivendi, o tractats. Els
primers acostumen a ser provisionals i poden no afectar totes les partides de l’aranzel,
mentre que els segons engloben tot l’aranzel i es consideren definitius fins a la data
estipulada com a termini, en la que poden ser prorrogats, renegociats o denunciats (en
aquests casos, normalment, amb una antelació predeterminada).

Al període analitzat, aquesta mena d’acords comercials constitueixen un aspecte central
de la política aranzelària espanyola. A més d’alterar les taxes aranzelàries de productes
concrets, com a resultat de les negociacions, tenen la particularitat de lligar l’aranzel durant el
temps de la seva durada, en el sentit de no permetre revisions a l’alça de les taxes
aranzelàries mentre un acord estigui vigent. En algun altre cas, com el dels acords
comercials espanyols de 1870, futures rebaixes aranzelàries (previstes a la base 5ena de
l’aranzel de 1869) poden estar compromeses també dins dels acords comercials. En aquests
casos, es parla d’un aranzel lligat pels acords comercials.

La política d’acords comercials, igual que la de reformes de l’aranzel, té caràcter
legislatiu, en la mesura que necessita de l’aprovació de les Corts per ser vàlida. No obstant,
mentre les reformes poden ser aprovades després de modificacions introduïdes per les
cambres respecte el projecte de llei inicialment presentat pel Govern, els acords, negociats
des del ministeri d’Estat i presentats també en forma de projecte de llei a les Corts, han de
ser aprovats o rebutjats en conjunt, sense la possibilitat d’esmenes ni modificacions en
tractar-se d’un pacte internacional, que l’altra part contractant també aprovarà (o rebutjarà)
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en conjunt. D’aquí que els seus detractors denunciïn el fet que l’aranzel es pugui reformar a
través seu, ja que el marge de maniobra de les Corts queda aleshores restringit4.

En sentit contrari als acords comercials, pensats per facilitar els moviments comercials
entre països, es troben les represàlies comercials  que un país pot adoptar amb gravàmens
addicionals a les importacions d’un altre, per pressionar-lo a atorgar determinades
concessions. Aquesta situació s’anomena guerra comercial i es parla aleshores d’un aranzel
de guerra.

Internament, l’aranzel s’estructura en partides, que corresponen als diferents productes
compresos en ell. Les partides poden referir-se a productes molt concrets o bé a agrupacions
genèriques de productes de característiques similars.

D’aranzels n’hi ha de diversos tipus. Es poden analitzar també des de diferents punts de
vista: de la política econòmica, de la percepció de drets, de les operacions que regulin, de la
seva nomenclatura, de la seva estructura i, encara, de preocupacions especials.

1) Des d’un punt de vista de la política econòmica:
a) Fiscals: creats amb una finalitat exclusivament hisendística, de no deixar de percebre
uns ingressos per al Tresor en concepte de renda de duanes, però sense cap intenció de
protegir un sector econòmic determinat de la competència exterior.
b) Protectors: encaminats a protegir determinats sectors econòmics de la competència
exterior. Els seus partidaris s’anomenen proteccionistes, mentre que els defensors de les
taxes reduïdes s’anomenen lliurecanvistes. En alguns casos, un aranzel pot establir la
prohibició d’importar determinats productes; es parla aleshores de prohibicionisme.
c) Compensadors: arriben únicament fins el límit en el que la producció nacional d’una
mercaderia iguala la que ofereix la producció exterior, de costos més reduïts.
d) Educadors (o de les indústries naixents): de caràcter interí, pensats per protegir una
indústria nacional incipient en aquest cas, l’agricultura no hi entraria però sols mentre
no es trobi en condicions de fer front a la competència exterior.
e) De negociació: aranzels més alts del que respon realment a l’orientació de la política
aranzelària d’un govern, pensats com a base de cara a una negociació d’acords
comercials. És el que s’anomena una base negociadora, inicialment alta, però modificable
a la baixa, en el joc de compensacions mútues de les negociacions comercials.

2) Des d’un punt de vista de la percepció de drets:
a) Específics: es perceben sobre una unitat de mesura de cada mercaderia (quilograms,
tones, metres cúbics, entre altres.)
b) Ad valorem: són percentatges sobre el preu de la mercaderia. Varien depenent de com
es calculi el preu.
c) Esglaonats: es poden aplicar a determinats productes, de tal manera que la taxa a
pagar es calcula en funció de la seva graduació. Així, les escales alcohòliques graven les
importacions de vins, segons la seva graduació alcohòlica, o les escales sacarimètriques
els sucres segons la seva composició en sacarines.

3) Des d’un punt de vista de les operacions que reguli:
a) D’importació: són els més habituals. Graven les mercaderies estrangeres a la seva
entrada al país. La seva finalitat pot ser hisendística i/o de foment de determinats sectors
econòmics.

                                                     
  4. Veure, per exemple, Fomento de la Producción Española, 26-1-1878, núm. 81, article “Tratados de comercio y
valoraciones”, p.52-55.
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b) D’exportació: graven les mercaderies nacionals a la seva sortida del país. Habitualment
s’utilitzen per dificultar l’exportació d’un determinat producte que interessa retenir a
l’interior del país, ja sigui per fomentar una indústria d’elaboració, per consideracions
militars, o altres, però, eventualment, també poden utilitzar-se com a font d’ingressos.
c) De trànsit: afecten mercaderies que entren al país però no estan destinades al consum
interior, sinó que simplement es troben camí d’altres països. Una variant molt comuna a
l’època era el sistema d’admissions temporals, consistent en importar productes en brut o
semielaborats, elaborar-los al país i reexportar-los.

4) Des d’un punt de vista de la seva nomenclatura:
a) Alfabètics.
b) Metòdics: responen a una classificació detallada, anomenada nomenclatura.

5) Des d’un punt de vista de la seva estructura:
a) D’una columna: aplicable a tots els països.
b) Mixts: tenen una sola columna, però aquesta es pot reduir per acord comercial o
augmentar-se en cas de guerra comercial.
c) De doble columna: una s’aplica als països amb els que no hi ha cap acord comercial
(anomenats nacions no convingudes), i l’altra als que sí que en tenen (situació
anomenada de tracte de nació més afavorida). La diferència entre ambdues, que afavoreix
els països amb acords comercials, serveix per estimular els que encara no en tenen a què
n’estableixin. La diferència de taxes d’una nació no convinguda amb una que rep el tracte
de més afavorida s’anomena situació aranzelària diferencial.
d) Intermedis: de doble columna, però amb la possibilitat de modificar la segona, després
d’una negociació comercial amb altres països. Als acords comercials en què s’adopta
aquest sistema, pot adoptar-se unes taxes annexes, en les que s’indica cada partida
d’ambdues parts contractants amb els drets acordats. Si les rebaixes fetes més enllà de la
segona columna no poden alterar-se, a petició d’altres països amb els que es contracta,
s’anomenen taxes convencionals, mentre que si encara es poden alterar, s’anomenen
taxes autònomes. En qualsevol cas, les rebaixes pactades en una negociació amb un
país, s’estenen automàticament als altres països que frueixen del tracte de la nació més
afavorida.

6) Des d’un punt de vista de preocupacions especials:
a) Normals.
b) Diferencials: graven certes operacions comercials. El més freqüent és el dret diferencial
de bandera, aplicat al tràfic marítim en vaixells no nacionals. També hi ha països que
graven més una mercaderia, segons per quina de les seves fronteres entri.
c) Preferents: aplicables a mercaderies de països amb un tracte preferent permanent. Un
exemple és la Imperial Preference britànica. Les afinitats solen ser geogràfiques, ètniques
o colonials.

2.2.2. L’herència del Sexenni.

2.2.2.1. L’aranzel de 1869.

És obligat, per comprendre bé la situació de la política aranzelària dels primers anys de la
Restauració, fer alguna referència a les orientacions en aquesta matèria seguides pels
governs precedents, especialment a partir de 1868-69, que tenen la seva màxima concreció
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en la reforma aranzelària de 1869, l’anomenat aranzel Figuerola, i en els acords comercials
de 1870.

De fet, ja després de la revolució de setembre de 1868, algunes juntes revolucionàries
locals, com les de Cadis, Madrid i Barcelona, adopten diverses mesures de rebaixa dels
aranzels5. Però és Laureà Figuerola i Ballester, el ministre d’Hisenda del nou Govern, qui
impulsa una política aranzelària basada en la rebaixa de taxes unilateral6. La idea general
d’aquesta orientació, era que la rebaixa unilateral de taxes per la part espanyola era
beneficiosa en ella mateixa, sense condicionar-la a l’obtenció d’altres avantatges comercials
recíprocs per part d’altres països7. Es creia que un abaratiment de les taxes aranzelàries
espanyoles abaratiria el preu dels productes de primera necessitat, però que també
beneficiaria la indústria, ja que l’obertura a l’exterior rebaixaria els costos de producció, en
abaratir-se els drets sobre les primeres matèries i la maquinària importades, però també
perquè la competència exterior actuaria com un veritable estímul sobre la indústria nacional,
tot evitant un estancament provocat per un excés de protecció aranzelària. Igualment, es
creia que la rebaixa aranzelària, tot i beneficiosa, no es podia aplicar en tot el seu rigor
immediatament, sinó que calia establir un període d’adaptació, amb rebaixes esglaonades.

Una primera disposició de Figuerola, fou la supressió del dret diferencial de bandera,
decretada el 22-11-1868. Però on es fa més palesa l’orientació aranzelària del nou Govern,
és en l’aranzel de 1869, introduït com a apèndix lletra C de la llei d’1-7-1869 de pressupostos
per a 1869-70. Aquest aranzel concreta les orientacions de Figuerola en diverses mesures8:

a) Abolició de les prohibicions existents d’importacions i d’exportacions, llevat d’uns pocs
articles, per consideracions d’ordre públic, disposicions eclesiàstiques i monopolis.

b) Reducció dels drets duaners, que passen a dividir-se en fiscals, estadístics i
extraordinaris. En un termini de dotze anys, els dos darrers havien de desaparèixer
esglaonadament en tres etapes, fins arribar a un 15% ad valorem i mantenir-se com a
drets fiscals. Aquesta rebaixa esglaonada estava regulada per una base 5ena
(desenvolupada al decret de 12-7-1869), que tornarem a trobar als anys següents, quan
se suspengui la seva primera rebaixa el 1875 i quan es restitueixi, amb modificacions, el
1882.

c) Simplificació i racionalització de l’aranzel. El d’importació, que és el bàsic ja que el
d’exportació era molt reduït, s’estructura en unes 300 partides, recollides en 15 classes.

d) Abolició de diverses càrregues addicionals sobre els aranzels colonials (que eren
diferents dels de la península i illes adjacents). Els productes antillans importats
directament, reduïen a la meitat els seus drets, mentre els importats de Filipines,
passaven sols a una cinquena part.

e) Abolició de diversos drets sobre la navegació i la càrrega.
f) Manteniment d’uns pocs drets d’exportació, per afavorir determinades indústries.

                                                     
  5. Sobre aquestes iniciatives de les juntes de 1868, veure IZARD: Manufactureros ... , p.85-86.
  6. Sobre la figura de Laureà Figuerola, veure RIQUER, Borja de: “Laureà Figuerola i els “patricis” barcelonins (1868-1869)”,
1982; COSTAS, Antón: “Laureà Figuerola, Catalunya i la reforma liberal”, 1984. Sobre les seves primeres disposicions, veure
MONTAÑÁ CANUDAS, José: Orígenes de la Asociación del Fomento de la Producción Nacional. Su campaña proteccionista en
Cataluña y provincias, hasta la caída de D. Laureano Figuerola, Ministro de Hacienda (8 marzo-14 Julio 1869), 1959.
  7. Sobre l’unilateralitat dins del lliurecanvisme, veure BHAGWATI, Jadish: El proteccionismo, 1991, p.39 i ss.
  8. Per a l’aranzel de 1869, veure GWINNER, Arturo: “La política comercial de España en los últimos decenios”, (1973), p.253 i
ss.; TORTELLA CASARES, Gabriel: Los orÍgenes del capitalismo en España. Banca, Industria y Ferrocarriles en el siglo XIX,
1982, p.306; ARANA PÉREZ, Ignacio: La liga vizcaína de productores y la política económica de la Restauración. 1894-1914,
1988, p.58-59; SERRANO SANZ: El viraje ..., p.6.



2.Política econòmica del període: concentració i centralització de les decisions

103

Un dels aspectes més remarcables d’aquest paquet de disposicions, és el caràcter
esglaonat de les rebaixes previstes a la base 5ena, que pretenia evitar un gir brusc en la
política aranzelària. El propi Figuerola hi al·ludeix, anys més tard, en un dels mítings
celebrats per l’ARAA:

En el año de 1869, si el Ministro hubiese establecido desde luego el libre-cambio, hubiera sido calificado
de utopista, se habría dicho que sacrificaba la realidad a los sueños de una imaginación llena de radicales
ideas, si del 80 por 100 hubiera bajado al 1 o al 2 por 100. De aquí la combinación de los tres plazos para que
fueran reduciéndose los derechos de Arancel a derechos puramente fiscales, y de aquí que podamos decir
mis compañeros y yo que el Arancel del 69 es un monumento de gloria comparado con otros Aranceles llenos
de irritantes injusticias9.

Diversos autors han coincidit en ressaltar la importància de la base 5ena i de la seva
aplicació o no per definir l’aranzel de 1869. Per a Serrano Sanz, constituïa el principal
element de la reforma de 1869: la base 5ª era un elemento esencial en la estrategia del
Arancel Figuerola: Sin aplicar las reducciones que en ella se preveían no se podía hablar, en
propiedad, de librecambismo sino de un suave proteccionismo10. Per a Gabriel Tortella,
l’aranzel de 1869 en ell mateix seria encara relativament alt, situant-se les rebaixes reals en
la base 5ena11. D’altra banda, Ignacio Arana ressalta el caràcter de compromís entre sectors
econòmics de 1869:

Este Arancel, considerado librecambista por los sectores industriales proteccionistas, no puede, sin
embargo, ser calificado correctamente como tal; si relativamente era el más librecambista de los promulgados
hasta entonces, analizado en abstracto representa un compromiso entre librecambistas y proteccionistas, o
quizá entre Figuerola que hubiera deseado un librecambismo más radical y Prim o Madoz
proteccionista éste a pesar de su militancia en el partido progresista; deseoso aquel de atender las
demandas catalanas12.

Als primers anys de la Restauració, l’aranzel de 1869 serà objecte de controvèrsia entre
lliurecanvistes i proteccionistes. Els primers el posaran com a model a seguir, trobant en ell el
motiu del creixement econòmic dels anys següents i presentant-lo alhora com a exemple de
prudència, per la seva previsió dels tres terminis esglaonats. Per als proteccionistes, mentre
uns admeten el caràcter beneficiós d’aquesta reforma sense l’aplicació de la base 5ena,
altres la consideren perjudicial per a la indústria. En qualsevol cas, per a ells, el creixement
real de l’economia espanyola als anys següents a la reforma de 1869 es deuria a un altre
tipus de circumstàncies: la reducció d’importacions europees com a resultat de la guerra
francoprussiana, la dificultat dels transports a través del Pirineu provocada per la guerra
carlina, la demanda de teixits de l’Exèrcit espanyol en campanya o el retorn de capitals
antillans, fugint de la insurrecció cubana.

2.2.2.2. Els tractats de comerç de 1870.

L’altre gran aspecte a destacar de la política aranzelària del Sexenni, és la celebració de
diversos acords comercials. El 1870 se signen tractats de comerç amb Bèlgica, Itàlia i
Àustria-Hongria, amb una durada de cinc anys (tots tres concloïen l’1-7-1875) i que tenien la
particularitat d’incloure entre les seves clàusules el compromís per part espanyola d’aplicar la
                                                     
  9. ASOCIACIÓN PARA LA REFORMA DE LOS ARANCELES DE ADUANAS (ARAA): Meeting celebrado en el teatro de la
Alhambra el día 25 de Marzo de 1882. Tema: la base 5ª de la ley arancelaria y el tratado de comercio, 1882, p.27. Sobre la seva
visió de la reforma aranzelària de 1869, veure també FIGUEROLA, Laureano: La reforma arancelaria de 1869 por ... ministro
que fue de Hacienda, 1879.
  10. SERRANO SANZ, José Mª: “La política de comercio exterior en los inicios de la Restauración (1875-1881)”, 1983, p.210.
  11. TORTELLA: Los orígenes ..., p.306.
  12. ARANA: La liga vizcaína ..., p.58-59.
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primera de les rebaixes previstes per la base 5ena per a 1875. Dels tres tractats de comerç,
el que tindrà una repercussió més gran als primers anys de la Restauració serà el signat amb
Bèlgica el 12-2-1870, pels esforços dels governs conservadors en deslliurar l’aranzel
espanyol d’aquell compromís.

Per als proteccionistes catalans, el fet de deixar l’aranzel lligat per acords comercials
constituïa en ell mateix un error en política aranzelària, ja que el país quedava sense la
llibertat necessària per modificar els seus aranzels quan li convingués; els signats el 1870
haurien estat un recurs extrem dels autors de la reforma aranzelària de 1869 per evitar que
governs posteriors alteressin novament les taxes en un sentit protector. Així, amb ocasió de
la revisió del tractat de comerç amb Bèlgica feta a les Corts el 1876, alguns parlamentaris
catalans al·ludiran al tema. Bosch i Labrús afirma al Congrés: esos tratados no tenían más
objeto que asegurar la duración por un tiempo indefinido de una reforma arancelaria
perjudicialísima a los intereses del país13. I, de la seva banda, Ferrer i Vidal planteja al Senat:
no se contentaron con hacer del proyecto de aranceles una ley del Reino; no se contentaron
con esto; quisieron coartar la facultad del Gobierno y de las Cortes futuras, para que no
pudiesen poner mano en su obra, para que no pudiesen corregir sus defectos, para que
nadie pudiese tocar el arca santa: para lograrlo, unieron los aranceles de aduanas a los
tratados de comercio; y no solamente los unieron, sino que los clavetearon y remacharon14.

Tots tres tractats preveien la possibilitat de denunciar-los un any abans de la seva data
d’acabament, deslliurant aleshores al Govern espanyol de l’obligació d’aplicar la rebaixa
prevista per la base 5ena. El Govern de 1874, però, no va fer ús d’aquesta facultat, pel que el
primer Govern de la Restauració es va trobar amb aquest afer al damunt de la taula.

2.2.3. Restauració i sectors econòmics demandants.

Abans d’entrar a fons en l’anàlisi de la política aranzelària del primer tram de la
Restauració, convé parar atenció en tres qüestions fonamentals: primer, les demandes dels
diversos sectors econòmics, amb interessos i prioritats diferents quan no oposats entre ells;
segon, els moviments comercials espanyols, en la mesura que uns pocs països absorbeixen
bona part dels moviments comercials i, per tant, marquen poderosament el disseny d’una
política comercial determinada; i, tercer, la influència entre els membres del Govern i de les
Corts d’algunes de les propostes lliurecanvistes en la matèria.

Entre els diversos sectors econòmics, apareixen durant aquests anys grans divergències
respecte a l’orientació que el Govern hauria de donar a la seva política aranzelària. Els
industrials catalans del sector tèxtil (a tenir en compte la diversitat d’activitats, així com el
molt variable volum de cada establiment fabril), amb uns costos superiors de producció als
dels industrials europeus, en bona part deguts també a una fiscalitat superior, s’oposaran
reiteradament a cap rebaixa en les taxes aranzelàries i apostaran per un aranzel protector.
Aquests industrials veuen com a les negociacions dels tractats de comerç i altres mesures
aranzelàries se’ls deixa de banda a l’hora d’aconseguir avantatges comercials amb altres
països i, fins i tot, com se’ls sacrifica per afavorir l’agricultura d’exportació. Com a mínim
formalment, elaboraran una alternativa proteccionista que empari igualment tots els sectors
econòmics nacionals, tot reservant-los el mercat interior, fins i tot en aquells en els que una
rebaixa de drets els afavoriria (primeres matèries, blat).
                                                     
  13. DSC, legislatura de 1876-77, 30-5-1876, núm. 72, p.1809.
  14. DSS, legislatura de 1876-77 [DSS: 1876], 10-4-1876, núm. 29, p.264.
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Al seu costat, hi ha altres sectors demandants de protecció, però amb un pes específic
menor i, sobretot, que no construeixen cap model de proteccionisme global, sinó que
demanen sols per a ells mateixos: arrossers valencians, fariners asturians, sucrers
andalusos, sector de les panses de Màlaga i sector dels carbons d’Astúries. Els arrossers
valencians es mobilitzen per impedir un projecte d’importacions d’arrossos de l’Índia, que
pretenia reelaborar-los a un port espanyol i reexportar-los a les Antilles, beneficiant-se de
reduccions aranzelàries en concepte d’admissió temporal de mercaderies. Els fariners
asturians s’oposaran a la celebració de cap acord comercial entre els Estats Units i Cuba, ja
que els privaria del mercat antillà; en aquest cas, s’arribava a l’extrem que sovint es
comprava el blat als Estats Units, se’n feia farina a Astúries i es reexportava a Cuba. Els
sucrers andalusos, que introdueixen el sucre de remolatxa com a alternativa al de canya de
les Antilles, s’oposaran a la reducció de drets d’entrada a la península dels sucres antillans.
El sector de les panses de Màlaga apareix als grans tractats de comerç demanant
increments dels drets duaners espanyols per al seu sector. El dels carbons d’Astúries
demanarà en diverses ocasions mesures de protecció, destacant la proposta que els vaixells
de l’Armada espanyola o dels serveis contractats per l’Estat consumissin sols aquests
carbons; de tota manera, no és tan bel·ligerant en les negociacions dels acords comercials,
ja que l’entrada de carbons a altres països sovint no estava gravada pels seus aranzels, en
ser considerats primeres matèries.

A l’altre extrem, el sector més interessat en l’adopció d’una política lliurecanvista és el
vitivinícola, en un moment d’expansió lligada a l’extensió de la plaga de la fil·loxera a França,
i que recerca acords comercials que garanteixen l’exportació del seu producte. Sap que si vol
aconseguir rebaixes als aranzels dels altres països, alguns d’aquests (precisament amb els
que existeix un moviment comercial més significatiu) demanaran al Govern espanyol, com a
contrapartida, rebaixes en les partides de manufactures. Des d’un punt de vista diguem
doctrinal, justifica el fet que aquestes rebaixes creïn una forta competència a la indústria
nacional, tot fent una lectura particular de la tesi ricardiana de la divisió internacional del
treball (aspecte que veurem tot seguit), amb l’especialització en els sectors on s’obté la
màxima rendibilitat de les inversions, model que es faria encaixar en el cas espanyol amb els
vins; això, unit a una lectura també particular dels drets del consumidor, que es veurien
afavorits per la importació de productes estrangers més barats.

Aquest sector, doncs, constitueix un dels principals demandants de lliurecanvi, amb la
important excepció de bona part dels vinicultors catalans, que fan costat a la burgesia
industrial del sector tèxtil. Pan-Montojo assenyala com, dins seu, el grup més decididament
lliurecanvista el constituiran els vinicultors de Xerès, que en elaborar uns vins amb una
graduació molt forta, necessitaven que els tractats de comerç generalment regulats per
una escala alcohòlica, que gravava els vins segons la seva graduació fossin el màxim
d’amplis en el tema dels vins, a canvi d’oferir tota mena de contrapartides en els sectors
industrials15.

L’altre gran interessat en l’adopció del lliurecanvi, era el sector comercial i, particularment,
la burgesia comercial de Madrid, especialitzada en la venda de roba. Com més s’abaratissin
els drets d’entrada dels teixits estrangers, més podia créixer el seu volum de vendes.

El sector siderúrgic basc fa costat aquests anys a les demandes de lliurecanvi. Bona part
de la seva producció estava orientada a l’exportació a Gran Bretanya, donant una càrrega de
                                                     
  15. PAN-MONTOJO, Juan: La bodega del mundo. La vid y el vino en España (1800-1936), 1994, p.104.
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retorn als vaixells britànics que transportaven carbó al País Basc, abaratint així
considerablement els costos. No serà fins els anys noranta, amb les innovacions
tecnològiques que permetien obtenir acer més barat a altres centres productors i amb la
introducció d’un sector metal·lúrgic al costat de les siderúrgies, que es comença a adoptar
posicionaments proteccionistes.

El sector dels cereals es troba en un punt de transició. Si als anys anteriors havia pogut
cobrir tota la demanda espanyola, poc a poc la producció començarà a ser insuficient i caldrà
recórrer a les importacions. Aquestes augmentaran considerablement als anys vuitanta, per
l’abaratiment dels transports i per la consolidació de diversos focus productors a gran escala
a nivell mundial. No serà, però, fins la segona meitat dels vuitanta, que els grans propietaris
cerealistes s’organitzen plenament i esdevenen un grup de pressió demandant de protecció
per als cereals.

Per a Muñoz, Roldán i Serrano, a més dels sectors esmentats, caldria afegir el capital
estranger, això sense oblidar les aportacions doctrinals del lliurecanvisme militant:

Librecambistas lo fueron siempre los intereses extranjeros en particular las poderosas compañías de
ferrocarriles, que contaron con el apoyo de políticos influyentes tales como Moret, Sagasta, etc.; núcleos
consumidores como Madrid, la importante burguesía comercial de la época, de cuyas filas salían en
conexión con el capital extranjero la mayor parte de promotores de sociedades de crédito y banca que en
tan gran número se constituyeron en aquellos años, la mayoría de los profesores de economía de la
Universidad y economistas e intelectuales destacados de la época: hombres como Álvaro Flórez Estrada,
Manuel Colmeiro, Laureano Figuerola, Echegaray, Castelar, Pedregal, Luís María Pastor, Sanromá,
Canalejas, Duque de Almodóvar del Río, Azcárate, los hermanos Rodríguez, etc. También durante un cierto
tiempo hasta que se hace notar la competencia exterior fueron tolerantes con el libre cambio los
latifundistas y la propia burguesía terrateniente16.

2.2.4. Moviments comercials espanyols.

En analitzar els moviments comercials espanyols del període, una primera constatació
que apareix és que es troben enormement concentrats amb dos països, França i Gran
Bretanya, seguits a distància per Cuba, en exportacions, i pels Estats Units, en importacions.
Leandro Prados de la Escosura calcula que les exportacions a ambdós països se situarien
en un 59’1% per a 1875-79 i un 69’3% per a 1880-84, mentre que les importacions
procedents també d’ambdós països se situarien en un 56’5% per a 1875-79 i en un 49’7%
per a 1880-8417.

La importància del comerç amb aquests dos països i la seva relació amb la política
comercial espanyola, constitueixen aspectes prou vistos a l’època. Així, García Barzanallana,
ministre d’Hisenda als primers governs de la Restauració, afirma al respecte:

El comercio español se limita en el día a ciertos mercados: lo cual origina que nuestras ventas dependan,
en gran parte, de las alteraciones de las tarifas aduaneras de muy pocas naciones extranjeras, con las cuales
tienen ligada su suerte casi exclusivamente los negociantes españoles dedicados al tráfico exterior. Por esto
es precaria su situación en demasía también. Y, por último, la falta de cierta audacia provechosa muchas
veces en los negocios mercantiles, hace que siguiendo la rutina y no aspirando a descubrir nuevos horizontes,

                                                     
  16. MUÑOZ, Juan; ROLDÁN, Santiago; SERRANO, Angel: “La involución nacionalista y la vertebración del capitalismo
español”, 1978, p.22.
  17. PRADOS DE LA ESCOSURA, Leandro: Comercio exterior y crecimiento económico en España, 1826-1913: tendencias a
largo plazo, 1982, quadres 9 i 14, p.48 i 57. Veure també “Las estadísticas españolas de comercio exterior 1850-1913: el
problema de las “valoraciones””, 1981; “El comercio hispano-británico en los siglos XVIII y XIX. Reconstrucción”, 1984; “El
comercio exterior y la economía española durante el siglo XIX”, 1985; “Una serie anual del comercio exterior español (1821-
1913)”, 1986. I SERRANO SANZ: El viraje proteccionista ..., p.43.
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descuidemos el entablar relaciones frecuentes e importantes con algunos países, casi desconocidos de
nuestros especuladores y cuyos productos podríamos consumir en cantidades y por valores considerables.

Todavía podemos decir más; y es que sucede, en muchos casos, que no compramos en los mercados
más baratos, ni siempre de primera mano; sino que, con frecuencia excesiva, Francia e Inglaterra nos sirven
de intermediarias para nuestras transacciones comerciales18.

Gumersindo de Azcárate, un dels directius de l’ARAA, ressalta un altre aspecte a tenir en
compte: mentre per a la part espanyola el volum comercial amb França i Gran Bretanya
significa un percentatge molt considerable de tots els seus moviments, per a aquests països
el comerç amb Espanya significa una part molt reduïda dels seus tràfics comercials: El
comercio inglés asciende al año a 17.500 millones de pesetas. Pues, ¿sabéis lo que
representa en esa cifra el comercio español? Representa el uno y medio por 100 de sus
exportaciones. En cambio, las tres cuartas partes de nuestras importaciones proceden de
Francia e Inglaterra y casi toda nuestra exportación va a estos dos países19. D’aquí que
Joaquim Nadal, analitzant el comerç hispanobritànic, conclogui que mentre per a Espanya
aquestes relacions comercials eren vitals, per a Gran Bretanya eren secundàries20.

Una segona qüestió, és veure el tipus de productes que predominen a exportacions i
importacions. Seguint amb les dades de Prados de la Escosura, veiem com els vins
constitueixen clarament el primer producte exportat. Sumant els vins comuns amb els de
Xerès, representen un 26‘6% entre 1875-1880, per passar a un 39‘2% entre 1881-188421.
Segons càlculs de Pan-Montojo, per als anys aquí analitzats, aquestes exportacions anirien
dels 1.839 mils d’hectolitres el 1876 als 7.178 el 1885, amb un màxim de 7.671 el 188322. Al
costat dels vins, apareixen altres productes, tot i que a una considerable distància: minerals
(plom, coure, ferro) i altres productes agraris (olis, taronges, ametlles, panses), amb una
importància creixent dels suros.

Pel que fa a les importacions, no hi ha un predomini tan clar d’un producte. En destaquen
algunes primeres matèries (cotó en floca, carbó, fusta), aliments (blat, aiguardent, sucre,
bacallà, cacau), maquinària i manufactures metàl·liques, material ferroviari i tèxtils.

2.2.5. Influència de les propostes lliurecanvistes.

2.2.5.1. Organització dels lliurecanvistes.

Durant aquests anys, la polèmica entre lliurecanvistes i proteccionistes pren una enorme
volada, tant en el terreny més purament doctrinal, com en l’anàlisi de projectes aranzelaris
concrets. La propaganda d’ambdues escoles es fa de molt diverses maneres: mítings, fullets,
articles de premsa i congressos.

Per part dels lliurecanvistes, l’eix al voltant del qual gira gran part de la seva activitat és
l’ARAA. Els seus orígens més remots es trobarien en un viatge de propaganda a Cadis del
gran propagandista del lliurecanvisme britànic Cobden, fet el novembre de 1846, que tindria

                                                     
  18. GARCÍA BARZANALLANA, José: Política comercial de España. Memoria leída en la Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas por D. ... su individuo de número, 1883, p.61.
  19. ARAA: Meeting celebrado en el teatro de la Alhambra el día 26 de noviembre de 1882, 1882, p.35-36.
  20. NADAL FARRERAS, Joaquín: Comercio exterior con Gran Bretaña (1777-1914), 1987, p.182.
  21. PRADOS DE LA ESCOSURA: Comercio exterior ...  quadre 7, p.41.
  22. PAN-MONTOJO: La bodega ..., 1994, quadre 3.1., p.140. Veure també GALLEGO MARTÍNEZ, Domingo; PINILLA
NAVARRO, Vicente: “Del librecambio matizado al proteccionismo selectivo: el comercio exterior de productos agrarios y
alimentos en España entre 1849 y 1935”, 1996, p.634-635.
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com a resultat la creació d’una primera Asociación Librecambista de España23. El següent
pas, fou el congrés d’economistes celebrat a Brussel·les el 1847, convocat per debatre
diversos aspectes relacionats amb la política aranzelària, en un moment d’auge de les tesis
lliurecanvistes. Alguns economistes espanyols, ja sensibilitats pel viatge de Cobden, es
fixarien en aquest congrés. Quan el 1856 es repeteixi el congrés, hi assistiran ja Figuerola,
Borrego i Colmeiro. De retorn a Madrid funden una Sociedad Libre de Economia Política, que
el 1859 esdevé l’ARAA.

L’ARAA organitzà aleshores una sèrie de mítings a l’edifici de la borsa de Madrid i un
cicle de conferències a l’AM, el curs 1862-63. Al Sexenni, l’associació es dissol, en creure
que amb l’aranzel de 1869 la política aranzelària en sentit lliurecanvista quedava
assegurada. Amb la Restauració, alguns dels seus membres més significatius organitzen
conferències a l’AM i Círculo de la Unión Mercantil de Madrid (CUMM) i, el 1879,
reconstrueixen novament l’associació davant del que creuen un retrocés de les conquestes
de 1869.

A la Junta Directiva de l’ARAA trobem uns quants personatges coneguts, alguns d’ells
polítics d’un considerable relleu, catedràtics de la UCM, periodistes i comerciants madrilenys:
Gumersindo de Azcárate, Félix Bona, Andrés Borrego, Justo Pelayo Cuesta, José
Echegaray, Laureà Figuerola, Rafael María de Labra, Segismundo Moret, Manuel Pedregal,
els germans Prats (o Prast; Carlos i Julián), Gabriel Rodríguez, Servando Ruíz Gómez,
Joaquín María Sanromá, Ildefonso Trompeta, Manuel Zapatero i altres. Constitueixen un
grup prestigiós i influent a la Cort, situat políticament a l’esquerra, entre els diversos sectors
democràtics. Per al periòdic madrileny El Bien Público 

24, els membres de l’ARAA serien
senzillament els antics radicals de 1869, reorganitzats al voltant d’una demanda de política
aranzelària. En qualsevol cas, la seva presència als sectors polítics esquerrans és manifesta,
juntament amb una important activitat en entitats com la Institución Libre de Enseñanza, la
Sociedad Abolicionista Española (reconstituïda en paral·lel a l’ARAA25), sense oblidar les
connexions maçòniques. Aquest grup assoleix la seva màxima influència política durant el
breu Govern de la ILD (octubre 1883/gener 1884), en què dos dels seus membres més
significatius ocupen carteres ministerials: Servando Ruíz Gómez a Estat i Segismundo Moret
y Prendergast a Governació.

Periòdicament l’ARAA organitzava mítings lliurecanvistes a teatres madrilenys, copiats
íntegrament per taquígrafs i reproduïts posteriorment en forma de fullet26. Aquests mítings
tenien un fort contingut doctrinal i, a més, cadascun es dedicava a un tema concret. A través
de l’associació, també es traduïen al castellà i s’editaven alguns textos lliurecanvistes
britànics. El mateix 1879 va organitzar una Juventud Librecambista 

27 i un intent de societat
similar a Bilbao. Va influir en la línia seguida per diverses publicacions periòdiques, com El
Eco de las Aduanas, la Crónica de la Industria, El Economista Industrial o La Hacienda y el
Comercio, de Madrid.

                                                     
  23. Sobre el viatge de Cobden de 1846 i inicis del lliurecanvisme organitzat espanyol, veure SOLÀ: L’Institut Industrial ..., p.113
i seg. Veure també TALLADA PAULÍ, José Mª: “La política comercial y arancelaria española en el siglo XIX”, 1943; Barcelona
económica y financiera en el siglo XIX, 1944; Historia de las finanzas españolas en el siglo X IX, 1946; LLUCH, Ernest: “La “gira
triomfal” de Cobden per Espanya (1846)”, 1988.
  24. El Bien Público, diario político, mercatil y literario (Madrid), 15-11-1880, núm. 39.
  25. Per a les coincidències de directius entre l’ARAA i la Sociedad Abolicionista Española, veure La Correspondencia de
España (Madrid), 9-11-1879.
  26. Veure a la relació final de fonts i bibliografia la referència completa dels 17 fullets editats per l’ARAA entre 1879 i 1885.
  27. Sobre la constitució d’aquesta societat, veure El Economista Industrial (Madrid), núm. 133, 7-8-1879.
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Una altra entitat a tenir en compte, és el CUMM, creat el 1858 com a corporació del
comerç madrileny, generalment favorable al lliurecanvi. Disposava de salons de tertúlia
d’inspiració ateneística i organitzava periòdicament conferències, a algunes de les quals es
tracten àmpliament els temes aranzelaris28. Per al període analitzat, la xifra de socis supera
els 4.500. És el CUMM el que impulsa la reconstrucció de l’ARAA, el 1879. A la seva Junta
Directiva trobem personatges que també es troben a la de l’ARAA: els germans Prats,
Francisco Somalo, Zapatero i Trompeta. El gener de 1884, el CUMM va organitzar un
multitudinari banquet al teatre madrileny de La Alhambra, amb motiu de la signatura del
protocol d’acord comercial amb Gran Bretanya, al que hi assistiren els ministres artífexs i
l’ambaixador britànic.

Alguns dels personatges esmentats es troben, a més, organitzats en una associació
internacional lliurecanvista, amb seu a Anglaterra: el Cobden Club. En formaven part
personatges de relleu que haguessin contret algun mèrit particular en la difusió del
lliurecanvi. A la secció espanyola, trobem dotze membres l’any 1885, entre els que apareixen
Figuerola, Castelar, Ruíz Gómez, Moret i Echegaray29. Per als proteccionistes catalans, el
Cobden Club serà un enemic temut: ben organitzat, influent amb els governs, solvent
econòmicament, serà considerat com un grup de pressió internacional que influeix en els
governs al gust dels fabricants de Manxester. Els seus membres espanyols seran acusats
més d’un cop d’estar venuts a l’or anglès.

Un altre punt a tenir en comte, és el Congreso Económico Mercantil, celebrat a Madrid el
desembre de 1881, amb participació de gran quantitat de comerciants i d’alguns industrials
procedents de diversos llocs. Al congrés es varen abordar diversos temes, dedicant una part
de la seva atenció als estrictament aranzelaris, amb predomini de les tesis lliurecanvistes30.

2.2.5.2. Aportacions doctrinals.

A) Divisió internacional del treball: Espanya, la bodega del món.

Els lliurecanvistes espanyols realitzen durant aquests anys un intent d’aclimatació de la
teoria de Ricardo dels costos comparats, segons la qual, un país estalvia dedicant els seus
esforços al sector en el que és més productiu i adquirint al mercat internacional els altres
productes, fins i tot aquells que podria produir ell mateix, però amb una productivitat
relativament menor. Ricardo formulava així la necessitat d’una divisió internacional del
treball, en la que cada país s’especialitzaria en una producció a gran escala, que permetria
uns costos més baixos i afrontar una tecnificació d’envergadura31. El sector de l’economia
espanyola que per a aquests lliurecanvistes reunia millor les condicions d’especialització,
producció a gran escala i aptituds per a l’exportació, era el vitivinícola, que comptava, a més,
amb una conjuntura favorable deguda al descens de la producció d’un dels seus més
directes competidors, França, per l’avanç de la plaga de la fil·loxera entre els seus ceps.

                                                     
  28. Veure CÍRCULO DE LA UNIÓN MERCANTIL [DE MADRID]: Conferencias del curso de 1879 a 1880, 1881; Conferencias
pronunciadas en el .., desde 13 Noviembre 1880 a 7 Diciembre 1888, s/a.
  29. Per als socis espanyols del Cobden Club, veure ALMIRALL, Valentí: Lo “Cobden Club”. Discurs llegit en la sessió inaugural
dels travalls del any lo dia 16 d’Octubre de 1886 per ..., 1886.
  30. Congreso Nacional Mercantil. Noviembre de 1881. Actas, 1882. Veure la sessió del 15-12-1881.
  31. Per als plantejaments de divisió internacional del treball de Ricardo, veure OHLIN, Bertil: Comercio exterior y política
comercial, 1948, p.291 i ss; DENIS, Henri: Historia del pensamiento económico, 1970, especialment  p.270; TORTELLA:
Introducción a la economía ... p.142 i ss.; FRAUCCI: Liberalismo y proteccionismo, 1988, especialment p.34.
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L’afavoriment del sector vitivinícola constitueix un dels eixos d’actuació dels
lliurecanvistes, que es fa més explícit a partir del míting de l’ARAA celebrat el 14-11-1880 al
Teatro Real de Madrid32, acte que origina un amplíssim debat a premsa, tertúlies, món polític
i associacionisme econòmic. Els lliurecanvistes formulen la idea d’Espanya, la bodega del
món, segons la qual, els esforços inversors s’havien de dirigir prioritàriament a aquest sector
fins multiplicar la producció de vins i esdevenir el principal assortidor d’aquest producte a
nivell mundial.

És tal la vehemència que els lliurecanvistes espanyols posen en la seva aposta pels vins
com a complidors de la missió anunciada per Ricardo dins d’una divisió internacional del
treball, que per a alguns oradors fogosos hi haurà fins i tot un cert messianisme per part dels
exportadors de vins espanyols. Afirma un d’ells a un acte de l’ARAA:

hay que llevar el vino a la mesa del obrero inglés, del obrero alemán y del trabajador ruso, para quienes es
todavía un artículo de lujo, inaccesible dentro de sus pequeños recursos; si no hubiera de parecernos esto
una fantasía, os diría que hasta constituye parte de nuestro destino como pueblo y una especie de misión
humanitaria y de obligación moral, a causa del lugar que ocupamos en el planeta, llevar la alegría de nuestro
sol y de nuestro cielo en las olas púrpura de nuestros vinos a los países nebulosos del Norte, democratizando
ese rico caldo, extrayéndolo de la botella con etiqueta y del escaparate a través de cuyos cristales lo
contemplan las masas, derramarlo en los barrios donde habita el pobre, al mismo precio casi a que se
expende en el país productor33.

Unida a aquest desig d’incrementar la producció i exportació de vins hi haurà la demanda
al Govern d’acords comercials que obrin nous mercats i consolidin els existents. Conscients
de la conjunturalitat de la demanda francesa de vins, els lliurecanvistes voldran diversificar
els mercats, pensant en el moment en què França recuperi la seva producció normal. Un
dels seus objectius principals, serà la demanda d’un acord comercial amb Gran Bretanya,
país que gravava els vins amb una escala alcohòlica que perjudicava els de procedència
espanyola.

Segons la idea d’especialització en el sector vitivinícola, la política aranzelària espanyola
s’hauria d’encaminar a negociar nous tractats de comerç, fixant-se especialment en rebaixar
les escales alcohòliques d’aquells països que les tinguessin incorporades al seu sistema
aranzelari. El fet que a les negociacions l’altra part contractant demanés rebaixes a l’aranzel
espanyol en determinats productes, entrant per tant aquests productes estrangers en
competència amb els nacionals al mercat interior, no significava cap impediment per als
lliurecanvistes, sinó tot el contrari: per a ells la rebaixa de taxes sempre era beneficiosa en
ella mateixa (com veurem més endavant), però, a més, si això arribés a perjudicar o, fins i
tot, a fer desaparèixer algun sector econòmic sencer com les indústries tèxtils el seu
efecte seria igualment beneficiós; en aquest sentit, els lliurecanvistes sostenien que el
manteniment d’aquests sectors no era gens rendible per al país, ja que desviaven esforços i
capitals del sector on obtindrien un rendiment òptim, al mateix temps que el conjunt del país
pagava pel seu sosteniment artificial, en una situació de privilegis. D’altra banda, creien que
els guanys obtinguts per les exportacions massives dels vins, haurien de permetre adquirir
en el mercat internacional la gran majoria de productes que necessitessin els consumidors
espanyols.

                                                     
  32. Veure ARAA: Meeting libre-cambista sobre la producción vinícola y el comercio internacional (celebrado en el Teatro Real
de Madrid el 14 de Noviembre de 1880), 1880.
  33. ARAA: Meeting libre-cambista sobre la urgencia de la reforma arancelaria (celebrado en el teatro de la Zarzuela el día 26
de Junio de 1881), 1881, p.40, intervenció de Costa.
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Especialització en un producte de gran exportació en el qual el país obtindria la màxima
rendibilitat, i liquidació (o, en tot, cas, no protecció) dels sectors no prou competitius davant la
competència exterior, serien dos dels eixos sobre els que es mouria bona part de la proposta
lliurecanvista. Llegim en un document de la Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del
País, elaborat amb motiu del tractat de comerç amb França de 1882, i amb una notable
influència de les tesis lliurecanvistes:

Dirigir a empresas gratificadas o protegidas a costa del haber nacional, capitales que empleados en la
producción de la riqueza para que las naciones son más aptas, darían seguros rendimientos y una suma de
bienestar constante y no privilegiado, es tanto como declarar una especie de vinculación para determinadas
industrias que viven y prosperan a costa de las otras, como vivieron los mayorazgos a costa de la igualdad y
de la riqueza de las familias y de la riqueza y desarrollo de las naciones34.

Però la idea de liquidació de sectors poc competitius no es limita a l’apartat de les
indústries. S’hi inclou sovint sectors agraris, algun dels quals és tan significatiu i amb tants
interessos en joc com el del blat. En un altre dels actes organitzats per l’ARAA, precisament
dedicat al tema dels cereals, Felix Bona afirma: Ya digo que a mi no me asustaría que la
industria de los cereales tuviera que abandonarse en España, siempre que pudiesen venir
los trigos a la mitad de precio del que hoy los tenemos 

35.

B) Interessos de la majoria i drets del consumidor.

Unida a aquesta idea dels sectors econòmics que viuen com a privilegiats, protegits per
l’aranzel en detriment dels altres, apareix la dels interessos de la majoria, representada per
l’agricultura d’exportació, enfront dels de la minoria, representada per uns pocs industrials
catalans. L’aposta dels lliurecanvistes anirà en defensa dels interessos que es consideren
majoritaris i amb hostilitat respecte els interessos als que es considera minoritaris i abusius.
Diu Gumersindo de Azcárate a un dels mítings de l’ARAA: Tenemos enfrente tan sólo unos
cuantos fabricantes de tejidos que sacrifican a su interés a todos los consumidores, al resto
de las industrias, y sobretodo, a la industria vinicultora36.

Per als lliurecanvistes, doncs, la política aranzelària ha d’escollir entre el manteniment
dels privilegis d’uns pocs fabricants en detriment de la gran majoria del país, o l’establiment
d’un sistema aranzelari que beneficiï aquesta, encara que aquells en puguin sortir
perjudicats. Al mateix acte de l’ARAA, afirma al respecte un altre orador:

nosotros no defendemos mezquinos intereses particulares, sino que aspiramos al engrandecimiento del país,
al bienestar de la generalidad, aunque para realizarse tan importantes fines hayan de lastimarse las
conveniencias de algunas personas, las cuales serían muy dignas de respeto si no se opusieran a los
intereses generales del país y si no constituyesen un obstáculo serio y formidable para que España sea
próspera y feliz37.

Aquesta situació de privilegi d’uns pocs, constituiria per als lliurecanvistes l’exercici d’un
autèntic monopolisme. Un dels oradors de l’ARAA afirma al respecte:

                                                     
  34. Archivo del Congreso de los Diputados, serie general, legajo 209/expediente 11, núm. 7/75.
  35. ARAA: Segundo meeting libre-cambista sobre la importación de cereales. Sesión pública del día 26 de Octubre de 1879,
1879, p.43.
  36. ARAA [Asociación para la Reforma LIBERAL de los Aranceles de Aduanas]: Meeting de la ... celebrado en el Teatro Real
de Madrid el día 13 de Marzo de 1881. Tema: La reforma general de los Aranceles, y las cuestiones vinícola, lanera y el
derecho diferencial de bandera en las Antillas, 1881, p.53.
  37. ARAA: Meeting ... 13-3-1881, p.6.
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Pero si nosotros dejamos a todos en completa libertad para que adquieran los productos que les sean
necesarios donde lo estimen conveniente, ¿por qué hemos de sufrir esa ley ominosa que nos obliga, en
exclusivo provecho de ciertas colectividades, ya no a vestir sino con los tejidos que unos fabrican, ya no a
labrar nuestras tierras con los hierros caros y malos que otras elaboran, llegando hasta a pretenderse que
volvamos a no poder exportar nuestros productos sino en los buques que a ellos les pertenecen? No; acabe
para siempre esa injusticia y esa tiranía38.

La defensa dels interessos de la majoria, es presenta també com la defensa dels drets
del consumidor enfront del productor privilegiat. Per als lliurecanvistes, el consumidor estaria
pagant indegudament un sobrepreu per mercaderies que podria adquirir en millors
condicions en el mercat exterior. Félix Bona al·ludeix a aquest aspecte en un altre dels actes
lliurecanvistes:

bajo el punto de vista del proteccionismo, la resistencia a que se rebaje el Arancel procede de que se quiere y
se busca que la mercadería extranjera no entre, a fin de que la mercancía nacional se pueda vender a un
precio más alto, tan alto, cuando menos, como el recargo que representa el derecho arancelario; de forma que
este recargo con que se beneficia al producto nacional, impidiendo la entrada de los productos extranjeros, es
una contribución que sale del bolsillo del consumidor, no para ir a las arcas del tesoro, sino para ir a las del
productor39.

Els lliurecanvistes sostenien en aquest terreny les tesis del francès Bastiat, que
considerava que amb uns aranzels baixos el consumidor sortia beneficiat per la barator de
les mercaderies, mentre que amb uns aranzels alts, se’l condemnava a pagar preus molt
elevats per idèntiques mercaderies (per als seus deixebles espanyols, es tractaria, al
damunt, de pitjors mercaderies). Al seu treball Harmonies économiques40. Bastiat admetia
que no es pot separar la població entre productors a un costat i consumidors a l’altre, ja que
ambdues facetes eren simultànies en un mateix individu, però, tot i així, creia que calia
subordinar els productors als consumidors, ja que la iniciativa en economia es trobaria en la
demanda.

Per a Azcárate, el caràcter inseparable de consumidors i productors el solucionarien
aquests darrers renunciant a la seva faceta de consumidors, a canvi de beneficiar-se
extraordinàriament en la de productors privilegiats:

representamos a los españoles todos, en cuanto son consumidores, y por tanto, a los mismos proteccionistas
que lo son también; sólo que éstos no tienen inconveniente en sacrificar su interés de consumidores a lo que
ellos llaman industria nacional; y es claro, aunque en concepto de consumidores pierdan dos con la
protección, como en el de productores ganan treinta, pueden renunciar generosamente a los beneficios de la
libertad, porque no les sale mal la cuenta41.

Sovint, aquesta defensa dels interessos de la majoria i dels consumidors agafa entre
alguns lliurecanvistes, com ara Segismundo Moret, un cert to de justícia social.

C) No intervencionisme de l’Estat: el laissez faire, laissez passer.

El tema de la intervenció de l’Estat en l’economia, mereix també l’atenció dels
lliurecanvistes. Parlaran aquí del laissez faire, laissez passer, inspirat en Quesnay i els
fisiòcrates, i contraposat a l’intervencionisme estatal42. La seva idea és que la llibertat de
                                                     
  38. ARAA: Meeting ...  14-11-1880, p.23. Sobre aquesta qüestió, veure també la sèrie d’articles doctrinals de La Hacienda y el
Comercio (Madrid), especialment els núms. 12 (30-3-1885) i 13 (10-4-1885).
  39. ARAA: Segundo meeting ... 26-10-1879, p.39.
  40. BASTIAT, Fréderic: Harmonies économiques; faig servir l’edició de 1870, en versió castellana de Francisco Vila. Veure les
p.336 i ss. Veure també BAUDIN, Louis: Frédéric Bastiat, 1962.
  41. ARAA [Asociación para la Reforma LIBERAL de los Aranceles de Aduanas]: Meeting ... 13-3-1881, p.56.
  42. Per al laissez faire, laissez passer, veure FRAUCCI: Liberalismo ..., capítols 1 a 4.
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produir i de comerciar seria la premissa que duria a la instauració d’un ordre natural a la
societat, en el que l’Estat s’hauria de limitar a garantir aquestes llibertats, però abstenint-se
de modificar-les amb la seva actuació. Creuran també que l’intervencionisme propugnat pel
proteccionisme s’acostaria al socialisme43.

Partint de la idea de la no intervenció de l’Estat en l’economia, l’ideal llunyà per a la
majoria de lliurecanvistes seria la desaparició de les taxes aranzelàries. Llevat d’algunes
excepcions, com la del sector comandat per Martín Rey44, el que es demana és un aranzel
amb taxes reduïdes, pensades no per protegir determinats sectors econòmics, sinó
únicament a nivell de drets fiscals, que serveixin per garantir uns ingressos en concepte de
renda de duanes, a l’estil de l’aranzel britànic.

L’objectiu d’un aranzel de taxes reduïdes, es planteja no sols des del punt de vista de la
barator dels productes que pot adquirir el consumidor, sinó que hi ha també un intent de
demostrar els avantatges que pot tenir per als propis sectors protegits. Principalment, els
lliurecanvistes al·ludiran al factor competència exterior, que actuaria com a estímul per a
aquests sectors, ja que l’entrada de mercaderies millors i més barates els obligaria a renovar-
se i evitar l’estancament.

D’altra banda, es rebutja la tesi dels proteccionistes (inspirada en l’obra de l’alemany List,
que veurem al capítol dedicat a les corporacions) de considerar l’aranzel alt com una etapa
provisional, que serviria per aclimatar una nova indústria en un país (tesi de les indústries
naixents). Per als lliurecanvistes, la indústria ha de sobreviure per ella mateixa i no pas amb
l’ajut de l’Estat. Creuen que si no ho pot fer, és preferible que liquidi i que dediqui aquests
esforços a un altre sector on sí existeixin condicions de competitivitat45. A més, en el cas
espanyol, la llarga durada d’una política aranzelària proteccionista o, fins i tot, prohibicionista,
ja hauria estat més que suficient com per permetre a la indústria nacional posar-se en
condicions de competir.

Altres factors considerats des de les files lliurecanvistes, són l’efecte de les taxes
reduïdes en la renda de duanes i en el contraban. En el primer cas, argumentaran que la
rebaixa de drets estimula fins a tal punt les importacions, que els ingressos superen la
quantitat que es deixa de cobrar amb un aranzel alt. I en el segon, que amb taxes menors
per al comerç legal, el tràfic il·lícit perdria marge de benefici, mantenint els seus riscos, i no
resultant, per tant, rendible; el volum de mercaderies així recuperat per al comerç legal,
s’afegiria a la renda de duanes.

També rebutgen els lliurecanvistes una altra forma d’intervencionisme, com és la
demanda estatal, sobretot en la construcció de vaixells per a l’Armada i ferrocarrils.
Consideren que si la indústria nacional no està tècnicament preparada per realitzar aquestes
feines d’una manera competitiva, és preferible assortir-se al mercat internacional ja que,
d’altra manera, hom estaria invertint més diners públics en un producte pitjor.

                                                     
  43. Sobre la identificació entre proteccionisme i socialisme, veure Joaquín Mª Sanromá: “El comercio como clase gobernante”,
dins CUMM: Conferencias ... 1879-1880,  especialment p.33.
  44. Per a les tesis de Martín Rey, veure ARAA: Meeting libre-cambista sobre las reformas arancelarias en las Antillas. Sesión
pública del día 22 de Febrero de 1880, 1880, p.16.
  45. Sobre el rebuig d’alguns teòrics lliurecanvistes a la tesi de les indústries naixents, veure BAUDRILLART, Enrique: Manual
de economía política por ... miembro del Instituto y antiguo profesor de dicha asignatura en el Colegio de Francia, 1877, p.365 i
ss.; FAWCETT, Enrique: El libre-cambio y la protección. Investigación de las causas que han retardado la adopción general de
la libertad de comercio desde que se introdujo en Inglaterra, por ... Miembro del Parlamento británico y Profesor de Economía
política en la Univesridad de Cambridge. Traducido de la segunda edición inglesa, con autorización del autor por
GUMERSINDO DE AZCÁRATE, Profesor en la Institución libre de enseñanza, y de VICENTE INNERÁRITY Abogado del Ilustre
Colegio de Madrid, 1879, p.182-183.
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Cal dir que a l’extrem contrari del sector de Martín Rey, que com recordarem, propugnava
la supressió total dels aranzels, hi ha un sector que proposa una mena de tercera via entre
lliurecanvisme i proteccionisme, l’anomenat reformisme o eclecticisme, la característica
principal del qual seria marxar cap a una certa rebaixa dels aranzels, però defugint de
solucions doctrinals preconcebudes i valorant les circumstàncies de cada moment. Alguns
autors d’aquest sector, serien Toribio Caballero46 i Modesto Fernández47.

D) Relacions internacionals: el cosmopolitisme.

El cosmopolitisme serà el principal tret definidor de la postura dels lliurecanvistes davant
del context internacional. Per a ells, el patriotisme que ostenten els proteccionistes, a més
d’un abús en la seva utilització reiterada, és un localisme anquilosat, en uns moments en què
cal tendir a consolidar un mercat internacional sense traves duaneres. A un altre nivell, de la
mateixa manera que els proteccionistes asseguraven que el seu sistema s’estava imposant
arreu del món, els lliurecanvistes no dubten en afirmar, amb un cert to triomfalista, que el
lliurecanvi guanya terreny en la política aranzelària de molts països, mentre el
proteccionisme va retrocedint48.

La inclusió de l’economia nacional en un mercat internacional té per als lliurecanvistes un
efecte sempre saludable, ja que permet adquirir mercaderies millors i més barates i estimula
la competitivitat dels productors. De cara a aquesta inclusió, valoren dues qüestions: les
rebaixes aranzelàries i els acords comercials.

L’opinió majoritària entre els lliurecanvistes espanyols era que les rebaixes aranzelàries
unilaterals, és a dir, no condicionades a l’acceptació per part d’altres països d’avantatges
recíprocs per al comerç espanyol, era positiva en ella mateixa pels motius esmentats més
amunt. Al seu costat, però, hi ha un sector que considera important utilitzar les rebaixes com
a mesura amb altres països; és el que hom anomena reciprocitat. Per a Figuerola, autor de la
reforma de 1869, inspirada en el principi de la unilateralitat, la qüestió no admetia dubte:

¡Reciprocidad! ¿Para qué? Para que allanando yo el camino a fin de obtener fácilmente las cosas que
necesito, se allane igualmente para que de otras partes vengan a comprarme aquello que yo puedo dar, es
una reciprocidad que no admite discusión; pero una reciprocidad que consiste en oponer obstáculos, en crear
dificultades para que los productos que yo necesite no vengan fácilmente, y para que los que yo pueda
producir vayan con toda suerte de facilidades al extranjero, es el error de la reciprocidad, es la reciprocidad
entendida al revés49.

Aquesta és de fet la postura predominant dins dels sectors lliurecanvistes. L’ARAA
tradueix al respecte un treball del britànic Sir Louis Mallet titulat Reciprocidad arancelaria,
escrit per encàrrec del Cobden-Club britànic com a rèplica al treball de Lord Bateman
Defensa de la protecció limitada, o de la reciprocitat. En ell, Mallet rebutja la tesi dels

                                                     
  46. Veure CABALLERO, Toribio T.: La protección y el libre-cambio ante la producción nacional. Estudios económicos de
actualidad por D. ... oficial del cuerpo pericial de aduanas, 1883.
  47. Veure COMISIÓN ESPECIAL ARANCELARIA: Información sobre las consecuencias que ha producido la supresión del
derecho diferencial de bandera y sobre las valoraciones y clasificaciones de los tejidos de lana, formada con arreglo a los
artículos 20 y 29 de la ley de Presupuestos del año de 1878-79, por la ... creada por Real Decreto de 8 de Septiembre de 1878.
Tomo 2: “Valoraciones y clasificaciones de los tejidos de lana”. 1879, intervenció de Modesto Fernández y González de 17-11-
1879, p.363.
  48. Veure AZCÁRATE, Gumersindo de: La crisis económica y la reacción proteccionista en Europa. Conferencias celebradas
por el Ateneo Mercantil de Madrid en el curso de 1878 a 1879, 1879; RUÍZ GÓMEZ, Servando: La protección arancelaria de los
Estados-Unidos de Norte-América, 1879.
  49. ARAA: Meeting libre-cambista celebrado en el teatro de la Comedia el día 24 de Junio de 1883. Tema: estado actual de la
cuestión arancelaria, 1883, p.28.
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proteccionistes de la balança de pagaments com a indicador de l’estat econòmic del país i
assumeix la tesi ricardiana de l’equilibri automàtic de la balança comercial, segons la qual, tot
dèficit a la balança tendia a autoeliminar-se degut als moviments de preus que aquest mateix
dèficit originaria, tant al país deficitari com als països excedentaris50. Els lliurecanvistes
espanyols afegiran la idea que com més es compra a un país, més compra aquest en el
propi51.

Pel que fa als acords comercials, els lliurecanvistes no els consideren com un objectiu
final, però sí com una estratègia viable del moment, amb diversos objectius: asseguraven
mercats a les exportacions espanyoles, significaven una unificació a la baixa dels aranzels i
oferien la garantia d’una legislació internacional per consolidar una política aranzelària en
camí cap el lliurecanvi definitiu. A les seves intervencions als mítings de l’ARAA, diversos
oradors van perfilant aquests plantejaments. Azcárate dirà al respecte:

No necesito decir que en principio los libre-cambistas no admitimos los tratados, por la sencilla razón de
que con la absoluta libertad de comercio entre todos los pueblos, son innecesarios. Sin embargo, se nos echa
en cara que somos inconsecuentes defendiéndolos y preciso es decir por qué los aceptamos en las actuales
circunstancias. Los aceptamos, porque dado el estado presente de las relaciones mercantiles entre los
pueblos, los tratados son una garantía favorable a la libertad, por dos razones: primera: porque naturalmente
se celebraron para rebajar los derechos arancelarios y no para subirlos, y esto ya es algo; y segunda, porque
ponen un correctivo a una de las consecuencias más deplorables del sistema protector, que es la de estar
pendientes siempre las relaciones mercantiles entre los pueblos del capricho del legislador y de la influencia
de los privilegiados, puesto que no se pueden alterar aquellos, mientras los tratados duren52.

Per la seva banda, Figuerola planteja:

los libre-cambistas no son partidarios de los tratados, al menos como antes se entendían, porque los tratados
eran privilegios que otorgaba una nación a otra, excluyendo a las demás: hoy los tratados se verifican con una
tendencia diametralmente opuesta, con la de dar a cada nación los beneficios de la nación más favorecida, es
decir, hacer entrar a una nación con otra en el concierto de los favores para que los disfruten todas53.

I Gabriel Rodríguez afegeix:

Pero hay además otra cosa, y es, que los tratados pueden aceptarse con un sentido más alto,
considerándolos como una legislación internacional del comercio. En realidad, las relaciones comerciales
entre pueblos distintos tienen un aspecto internacional, y no existiendo todavía un organismo superior a los
Gobiernos nacionales que armonice esas relaciones, los tratados suplen en cierto modo a la falta de ese
organismo, así en la esfera comercial, como en todas las demás, asegurando más eficazmente la libertad y
los derechos de la personalidad y de la actividad humana54.

Conseqüents amb la idea que es beneficiïn del tracte de la nació més afavorida el màxim
nombre de mercaderies, els lliurecanvistes demanaran que els tractats de comerç se celebrin
amb els països amb els que es manté un volum comercial més gran: França i Gran Bretanya.
Amb el primer, ja existien acords comercials el conveni de 1877 i el tractat de 1882 que
absorbien una part important de les exportacions de vins espanyols. Gran Bretanya, en
canvi, havia quedat exclosa del tracte de la nació més afavorida quan els governs espanyols
adopten l’aranzel de doble columna de 1877. Per això, els lliurecanvistes demanen amb
insistència un tractat de comerç amb Gran Bretanya, tot considerant, a més, que si la
important demanda de vins per part francesa era conjuntural, motivada pel descens de la

                                                     
  50. MALLET, Sir Luís: Reciprocidad Arancelaria, 1879, p.3 i ss.
  51. Veure ARAA: Meeting celebrado en el teatro de la Alhambra el día 7 de Junio de 1885. Tema: Ruptura de las
negociaciones con Inglaterra y sus consecuencias para el comercio español, 1885, p.42 i ss.
  52. ARAA: Meeting ... 24-6-1883, p.49.
  53. ARAA: Meeting celebrado en el teatro de la Alhambra el día 10 de Diciembre de 1883 sobre el estado actual de la cuestión
arancelaria y tratados de comercio, 1883, p.4.
  54. ARAA: Meeting ... 10-12-1883, p.44.
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seva producció per la fil·loxera, calia cercar mercats alternatius. Veiem què diu al respecte un
dels oradors lliurecanvistes:

Porque no hay que hacerse ilusiones; España no puede lanzarse a un gran desarrollo en producción
vinícola, deslumbrada por el prodigioso y pasajero aumento que han tenido las exportaciones para Francia
desde 1860 hasta la fecha, puesto que sabemos bien que el aumento extraordinario se debe exclusivamente
a la situación excepcional de que la vecina república atraviesa por la plaga de la filoxera, que le obliga a tomar
de un país vecino todos aquellos vinos que le son precisos para atender a los compromisos que tiene
contraidos; pero que desapareciendo mañana la filoxera, Francia tendrá suficiente con su producción para
cumplir sus compromisos, y los agricultores españoles que hubieran desarrollado el cultivo de las vides
ilusionados tan sólo por la gran demanda francesa, encontrarían de repente depreciados sus productos, y
quedarán arruinados por completo. Así, pues, la única base sólida y segura para el desarrollo de nuestra
producción vinícola en nuestro país, consiste en que se nos abra el mercado inglés por medio de la reducción
de la escala alcohólica; pero como esto es precisamente lo que espanta a los proteccionistas, asustado por la
reciprocidad que ha de exigirnos el Gobierno inglés, de aquí se origina la terrible oposición que se nos hace,
contrariando los nobilísimos fines que perseguimos55.

E) Anàlisi de sectors econòmics concrets.

Hi ha des de les files lliurecanvistes una especial atenció a tres sectors: el vitivinícola,
com ja hem vist, els cereals i la marina mercant.

En el cas del sector dels vins, hem vist fins aquí la idea de convertir-lo en el principal
producte d’exportació espanyola i de cercar acords comercials que l’afavorissin,
especialment amb França i amb Gran Bretanya, el primer per la conjuntura favorable de la
fil·loxera i el segon per quan aquesta s’aturés. Al costat d’aquestes primeres propostes, els
lliurecanvistes espanyols parlen d’un increment de la producció d’unes xifres realment
importants: es proposa passar dels vint-i-tants milions d’hectolitres d’aquells moments als
100 o 120 milions. No hi ha, en canvi, cap proposta delimitada de què fer a partir del moment
en què la fil·loxera afecti també els ceps espanyols, al mateix temps que els francesos
comencin a refer-se de la plaga o d’intentar elaborar vins de més qualitat, que puguin
competir amb els francesos directament als seus mercats, en lloc de servir a aquests de
primera matèria de la seva fabricació.

Els lliurecanvistes dedicaran força atenció al tema dels cereals i a demanar la seva lliure
introducció. De fet, els dos primers mítings de l’ARAA després de la seva reconstitució estan
dedicats a aquest tema56. Consideren que en un context de producció insuficient de cereals,
mantenir o fins i tot pujar els aranzels, com alguns demanen, sols beneficia els intermediaris,
però no els agricultors ni els consumidors. Si es baixen, en canvi, s’atenua la carestia
general.

També observaran els lliurecanvistes com la crisi de l’agricultura espanyola no era tant un
problema d’aranzels com un problema estructural. Alguns autors valoren la “via anglesa”, és
a dir, la liquidació dels sectors agraris marginals incapaços de reconvertir-se i passar a
assortir-se al mercat nacional dels cereals necessaris.

Pel que fa a la marina mercant, els lliurecanvistes valoren en primer lloc els efectes de la
supressió dels drets diferencials de bandera i de procedència, fets per Figuerola, com a
positius, en tant que haurien servit d’estímul per a la marina espanyola, tot evitant que
s’estanqués i obligant-la a assumir el repte de la reconversió tecnològica. Autors com
                                                     
  55. ARAA [A para la R. LIBERAL de los A .de A.]: Meeting ... 13-3-1881, p.14-15.
  56. ARAA: Meeting libre-cambista sobre la importación de cereales. Sesión pública del día 8 de Junio de 1879, 1879; Segundo
meeting ... 26-10-1879, 1879. Veure també, per al tema de les farines, G.S.: Cuba y el librecambio. Colección de artículos
económicos publicados bajo el epígrafe de algo es algo en el Diario de Matanzas por ..., 1879, especialment p. 13.
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Joaquín Costa, creuen que el descens de la marina espanyola no es deu a aquestes
mesures aranzelàries, sinó a trobar-se la marina mundial en un moment frontissa entre dues
tècniques: ferro més vapor contra fusta més vela57. En aquest sentit, si bé la marina
espanyola estaria reduint el seu nombre de vaixells, segons Costa estaria, en canvi,
augmentant el seu tonatge global.

F) Qüestió colonial.

Si l’ARAA dedicava els seus dos primers actes a analitzar el tema de la lliure importació
de cereals, dedica el tercer i el quart a les reformes aranzelàries a les Antilles58. Des de les
files lliurecanvistes, es denunciarà sovint el caràcter extorsionador de la metròpoli envers les
colònies en matèria aranzelària, analitzant sobretot les Antilles i, en menor grau, les Filipines
i demés possessions. Afirma al respecte un dels oradors lliurecanvistes, referint-se al cas
concret de les farines:

Pero como la Península no produce lo suficiente para el sustento de sus hijos, hemos ido a todas partes,
y especialmente a los Estados-Unidos, en busca de trigos; los hemos molido aquí y llevado a Cuba las harinas
como españolas, obligando a aquellos insulares a comprar caro, y muchas veces deteriorado, lo que a sus
mismas puertas les ofrecen barato y bueno. Y con las moléculas de aquel pan, por la fuerza comprado,
penetra en la sangre el odio a España, autora de tan inicua tiranía59.

Els lliurecanvistes demanen la lliure circulació de mercaderies de les colònies amb la
península, però també amb tercers països. En aquest sentit, el seu objectiu central serà
aconseguir acords comercials entre les Antilles i el seu veí i principal client, els Estats Units.
Es demana així mateix la uniformitat aranzelària absoluta entre tots els territoris de sobirania
espanyola.

Hi haurà també un extens debat entorn al fet de si les reformes aranzelàries a les
colònies acceleren o impedeixen un possible procés de separació. Per a la majoria de
lliurecanvistes, la concessió d’aquestes reformes seria l’únic remei per evitar un procés
d’aquests tipus. Defensaran sobretot una mena d’autonomia econòmica per a les Antilles per
establir els seus propis aranzels i acords comercials amb altres països, sobretot amb els
Estats Units. Però mentre alguns acompanyen aquesta autonomia econòmica d’una certa
autonomia política, altres demanen la completa assimilació espanyola, d’on sortiria
l’homologació de drets amb la metròpoli.

G) Liberalisme i lliurecanvisme.

Els lliurecanvistes associaran sovint liberalisme polític i liberalisme econòmic. Segons la
seva concepció, la llibertat seria una i global i, per tant, el lliurecanvi aniria associat als partits
liberals i democràtics. No obstant aquesta identificació, delimitaran el terreny de la teoria del
de la mobilització concreta, a la que s’intenta no donar una intencionalitat política.

Interessa veure també com són vistos els dos principals partits del sistema polític
d’aquests anys des de les files lliurecanvistes. Respecte el PLC, l’acusaran sovint
d’oportunisme aranzelari, és a dir, de no estar defensant postures concretes, sinó d’anar a

                                                     
 57. COSTA, Joquín: Marina Mercante y marina de guerra por ..., Abogado del Ilustre Colegio de Madrid (Estado de la Marina
española y medios de fomentarla). (Del tomo de las ACTAS del Congreso español de Geografía colonial y mercantil), 1884,
p.294 i ss.
  58. ARAA: Meeting ... 22-2-1880; Segundo meeting ... 14-3-1880.
  59. ARAA: Segundo meeting ... 26-10-1879, p.12.
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remolc de les circumstàncies i, sobretot, d’actuar de manera diferent segons es trobi al poder
o a l’oposició. El sector més radical dels lliurecanvistes acusarà també els caps liberals pel
que consideren vacil·lacions en adoptar mesures clarament lliurecanvistes en el govern i
deixar-se vèncer per criteris de reciprocitat i similars.

H) Qüestió catalana.

El debat entre lliurecanvistes i proteccionistes adquireix durant aquests anys punts d’una
gran virulència en l’enfrontament dialèctic entre partidaris d’ambdues escoles. Tenint en
compte que el gruix dels proteccionistes eren catalans, les acusacions fetes pels
lliurecanvistes de vegades agafen un to d’anticatalanisme.

Un primer aspecte a considerar, és el de les acusacions que es fa als proteccionistes
catalans d’actuar en exclusiu profit dels seus interessos particulars privilegiats, en detriment
del conjunt del país, acompanyades d’un cert tipus de denúncia social i també d’una
acusació del catastrofisme que fan servir els proteccionistes per exagerar les conseqüències
de l’aplicació de determinats projectes60. Les acusacions envers els proteccionistes, de
vegades es desvien cap comentaris sobre la totalitat dels catalans. Així, per exemple, i
després de fer-se pública la redacció del Memorial de Greuges, s’expressa de la següent
manera un orador lliurecanvista:

El genio catalán es activo, emprendedor, industrial y mercantil, así es, que al considerar estas
condiciones, parece que sentimos noble orgullo porque se llaman también españoles, y a la vez que
admiración y envidia, sentimos honda pena porque todos los españoles no se llamen catalanes. Pero cuando
penetramos su carácter, cuando lo estudiamos y vemos en su fondo, personificado el egoísmo, la ambición, el
poco apego y la mucha repulsión hacia las reformas liberales arancelarias, singularmente en la totalidad de
esas clases productoras, cuyos representantes hoy invaden las antesalas de los Ministerios, parece como que
sentimos también honda pena, porque esos que vienen a representar nada más que intereses personales, se
honren con el nombre de españoles.

En mi sentir, este carácter no depende únicamente de los proteccionistas, ni de ese número de catalanes
que se llaman proteccionistas; tienen la culpa las contemplaciones que se los dispensa61.

Per als lliurecanvistes, el fet que davant de determinades reformes aranzelàries hi hagi
únicament una oposició dels catalans, els porta a associar sovint aquest proteccionisme amb
un catalanisme camuflat. Diu al respecte Aura Boronat, en un altre acte de l’ARAA: el
proteccionismo va tomando de día en día carácter pronunciado de catalanismo62.

Altres autors i oradors lliurecanvistes parlen obertament de separatisme a Catalunya,
amagat darrera de les lluites contra determinades mesures aranzelàries. Azcárate, en una
frase que serà després àmpliament comentada pels proteccionistes, afirma: Y, después de
todo, ¿no da esto risa? Si se pudieran hacer experimentos con los pueblos, deberíamos
dejar independiente y libre a Cataluña por seis meses, y veríamos lo que sucedía, no
pudiendo competir con Francia, según dicen ellos, y luego con aduanas en el Ebro. ¿No es,
además de criminal, ridículo hablar así 

63?

                                                     
  60. Sobre el catastrofisme dels proteccionistes, veure JAMAR, Joaquín: Datos concretos sobre el convenio con Inglaterra
(Reimpresión del Suplemento de EL DIA de 14 de Marzo de 1884), 1884, p.16.
  61. ARAA: Meeting celebrado en el Salón Romero el día 1º de Marzo de 1885. Tema: cuestiones arancelarias pendientes,
1885, intervenció de Cañizares, p.30. Per a l’anticatalanisme madrileny arran del Memorial de greuges , veure SOLÉ I SABATÉ,
Josep M.: “La premsa de Madrid i Barcelona. Dues visions enfrontades davant el Memorial de Greuges”, 1986, p.87 i ss.
  62. ARAA: Meeting celebrado en el teatro de la Comedia el día 21 de Mayo de 1882. Tema: urgencia del levantamiento de la
supresión de la base 5ª de la ley arancelaria: necesidad de decretar la libre introducción de cereales, 1882, p.47.
  63. ARAA: Meeting ... 21-5-1882, p.43.
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A un altre nivell, els lliurecanvistes negaran la pretesa unanimitat de l’opinió a Catalunya
al voltant del proteccionisme. Afirmaran que aquest és sols cosa de quatre industrials
barcelonins, que arrosseguen la resta per la seva eficaç organització. Segons ells, ni els
agricultors ni la resta de Catalunya no serien proteccionistes. Afirma Azcárate:

¿Cómo consiguen los fabricantes barceloneses, únicos interesados en la protección, que aparezca toda
Cataluña de su parte? Pues esto consiste en que en medio de una apatía que es general, vale mucho la
actividad de unos cuantos individuos que se mueven y agitan, publican periódicos y constituyen centros,
estableciendo así una organización, que es obra suya, pero parece representación de todo aquel país, por
donde llega a considerarse como delito de lesa patria catalana no sostener la protección64.

2.2.5.3. Treballs de pressió davant del Govern i de les Corts.

Els plantejaments fins aquí descrits, no es limiten a una difusió entre cercles intel·lectuals,
sinó que van obrint camí entre part de l’associacionisme econòmic i de la classe política
espanyola. Però, a més, els treballs dels lliurecanvistes no es limiten a l’esfera del debat
teòric, sinó que també actuen en forma de pressió als governs i a les Corts, ja sigui en forma
de peticions de reformes concretes o col·locant alguns dels seus membres en llocs clau.

Són diverses les peticions concretes que l’ARAA adreça als governs i a les Corts durant
aquests anys, totes elles encaminades a la rebaixa de taxes aranzelàries i a la celebració
d’acords comercials. En algunes ocasions, aquestes peticions van acompanyades de
gestions personals de directius de l’associació davant de membres del Govern. Aquestes
gestions són més freqüents en cas de governs del PL i de la ILD, amb qui els lliurecanvistes
sostenen una relació més fluïda.

Entre els treballs de pressió de signe lliurecanvista, destaca per la seva significació la
candidatura corporativa a les eleccions a Corts d’agost de 1881. Amb ocasió d’aquestes
eleccions, els lliurecanvistes madrilenys treuen un manifest electoral en el que es
recomanava el vot per a Gabriel Rodríguez, en tant que president de l’ARAA, i per a
Domingo Peña Villarejo, president del CUMM. El manifest anava adreçat a l’influent comerç
madrileny i presentava com a principal demanda l’adopció d’una política aranzelària
lliurecanvista65.

Interessa destacar també que hi ha diversos lliurecanvistes militants amb acta de diputat
o de senador. Dos membres de la Junta Directiva de l’ARAA es reparteixen el protagonisme
dels treballs parlamentaris a Congrés i Senat: Segismundo Moret i Servando Ruíz Gómez,
respectivament. Trobem al primer presidint la comissió del Congrés de reforma aranzelària
de 1882 i com a vocal de la de reducció de drets a les primeres matèries de 1883, mentre
que el segon presideix la comissió del Senat de tractat de comerç amb França de 1882 i la
de primeres matèries de 1883. Al seu voltant, trobem un nucli de parlamentaris que secunda
els seus plantejaments i iniciatives parlamentàries, entre els que podem esmentar Luís Felipe
Aguilera i el marquès de Sardoal. Aquest sector es troba present en l’activitat de les Corts, a
més de les esmentades comissions, en forma de proposicions de llei de rebaixa de taxes i en
torns d’intervencions als grans debats de tema aranzelari.

                                                     
  64. ARAA: Meeting celebrado en el teatro Real el día 8 de Marzo de 1885. Tema: el tratado de comercio con Inglaterra, 1885,
p.40.
  65. Per al manifest electoral lliurecanvista, veure La Mañana de 7-7-1881 i Fomento de la Producción Española de 13-8-1881,
núm. 266.
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El cas més significatiu de presència lliurecanvista en iniciatives parlamentàries, és potser
la comissió del Congrés encarregada d’analitzar la reforma aranzelària de 1882,
l’anomenada base 5ena; la presideix Moret i en ella hi trobem, a més del marquès de
Sardoal, a elements que donen suport a les seves tesis, com Joaquín López Puigcerver,
Francisco García Martino i José González de la Vega. Aquest grup emet un dictamen molt
més radical que l’inicial projecte de llei del ministre d’Hisenda, en el que rebutgen la noció de
reciprocitat del projecte i aposten decididament pel desarmament aranzelari unilateral,
desvinculen les rebaixes dels acords comercials, proposen l’aplicació íntegra de totes les
rebaixes, sense terminis de cinc anys, posen l’exemple de Gran Bretanya i es reclama
obertament el lliurecanvi: [nuestro país] necesita más que ningún otro de la vigorosa iniciativa
del libre-cambio66.

Cal destacar també molt especialment la presència de significats lliurecanvistes, directius
de l’ARAA, en carteres ministerials importants, amb governs liberals i, sobretot, esquerrans.
José Luís Albareda, un dels directius fundacionals de l’ARAA el 1879, ocupa la cartera de
Foment amb el primer Govern Sagasta (febrer 1881/gener 1883). Justo Pelayo Cuesta,
igualment directiu fundacional de l’ARAA, és ministre d’Hisenda al segon Govern Sagasta
(gener/octubre de 1883). Cuesta, de fet al·ludeix explícitament a les Corts a les seves
intencionalitats lliurecanvistes com a membre del Govern. Amb ocasió del debat parlamentari
sobre reducció de drets a algunes mercaderies considerades primeres matèries, afirma al
Congrés: el Gobierno, tanto el anterior como el actual, ambos presididos por el Sr. Sagasta,
tenían compromiso liberal en materia arancelaria67. I al Senat, afegeix: yo personalmente soy
libre-cambista; soy individuo, desde su nacimiento de la Asociación para la reforma de los
aranceles, a la cual me honro en pertenecer 

68.

Però és el breu Govern de la ILD (octubre 1883/gener 1884) on els lliurecanvistes
concentren més carteres. Ja hem vist anteriorment com Segismundo Moret ocupava la de
Governació i Servando Ruíz Gómez la d’Estat (des d’on impulsa immediatament la
celebració d’un conveni comercial amb Gran Bretanya). Ambdós són igualment directius
fundacionals de l’ARAA. A ells cal afegir el marquès de Sardoal que ja hem vist secundant
Moret al Congrés a Foment i José Gallostra y Frau que es defineix a si mateix com a
librecambista de nacimiento davant d’una comissió de l’ARAA que havia anat a sondejar les
seves intencions en prendre possessió del càrrec69 a Hisenda. Veiem, doncs, que entre
febrer de 1881 i gener de 1884 hi ha ininterrompudament al Govern algun membre de la
directiva de l’ARAA. Al Govern que crea Sagasta el novembre de 1885, a la mort d’Alfons
XII, retrobem Moret (incorporat ja a les files liberals) a la significativa cartera d’Estat, en la
que es mantindrà fins el juny de 1886, i des de la que signa el tan temut pels proteccionistes
catalans tractat de comerç amb Gran Bretanya.

No es pot concloure aquesta breu ullada sobre els llocs ocupats pels lliurecanvistes,
sense esmentar la JCAV. En les seves diferents recomposicions d’aquests anys, trobem una
continuada presència de lliurecanvistes destacats, tots ells directius de l’ARAA: Julián Prats,
Bonifacio Ruíz de Velasco, Joaquín María Sanromá, Ildefonso Trompeta. Igualment, a la
comissió especial creada el 1878 per obrir les informacions sobre indústria llanera i marina

                                                     
  66. DSC, legislatura de 1881-82, 22-5-1882, ap. 2n al núm. 132. Dos membres de la comissió, Pere Antoni Torres Jordi i
Hipólito Rodrigañez, emeten un vot particular, que serà secundat pel Govern.
  67. DSC, legislatura de 1882-83, 13-3-1883, núm. 65, p.1431.
  68. DSS, legislatura de 1882-83, 18-6-1883, núm. 132, p.2582.
  69. Fomento de la Producción Española, 1-11-1883, núm. 343, article “El nuevo gobierno”, p.324-326.
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mercant, trobem Servando Ruíz Gómez (que, a més, era membre del Consell d’Estat) i els ja
esmentats Prats i Ruíz de Velasco.

2.2.6. Orientacions del període en matèria aranzelària.

2.2.6.1. Prioritat de les exportacions de vins i recerca d’acords comercials.

Segueixo la interpretació de Serrano Sanz, de considerar la recerca d’acords comercials

que asseguressin mercats a l’agricultura d’exportació, com a un dels components més

essencials de la política aranzelària dels diversos governs espanyols del període:

Para España la búsqueda de acuerdos comerciales constituirá una verdadera obsesión a lo largo de todo
el período de la Restauración y la política de tratados pasará a ser algo tan importante como las sucesivas
modificaciones de los aranceles. No se entiende la política española de comercio exterior a partir de 1875 si
se presta únicamente atención al Arancel y no se consideran conjuntamente las negociaciones de tratados.
Aranceles y tratados forman un todo inseparable, que podemos denominar “el sistema arancelario” de cada
momento, y que hay que considerar en su globalidad, a efectos de medir el nivel de protección aduanera y
para explicar los cambios de política comercial que han sucedido en el período70.

Conclou: la negociación para asegurar mercados a la agricultura de exportación se
convertirá en el eje de la política comercial 71. A més dels vins, els productes per als quals els
governs espanyols recercaven avantatges eren els minerals i metalls i altres productes
agraris (olis, fruits secs, fruites). Igual importància dóna Gabriel Tortella a la política d’acords
comercials com a element consubstancial de la política aranzelària del període72.

Tot repassant els principals esdeveniments en política aranzelària d’aquests anys, tant
amb governs conservadors com liberals i, encara més, amb el breu Govern de la ILD,
sempre apareix com a denominador comú l’aposta clara pel sector vitivinícola i la consegüent
recerca d’acords comercials que n’assegurin les exportacions. Anem a veure què en diuen al
respecte els seus protagonistes, anticipant-nos una mica a la relació d’aquests
esdeveniments, que veurem tot seguit.

El 1875 se signa un conveni comercial amb Bèlgica, important en la mesura en què la
reforma aranzelària de 1869 estava lligada al tractat amb aquest país de 1870. Al debat al
Congrés (que es fa ja el 1876, ja que abans les Corts estaven tancades), Plácido Jove y
Hévia (anys més tard el veurem com a vescomte de Campo-Grande), un dels experts del
PLC en matèria aranzelària i president de la comissió parlamentària, planteja clarament la
importància dels vins en el volum total de les exportacions espanyoles i la consegüent
necessitat de cercar acords comercials que la consolidin: el 33 por cien de nuestra
importación [llegiu exportación] consiste en vinos. Por eso el Gobierno de S.M. fija de tal
manera su atención en este ramo, que en Inglaterra, en Francia, en Venezuela y en todas
partes donde pueda haber consumo, está siguiendo negociaciones a fin de que se rebajen
los derechos de nuestros vinos73.

Durant el transcurs del mateix debat al Congrés, el ministre d’Estat que com
recordarem, tenia assignada la celebració d’acords comercials Fernando Calderón
Collantes (encara no havia rebut el marquesat de Reinosa), va encara més enllà i assumeix

                                                     
  70. SERRANO SANZ: El viraje ... , p.6.
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com a pròpies algunes de les tesis que hem vist anteriorment per part dels lliurecanvistes:
l’aposta gairebé en exclusiva per una enorme producció de vins i la liquidació d’altres
sectors. Diu Calderón Collantes: Pues esta es una cuestión de grande importancia, porque
créanme mis amigos los Diputados por Castilla, vuelvo a decirlo: no está su porvenir en los
trigos; España tiene que ser Nación esencialmente productora de vinos; en esto no tenemos
competencia, y debemos aspirar a exportar más de 1.000 millones de reales en vinos, el día
que Inglaterra nos haga justicia 

74.

El 1877 es procedeix a fer una important reforma aranzelària, que introduïa la doble
columna a l’aranzel espanyol: una aplicable a les nacions més afavorides i l’altra a les
nacions no convingudes. Que la finalitat d’aquesta reforma era estimular els països que
encara no havien signat acords comercials amb l’espanyol a què en signessin, és la
interpretació que ens dóna Juan Francisco Camacho, ministre d’Hisenda al Govern Sagasta
de 1881 i autor de la nova reforma de 1882, a la que considera continuadora de la de 1877
en el sentit d’afavorir l’establiment d’acords comercials, interpretació tant més valuosa ja que
denota la sintonia de conservadors i liberals en aquest terreny. En el preàmbul del seu
projecte de llei de reforma aranzelària de 1882 (presentat al Congrés l’octubre de 1881, no
es debatrà fins mesos més tard, per no barrejar-se amb el pendent tractat de comerç amb
França de 1882), Camacho distingeix entre la unilateralitat de la reforma de 1869 i
l’establiment de la doble columna de la de 1877, que aplaudeix en la mesura que afavoreix
l’establiment d’acords comercials:

Los derechos reducidos del arancel de 1869 se aplicaron sin distinción a los productos y manufacturas de
todas las naciones, las cuales, en cambio de las nuevas y grandes facilidades que España les ofrecía para el
desarrollo de su comercio de exportación, nada nos concedieron para fomentar la nuestra.

Este incremento se salvó con universal aplauso por la ley de presupuestos de 1877-78, cuyo art. 35
facultó al Gobierno para imponer un recargo en los derechos de importación y en los de navegación para los
productos, buques y procedencias de los países que de algún modo perjudiquen especialmente a nuestros
productos y a nuestro comercio, y para no aplicar las reducciones de derechos que resultaren de la
rectificación y procedencias de las naciones que otorguen a España el trato de la Nación más favorecida75.

A finals de 1877, se signa el conveni comercial amb França, important per la magnitud del
volum comercial amb aquest país. El febrer de 1878, Manuel Silvela, que feia poc que havia
substituït Calderón Collantes a la cartera d’Estat, presenta el conveni al Congrés en forma de
projecte de llei. Al seu preàmbul, podem llegir noves al·lusions a les exportacions de vins:
Las prohibiciones que en este convenio se suprimen, y las rebajas que en él se obtienen
para nuestra importación en Francia [llegir exportación a Francia], son de tal naturaleza, y de
tal manera favorecen nuestra industria, principalmente la vinícola, las más importante de
nuestros cambios internacionales, que no ha habido hasta ahora una sola voz en España
que, al ocuparse de este nuevo pacto, no lo haya hecho en sentido favorable 

76.

En el transcurs del debat parlamentari sobre aquest projecte, el ministre d’Hisenda que
tenia al seu càrrec la política aranzelària el marquès de Orovio, es refereix també molt
explícitament a la prioritat d’objectius del Govern en aquest conveni: Pues qué, ¿no hubo
aquí una necesidad de dar salida a nuestros vinos? ¿No son nuestros vinos la base de
nuestra riqueza 

77?
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El mateix marquès de Orovio, en resposta a les observacions fetes per Víctor Balaguer
sobre la crisi industrial a Catalunya, insisteix novament en la idea de la cerca d’acords
comercials per als vins, al mateix temps que deixa ben palesa quina és l’audiència que dóna
el Govern a les demandes del sector vitivinícola:

Sabe el señor Balaguer que hace muchos años que las provincias productoras de vinos han estado pidiendo
al Gobierno que obtuvieran rebaja en los derechos que pagaban los vinos a su introducción en Francia y otras
Potencias; y obedeciendo a esta justísima exigencia, puesto que las provincias productoras de vinos son
muchas, siendo el vino una producción casi general a todas las provincias españolas y una de las bases de
nuestra riqueza, el Gobierno español tenía necesidad de procurar la fácil exportación a esta riqueza, digna de
todo el apoyo y de toda la protección del Gobierno78.

Dos mesos més tard, i en resposta a observacions de Bosch i Labrús al Congrés, el
marquès insinua una explicació de l’afavoriment dels vins per part del Govern del que forma
part, que s’assembla a les tesis esbossades pels lliurecanvistes, d’especialització en un sol
sector de l’economia. Parla de la Nación española, gran productora de vino, que tiene este
artículo con grande exceso, producido espontáneamente por el país, y que ha de formar casi
la base principal de nuestra riqueza79. I, en el seu optimisme, afegeix: pudiendo hacer la
competencia a la cerveza en Alemania y en Inglaterra, que por mucho que se defiendan,
cuando las cosas lleguen a madurarse, no tendrán más remedio que entrar en el consumo
de nuestro vino.

El canvi de partit en el Govern de 1881, significa el clar manteniment d’aquesta
orientació. Dins del nou executiu liberal, en destaca per la seva atenció als temes aranzelaris
l’esmentat Camacho, que passa a ocupar la cartera d’Hisenda. En una memòria que escriu
dels seus treballs com a ministre, explica les instruccions que va donar al president de la
comissió negociadora espanyola del tractat de comerç amb França, l’agost de 1881: 1º
Obtener las mayores rebajas posibles en los artículos de producción española que se
importan a Francia [llegir exportan a Francia], sobre todo en los vinos, frutas y legumbres y
otros productos agrícolas, a cambio de los derechos reducidos que habían de resultar de la
aplicación de la base 5ª a los artículos de producción francesa80.

El mateix Camacho, en el preàmbul del projecte de llei de reforma aranzelària de 1882
vist més amunt, es lamenta de les dificultats que han trobat els governs espanyols en las
negociaciones para el tratado de comercio con algunos países en cuyos mercados pudieran
hallar ventajosa colocación los productos españoles, y más principalmente los vinos 81.
Davant d’això, creu que cal deixar de banda la rebaixa de taxes unilateral a l’estil de 1869 i
apostar pel sistema aranzelari iniciat el 1877 i pensat per afavorir els acords comercials para
que la rebaja de los derechos del arancel resulte provechosa, no sólo para facilitar la
importación de productos extranjeros, sino para desarrollar la exportación de los nuestros,
que es el fin más importante de nuestra política comercial.

L’altre gran esdeveniment en matèria aranzelària del període, és el conveni comercial o
modus vivendi amb Gran Bretanya, iniciat pel Govern de la ILD a finals de 1883 i signat
definitivament pel conservador un any més tard. Al debat al Congrés, retrobem Jove y Hévia,
ara ja com a vescomte de Campo-Grande, novament com a president de la comissió
parlamentària. En una de les seves intervencions, no sols aposta decididament pel sector

                                                     
  78. DSC, legislatura de 1878, 13-3-1878, núm. 18, p.375.
  79. DSC, legislatura de 1878, 14-5-1878, núm. 62, p.1592.
  80. CAMACHO, Juan Francisco: Memoria sobre la hacienda pública en España de 1881 a 1883, 1883, p.230.
  81. DSC, legislatura de 1881-82, 24-10-1881, ap. 21 al núm. 29.



El rerefons econòmic de l’activitat dels parlamentaris catalans (1876-1885)

124

vitivinícola, sinó que ho fa en els termes vistos als mítings lliurecanvistes de l’ARAA: Véase,
pues, cuánto debe cuidar el Gobierno español de abrir mercados para estos caldos que
encierran la mayor riqueza de nuestra patria en el presente y en el porvenir, pues está
llamada a ser la gran bodega del mundo 

82.

L’anterior projecte de llei va acompanyat d’un altre del ministre conservador d’Hisenda
Fernando Cos-Gayón que, finalment, quedarà aturat de derogació de l’aplicació de la
segona rebaixa aranzelària prevista a la base 5ena, aprovada el 1882, però no per procedir a
augmentar les taxes, com haurien volgut els proteccionistes catalans, sinó per deixar les
mans lliures al Govern per poder oferir als altres governs amb els que es volia negociar
acords comercials rebaixes més enllà fins i tot de les establertes a l’esmentada base 5ena.
En el preàmbul del projecte de llei presentat al Congrés llegim: El estado de interinidad y de
incertidumbre en que se encuentran los aranceles de aduanas, causa perjuicios a la industria
y puede aumentar grandemente las dificultades del Gobierno español siempre que tenga que
negociar con extranjeros nuevos tratados de comercio 

83.

2.2.6.2. Tractament donat al sector industrial.

Aquesta aclaparadora preferència dels governs de tots els partits pel sector vitivinícola,
tenia les seves repercussions en els altres sectors econòmics, en el moment de negociar els
acords comercials amb altres països i acceptar les demandes d’aquests en concessió
recíproca a les pretensions espanyoles. El sector pitjor parat era l’industrial tèxtil, fortament
implantat a Catalunya i amb alguns petits focus dispersos en altres llocs.

Des del moment de l’entrada en vigor de la reforma aranzelària de 1877, el sistema de
doble columna i la consegüent divisió entre nacions no convingudes i nacions més
afavorides, feia que qualsevol negociació d’acords comercials, per insignificant que fos el
moviment comercial amb el país signant, afectés el conjunt de països que fruïen de la
clàusula de la nació més afavorida. No obstant, aquest tractament diferenciat envers la
indústria tèxtil era especialment visible en la negociació amb els països amb els que existia
un volum comercial més gran i que, a més, posseïen una important indústria del mateix
sector, més competitiva i en condicions de col·locar els seus productes al mercat interior
espanyol en condicions avantatjoses: França i Gran Bretanya.

El tractat de comerç amb França de 1882 que veurem tot seguit amb més deteniment
inclou significatives rebaixes en les partides corresponents de l’aranzel espanyol. El modus
vivendi amb Gran Bretanya de 1884 que també veurem amb més deteniment, significa
de fet sols l’aplicació de la segona columna de l’aranzel espanyol, sense rebaixes addicionals
però, en el punt en què es trobava aquesta columna, després del tractat amb França i de les
rebaixes fetes per l’aplicació de la base 5ena de 1882, i atès l’estat de la producció industrial
britànica de l’època, significava per si sol una amenaça més que notable per al sector
industrial català.

Ara bé, aquí interessa veure no sols l’aposta que els diversos governs fan pel sector
vitivinícola, sinó també quina lectura donen les persones involucrades en les decisions en
matèria aranzelària del tractament donat al sector industrial tèxtil, especialment pel que fa a
les negociacions dels acords comercials. Per fer-ho, és útil fixar-se en les argumentacions
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dels ministres responsables, però potser encara més en els membres de les comissions
parlamentàries que tramiten aquests afers, especialment si pertanyen a l’esquerra de les
cambres; ministerials la majoria d’ells, però sense responsabilitats de govern, expressen
sense tants miraments quines són les directrius que desitgen en economia: afavoriment
decidit de l’agricultura d’exportació que representaria, segons ells, l’interès de la majoria
i desinterès pel sector industrial, en el millor dels casos, quan no es parla obertament de la
conveniència de la seva liquidació.

La idea de la conveniència d’adoptar una política aranzelària que afavoreixi els interessos
de la majoria, apareix reiteradament en els discursos dels membres de les comissions
parlamentàries, associada sovint a la de la menor importància dels possibles perjudicis per al
sector industrial d’una determinada legislació. Així, per exemple, al debat al Congrés sobre el
tractat de comerç amb França, el membre de la comissió Tirso Rodrigáñez agafa la idea dels
proteccionistes d’afavorir el treball nacional, per afirmar que aquest és predominantment
agrícola:

¿cuándo se protege el trabajo nacional? ¿Protegiendo industrias determinadas que ocupan a un reducido
número de personas, o protegiendo industrias que entretienen a la casi totalidad de España? De suerte que
ese argumento del trabajo nacional se vuelve en contra vuestra, a no ser que demostréis que tejiendo
algodón, lana, seda o elaborando vidrio o porcelana se mantiene y se ocupa España a más gente que
cultivando nuestras viñas, nuestros naranjos y nuestros productos de la agricultura. Y como esto no podréis
demostrarlo por muchas cifras que busquéis en vuestra imaginación, como no podréis probar nunca que una
sola provincia de España mantiene más trabajadores que las 48 restantes, yo os digo: trabajo nacional, no lo
abandonéis, porque de él depende la prosperidad de la Patria; el trabajo que ha de moralizar a los ciudadanos
españoles; y el trabajo está en las regiones vinícolas, el trabajo está en producir vino, naranjas y demás frutos
de nuestro suelo; todas esas cosas que parece que vosotros queréis despreciar, y que constituyen en su
inmensa mayoría la riqueza de España84.

Amb ocasió del debat al Senat del mateix tema, el ministre d’Estat, el marquès de la Vega
de Armijo, es refereix novament a l’escassa importància que tenen els perjudicis que el
tractat ocasiona a la indústria, si se’ls compara amb els beneficis per als sectors que creu
majoritaris a l’economia espanyola; el ministre creu que als tractats es fan concessions, en
las que quizás alguna pequeña industria podrá salir perjudicada; pero salvándose en ellos los
intereses generales del país, nadie podrá considerar aquellos como una desgracia 

85. Reforça
les tesis del ministre Justo Pelayo Cuesta, membre de la comissió i futur ministre d’Hisenda
amb carnet de l’ARAA:

Son, pues, 110.000 las familias amenazadas de un gran perjuicio por las reformas del arancel que trae el
tratado. Pero como ese perjuicio consiste en que en el mercado español va a presentarse productos
fabricados por esas industrias en Francia, mucho mejores en calidad y mucho más baratos en precio,
resultará que 4 millones de familias españolas recibirán el beneficio de comprar eso más barato, de vestirse
gastando menos, de ahorrar esa parte de su producción, acumularla al capital, e invertir éste en la producción,
aumentándola.

Hay, pues, aquí (y digo que yo uso este argumento porque la oposición no ha presentado el suyo más
que en el terreno de los perjuicios), tenemos, pues, aquí que el tratado favorece a 4 millones de familias a
costa del perjuicio que causa a otras 110.000. Pues ya la cuestión está resuelta: porque si esos 4 millones de
familias representan toda la población española, resultará toda la población española beneficiada por el
tratado, aunque sea con el perjuicio de las 110.000 familias de esas tres o cuatro industrias fabriles que
aparecerán perjudicadas86.

I per a Angel Barroeta, també membre de la comissió, que al·ludeix, a més, als drets dels
consumidors: Se me dirá que sin embargo habría perjuicio para algunos fabricantes; a lo cual
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yo contestaré que habría en cambio extraordinario beneficio para los consumidores que
constituyen la mayoría de la nación. Pues entre un beneficio para muchos, para una mayoría
inmensa, y un perjuicio para algunos, indudablemente hemos de optar por el mayor
número 

87.

De vegades, aquest desinterès pel sector industrial va acompanyat d’una clara
animadversió cap els fabricants, barrejada amb aquell cert to de justícia social que hem vist
en l’anàlisi dels plantejaments lliurecanvistes. Així, en el mateix debat del Senat, un altre
membre de la comissió, Eugenio Alau, afirma: mientras en algunas y determinadas regiones
se nada en la abundancia, en otras el trabajador, el obrero sufre privaciones sin cuento, lo
cual exige indispensablemente que se nivelen en lo posible 

88. O, al debat sobre rebaixes de
taxes a les primeres matèries, el membre de la comissió del Senat Nicolás del Paso y
Delgado, planteja: si tuviéramos, por último, la suerte de que los empresarios no quisieran
ganar sórdidamente, sino de una manera más moral, de una manera más comedida,
contentándose con menores ganancias 

89.

Sovint, però, la línia argumental s’extrema encara més, passant a demanar purament la
liquidació de sectors industrials sencers. Així, amb ocasió de la restitució de la base 5ena de
1882, Juan Moreno Benítez, membre de la comissió del Senat, al·ludint als deu anys de
termini previstos per a les rebaixes aranzelàries, afirma: las industrias que en esos diez años
no puedan prepararse, serán las que no puedan ni deban subsistir 

90. Afirmació secundada
pel seu company de comissió, Ceferino Avecilla (que, per a més indignació dels
proteccionistes catalans, representava Lleida al Senat) que, en clara al·lusió a les tesis
ricardianes vistes anteriorment, diu:

La industria que tenga condiciones propias, que se adapte a las circunstancias de la localidad en que se
ejerce, esa industria puede prepararse en diez años para sostener la competencia; y por el contrario, la
industria que carezca de condiciones, o por la insuficiencia de las personas que se dedican al trabajo, o por la
falta de capital, o porque las circunstancias de la localidad no la favorezcan; esta industria, que sólo puede
sostenerse a fuerza de imposiciones y gravámenes sobre el país, esa industria no merece que se hagan por
ella tales sacrificios; que dedique ese trabajo, que dedique ese capital, que dedique esa inteligencia a otras
industrias que tengan bases y fundamentos en el país. Y si no, que liquide en esos diez años91.

Afegint com a sentència final: la industria que no tenga condiciones de existencia propia,
que muera 

92. Igual idea expressa Antonio Terrero, de la comissió del Senat sobre primeres
matèries: Volvemos siempre a lo mismo; es decir que para que las industrias que tengan una
vida artificial puedan llegar a competir, hay que protegerlas. Pues déjese en libertad a las
industrias, y las que han de vivir una vida enteca y enfermiza, artificialmente sostenidas por
la protección, morirán 

93.

2.2.6.3. Tendència a rebaixar l’aranzel.

Existeix una polèmica historiogràfica entorn a si els primers anys de la Restauració
signifiquen una orientació proteccionista en els temes aranzelaris, contrastable a la política
més lliurecanvista del Sexenni. Els autors que identifiquen Restauració amb proteccionisme,
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agafen com a punt de referència la suspensió de la base 5ena de 1875, les disposicions
transitòries de 1877 i salten cronològicament a l’aranzel de 1891. El representant més
significatiu d’aquesta interpretació, és Joaquim Nadal, al seu ja esmentat treball Comercio
exterior con Gran Bretaña (1877-1914), en el que afirma: El final de la experiencia
revolucionaria y el inicio de la Restauración de la dinastía borbónica, significó un nuevo viraje
en la política arancelaria española que se dirigía otra vez hacia el más estricto
proteccionismo por iniciativa de Cánovas del Castillo 

94. Al treball col.lectiu, també esmentat
anteriorment, de Juan Muñoz, Santiago Roldán i Angel Serrano “La involución nacionalista y
la vertebración del capitalismo español”, es comparteix aquesta tesi: el proteccionismo (...) se
inaugura en 1875 con la suspensión temporal de la base V del arancel de Figuerola; se
refuerza, más tarde, con el Arancel de 1891, y se consolida definitivamente, ya en el siglo
XX, con la Ley de Bases Arancelarias de 1906 

95.

Tots ells admeten, no obstant, que a la Restauració es produeixen iniciatives
governamentals de sentit lliurecanvista, però les consideren sols com a retrocessos dins
d’una gran tendència proteccionista, originats per acentuadas tensiones entre las diferentes
fracciones del capitalismo español que se disputan el control y orientación de la política
económica 

96. La reflexió entorn a com es consolida aquesta gran tendència de la Restauració
al proteccionisme a partir d’una confluència d’interessos dels diversos sectors econòmics
espanyols, la fan sobretot a partir de l’aranzel de 1891.

Cal veure que si analitzem la Restauració com un bloc cronològic, no hi ha dubte que la
política aranzelària predominant és de signe proteccionista. Del que es tractaria, és de veure
si les diverses disposicions en matèria aranzelària amb tendència a la rebaixa de taxes que
observem en els seus primers anys, reconeguts per tots els autors, tenen prou entitat com
per ser considerats com una etapa específica, o si, pel contrari, són sols retrocessos dins
d’una gran tendència. L’autor que ha entrat més a fons en la defensa de la primera
interpretació és Serrano Sanz, al seu ja esmentat treball El viraje proteccionista en la
Restauración 

97. Serrano defensa la tesi que els primers governs de la Restauració estan
duent a terme una política aranzelària amb tendència al lliurecanvi, partint de diverses
constatacions.

a) El fet que el 1875 se suspengués l’aplicació de la base 5ena enlloc de derogar-la,
mostraria el caràcter conjuntural d’una mesura que la historiografia presenta com a clau en
l’adopció del proteccionisme. Amb aquesta disposició, el nou Govern hauria volgut atreure’s
el suport de les classes dominants catalanes envers el nou règim, enfront de l’alternativa
carlina, encara aixecada en armes, i aconseguir a més el manteniment del nivell de
recaptació de la renda de duanes. Creu que aquesta mesura no té una intencionalitat
proteccionista, ja que el que demanaven els sectors industrials era la derogació total de la
base 5ena i la denúncia dels tractats de comerç vigents.

b) Si durant la resta del període conservador de 1875-1881 no s’aixeca la suspensió de
l’esmentada base 5ena, tal com preveia el Reial Decret (RD) de 1875, que establia un termini
de suspensió de sols dos anys, tampoc no es deuria a un posicionament proteccionista, sinó

                                                     
  94. NADAL: Comercio exterior ..., p.99. No obstant, Nadal admet l’existència d’una tendència al lliurecanvi durant el segle XIX
espanyol, com a resultat de l’hegemonia de la burgesia financera, agrícola i comercial en l’aparell de l’Estat; al respecte, veure
NADAL FARRERAS, Joaquim: “El modus vivendi i la indústria catalana: la torna d’una negociació diplomàtica”, 1986, p.10.
  95. MUÑOZ; ROLDÁN; SERRANO: “La involución ..., 1978, p.74 i ss.
  96. MUÑOZ ..., p.74.
  97. SERRANO SANZ: El viraje ... Les següents idees d’aquest autor no corresponen a una plana concreta sinó que estan
extretes de diversos capítols del llibre.
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a la voluntat de mantenir el nivell de la renda de duanes. Bona part de la política aranzelària
d’aquest període conservador, respondria al que Serrano anomena una visió hisendística de
l’aranzel. Creu que se segueix aquesta direcció en part per obtenir més ingressos per fer
front a l’enorme deute creat per la guerra civil, però també per la inexistència d’una visió del
tot clara per part dels governs sobre el paper de l’estat en l’ordenament econòmic. Les
disposicions transitòries de 1877 se situarien en aquesta línia i, a més, duren sols un any.

c) Als aranzels, la diferència entre ambdues columnes es realitza rebaixant la segona,
marcant així una clara tendència a la baixa en els drets aranzelaris.

d) Als acords comercials del període, apareix el debat entorn de si les taxes fixades per a la
segona columna han de representar un límit en tots els casos, o bé si encara es poden
rebaixar més a petició de l’altra part negociadora, en forma de compensació a les demandes
espanyoles. En el primer cas, defensat pels lliurecanvistes, es planteja si es podria arribar a
una tercera columna, com a resultat de les progressives rebaixes. En un primer moment,
s’arriba a una mena de reduccions addicionals, més enllà de la segona columna, que
s’apliquen sols als països concrets amb els que es negocia, però després, aquestes
reduccions afectaran tots aquells països que frueixen del tracte de la nació més afavorida,
representant un altre moviment a la baixa.

e) Les exempcions duaneres per al material ferroviari, ratificades als primers anys de la
Restauració, signifiquen un volum força considerable de mercaderies que deixaven de pagar
drets.

f) Hi ha altres mesures aranzelàries que també tendeixen a rebaixar els drets, particularment
la llei de primeres matèries de 1883 i les diverses reformes de l’aranzel antillà.

g) Finalment, Serrano Sanz creu que l’aranzel de 1891, en què realment es pugen els drets
aranzelaris respecte el de 1882, estava pensat més per tenir una base negociadora alta de
cara a la renovació del tractat de comerç amb França el 1892, que no pas per protegir la
indústria nacional. Corroboraria això, el fet que constés a l’aranzel que s’admetrien rebaixes
més enllà de la segona columna, fet reiteradament rebutjat pels proteccionistes catalans, o
que no s’alterés el sistema de franquícies aranzelàries al ferro destinat a la construcció de la
xarxa ferroviària, com demanaven els industrials bascos. Quan es tallin les negociacions amb
França, per la negativa d’aquesta a renovar les facilitats a les exportacions dels vins
espanyols, quedaria un aranzel inesperadament alt, d’un “proteccionismo forzado” por las
circunstancias, más que derivado de la política económica que se quiso instrumentar 

98.
Encara afegeix a això una altra consideració: la pujada de taxes de l’aranzel de 1891, es fa a
partir dels cereals i no pas de la indústria, en una voluntat d’equilibri entre el sector
vitivinícola i el cerealístic. A la conjuntura de 1890, augmentar els aranzels dels cereals no
perjudicava els interessos dels països amb els que es volia renegociar els acords comercials,
ja que no n’eren exportadors99. Era possible, doncs, pujar els aranzels d’aquest sector sense
que això perjudiqués la continuïtat de les exportacions vinícoles. Creu que fins l’aranzel de
1906 no s’atorga una consideració específica als interessos industrials.

La interpretació de Serrano Sanz, recupera un seguit de disposicions aranzelàries no
gaire estudiades i dóna entitat pròpia a aquests primers anys de la Restauració com a
tendència al lliurecanvi. Crec que el punt àlgid d’aquesta tendència és la dècada dels

                                                     
  98. SERRANO: El viraje ..., p.142.
  99. Per a la crisi dels cereals als anys vuitanta i pas a un aranzel protector, veure FONTANA, Josep: Cambio económico y
actitudes políticas en la España del siglo XIX, 1973, p.182 i ss.
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vuitanta, amb la reforma aranzelària de 1882 i els grans acords comercials amb França i
Gran Bretanya (que afectaven entre ambdós països una part molt significativa dels
moviments comercials espanyols), complementats amb altres mesures també de reducció de
taxes.

Caldria matisar, no obstant, que mentre al període immediatament anterior la tendència a
la rebaixa de taxes s’havia fet d’una manera unilateral, com una mesura beneficiosa per ella
mateixa, a la Restauració s’introdueix la noció de reciprocitat, és a dir, la concessió de les
rebaixes es condiciona a l’establiment d’acords comercials.

2.2.6.4. Diferències i similituds entre els partits al govern.

Ja hem vist fins aquí com els diversos governs que se succeeixen al poder durant
aquests anys, mantenen una mateixa orientació en política aranzelària pel que respecta a
l’aposta per l’agricultura d’exportació, especialment el sector vitivinícola, i la consegüent
recerca d’acords comercials. Aquesta gran orientació, es manté inalterable amb el pas d’un
govern a un altre i constitueix el gruix de les decisions polítiques en matèria aranzelària del
període. No obstant, hi ha diferències substancials en la manera com entenen l’acció
governamental uns partits i altres.

Sembla fora de dubte que el partit amb responsabilitats de govern més decididament
propens a adoptar solucions lliurecanvistes és la ILD, com ja hem tingut ocasió de veure
àmpliament a les planes precedents, amb l’única i significativa excepció de Víctor Balaguer.
Els governs presidits per Sagasta entre 1881 i 1883 representen igualment una postura
lliurecanvista, però matisada per l’acció de govern. L’actuació de ministres declaradament
lliurecanvistes com Albareda i Cuesta, socis ambdós de l’ARAA, queda un tant temperada
dins dels gabinets dels que formen part, per les postures més moderades d’altres
personatges significatius. Entre aquests, podem esmentar Juan Francisco Camacho, ministre
d’Hisenda entre 1881 i 1883 i el propi Sagasta.

Camacho, que té un paper fonamental en el disseny de la política aranzelària liberal
(aranzel de 1882, primer projecte de llei de primeres matèries de 1882, intervenció en les
orientacions del tractat de comerç amb França del mateix any; recordem que repeteix en la
mateixa cartera amb el nou Govern Sagasta de 1885), introdueix de manera decidida la
noció de reciprocitat dins de les directrius del partit en matèria aranzelària, frenant les
aspiracions de desarmament aranzelari unilateral dels sectors lliurecanvistes més radicals. A
l’apartat dedicat a analitzar les orientacions dels governs des del punt de vista de la recerca
d’acords comercials, ja hem vist àmpliament com condicionava la concessió de rebaixes
aranzelàries a altres països a l’obtenció d’avantatges a les exportacions espanyoles,
diferenciant molt clarament entre aquesta política i la de 1869. Aquesta tesi de la reciprocitat
és assumida de manera clara pels gabinets liberals. Així, amb ocasió del debat parlamentari
sobre l’esmentada reforma de 1882, Sagasta delimita al Congrés el camp d’actuació del seu
govern respecte les demandes del sector encapçalat per Moret, president de la comissió
parlamentària i partidari de la unilateralitat i immediatesa de la reforma: Diferencia entre el Sr.
Moret y nosotros: que S.S. quiere dar de balde a todas las naciones las ventajas de la
primera rebaja, y nosotros no queremos darlas sino a cambio de ventajas y compensaciones,
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y tenemos de margen para tratar con esas Naciones, cuyos tratados quedan denunciados
para Octubre, la diferencia que hay entre el arancel general y esta primera rebaja 

100.

Interessa aturar-se una mica més en els plantejaments de Sagasta en aquest terreny, ja
que en les seves intervencions parlamentàries denota una clara simpatia doctrinal cap les
tesis lliurecanvistes i un desig que la seva acció de govern s’encamini en aquesta direcció,
però, al mateix temps, una prudència com a home de govern en adoptar solucions radicals.
De fet, el seu discurs posa més l’accent en la defensa de tesis lliurecanvistes si s’adreça a un
demandant de solucions proteccionistes, i en la defensa de la prudència com a home de
govern si s’adreça a un demandant lliurecanvista. Així, amb ocasió del debat al Senat sobre
el tractat de comerç amb França, i responent a les peticions del bisbe de Barcelona,
Urquinaona, d’aclarir el sentit de la propera política del seu gabinet en matèria aranzelària,
afirma: Lo que hay es que, como he dicho antes, estas reformas progresivas, medidas y
prudentes, en el camino de la libertad, son un acicate que obliga a perfeccionar la
inteligencia y los instrumentos del trabajo, y a mejorar y a elaborar más y más barato, y eso
naturalmente trae aumento en la demanda y en el consumo, y eso es, ni más ni menos, lo
que hace el tratado101. I responent Moret en el debat sobre la reforma aranzelària de 1882 al
Congrés, planteja:

Hay, pues, que seguir este sistema, por muy halagüeñas que sean las teorías de S.S., que también para
mí son halagüeñas como hombre de estudio, y he pertenecido a la escuela libre-cambista; pero conozco en
Europa muchos hombres de gobierno que cuando han escrito o cuando han discutido en una sociedad libre-
cambista han propuesto las fórmulas científicas en absoluto, pero que luego, cuando llegan al gobierno no las
suelen aplicar, porque la aplicación de las deducciones científicas a la gobernación de los pueblos es una de
las cosas más difíciles para todo hombre de estado, la política es muy compleja y no se puede someter por
completo a fórmulas científicas absolutas102.

I afegeix: Nosotros vamos caminando hacia el libre-cambio con prudencia. ¿Pero de qué
modo? Haciendo que las demás Naciones que han de experimentar las ventajas de las
rebajas sucesivas que se vayan haciendo, nos den en cambio otras ventajas.

Dins del partit, la figura més representativa del proteccionisme és en tot moment Víctor
Balaguer, tot i que la historiografia espanyola ha passat per alt aquesta qüestió i ha centrat el
seu interès sols en la segona meitat dels vuitanta, moment en què apareix dins del PL un
significatiu sector de proteccionisme blader, comandat per Germán Gamazo y Calvo,
diversos cops ministre amb Sagasta.

En canvi, els polítics conservadors mostren una més clara tendència a assumir
plantejaments doctrinals proteccionistes, que es fa més acusada quan es troben a l’oposició
entre 1881 i 1883, fet que mereix la reiterada acusació d’oportunisme dels liberals. Ara bé, si
la tendència lliurecanvista d’aquests quedava suavitzada per l’acció de govern, la tendència
proteccionista dels conservadors queda igualment atenuada pel mateix motiu.

En els grans debats parlamentaris d’aquest període sobre temes aranzelaris, trobem una
molt important presència de destacats conservadors utilitzant argumentacions clarament
proteccionistes o, fins i tot, reclamant per al partit l’adscripció a aquest corrent. Per la seva
significació dins dels governs conservadors i dins dels grups parlamentaris d’aquest partit a
les Corts, podem esmentar les intervencions del propi Cánovas, de Romero Robledo, del
comte de Toreno i de Fernando Cos-Gayón al Congrés, i de José García Barzanallana, del

                                                     
  100. DSC, legislatura de 1881-82, 7-6-1882, núm. 146, p.4096.
  101. DSS, legislatura de 1881-82, 8-5-1882, núm. 94, p.1909.
  102. DSC, mateixa sessió i plana.



2.Política econòmica del període: concentració i centralització de les decisions

131

seu germà Manuel (marquès de Barzanallana), del vescomte de Campo Grande (Plácido
Jove y Hévia), de Manuel Silvela, del marquès de Molins, del marquès de Orovio i del comte
de Casa-Valencia al Senat. Podem aturar-nos en els casos del vescomte de Campo-Grande,
dels germans García Barzanallana, de Romero Robledo i de Cánovas.

El vescomte de Campo-Grande apareix reiteradament a Congrés i Senat interessant-se
pels temes aranzelaris i hisendístics. Així, el trobem formant part de comissions diverses de
pressupostos, de reformes aranzelàries i de tractats de comerç, destacant els seus vots
particulars, fets al Senat, als projectes de restitució de la base 5ena i de rebaixa de taxes a
les primeres matèries. A més d’utilitzar sovint una línia argumental d’inspiració proteccionista,
al·ludeix a la línia doctrinal del seu partit en aquest terreny com d’un proteccionisme moderat,
allunyat del que considera plantejaments radicals dels sectors catalans. Amb ocasió del
debat al Congrés sobre pressupostos generals de l’Estat per a 1878-79 (que pel que
respecta a l’aranzel, representava a la pràctica una reforma sencera i l’establiment del
sistema de doble columna), respon en la seva condició de vicesecretari de la comissió
parlamentària, a les observacions de Bosch i Labrús:

El objeto principal de mi discurso (y S.S. no lo ha comprendido) fue demostrar que lo mismo nuestros
aranceles, que la Administración entera, que esta situación y los individuos de la Comisión, teníamos derecho
a ser considerados como proteccionistas, si bien como proteccionistas prudentes, como lo han sido siempre
los proteccionistas españoles, y no a la manera de este neo-proteccionismo que no sabemos lo que significa y
que cree tener a su lado a todo el país, cuando no es más que una disidencia, como S.S. lo es aquí y en todas
partes103.

I al debat al Congrés del modus vivendi amb Gran Bretanya i en la seva condició de
president de la comissió parlamentària, respon a Frederic Nicolau: El partido conservador,
por el criterio de la Patria y del estado, cree que todos los elementos que constituyen una
nacionalidad deben ser protegidos, pero con una protección armónica. El partido
conservador no es sectáreo de ninguna escuela104.

Els germans García Barzanallana, Manuel i José, com ja hem vist al capítol dedicat a les
Corts espanyoles, tenen una llarga carrera política i parlamentària, ocupant ambdós la
cartera d’Hisenda, el primer abans del Sexenni i el segon al període aquí analitzat, a més de
ser Manuel president del Consell d’Estat i del Senat als primers anys de la Restauració. El
seu interès pels temes econòmics i aranzelaris és molt notable, agafant sobretot Manuel un
gran protagonisme com a orador parlamentari en aquesta mena d’afers (recordem també la
seva memòria de 1883 a la Reial Acadèmia de Ciències Morals i Polítiques: Política
comercial de España). Ambdós utilitzen en el seu discurs argumentacions de línia clarament
proteccionista. Manuel, en el debat al Senat sobre el tractat de comerç amb França i en
resposta a Ruíz Gómez, al·ludeix novament a la línia del PLC: voy, Sr. Ruíz Gómez, por el
camino que también creo es seguido por el partido conservador, que lleva al planteamiento
de un sistema no exageradamente, pero sí enérgicamente protector 

105.

La professió de fe proteccionista de Romero Robledo és més coneguda a partir de la
segona meitat dels vuitanta, quan ell i el general López Domínguez creen el PLR, que es
declara proteccionista106. Als anys aquí estudiats, però, Romero ja declara en el Congrés
l’adscripció del PLC a aquest corrent. En resposta a una pregunta directa de López

                                                     
  103. DSC, legislatura de 1878, 17-5-1878, núm. 64, p.1651.
  104. DSC, legislatura de 1884-85, 2-3-1885, núm. 100, p.2576.
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  106. Veure SERRANO SANZ: El viraje ... , p.133.
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Puigcerver feta en el transcurs del debat sobre el tractat de comerç amb França, afirma: Pero
hacía más S.S.: preguntaba a esta minoría si es proteccionista. ¿Qué quiere S.S. que yo
conteste? He dicho en mi discurso, y no explano más la idea porque otros han de hablar
después de yo, he dicho en mi discurso que yo considero el libre-cambio un ideal o un
absurdo: el hombre que ha definido de esta manera el libre-cambio, me parece que ha
contestado previamente a aquella pregunta107.

Qui pren la paraula després de Romero és Cánovas, ara com a cap de l’oposició, que fa
una declaració solemne al Congrés sobre la filiació proteccionista del PLC:

Con efecto, al preguntar el Sr. Puigcerver concretamente a la minoría conservadora si era o no
proteccionista, díjele, primero con la cabeza, y después con un monosílabo, que sí; que éramos con efecto
proteccionistas. ¿Se admiraba de esto por ventura el señor Puigcerver?
(...)

Pues bien; sobre este punto, lo primero que tengo que observar es que nosotros en verdad
colectivamente somos proteccionistas.

Pero, en fin, aun cuando haya personas que estén conformes con un partido en todo menos en la
cuestión económica, o en cualquier otra cuestión, todos los partidos, como las grandes personalidades
políticas, deben tener su credo político; y el credo del partido conservador es la protección a los productos
nacionales, en lo cual está, después de todo, conforme, como he dicho, no ya solamente con aquellos
Gobiernos como el de los Estados Unidos, cuya prosperidad depende en este instante de la doctrina
proteccionista, sino más o menos con todos los Gobiernos de Europa y del mundo civilizado, ninguno de los
cuales ha renunciado totalmente a la protección, ni Inglaterra misma, cualesquiera que sean los pretextos que
se aleguen, así en la cuestión de las cervezas como en la de las carnes vivas de América, y en algunas otras
cuestiones108.

De fet, Cánovas ja havia manifestat la seva inclinació cap solucions proteccionistes en un
banquet dels conservadors catalans, fet a Barcelona l’octubre de 1879109. Però on la seva
adscripció al proteccionisme pren una definició més acurada, és en el seu discurs d’obertura
de les càtedres com a president de l’AM del 6 novembre de 1882, amb el tema El concepto
de nación110. En aquest discurs, àmpliament celebrat des de les files del proteccionisme
català, Cánovas va desgranant molts dels conceptes que feia temps venien argumentant les
corporacions industrials (i que veurem amb més deteniment al capítol tercer): legitimitat de la
defensa de la producció nacional davant de la competència exterior, sentit de nació aplicat a
l’economia política, afavoriment del comerç interior i sentit de la mútua solidaritat dels sectors
econòmics nacionals. La idea que convé ressaltar més especialment d’aquest discurs, és
aquest sentit de nacionalisme econòmic: la nació com a associació de productors mútuament
solidaris entre ells i units davant de l’allau de productes estrangers:

Comenzaré por asentar que, si indudable es que no está puesto en razón el que un hombre por
enriquecer a otro se empobrezca voluntariamente, o procure remediar a otra familia descuidando la suya
propia, no menos cierto, que también carecería de razón el que una nación dejara de mirar por si antes que
por otra, y que no procurase, ante todo, vivir, y luego prosperar más que ninguna en la suprema sociedad que
todas juntas forman. Tras esto debo advertir que, además de las otras cosas dichas, es para mí la nación una
vasta sociedad agrícola y mercantil, y hasta una sociedad cooperativa. De aquí el que piense yo y muchos
piensen que, sin renunciar nunca en absoluto a competir con las demás, asistiendo a la universal concurrencia
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Antonio: “Ideas sobre el libre-cambio y la economía política en general a propósito de un tratado de comercio. Discusión
parlamentaria, sesión del 22 de Abril de 1882”. A Problemas contemporáneos, 1884, omo 2, p.475-504. Veure també
COMELLAS, José Luís: Cánovas del Castillo, octubre 1997, p.267-268.
  109. CÁNOVAS DEL CASTILLO, Antonio: Discurso pronunciado por el Excmo. Sr. D. ... en el banquete que los representantes
de las clases conservadoras de Barcelona le dieron la noche del 19 de octubre de 1879, 1879.
  110. Per al discurs de Cánovas a l’Ateneo de Madrid, veure FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor: Cánovas. Su vida y su política.
2ª ed., 1972, p.352-353; DARDÉ, Carlos: “Cánovas y el nacionalismo español”, 1994, p.211 i ss. Per a reproduccions del
discurs, veure Fomento de la Producción Española, núm. 322, 15-11-1882, p.74-90; El Eco de la Producción, núm. 55, 16-11-
1882, p.367-377; Centro Industrial de Cataluña, núm. 20 (de 1882), 18-11-1882, p.392-398.
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mercantil con el producto de su trabajo, puede y debe antes toda nación prestarse a si misma, y realizar en su
seno cuantos recíprocos servicios sean posibles. De aquí el que algunos pensemos igualmente que no es
ilegítimo el propósito de dejar de consumir productos extranjeros, hasta donde factible sea, prefiriendo los
propios, por más que resulten menos finos y menos bellos. De aquí asimismo el que nunca falte quien alabe a
las naciones que a todo anteponen su alianza y comunión mutua, mientras esta unión les permite acumular
fuerzas para emprender y sustentar una verdadera lucha económica con las naciones rivales. De aquí, por
último, que con evidente utilidad se sustraigan a la ley universal de los mercados, así en el trabajo como en la
producción, dichas naciones, como los Estados Unidos en estos últimos tiempos, no obstante su vivo espíritu
liberal, y bajo otros principios, pero no con menos persistencia, el triunfante imperio alemán111.

Admet una solució lliurecanvista per a nacions ja desenvolupades, però la rebutja per a
les que es troben en inferioritat de condicions. Per a Cánovas, la lliure competència entre
forces desiguals no porta la més feble a l’estímul de la competència, sinó al seu ensorrament
davant d’una superioritat aclaparadora de la més forta. D’aquí en dedueix que la primera
condició d’una nació ha de ser vetllar pels seus propis interessos, en unes frases que
obtenen un ampli ressò:

Por todo lo cual, señores, pienso y repito, que lo primero que las naciones tienen que hacer es vivir:
pobres o ricas, con magnificencias o con privaciones, modestas u orgullosas, según los casos; pero vivir a
toda costa. Y vivan, si preciso es, mudas, retiradas, en reposo, no de otro modo que los enfermos viven, o
viven los convalecientes, de ordinario, hasta que el pleno restablecimiento de su salud les consiente desafiar
el frío, la lluvia, el hielo, todas las duras impresiones, en fin, que al aire libre se experimentan. Dichoso el
individuo, dichosa la nación que siempre puedan así vivir, cual viven los robustos y sanos, disfrutando,
realizando la vida por entero. No injurio al libre cambio, en verdad, comparándole con el aire frío, pero tónico
que en los buenos días de sol nos regocija y alienta durante los inviernos de estas altas planicies castellanas.
Menos todavía lo maltrato al decir que la posibilidad de sufrirlo es señal cierta de que una nación está al nivel
común en la sociedad de las naciones; de que hay ya en ella los capitales, los ferro-carriles, los canales, la
irrigación natural o artificial, los puertos, las escuelas, todo cuanto en resumen, necesita para que sus
condiciones de cambio y de competencia sean iguales o siquiera parecidas a las de las otras en general. No
le podrá a una tal nación acontecer que la masa de sus habitantes, cansada de inútil lucha, se dé por vencida,
como lo está sin duda la de ciertos países, no europeos, y poco a poco abandone su propio trabajo para vivir
del extraño; pagando lo que compra, primero, con los insuficientes productos que le quedan y sus cortos
ahorros pasados; después, con la enajenación sucesiva del capital nacional, de sus minas, de sus interiores
comunicaciones, del aprovechamiento de sus ríos y costas; con la cesión, por último, de cuantos dones
originariamente obtuvo de la Providencia, hasta venir a una especie de pauperismo colectivo, muy semejante
al individual.

Interessa igualment destacar que en la visió del govern que té Cánovas, no hi ha cabuda
per a aquell laissez faire laissez passer dels lliurecanvistes: per a ell, és necessari que l’Estat
intervingui i que ho faci en un sentit molt concret de protecció als interessos nacionals. En la
intervenció al Congrés esmentada més amunt, ho planteja clarament:

Somos, pues, proteccionistas en el sentido de querer ante todo tener Nación, en el sentido de querer
ante todo que los consumidores protejan a los productores y los productores a los consumidores; somos
proteccionistas en el sentido de rehusar a la economía política lo que por tanto tiempo ha pretendido, esto es,
convertir la historia y el estado de la sociedad humana en la lucha por la vida, como ha querido hasta aquí de
una manera deliberada o indeliberada la antigua teoría económica. La libre concurrencia está modificándose,
y se modificará más todavía por la moral y por el derecho, y el Estado interviene con justo título para impedir
todo acto inmoral, aunque sea favorable a la producción; y el estado interviene para impedir todo acto anti-
jurídico, aunque pueda enriquecer a las Naciones; para eso interviene todos los días, considerando que en la
libre concurrencia lo que lucha no es sólo la materia, no son únicamente las máquinas; es la vida, y la vida
con la razón y el sentimiento que la informan no puede quedar expuesta en la materialidad de la lucha por la
vida como entre los seres que carecen de razón112.

                                                     
  111. Fomento de la Producción Española, núm. 322, 15-11-1882, “Discurso del Sr. Cánovas del Castillo leído en el Ateneo de
Madrid” (p.74-90).
  112. DSC, legislatura de 1881-82, 22-4-1882, núm. 110, p.3012.
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2.2.7. Suspensió de la base 5ena de l’aranzel de 1869, el 1875.

Com ja hem vist a l’apartat dedicat a les actituds dels sectors burgesos catalans davant la
Restauració, una de les seves demandes més immediates en produir-se el canvi de règim,
era la derogació de la base 5ena de l’apèndix C de la llei de pressupostos d'1-7-1869, que
preveia per al juny de 1875 l’aplicació d’un dels terminis previstos per a les rebaixes
esglaonades de taxes. El Govern Cánovas accedeix a la no aplicació d’aquesta rebaixa,
adoptant la fórmula de la suspensió temporal.

El RD de 17-6-1875113, essent ministre d’Hisenda Pedro de Salaverría, preveia la
suspensió de l’aplicació de la base 5ena atenent la situació d’inestabilitat política dels darrers
anys, que hauria impedit que la indústria s’adaptés al canvi de taxes, tal com preveia la llei
de 1869. El mateix RD deixava en mans de les futures Corts la facultat de decidir l’aplicació o
no de la base 5ena, amb la idea que transcorregut un temps després de finalitzada la guerra
carlina, que en aquells moments encara es mantenia, es pogués dur a la pràctica aquesta
aplicació114. Un dels treballs de les primeres Corts de la Restauració, fou la llei de 17-7-1876,
declarant com a lleis del Regne els reials decrets promulgats anteriorment des del Ministeri
d’Hisenda, entre els que es trobava el de suspensió de la base 5ena. No obstant, no és fins
el 1881, amb el ministre d’Hisenda liberal Juan Francisco Camacho, que no es reprèn aquest
afer.

Interessa aquí veure dues coses: per què el 1875 s’adopta la fórmula de la suspensió i no
de la derogació, com demanaven les corporacions industrials catalanes, i per què,
posteriorment, els governs conservadors tampoc no es decideixen a la seva aplicació.

En el primer cas, sembla clar que el Govern conservador de 1875 va considerar que no
estava facultat per derogar amb un reial decret una llei aprovada per les Corts, i que el que
era procedent era aplicar sols una suspensió i deixar per a unes futures Corts la facultat de la
derogació definitiva o de l’aplicació dels terminis previstos. Aquesta és la versió que ens en
donen, anys més tard, alguns dels personatges conservadors entesos en temes aranzelaris.
Tant per al comte de Toreno com per al vescomte de Campo-Grande, en sengles
intervencions a Congrés i Senat el 1882, afirmen que aquesta hauria estat la motivació del
Govern de 1875115.

Pel que fa al segon, segueixo la interpretació de Serrano Sanz, de rebutjar una
intencionalitat proteccionista en el Govern i d’acceptar més aviat una intencionalitat fiscal i
d’afavoriment dels acords comercials: el conjunto de la normativa arancelaria, tal como

                                                     
  113. Com a col·leccions legislatives generals per al període analitzat, cal esmentar: Boletín de la Revista General de
Legislación y Jurisprudencia. Periódico oficial del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, toms 46-75 (gener 1875/desembre
1885); Boletín Jurídico-Administrativo del Diccionario de la Administración Española, que ha publicado D. Marcelo Martínez
Alcubilla, a partir de 1878, Boletín Jurídico-Administrativo, apéndice al Diccionario de la Administración Española, peninsular y
ultramarina, por D. Marcelo Martínez Alcubilla, Anuario de: 1876-1885; Colección legislativa de España (Continuación de la
colección de decretos), toms 114-136 (1875-1886); Gaceta de Madrid (gener 1875/desembre 1886); Repertorio de legislación.
Publicado por la Revista de los Tribunales, 2ª época, toms 5-9 (1882-1886). Per a la legislació referent a la creació i evolució
d’organismes oficials, és útil la Guía Oficial de España. Als apartats següents, veurem les col·leccions legislatives específiques
de cada segment de la política econòmica del període.
  114. Per a la suspensió de la base 5ena de 1869, feta el 1875, i la política aranzelària del primer tram de la Restauració, veure
CABALLERO, Toribio T.: Las aduanas españolas. Ensayo histórico sobre el origen y vicisitudes por las que ha atravesado la
renta de aduanas en España desde los tiempos más remotos hasta nuestros días por D. ... oficial del cuerpo pericial de
aduanas, 1882, especialment el capítol XIX: “Desde la Restauración hasta fin de 1880”, p.165-175; PANDO Y VALLE, Jesús:
Regeneración económica. Croquis de un libro para el pueblo, 1897; “Cartas de Flores de Lemus al ministro de Hacienda García
Alix”, (1976). Per al text sencer del RD de suspensió, veure GARCÍA-NIETO; DONEZAR: Restauración ..., p.87-88.
  115. DSC, legislatura de 1881-82, 20-4-1882, núm. 108, p.2867, intervenció del comte de Toreno al Congrés dels diputats
durant el debat parlamentari del tractat de comerç amb França; DSS, legislatura de 1881-82, 20-6-1882, núm. 121, p.2482 i ss.,
intervenció del vescomte de Campo-Grande al Senat durant el debat parlamentari de rstitució de la base 5ena.
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queda con los retoques de 1877, les está dando los resultados que desean: aumento de la
recaudación de Aduanas, desaparición del contrabando y desarrollo de la exportación a
través de los convenios con otros países116.

De la mateixa manera, en el fet que el nou Govern liberal de 1881 es plantegi la restitució
de la base 5ena, caldria veure una tendència més acusada cap a solucions lliurecanvistes
que en els gabinets conservadors. De fet, la tramitació parlamentària del projecte de llei
corresponent, queda aturada en espera que les Corts aprovin el tractat de comerç amb
França; però, mentre el Govern francès havia realitzat una reforma aranzelària pujant taxes,
en sintonia amb les polítiques aranzelàries de diversos països europeus, l’espanyol es
preparava per a una baixada general.

2.2.8. Acords comercials fins la reforma aranzelària de 1877.

En aquests primers anys de la Restauració, el Govern conservador signa i/o aprova
diversos acords comercials: Bèlgica (5-6-1875, llei de 12-6-1876), Itàlia (declaracions de 23-
6-1875 i 7-7-1875), Àustria-Hongria (protocol de 17-6-1875), Rússia117 (23-2-1876, llei de 23-
12-1876), Portugal (20-12-1872, no aprovat per les Corts fins desembre de 1876; és la llei de
18-12-1876) i Grècia (21-8-1875; no és llei fins el 31-8-1878). De tots ells, el més remarcable,
per la seva relació amb l’aranzel espanyol, és el primer.

El moviment comercial amb Bèlgica es trobava lluny de l’existent amb França i Gran
Bretanya. La importància d’aquest tractat, però, radicava en el fet que la reforma aranzelària
de 1869 havia quedat lligada, pels acords comercials de 1870, amb tres països, Itàlia,
Bèlgica i Àustria, de tal manera que tots tres incorporaven al seu articulat una clàusula de
compromís per part espanyola d’aplicar la rebaixa de taxes prevista a la base 5ena per a
1875. Tots tres tractats concloïen l’1-7-1875 i el Govern espanyol tenia la facultat d’anul·lar
els seus efectes vinculants si anunciava amb un any d’anterioritat la seva intenció de
deslliurar-se’n. El Govern de 1874 no va donar aquest pas i, per tant, en la data assenyalada,
calia renovar els tractats i aplicar les rebaixes previstes a la base 5ena.

En accedir el Govern presidit per Cánovas al poder a finals de 1874, tenia al damunt de la
taula l’aplicació de la base 5ena i la renovació d’aquests tres tractats, junt amb una persistent
demanda de les corporacions industrials catalanes de derogar la primera i de no renovar els
segons. La solució que el Govern adopta en el tema de la base 5ena, és el reial decret de
suspensió que hem vist més amunt; en el cas dels tres tractats pendents, enceta converses
diplomàtiques amb tots tres països per aconseguir paralitzar o, si més no, posposar, el
compromís de rebaixa aranzelària.

Manuel Silvela, en el seu lloc de director d’Afers Comercials i Consulars del Ministeri
d’Estat el 1877, es refereix en carta al FPE a aquestes negociacions118. Segons Silvela, la
voluntat del Govern conservador hauria estat deslliurar-se d’aquest compromís per la via
prevista als propis tractats, és a dir, la denúncia amb un any d’anticipació, però en el moment

                                                     
  116. SERRANO SANZ: El viraje ..., p.11.
  117. Hi ha una edició en fullet: Tratado de comercio y navegación entre España y Rusia, firmado en un solo texto francés en
San Petersburgo el día 23/11 de febrero de 1876, s/a. La diferència de data, es deu a la diferència de calendaris entre l’estat
espanyol (gregorià) i Rússia (julià).
  118. Arxiu del FTN (AFTN), sèrie varis: “Papers de l’antic arxiu que es troben al dipòsit de llibres”, lligall núm. 4,
“Comunicaciones Fomento de la Producción Española 1877”. Carta de Manuel Silvela, director d’Afers Comercials i Consulars
del Ministeri d’Estat, datada el 2-5-1877, i adreçada al FPE, en resposta a l’exposició d’aquest de 5-2-1877, en la que es
demanava la denúncia de diversos tractats de comerç, per poder passar a una reforma aranzelària.
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del seu accés al poder, aquest termini ja havia quedat enrera feia mesos. En no ser possible
aquesta solució, va negociar amb tots tres països la no aplicació de la rebaixa. Com a
resultat d’aquestes converses, Itàlia va renunciar a exigir al Govern espanyol l’aplicació dels
seus compromisos, mentre que amb Bèlgica i Àustria es va adoptar una fórmula de
renegociació dels tractats que caducaven l’1-7-1875, amb una pròrroga per deu anys, durant
els quals no calia aplicar la rebaixa.

Amb Bèlgica se signa el tractat de comerç de 5-6-1875, que no es presenta a les Corts
per a la seva aprovació fins l’abril següent, ja que aquestes no tornen a obrir les seves
sessions fins el febrer de 1876. En el seu articulat, Bèlgica admet una pròrroga en l’aplicació
de la rebaixa que no excedirà l’1-7-1885, és a dir, just deu anys després de finalitzat el tractat
de 1870, quedant les condicions entre ambdós països com fins aquell moment. No obstant,
el seu article tercer deixa clar que l’aranzel espanyol continua, de fet, lligat: Si España hiciese
uso antes de la expiración del nuevo plazo fijado para la reforma de los derechos de aduanas
de la facultad de denunciar el tratado, dicha reforma tendrá efecto desde el mismo día de la
denuncia 

119. A l’articulat s’assegura també una durada a la situació que es creï quan s’apliqui
la rebaixa igual a la que ara es deixa en suspens.

Per a Fernando Calderón Collantes, ministre d’Estat i autor del tractat, la importància
d’aquest es troba en el fet que, si no s’aplica, Bèlgica pot reclamar el compliment de les
obligacions expressades a l’anterior i, conseqüentment, la rebaixa de l’aranzel espanyol120.

2.2.9. L’aranzel de doble columna de 1877 i la política d’acords comercials.

La llei d’11-7-1877, de pressupostos generals de l’Estat per a 1878-79, obra del ministre
d’Hisenda José García Barzanallana, introduïa importants modificacions en l’aranzel,
desenvolupades en el RD de 17-7-1877, ja obra del seu successor en la cartera d’Hisenda, el
marquès d’Orovio. Aquestes modificacions, tot i venir a través d’una llei de pressupostos i no
d’una llei específica, constitueixen una veritable reforma aranzelària completa, vigent a partir
de l’1-8-1877, la característica més significativa de la qual és la introducció del sistema de
doble columna, orientat clarament cap a la celebració d’acords comercials.

Com ja hem tingut ocasió de veure a l’apartat dedicat a l’aranzel en la política econòmica,
el sistema de doble columna dividia els altres països entre els que no tenien cap acord
comercial amb l’estat espanyol (tracte de nació no convinguda) i els que sí en tenien (tracte
de la nació més afavorida). En el primer cas, s’aplicava la primera columna, amb unes taxes
duaneres altes, mentre que al segon, la segona columna (taxa convencional), amb unes
taxes més reduïdes. La finalitat d’aquest sistema de doble columna, era estimular els altres
països a establir tractats comercials, per fruir de la segona columna i, a canvi, negociar amb
ells avantatges per a les exportacions espanyoles.

El sistema de doble columna es venia aplicant a Europa des de mitjans de segle, sempre
vinculat als tractats de comerç. Com assenyala Serrano Sanz, però, mentre en aquests
casos la formació de la segona columna era més aviat la suma de totes les rebaixes
concedides a altres països, que automàticament s’aplicava a tots els altres que ja tenien el
tracte de la nació més afavorida, en el cas espanyol, es crea una segona columna que

                                                     
  119. DSS, legislatura de 1876-77 [DSS: 1876], 3-4-1876, ap. 1r al núm. 26, projecte de llei presentat al Senat pel ministre
d'Estat (Fernando Calderón Collantes). Veure també Fomento de la Producción Nacional, 22-4-1876, núm. 302, article “El
tratado de comercio con Bélgica” (p.260-262).
  120. DSC, legislatura de 1876-77, 30-5-1876, núm. 72, p.1816, debat al Congrés sobre el tractat de comerç amb Bèlgica.
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s’ofereix en bloc als països que volguessin establir un acord comercial121. La resta d’aranzels
de la Restauració (1882, 1891, 1906, 1922) partiran d’aquesta base. A mesura que passen
els anys, la diferència entre la primera i la segona columna es farà més gran, per acabar
d’engrescar els països indecisos. Significativament, però, mentre als aranzels de 1877 i 1882
aquesta diferència s’aconseguia rebaixant la segona, a partir de 1891 es fa pujant la primera,
i també, una mica, la segona.

A l’aranzel de 1869, els drets duaners eren ad valorem, és a dir, un percentatge dels
preus dels productes. Per facilitar els tràmits de les oficines duaneres, aquestes taxes es
convertiren en un tant fix per unitat de pes, mesura o compte. Aquesta conversió, requeria
establir uns preus, dits valoracions, que expressessin l’evolució dels preus de les
mercaderies a les fronteres. Sobre aquestes valoracions s’establia el percentatge duaner
legal i, així, s’obtenia el tant fix. Es preveia elaborar un llistat anual de valoracions per
adequar les taxes a les fluctuacions dels preus de les mercaderies. Si no es revisés
anyalment, els canvis dels preus marcarien, consegüentment, índexs superiors o inferiors,
segons els casos, als previstos legalment.

Les valoracions eren calculades per la JCAV. Cal tenir en compte, no obstant, que fins
1877 no s’havia aplicat encara cap rectificació, mantenint-se vigents els preus de 1869. El
1877, la JCAV calcula que són 101 partides de les 287 que tenia l’aranzel les que mantenien
preus per sobre del que els tocava, atesa l’evolució dels preus. Aquestes 101 partides es
rebaixen totes i es crea amb el seu resultat la segona columna de l’aranzel.

Les rebaixes efectuades en aquestes 101 partides, varen afectar sobretot els metalls en
brut i elaborats i els tèxtils. Les manufactures de cotó passen d’un gravamen del 54% al 38%.
Les de llana, d’un 37’21% a un 23’26%. En aquest darrer cas, i degut a les protestes dels
fabricants, es crea una comissió especial encarregada d’estudiar les valoracions dels teixits
de llana, que veurem tot seguit.

Als nous tractats de comerç negociats a partir d’aquí, en alguns casos s’arriba a rebaixes
més enllà de la segona columna, aplicables sols als països amb els que es negocia.

Existia també un aranzel d’exportació, que afectava sols 5 partides, entre les que caldria
destacar els suros sense elaborar de Girona. El seu nivell es mantindrà estacionari durant
aquests anys i representarà una part mínima dels ingressos per renda de duanes.

Igualment, hi ha mercaderies que es declaren lliures i unes poques que es declaren de
prohibida importació (armes de guerra, objectes religiosos, el tabac, per estar en estanc, i
objectes que poguessin ofendre la moral). Un altre tipus de mercaderies es veuen sotmeses
a taxes especials, superiors o inferiors a la normal, atenent a la seva situació geogràfica
(Canàries, possessions nordafricanes, possessions d’Ultramar) o a les seves característiques
(sobretot el material ferroviari).

Un cop entra en vigor el nou aranzel, queden en una situació aranzelària diferencial Gran
Bretanya i els Estats Units, ja que no tenien cap acord comercial amb l’estat espanyol i, per
tant, les seves mercaderies havien de pagar per la primera columna de l’aranzel. França
quedava provisionalment també en aquesta situació, però existien ja negociacions per a la
signatura d’un conveni comercial.

                                                     
  121. SERRANO SANZ: El viraje ..., p.27.



El rerefons econòmic de l’activitat dels parlamentaris catalans (1876-1885)

138

La mateixa llei de pressupostos introdueix també alguns drets extraordinaris i transitoris a
la importació, però també a l’exportació de mercaderies. Tant Tallada122 com Serrano Sanz123

assenyalen el caràcter purament hisendístic d’aquests drets, visió corroborada pel propi autor
de la reforma, García Barzanallana, en una posterior intervenció al Congrés: Creí que el
pago imprescindible de las obligaciones generales del Estado a que estábamos
comprometidos y en la necesidad de formar un presupuesto verdad, en el que estuviesen
completamente nivelados con los gastos los ingresos, exigían toda clase de sacrificios,
exigían que recargáramos algunos impuestos más aún de lo que estaban recargados 

124.

2.2.10. La informació especial aranzelària sobre indústria llanera i marina mercant.

Hi haurà dos sectors que es consideraran especialment perjudicats per la reforma
aranzelària de 1877: la indústria tèxtil llanera i la marina mercant. Com a resultat dels seus
treballs de pressió sobre el Govern, els representants d’aquests sectors obtenen el RD de 8-
9-1878, corresponent al Ministeri d’Hisenda, l’anomenat decreto de Riofrío, pel lloc on es
trobava el monarca en aquells moments que establia la creació d’una comissió especial
aranzelària, encarregada de convocar dues informacions públiques sobre els efectes de la
reforma sobre els dos sectors esmentats. La primera informació, plantejava un interrogatori
sobre les conseqüències que havia produït en el seu moment la supressió del dret diferencial
de bandera, i mesures que caldria adoptar per al foment de la marina mercant. La segona,
sobre les valoracions i classificacions dels teixits de llana i les seves barreges i rectificacions
que s’hi podrien fer.

La lentitud va ser la característica d’aquesta informació. La comissió especial aranzelària
va obrir primer una informació escrita, amb un termini d’admissió d’informes fins el gener de
1879 i prorrogat fins el març, i després una informació oral, que no es va encetar fins el
novembre següent. Fins el maig de 1880, la comissió especial no va remetre a la JCAV
l’expedient de la informació per què aquesta l’estudiés i emetés dictamen, però fins el
desembre els vocals ponents no van començar a treballar en el tema. Els successius
ajornaments de sessions de treball varen fer que el canvi de govern de febrer de 1881
sorprengués la JCAV amb els treballs encara inacabats. El nou ministre d’Hisenda,
Camacho, es va trobar l’afer al damunt de la taula en el moment de prendre possessió del
seu càrrec. En la seva memòria sobre aquest període, Camacho explica que els treballs
varen estar enllestits durant 1881125, però que no va alterar les corresponents partides de
l’aranzel degut a la proximitat del tractat de comerç amb França i al fet que aviat s’havia de
reformar tot l’aranzel com a efecte de la restitució de la base 5ena.

                                                     
  122. TALLADA: “La política comercial ...”, 1943, p.65.
  123. SERRANO SANZ: “La política ...”.
  124. DSS, legislatura de 1878, 18-7-1878, núm. 72, p.1516, intervenció de José García Barzanallana al debat al Senat sobre el
tractat de comerç amb Bèlgica de 1878.
  125. Sobre els treballs de la comissió especial aranzelària, veure CONSEJO SUPERIOR DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y
COMERCIO: Comisión especial encargada de emitir dictamen acerca del interrogatorio sobre industria lanera, 10 de Febrero de
1879; COMISIÓN ESPECIAL ARANCELARIA: Información sobre las consecuencias que ha producido la supresión del derecho
diferencial de bandera y sobre las valoraciones y clasificaciones de los tejidos de lana, formada con arreglo a los artículos 20 y
29 de la ley de Presupuestos del año de 1878-79, por la ... creada por Real Decreto de 8 de Septiembre de 1878. Tomo 1:
“Derecho diferencial de bandera”, 1880; Tomo 2: “Valoraciones y clasificaciones de los tejidos de lana”, 1879; Tomo 3:
“Industrias lanera y naviera. Discusión y aprobación de los dictámenes”, 1883; per a la memòria de Camacho, veure
CAMACHO: Memoria ..., p.223 i ss.
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2.2.11. Acords comercials entre les dues reformes aranzelàries de 1877 i 1882.

2.2.11.1. El tractat de comerç amb França de 1877.

Després de l’entrada en vigor de l’aranzel de doble columna de 1877, s’activa la política
d’acords comercials amb altres països. Entre els primers negociats, en destaca per la
importància del seu volum comercial el signat amb França el 8-12-1877 (llei de 24-3-1878).
En la seva negociació intervenen alguns dels polítics conservadors que hem vist fins aquí
interessant-se en els afers aranzelaris: el vescomte de Campo-Grande com a director
general d’Afers Comercials i Consulars, Manuel Silvela com a ministre d’Estat, el marquès
d’Orovio com a ministre d’Hisenda, el comte de Toreno com a ministre de Foment i el
marquès de Molins com a ambaixador a París.

Segons el comte de Toreno126, els negociadors espanyols tenien les següents
instruccions: rebutjar la inclusió de taxes annexes, establir la clàusula de la nació més
afavorida per a ambdós països, equiparar els drets dels vins espanyols a la seva entrada a
França als d’Itàlia i Portugal, incloent la retirada de l’escala alcohòlica, i autoritzar la signatura
d’un tractat de comerç en el futur, però sense taxes annexes. Aquesta insistència en refusar
les taxes annexes, contrasta amb la política seguida pel nou Govern liberal a partir de 1881.
El ministre Camacho, a la memòria esmentada anteriorment, explica com a partir d’octubre
de 1881, el Govern renegocia els acords comercials vigents per tal d’incloure-hi taxes
annexes127.

L’altre aspecte a destacar en aquest conveni, com és habitual, és la clara aposta del
Govern espanyol per afavorir les exportacions de vins i superar els obstacles duaners
existents, tals com l’escala alcohòlica, en aquest cas, aprofitant la conjuntura de la
disminució de la producció francesa de vins provocada per la fil·loxera.

Aquest conveni es va signar per a un període de dos anys, però va ser prorrogat diversos
cops abans de la signatura del tractat de 1882, que preveia una durada de deu anys:
declaracions de 28-1-1880, 27-10-1881 i 6-2-1882.

2.2.11.2. El tractat de comerç amb Bèlgica de 1878.

Com ja hem tingut ocasió de veure a les planes precedents, la suspensió de la base 5ena
feta el 1875 afectava els tres països amb els que existien acords comercials: Itàlia, Àustria i
Bèlgica. Mentre amb el primer es va obtenir un acord que rescindia l’obligació contreta el
1869, amb els altres dos es va acordar una nova moratòria per 10 anys. El tractat amb
Bèlgica de 5-6-1875 donava forma legal a aquesta moratòria. Ara bé, la reforma aranzelària
de 1877 i els drets extraordinaris i transitoris que l’acompanyaven, entraven en contradicció
amb les clàusules del tractat que des de 1870 venia lligant l’aranzel espanyol. Ambdós
governs obren negociacions des de l’entrada en vigor de la reforma, a partir de l’oposició del
belga a tot increment de drets aranzelaris espanyols. Les demandes del Govern belga i la
dependència de l’aranzel espanyol a les clàusules d’aquest tractat, motiven que Félix
Berdugo, un dels diputats del nucli proteccionista de Bosch i Labrús, que consum el primer
torn contra la totalitat al debat al Congrés sobre el tractat, exclami: El tratado con Bélgica ha
sido siempre el caballo de batalla, ha sido siempre la cuestión importante ante la cual se han
                                                     
  126. DSC, legislatura de 1881-82, 20-4-1882, núm. 108, p.2865-2904, intervenció del comte de Toreno al Congrés dels
diputats durant el debat sobre el tractat de comerç amb França de 1882.
  127. CAMACHO: Memoria ..., p.280.
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estrellado todas las reformas que en este Congreso se han querido acometer sobre la
legislación aduanera128.

Les demandes del Govern belga es concreten en la devolució dels imports cobrats als
productes procedents del seu país, per efecte dels impostos extraordinaris i per la reforma de
l’aranzel resultant de la modificació de les valoracions i classificacions, més l’abolició
immediata d’uns i altres. Per la seva banda, el Govern espanyol tenia com a objectiu
alliberar-se dels compromisos aranzelaris pendents. Com a resultat de les negociacions, se
signa el nou tractat de comerç de 4-5-1878 (llei de 21-7-1878), que estableix la desaparició
del compromís aranzelari establert al tractat de 1870 i prorrogat al conveni de 1875, a canvi
que el Govern espanyol atorgui al belga una indemnització de 125.000 pessetes (751,27
euros). S’atorga a Bèlgica la supressió dels drets extraordinaris i transitoris de la tercera
casella de l’aranzel vigent, llevat dels petrolis i altres olis. Es conserven les clàusules dels
acords precedents que ambdues parts consideren mútuament beneficiosos. S’estableix una
durada de 6 anys i el compromís per part espanyola de no augmentar els drets d’exportació
dels minerals mentre duri el tractat. Per la seva banda, el Govern belga assegura a
l’espanyol l’estabilitat en 6 partides del seu aranzel, destacant el paper d’escriure.

2.2.11.3. El tractat de comerç amb França de 1882.

Sens dubte, aquest tractat, junt amb el modus vivendi amb Gran Bretanya de 1885,
constitueix l’esdeveniment més remarcable en la política d’acords comercials d’aquests anys.

Com ja s’ha assenyalat anteriorment, el conveni de 1877, que tenia una durada de dos
anys, havia estat prorrogat diverses ocasions, a l’espera de la negociació d’un tractat
definitiu, previst al propi conveni. Abans de la signatura del tractat de 1882, el Govern francès
procedeix a una reforma aranzelària completa amb un increment de les seves taxes; el
Govern espanyol, per la seva banda, tenia preparada la seva pròpia reforma aranzelària, és
a dir, la restitució de la base 5ena de l’aranzel de 1869 suspesa el 1875, però en un sentit de
rebaixa de taxes. Ambdues reformes marquen les negociacions, iniciades l’agost de 1881, en
el sentit que el punt de sortida, és a dir la base negociadora, ha quedat modificada respecte
el conveni de 1877: per part francesa, perquè els drets del seu nou aranzel general són
superiors als de 1877 i representen una base negociadora més alta, i per part espanyola,
perquè tot i posposar la reforma fins després de la signatura del tractat, queda ben palesa la
intenció del Govern de procedir a una rebaixa aranzelària general, quedant la base
negociadora més baixa que el 1877.

El ministre d’Hisenda, Camacho, al·ludeix en la seva memòria als objectius del seu
Govern en aquestes negociacions: conservació dels drets per als productes espanyols
aconseguits als anteriors convenis de 1865 i 1877, establiment de noves rebaixes per als
productes de més gran exportació espanyola, consolidació d’aquestes rebaixes a través de
taxes annexes i fixació d’un termini de llarga durada129. Les negociacions, més dures que les
de 1877, es varen allargar fins el febrer de 1882, en part per la difícil conciliació de postures
entre ambdós governs i en part pels canvis ministerials a França. El president de la comissió
negociadora espanyola i al mateix temps de la comissió del Congrés encarregada d’aquest

                                                     
  128. DSC, legislatura de 1878, 9-7-1878, núm. 100, p.2865.
  129. CAMACHO: Memoria ..., p.229. Per a un seguiment detallat d’aquestes negociacions, veure BECKER, Jerónimo:
Relaciones comerciales entre España y Francia por ... del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, Vocal
de la Junta Directiva de la Real Sociedad Geográfica, 1910, cap. IX, p.129-144.
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afer, Salvador Albacete, confessa en la seva intervenció en aquesta cambra, que la part
espanyola no aconsegueix plenament tots els seus objectius, donada la base negociadora
alta francesa. Per a ell, ja sols calia optar entre passar a l’aranzel general francès, amb taxes
més altes, o intentar aconseguir els màxims avantatges: Eran, pues, excelentes los deseos,
pero deseos impracticables, los de alcanzar la prórroga del convenio de 77; y he aquí de una
manera indudable la cuestión, planteada en estos sencillos términos: o venir al régimen de la
tarifa general, o el convenio de 1882; ni más ni menos130.

El resultat és el tractat de comerç de 6-2-1882 (llei d’11-5-1882), fixat amb el sistema de
taxes annexes i amb una durada de deu anys. Anem a veure primer quines partides
d’ambdós aranzels queden afectades pel tractat i, després, quin tractament rep el tema dels
vins, important per a ambdós governs.

Seguint les dades subministrades pel comte de Toreno durant el debat al Congrés del
tractat, l’aranzel francès constaria de 579 partides, de les quals sols en consten 131 a les
taxes annexes al tractat. D’aquestes 131, 62 apareixen com a lliures, sense drets; però
d’aquestes 62, 59 ja ho eren al conveni de 1877 i les altres 3 representaven un moviment
menor; igualment, d’aquestes 62 partides, 54 eren lliures a l’aranzel francès, ja que es
tractava de primeres matèries, que a França l’interessava importar lliures de drets. De les 77
partides restants, 21 paguen igual amb el tractat que amb l'aranzel general francès. Les
restants 56 partides sí tenen rebaixa, però generalment són rebaixes ja atorgades a altres
països, que igualment s’haurien d’aplicar a la part espanyola per la clàusula de la nació més
afavorida. D’aquestes 56 partides, a més, 23 són de teixits, que sols tenen una molt mínima
exportació a França, ja que no poden competir amb la seva producció nacional131.

El comte analitza a continuació l’estadística comercial francesa d’exportacions
espanyoles. En ella hi ha 38 articles espanyols esmentats explícitament, mentre la resta
figuren a l’apartat de “diversos”. D’aquests 38, 24 excedeixen el milió de francs132, mentre els
14 restants, no. Prescindint d’aquests 14, ja que el seu moviment és menor, analitza els
altres 24: 6 no estan compresos nominalment al tractat i 14 sí ho estan, però amb la mateixa
taxa que al nou aranzel general francès; queden, doncs, 4 únics productes d’importància que
hagin sortit beneficiats: vins, taronges, olis i taps de suro.

José García Barzanallana, al Senat, fa la comparació de les taxes franceses no sols
agafant com a punt de referència el nou aranzel general francès, sinó també les taxes del
conveni de 1877, vigent fins aquell moment. El resultat és que si bé les taxes del tractat són
inferiors a les del nou aranzel general francès, són, en canvi, superiors a les vigents al
moment. A més, alguns productes que fins el moment estaven lliures de drets, amb el tractat
passen a estar gravats, mentre que d’altres en surten especialment perjudicats: aviram,
carns, panses, aiguardent i esperits, cordes d’espart, algunes varietats de teixits de cotó

                                                     
  130. DSC, legislatura de 21-4-1882, núm. 109, p.2914.
  131. DSC, legislatura de 20-4-1882, núm. 108, p.2870-2871. Per a un seguiment dels debats parlamentaris, veure PÉREZ DE
GUZMAN, Juan: La discusión parlamentaria de el [sic] tratado de comercio con Francia bajo el punto de vista del trabajo y de la
riqueza nacional, 1882. Per a les intervencions del comte de Toreno durant del debat al Congrés, veure també TORENO, conde
de: Discurso y rectificaciones del Señor ... pronunciados en el Congreso los días 19, 20 y 22 de Abril de 1882, con motivo de la
discusión del tratado de comercio entre España y Francia, firmado en París el 6 de Febrero de 1882, 1882.
  132. Agafant com a referència el gener de 1882, el franc francès equivalia a la pesseta espanyola, mentre que en el moment
d’entrar ambdues monedes a la zona euro, l’1-1-1999, 1 franc equivalia a 25,36 pessetes. Per això, encara que el milió de
francs equivaldria a 152.449,02 euros en termes absoluts (1 euro = 6,55957 francs francesos), si agafem com a base d’aquest
estudi la pesseta i tenim en compte la seva equivalència amb el franc a l’època, estaríem parlant de 6.010,12 euros (1 euro =
166,386 pessetes espanyoles). Per als canvis entre monedes a gener de 1882, veure MARTÍNEZ GARCÍA, Ramón: Sistema
métrico decimal de medidas, pesas y monedas con figuras y tablas completas de reducción por D. ... profesor de la Escuela
Pública Superior de la capital de Puerto-Rico, 1882, p.118.



El rerefons econòmic de l’activitat dels parlamentaris catalans (1876-1885)

142

(segons la densitat del filat; en qualsevol cas, no és una exportació significativa a França).
Segons la conclusió de García Barzanallana, els sectors d’exportació espanyola
suposadament afavorits, si se’ls compara amb les taxes vigents, queden en realitat igual,
amb l’excepció dels vins133.

Pel que fa a l’aranzel espanyol, de les 301 partides que el composaven, 93 queden
compreses a les taxes annexes. Totes elles es rebaixen al límit marcat per la base 5ena, en
la primera de les seves rebaixes previstes, mentre que en 15 les rebaixes van encara més
enllà134. Fent la comparació amb les taxes del conveni de 1877, vigents fins aquell moment,
es pot parlar d’una rebaixa generalitzada. Entre les partides més especialment rebaixades,
trobem els vins, alguns teixits de llana i els teixits de seda.

Una altra característica de les modificacions aranzelàries i del moviment comercial en
general entre ambdues parts, és que mentre la majoria de productes espanyols són
agropecuaris o primeres matèries, els francesos acostumen a ser productes elaborats.

Anem a veure ara el tema dels vins, al que el Govern espanyol havia donat la màxima
prioritat. Si pel conveni de 1877 venien pagant 3’5 francs francesos135 per hectòlitre, amb el
nou tractat es rebaixen a 2 francs, però introduint l’escala alcohòlica que tanto trabajo y
tantos sacrificios nos había costado que desapareciera, segons es lamenta el comte de
Toreno al Congrés136 a raó de 0’30 francs per hectòlitre, per cada grau que excedís els 15º
centissimals, mesurats en l’alcohòmetre de Gay-Lussac.

Teresa Carnero, en el seu treball Expansión vinícola y atraso agrario 1870-1900,
assenyala com les concessions franceses als negociadors espanyols en matèria de vins, a
canvi de les importants concessions que els espanyols feien en el seu aranzel, respondrien,
en realitat a una necessitat del propi sector vitivinícola francès, delmat per la fil·loxera. Tenint
en compte que França tenia assegurat un mercat mundial per als seus vins abans de la
reducció de la seva producció per la fil·loxera, els viticultors francesos van pressionar el seu
Govern per què obtingués bones condicions comercials a la importació de vins d'altres
països, amb tal de reexportar-los, de vegades fins i tot reelaborats, als seus clients habituals i
al propi mercat interior. Carnero creu que el Govern francès tenia poques possibilitats per
assortir la demanda de vins, tant interior com exterior: una era accelerar els empelts i
replantacions de ceps americans, resistents a la plaga, però aquesta opció era cara i això
l’alentia i, a més, els nous ceps havien de trigar encara uns anys a produir a ple rendiment;
una altra, era recórrer a la producció de la seva colònia algeriana, però aquesta, tot i el seu
espectacular creixement, es trobava encara molt per sota de les quantitats necessàries. En
aquest context:

El gobierno francés no tenía en realidad más que una salida: abastecerse de la producción española; importar
las grandes cantidades de vino común o de pasto que se producían en Cataluña, en el País Valenciano o en
la Mancha. Sin embargo, para ello era necesario que los elevados derechos que tenía que pagar la
producción española se equipararan, al menos, a las tarifas que regían para los vinos italianos o portugueses.

                                                     
  133. DSS, legislatura de 1881-82, 6-5-1882, núm. 93, p.1852 i ss.
  134. Segismundo Moret, en la seva intervenció al Congrés amb motiu del debat sosbre restitució de la base 5ena, proposa 297
partides per a l’aranzel espanyol, de les que se n’haurien rebaixat 98 (DSC, legislatura de 1881-82, 1-6-1882, núm. 141,
p.3923). Faig servir les dades de CAMACHO: Memoria ..., p.229; SERRANO SANZ: El viraje ..., p.51; Sobre les rebaixes a
l’aranzel espanyol, veure també ARANA: La liga ..., p.69.
  135. Seguint amb la referència el gener de 1882, mentre que els 3,5 francs equivaldrien a 0,53 euros en termes absoluts,
agafant com a base la pesseta i la seva equivalència amb el franc a l’època, estaríem parlant de 0,02 euros.
  136. DSC, legislatura de 1881-82, núm. 20-4-1882, núm. 108, p.2871.
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Las negociaciones entre ambos gobiernos se iniciarán en 1878 y darán como resultado el Tratado comercial
firmado en 1882137.

Un altre aspecte a tenir en compte en el tema dels vins, és el de l’escala alcohòlica. Si bé
bona part dels vins espanyols exportats a França quedaven per sota dels 15º, els vins amb
una graduació més forta anaven perdent els beneficis del tractat en proporció directa a
l’augment dels seus graus d’alcoholització; a partir dels 19º, havien de pagar més que amb el
conveni de 1877.

Igualment, els beneficis obtinguts per la part espanyola a costa de compensacions tan
avantatjoses per a França, s’havien d’aplicar automàticament, per la clàusula de la nació més
afavorida, a altres països amb els que França tenia acords comercials, com Itàlia i Portugal,
competidors directes dels vins espanyols al mercat francès.

Cal no oblidar tampoc les importants rebaixes que França obtenia a l’entrada dels seus
vins per les duanes espanyoles, a diferència de les condicions negociades amb Itàlia i
Portugal en els seus acords comercials. Si bé l’objectiu del Govern espanyol era fomentar les
exportacions, sense considerar les importacions com un perill de competència real al seu
mercat interior, la veritat és que les rebaixes fetes als vins francesos eren gairebé superiors a
les obtingudes pels vins espanyols; tenint en comte que els ceps francesos ja havien patit el
moment àlgid de la fil·loxera als anys anteriors, mentre que als espanyols just ara estava
agafant embranzida, i atesa la durada de deu anys del tractat, cabia la possibilitat d’invertir la
tendència comercial. En qualsevol cas, les notables rebaixes fetes als xampanys francesos sí
representaven una competència a la incipient producció espanyola.

L’altre gran tema a analitzar, és el de la utilització per part dels viticultors francesos dels
vins espanyols com a primera matèria per elaborar els seus vins i assortir els seus clients
mundials, i la possibilitat que els viticultors espanyols poguessin assortir aquest mercat
directament. Per a Pan-Montojo, llevat d’alguns països de l’Amèrica Llatina, la conjuntura de
fil·loxera a França no serví per què els vins espanyols penetressin significativament en
mercats assortits tradicionalment per França138.

2.2.11.4. Altres tractats de comerç.

A més dels acords comercials amb Bèlgica i França, significatiu el primer per tenir lligat
l’aranzel espanyol i el segon pel gran volum comercial existent, hi ha entre les dues reformes
aranzelàries de 1877 i 1882 alguns acords més, de menys significació en qualsevol dels dos
conceptes, però que cal tenir igualment en compte: Àustria-Hongria (3-6-1880, llei de 23-6-
1880); Dinamarca (la signatura era d’una data tan llunyana com 8-2-1872, però no s’aprova
per les Corts fins el juliol de 1878; llei de 5-9-1878); Grècia (ja hem vist que se signa el tractat
el 21-8-1875, però, igual que l’anterior, no s’aprova per les Corts fins el juliol de 1878; llei de
31-8-1878), Annam (27-1-1880, llei de 6-6-1880) i Veneçuela (20-5-1882, llei de 12-7-1882)

Serrano Sanz calcula que el 1880 tenien el tracte de nació més afavorida i se l’atorgaven
a l’estat espanyol els següents països: Alemanya, Suïssa, Bèlgica, Itàlia, Àustria-Hongria,
Suècia i Noruega, Països Baixos, Rússia, Portugal, Marroc, Turquia, França, República

                                                     
  137. CARNERO I ARBAT, Teresa: Expansión vinícola y atraso agrario 1870-1900, 1980, p.84. Sobre la influència de la
fil·loxera als ceps francesos en l’increment de les exportacions espanyoles de vins, veure també ALCINA ROVIRA, Amparo:
Aportación al estudio de las incidencias de la filoxera en el comercio exterior vinícola español. Datos de las estadísticas de
Comercio Exterior y español, 1975; PAN-MONTOJO: La bodega ..., especialment p. 147.
  138. PAN-MONTOJO: La bodega ..., p.151 i ss.
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Dominicana, Colòmbia, Xina i Japó, Grècia, Dinamarca i Annam. Això significava que més
del 60% de les importacions es regien ja per la segona columna de l’aranzel i per les
reduccions fetes sobre aquesta i més del 50% de les exportacions rebien el tracte de la nació
més afavorida per part d’altres països139.

2.2.12. La reforma aranzelària de 1882: la base 5ena.

L’octubre de 1881, el ministre d’Hisenda liberal Juan Francisco Camacho, presenta al
Congrés dels diputats el seu projecte de restitució de la base 5ena de l’aranzel de 1869,
suspesa el 1875 per un reial decret que preveia que unes futures Corts s’haurien d’ocupar
d’aquest afer. De fet, però, Camacho arriba a un acord amb la comissió del Congrés que,
com recordarem, presidia Moret, per ajornar aquest tema fins l’aprovació del tractat de
comerç amb França. A la pràctica, l’aplicació d’aquest deixà moltes partides de l’aranzel al
límit previst per la primera rebaixa de la base 5ena i, en algun cas, anava fins i tot més enllà.
Per això ni Camacho ni el Govern no tenien pressa en aplicar de nou la base 5ena, però, en
canvi, Moret i els diputats que el feien costat, sí en tenien i, en aquest sentit, emeten
dictamen el maig de 1882.

Si el projecte de llei de Camacho, amb un text diferent del projecte original de 1869,
preveia uns terminis esglaonats per a l’aplicació de les rebaixes de les taxes i introduïa la
noció de reciprocitat, condicionant l’aplicació d’aquelles a les nacions amb el tracte de la més
afavorida, el dictamen de la comissió, amb un marcat accent lliurecanvista, rebutjava de fet el
projecte de llei i proposava l’aplicació immediata de totes les rebaixes de manera unilateral.

Dos membres de la comissió, Pere Antoni Torres Jordi i Hipólito Rodrigáñez, emeten un
vot particular, negociat prèviament amb el Govern i que comptarà amb el poderós suport
d’aquest en els tràmits parlamentaris. Aquest vot particular, finalment aprovat per les Corts,
és, doncs, en el que ens hem de fixar140. Si el dictamen de la comissió s’apartava del projecte
de llei en sentit lliurecanvista, el vot particular també se n’apartava lleugerament, però en
sentit contrari. I si amb el primer projecte de llei el text s’apartava del de 1869, amb el vot
particular encara se n’apartava més. El ministre Camacho explica durant el debat
parlamentari que l’acceptació del vot particular per part del Govern havia estat amb una idea
de conciliació i que les diferències amb el primer projecte presentat per ell provenien del fet
que entremig s’havia celebrat el tractat de comerç amb França141. Podem dir, doncs, que el
1882 s’aplica una reforma de l’aranzel, que d’alguna manera recupera l’esperit de la llei de
1869 de rebaixa esglaonada de drets, però es tracta d’una llei completament nova.

La nova llei preveia un sistema de rebaixes esglaonades en tres etapes. La primera,
aplicable a les partides de l’aranzel que tenien uns drets entre el 15% i el 20%, es fixa en un
15% i s’havia d’aplicar l’1-8-1882. Les partides amb drets superiors al 20%, es reduirien en
tres etapes: 1-8-1882, 1-7-1887 i 1-7-1892; són terminis de 5 anys, enlloc dels 3 proposats al
primer projecte de llei. Es preveia també obrir una informació abans de l’aplicació de la
segona rebaixa, a través d’una comissió nomenada pel Govern i composada per
parlamentaris, fabricants, agricultors, comerciants i vocals de la JCAV; si el seu resultat feia
poc recomanable l’aplicació de la segona rebaixa, s’ajornaria fins la data d’entrada en vigor
de la tercera, aplicant-se aleshores ambdues de cop.

                                                     
  139. SERRANO SANZ: El viraje ..., , p.43.
  140. DSC, legislatura de 1881-82, 30-5-1882, ap. 2n al núm. 139.
  141. DSC, legislatura de 1881-82, 1-6-1882, núm. 141, p.3937.
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La resta del text es manté igual que al primer projecte, destacant la idea d’aplicació sols
als països que tinguin el tracte de la nació més afavorida (ja hem vist a l’apartat dedicat a
analitzar les orientacions d’aquest període en matèria aranzelària, l’interès de Camacho en
condicionar les rebaixes de l’aranzel espanyol a l’obtenció de rebaixes recíproques a través
d’acords comercials). Igualment, abans de fer la segona rebaixa, el Govern negociarà amb
els països amb els que hi hagi acords comercials per obtenir rebaixes recíproques, sense les
quals també es congelaria aquesta rebaixa fins 1892, en què s’aplicarien ambdues.
S’establia també que el Govern continuava autoritzat per gravar els productes importats que
poguessin perjudicar la producció i el comerç espanyols.

De les tres rebaixes previstes, però, sols s’arribà a aplicar la primera. Amb els resultats
obtinguts d’aquesta primera rebaixa, es crea un nou aranzel, el de 1882. S’hi afegeixen
també els canvis introduïts per la llei de relacions comercials amb Ultramar (que veurem més
àmpliament a l’apartat corresponent) i es reclassifiquen algunes partides. La primera
columna d’aquest aranzel, continua prenent com a base el de 1869, mentre que la segona
pren com a base els canvis resultants de les valoracions de 1877 i de la pròpia aplicació de
la primera rebaixa de la base 5ena.

Com assenyala Serrano Sanz142, de fet, la suma de concessions a països per sota dels
límits marcats per la segona columna de l’aranzel, creava una mena de tercera columna
implícita, l’anomenada taxa convencional. Alhora, a algunes negociacions, l’altre país podia
demanar a la part espanyola que no alterés en cap sentit als futurs acords comercials amb
tercers països determinada partida de l’aranzel. Amb el temps, es designarà amb el nom de
taxes convencionals les pactades d’aquesta manera, en contraposició a les taxes
autònomes, que eren les que encara no patien aquest tipus de limitació.

Abans de la data prevista per a l’aplicació de la segona rebaixa, el ministre d’Hisenda
conservador Fernando Cos-Gayón presenta al Congrés, el febrer de 1885, un projecte de llei
de derogació de la base 5ena, que no arriba a reeixir143. La idea central d’aquest projecte no
era realment recercar una solució proteccionista per als aranzels espanyols, sinó evitar l’estat
d’interinitat propi d’uns terminis pendents del resultat d’informacions i declarar definitius els
aranzels de duanes, amb la voluntat de tenir les mans lliures a l’hora de negociar nous
acords comercials. Donada la coincidència de dates amb la presentació a les Corts del
modus vivendi amb Gran Bretanya, cal pensar en la voluntat del ministre de tenir llibertat per
poder procedir a rebaixes més enllà dels límits marcats per la base 5ena. De fet, aquesta és
la idea que es desprèn de la lectura del protocol de modus vivendi signat pel ministre d’Estat
espanyol el marquès del Pazo de la Merced i l’ambaixador britànic Sir R. Mourier, el 21-12-
1884: de cara a l’establiment d’un futur tractat de comerç definitiu, la part espanyola es
comprometia a obviar la base 5ena per poder anar més enllà dels seus límits a l’hora
d’atorgar rebaixes a Gran Bretanya144. La ruptura de negociacions entre ambdós països del
maig següent, deixaria el projecte aturat.

El 1886, i essent novament ministre d’Hisenda Camacho, la llei de 5-8-1886 suspèn
l’aplicació de la segona rebaixa, prevista per a l’1-7-1887 i es disposa la creació d’una

                                                     
  142. SERRANO SANZ: El viraje ... p.63.
  143. DSC, legislatura de 1884-85, 3-2-1885, ap. 3r al núm. 80. La tramitació parlamentària arriba fins a la formació de la
comissió.
  144. Archivo del Congreso de los Diputados, serie general, legajo 220/expediente nº 13: “Modus vivendi con Gran Bretaña.
1885”, núm. 4: Documentos remitidos por el Ministerio de Estado con motivo del proyecto de ley presentado en 3 de Febrero de
1885 autorizando al Gobierno para llevar a efecto las declaraciones convenidas con la Gran Bretaña en 21 de Diciembre de
1884.
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comissió, abans de l’1-1-1890, per informar sobre la conveniència de la seva aplicació. El
1890, però, la base 5ena queda definitivament derogada.

2.2.13. Tractats de comerç fins 1885.

2.2.13.1. El modus vivendi amb Gran Bretanya de 1885.

L’establiment d’un acord comercial amb Gran Bretanya, havia centrat l’atenció durant el
primer tram de la Restauració de lliurecanvistes i de proteccionistes: per als primers, perquè
amb la seva particular concepció de la divisió internacional del treball i consegüent paper
espanyol d’assortidor mundial de vins, calia cercar en el mercat britànic el complement a les
exportacions a França i l’alternativa futura quan els ceps francesos es recuperessin de la
fil·loxera; per als segons, perquè la concessió d’avantatges aranzelaris a la poderosa
indústria britànica significaria una greu competència dins del mercat interior espanyol.

Per part espanyola, la reforma aranzelària de 1877 deixa fora dels beneficis de la segona
columna de l’aranzel els productes britànics: en no existir cap acord comercial amb Gran
Bretanya, les procedències d’aquest país rebien el tracte de nació no convinguda, en una
situació aranzelària diferencial que beneficiava altres països europeus amb els que sí existia
acord comercial. Els moviments de la diplomàcia britànica aniran a cercar l’obtenció del
tracte de la nació més afavorida i a poder beneficiar-se de la segona columna de l’aranzel
espanyol.

Per part britànica, les importants rebaixes en el seu aranzel iniciades per Peel el 1842
havien deixat uns quants productes inalterats, com a reserva tant de cara a l’obtenció
d’ingressos en concepte de renda de duanes, com a base negociadora d’acords
comercials145. En el cas dels vins, a més, a partir del tractat de comerç entre Gran Bretanya i
França de 23-1-1860, s’havia introduït una escala alcohòlica, que va fixar definitivament la
seva taxa el 1862 en 1 xelí per galó (4’55 litres) fins els 26º i 2 xelins i 6 penics per galó dels
26º als 42º, tots ells mesurats en l’hidròmetre de Sikes. Joaquim Nadal assenyala com els
vins espanyols, amb una graduació superior a la dels vins francesos, varen quedar en una
situació de desavantatge146. Els moviments de la diplomàcia espanyola, doncs, recercaran
l’elevació de l’escala alcohòlica britànica.

Les negociacions entre ambdós governs s’allargaran durant anys, amb períodes més
intensos. Les inicia Manuel Silvela, ministre d’Estat en el moment de la reforma aranzelària
de 1877 i les ultima el desembre de 1884 l’aleshores ministre el marquès del Pazo de la
Merced. Silvela, en resposta a una interpel·lació del diputat Alba Salcedo sobre aquest afer,
fixa com es troba el tema el 1878:

Lo que se desea para el comercio de ambos países, es que llegue el momento en que desaparezcan las
tarifas diferenciales; pero en tanto, las tenemos unos y otros: ellos emplean, como he demostrado, la escala
alcohólica, y nosotros la de nuestra última ley de presupuestos, que establece rebajas para varios artículos
que con verdadero sentimiento no hemos podido conceder a la Gran Bretaña. El día que en esa gran Nación
se penetre la opinión pública de lo justo de nuestras quejas, desaparecerá esa situación; y por mi parte, a ello
consagraré todos mis esfuerzos147.

                                                     
  145. Sobre l’evolució de l’aranzel britànic, veure DEANE, Phyllis: La primera revolución industrial, 2ª ed., 1972, p.215; DENIS,
Henri: Historia del pensamiento económico, 1970, p.381 i ss.
  146. NADAL: Comercio exterior ..., p.59.
  147. DSC, legislatura de 1878, 6-4-1878, núm. 38, p.884.
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Per la seva banda, l’ambaixador britànic, Sr. R. Mourier, es refereix anys més tard a la
situació diferencial en la que va quedar el seu país el 1877. En carta al ministre Camacho de
20-5-1882, afirma: no puedo ocultar a V., que por nuestra parte, la mayor dificultad con que
tengo que luchar, es la profunda irritación causada en Inglaterra por la injusticia que cometió
el Gobierno español en 1877, privándonos del trato de Nación más favorecida 

148.

Les negociacions fetes pels governs conservadors no obtenen cap resultat. Es reactiven
el 1882, amb Govern liberal, essent ministre d’Hisenda Camacho i d’Estat el marquès de la
Vega de Armijo. En aquest punt, les propostes britàniques passarien per la signatura d’un
primer conveni, amb la concessió per part espanyola del tracte de la nació més afavorida i, a
canvi, una pujada de l’escala alcohòlica britànica dels 26 als 28º (Sikes) i un cert compromís
de reprimir el contraban fet des de Gibraltar; seguiria al conveni un tractat definitiu, en el que
la part britànica estudiaria pujar l’escala alcohòlica més enllà dels 28º i l’espanyola concediria
rebaixes superiors a la segona columna. És interessant veure, en aquest sentit, l’oposició de
Mourier al projecte de Camacho de restitució de la base 5ena, al que considera una limitació
cap a possibles rebaixes futures de l’aranzel; es refereix a ell com un Código draconiano que
sólo permitiría al Gobierno hacer extensivo a cualquier Nación el trato de la nación más
favorecida, con las condiciones más rigurosas149.

L’ambaixador Mourier es permet utilitzar un to d’amenaça latent amb el ministre Camacho
(notem, de passada, la diferent valoració que fa de les intencions dels governs conservadors
i liberals i de la influència dels grups de pressió catalans):

Mas si la Gran Bretaña hubiera de continuar excluida del trato de la Nación más favorecida, mientras
subsista la nueva tarifa francesa (cosa naturalmente imposible bajo un gobierno liberal, aunque no dudo que
se establecería si viniese al poder un Ministerio proteccionista y catalán), el único resultado posible, sería
crear una inmensa excitación, incapaz de producir ningún resultado práctico. Así se agriarían las relaciones
entre los dos países de una manera muy perjudicial, y que debe evitarse por razones políticas; y su efecto
inmediato sería una rápida disminución de las exportaciones de España a la Gran Bretaña, dando un ímpetu
creciente a la baja de la importación de los vinos españoles, que ya ha empezado a declinar150.

Per a Mourier, el Govern espanyol estaria facultat per atorgar el tracte de la nació més
afavorida a Gran Bretanya sense consultar amb les Corts. En carta al marquès de la Vega de
Armijo llegim: en todo lo que se refiere a la legislación española actual, no hay ningún
obstáculo legislativo que impida concedernos este trato, de manera que el Poder Ejecutivo
ha tenido siempre y continua teniendo la facultad de remediar este mal y de deshacer la
injusticia de motu propio, y sin necesidad de la anuencia del Poder Legislativo151.

Tant el marquès del Pazo de la Merced com Camacho rebutgen la possibilitat d’actuar
sense autorització de les Corts i reiteren llur desig d’arribar a un conveni comercial, plantejant
com a demanda l’increment de graus en l’escala alcohòlica i la repressió del contraban de
Gibraltar. En carta de Mourier al ministre d’Estat d’agost de 1882, l’ambaixador dóna per
tallades les negociacions en nom del seu Govern. En el tema de Gibraltar, es permet afegir:

                                                     
  148. Archivo del Congreso de los Diputados, serie impresos. Legajo 1143/expediente nº 1: Documentos diplomáticos
presentados a las Cortes en la legislatura de 1882 por el Ministerio de Estado. Madrid: Imprenta de Miguel Ginesta, 1882.
Document 4t: Gran Bretaña: negociación para un tratado de comercio. Correspondència dels mesos de maig i juny de 1882
entre el ministre d’Estat espanyol,  el marquès de la Vega de Armijo, i l’ambaixador anglès, Sir R. Mourier (Mourier reprodueix
una carta enviada a Camacho) (p.3. del “anejo” al núm. 1). Veure també Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores (Madrid),
Tratados del siglo XIX del Archivo General del Ministerio de Estado. Nº 3261-B.
  149. P.12 del “anejo” anterior.
  150. P.9 del “anejo” anterior.
  151. p.11 del “anejo” anterior. Carta de Morier al ministre d’Estat, el marquès de la Vega de Armijo, de 5-6-1882.
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El Gobierno de S.M., desea sinceramente que no tarde en llegar el momento en que pueda hacer
efectivas sus buenas disposiciones en el asunto de que se trata; pero desea a la vez que se entienda
claramente que la negativa del Gobierno español, manifestada en esta ocasión, de satisfacer las quejas con
tanta razón producidas por el de S.M., imposibilita a éste para hacer por el momento alteración alguna en el
statu quo de Gibraltar152.

L’arribada al poder del Govern de la ILD, amb Ruíz Gómez a la cartera d’Estat, representa
una nova sintonia amb les demandes britàniques, fruit de la qual és la represa de les
converses i la gairebé immediata signatura del protocol d’1-12-1883153.

Aquest protocol, que finalment queda aturat per l’oposició del Consell d’Estat i pel canvi de
Govern, consistia en l’establiment d’un primer conveni a partir de la concessió per part
espanyola del tracte de la nació més afavorida a Gran Bretanya, passant per tant a la segona
columna de l’aranzel, i en l’elevació per part britànica de l’escala alcohòlica dels 26º als 30º
(Sikes); s’acordava també la celebració d’un tractat de comerç definitiu el 1887, en el que la
part espanyola es comprometia a revisar el seu aranzel per poder concedir rebaixes més
enllà de la segona columna i la britànica a estudiar pujades de graus en el límit inferior de la
seva escala alcohòlica154. Inicialment, Mourier havia proposat a Ruíz Gómez i aquest havia
acceptat un augment de 26º a 28º; finalment, s’acordà l’increment fins els 30º, a canvi que el
següent grup no anés fins els 36º sinó fins els 35º155.

El protocol incloïa també la creació d’una comissió mixta hispanobritànica, per estudiar
l’aranzel espanyol. D’altra banda, no s’hi esmentava explícitament les Antilles i, per tant, la
interpretació podia ser lliure, a criteri del Govern espanyol.

Al seu pas pel Consell d’Estat, el protocol va ser rebutjat gràcies al vot de mèrit del seu
president, Víctor Balaguer. En el dictamen de la majoria, s’admetia la conveniència d’establir
relacions comercials plenes entre ambdós països, inclosa la clàusula de la nació més
afavorida per a Gran Bretanya, però es rebutjava la comissió mixta, en considerar que
súbdits estrangers no podien intervenir en afers propis de l’administració espanyola; es
recomanava l’exclusió explícita de les províncies d’Ultramar i es valorava com de no
recíproques les concessions mútues; segons el Consell, el compromís britànic a estudiar la
qüestió de l’increment del límit inferior de la seva escala alcohòlica es una promesa incierta y
vaga que a nada obliga, mientras que las concesiones que hace España son verdaderas y
positivas156.

La caiguda del Govern de la ILD va deixar l’afer en mans del nou Govern conservador i,
concretament, del ministre d’Estat, el marquès del Pazo de la Merced. Durant tot 1884, el
marquès es resisteix a les pressions de Mourier, però finalment signa un nou protocol, datat
el 21-12-1884, que ve a ser una relectura del signat anteriorment per Ruíz Gómez157.

                                                     
  152. p.17 del “anejo” anterior. Carta de Morier al ministre d’Estat de 4-8-1882.
  153. Sobre la sintonia entre el nou Govern de la ILD i les demandes britàniques, veure CÍRCULO DE LA UNIÓN MERCANTIL
[DE MADRID]: Reseña del banquete celebrado en el teatro de la Alhambra el día 14 de Enero de 1884 con motivo de los
tratados de comercio, 1884.
  154. Sobre les concessions mútues d’aquest protocol, veure RODRÍGUEZ, Gabriel: El convenio con Inglaterra. Conferencias
dadas por D. ... en el Círculo de la Unión Mercantil en los días 16 de febrero y 8 de Marzo de 1884 publicadas como suplemento
por el periódico El Día, 1884, p.11.
  155. Veure Archivo del Congreso de los Diputados, serie general, legajo 220/expediente nº 13: “Modus vivendi con Gran
Bretaña. 1885”, núm. 4: Documentos remitidos por el Ministerio de Estado con motivo del proyecto de ley presentado en 3 de
Febrero de 1885 autorizando al Gobierno para llevar a efecto las declaraciones convenidas con la Gran Bretaña en 21 de
Diciembre de 1884.
  156. Archivo del Congreso de los Diputados, serie general, legajo 220/expediente nº 13.
  157. Sobre la gestació del protocol de 21-12-1884, veure NADAL: “El modus ...”, p. 11.
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Les principals diferències respecte el primer protocol es troben en l’exclusió de la
comissió mixta i de la seva aplicació a les Antilles, així com en el fet que s’hi esmenta
explícitament la data de finalització del conveni provisional, el 30-6-1887, i també la data
límit, l’1-4-1886, en què ambdues parts havien de tornar a reunir-se per negociar un tractat
definitiu. Si les negociacions per establir aquest no donessin resultat, ambdues parts tenien
dret a denunciar el conveni a partir del 30-6-1887, deixant d’estar en vigor un any després.
La resta, es manté més o menys igual.

En la seva tramitació parlamentària i com a resultat de les demandes dels grups de
pressió industrials catalans, el primer projecte de llei presentat al Congrés es divideix en dos:
un primer demanant la concessió a Gran Bretanya del tracte de la nació més afavorida en el
comerç i la navegació amb la península sols fins el 30-6-1887 i un segon que queda
aturat relatiu al tractat defintiu. Notem que la redacció península altera el text del protocol,
que parlava d’Espanya llevat de les Antilles, deixant per tant també fora la resta de
possessions colonials més Balears i Canàries. Notem també que, en no parlar la primera part
del tractat definitiu, i en quedar la segona aturada, aquest queda, a la pràctica, en suspens158.
La part aprovada per les Corts, esdevé llei sancionada (1-4-1885), però no s’arriba a publicar
a la Gaceta de Madrid, en no obtenir la ratificació de l’altra part.

Efectivament, aquests canvis irriten el Govern britànic. A més, a les converses posteriors
a l’aprovació del modus vivendi per les Corts, ambdues parts discrepen sobre la inclusió o no
al futur tractat de les Antilles, important tenint en comte els recents avantatges concedits a la
marina nordamericana en el seu comerç amb les illes. Sir R. Mourier, en carta al marquès del
Pazo de la Merced de maig de 1885, dóna per trencades les negociacions159. No obstant, el
nou Govern liberal, amb Moret a la cartera d’Estat, signa un nou tractat el 1886160.

Igual que en el tractat de comerç amb França, interessa parar atenció als resultats
obtinguts en el tema dels vins. Joaquim Nadal assenyala com, en aquests moments, els ceps
espanyols començaven ja a patir fortament els efectes de la fil·loxera, mentre els francesos
havien iniciat la seva recuperació, d’on conclou que els veritables beneficiats d’aquests
acords comercials serien els cotoners britànics més que no pas els viticultors espanyols161.
De la seva banda, Serrano Sanz destaca l’enorme desproporció entre les concessions
atorgades mútuament: si considerem que Gran Bretanya no consumia gaire vins i que, en tot
cas, els vins espanyols compresos entre els cinc graus negociats eren realment molt pocs,
comprendrem la importància donada pel Govern espanyol a les exportacions de vins162.
Segons Teresa Carnero, a més, el gruix de les exportacions espanyoles de vins a Gran
Bretanya (Xerès i vins generosos) tenia una graduació d’entre 34 a 38º (Sikes), pel que
l’elevació de l’escala alcohòlica dels 26 als 30º no els afectava gaire163. Aquesta desproporció
fa que el diputat català Frederic Nicolau pronunciï al Congrés una frase que resumeix bé el
sentiment dels industrials catalans: damos nuestra riqueza manufacturera a cambio de un
litro de vino164.

                                                     
  158. Sobre els canvis de detall del protocol de 21-12-1884 al seu pas per les Corts, veure ARAA: Meeting ... 7-6-1885,
especialment les intervencions de Zapatero y García (p.24 i ss.)  i de Gabriel Rodríguez (p.50 i ss.).
  159. Archivo del Congreso de los Diputados, serie impresos. Legajo 584/expediente nº 6: Documentos parlamentarios
preparados para ser presentados a las Cortes en la legislatura de 1885. Negociaciones con la Gran Bretaña para el
establecimiento de un modus vivendi comercial. Madrid: Imprenta de Miguel Ginesta, 1886. Carta de 17-5-1885.
  160. Sobre el tractat de comerç de 1886, veure GWINNER: “La política ...”, p.277.
  161. NADAL: Comercio exterior ..., p.248.
  162. SERRANO SANZ: El viraje ..., p.55.
  163. CARNERO: Expansión vinícola ..., p.67.
  164. DSC, legislatura de 1884-85, 2-3-1885, núm. 100, p.2572.
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2.2.13.2. Altres tractats de comerç.

Entre la reforma aranzelària de 1882 i la fi del període aquí analitzat, 1885, i a més del
modus vivendi amb Gran Bretanya, se signen diversos acords comercials més, generalment
renovacions d’acords ja existents: Alemanya (12-7-1883 i 10-5-1885, que corresponen a les
lleis de 8-8-1883 i 14-6-1885, als que caldria afegir les pròrrogues i altres disposicions
menors), Itàlia (2-6-1884, llei de 21-7-1884), Països Baixos (31-12-1883, que no s’arriba a
ratificar; el següent tractat duu data de 8-6-1887 i no apareix com llei fins el maig de 1888),
Portugal (12-12-1883, aprovat per les Corts el juliol de 1884, però no ratificat fins molts
mesos després; és la llei de 14-9-1885), Rússia165 (3-6-1885, llei de 14-9-1885), Suècia i
Noruega (15-3-1883, llei de 7-7-1883), Suïssa (14-3-1883, llei de 19-7-1883) i Siam (24-5-
1884, aprovat per les Corts el febrer de 1885, però no ratificat fins mesos més tard; és la llei
de 8-3-1886). Aquests acords, regulats per les respectives lleis, van acompanyats d’altres
disposicions, en forma de reial decret, com les pròrrogues d’acords vigents o extensió de la
condició de la nació més afavorida a països amb acords anteriors a l’aranzel de doble
columna. Cal esmentar també la llei d’1-3-1883, que prorrogava diversos acords vigents.
Tant al capítol dedicat als treballs de representació com a l’apèndix quart, hi ha més
informació sobre aquests acords comercials.

2.2.14. L’aranzel d’Ultramar. Els drets diferencials.

Així com els temes vistos fins aquí interessen en primer lloc a les corporacions
econòmiques de signe industrial, la corporació que mostra un interès més gran per l’aranzel
d’Ultramar és, sens dubte, l’Associació de Naviliers i Consignataris de Barcelona (ANCB).

Els primers governs de la Restauració no aborden una política de reformes a les
possessions colonials en el seu conjunt, en espera de veure finalitzada la guerra que feia
anys que es desenvolupava a la més significativa d’elles: Cuba. Després de la pau de Zanjón
(febrer de 1878) s’inicia un lent procés de reformes administratives a les Antilles (Filipines i
les possessions africanes en queden fora), que té un dels seus punts culminants en la llei
electoral de diputats de 28-12-1878, que incloïa ja plenament els districtes antillans, i la llei
electoral de senadors d’Ultramar de 9-1-1879, que completava la de senadors de la
península.

El Govern presidit per Martínez Campos (7-3-1879/9-12-1879), artífex de la pau de
Zanjón, és el que comença a demostrar una sensibilitat més gran pel tema de les reformes
polítiques i econòmiques a les Antilles. Ja hem tingut ocasió de veure, en aquest sentit, la
seva actuació en l’afer de l’abolició de l’esclavatge a Cuba. El RD de 15-8-1879 crea una
comissió encarregada de proposar a les Corts diverses reformes aranzelàries i tributàries per
a Cuba.

Potser cal advertir, d’entrada, que el sistema tributari i aranzelari d’Ultramar era diferent
del de la metròpoli i que els aranzels antillans tenien un clar component fiscal, d’ingressar
uns fons en concepte de renda de duanes per atendre les moltes despeses de l’administració
colonial i del Deute acumulat durant la darrera guerra. Igual consideració fiscal tenien els
aranzels peninsulars a l’entrada de productes antillans.

                                                     
  165. També imprès com a fullet: Tratado de comercio y navegación entre España y Rusia, firmado en un solo texto francés en
San Petersburgo a 3 Junio (22 Mayo) de 1885, s/a. Igual que a l’altre fullet, la diferència de dates es deu als diferents calendaris
vigents a ambdós estats.
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Una primera reforma en el terreny aranzelari, és la llei de bonificació a les mercaderies
estrangeres conduïdes en bandera nacional a Filipines, de 10-7-1877, que pretenia afavorir
els naviliers espanyols enfront de la gran competència de les marines estrangeres a
l’arxipèlag166. La segueix la llei de drets de duanes per als sucres i mels de canya procedents
de Cuba i Puerto-Rico, de 22-6-1880, que rebaixava les taxes aranzelàries d’aquests
productes colonials a la seva entrada a la península, responent a una reiterada demanda
dels sucrers antillans, però, al mateix temps, no atorgava la lliure entrada, com aquests
haurien volgut, per la pressió pel creixent sector sucrer peninsular i per no privar al Tresor
d’aquesta font d’ingressos.

Però la iniciativa més significativa d’aquests anys pel que respecta l’aranzel antillà és,
sens dubte, la formada per dues lleis complementàries entre elles: la de relacions comercials
entre la península i les províncies ultramarines, de 30-6-1882, i la de supressió del dret
diferencial de bandera a les illes de Cuba i Puerto-Rico i reforma de les relacions comercials
entre la península, les esmentades illes i Filipines, de 20-7-1882. Aquesta legislació partia de
la situació aranzelària vigent fins aquell moment, que recarregava els productes procedents
d’Ultramar a la seva entrada a la península, essent especials el sucre, el cafè i l’aiguardent
de les Antilles; la resta de productes procedents d’aquestes pagaven la meitat que els
estrangers, mentre que els procedents de Filipines, una cinquena part, en consideració als
costos superiors de transport. Amb la llei de 30-6-1882, es declaraven lliures tots els articles,
llevat dels tabacs, el sucre, el cafè, l’aiguardent i els cacaus i xocolates, a partir de l’1-7-
1882, per als quals es fixava una reducció esglaonada per espai de deu anys, fins arribar a la
seva desaparició l’1-7-1892. Igualment, la llei homologava el comerç i la navegació entre els
ports de Cuba, Puerto-Rico i Filipines i la península amb el que es feia entre ports
peninsulars. Ara bé, Serrano Sanz assenyala com les mercaderies no desgravades
constituïen la gran majoria de les importacions des de les colònies, pel que la mesura no era
tan gran com podia semblar167.

Pel que fa a la llei de 20-7-1882, s’unificaven els drets d’importació de les diferents
colònies i es fixava un procés de rebaixa gradual per a les mercaderies procedents de la
metròpoli, fins a l’1-7-1891, en què es consideraria aquest comerç com de cabotatge. També
s’establia un procés gradual de supressió del dret diferencial de bandera a les colònies, que
encara hi subsistia (recordem que Figuerola l’havia suprimit a la península el 1868).

La llei d’autorització al Govern per adoptar certes disposicions de caràcter econòmic i
mercantil que afectaven diversos serveis de les illes de Cuba i de Puerto-Rico i de la
Península, de 22-7-1884, desenvolupada pel RD de 5-10-1884, accelerà els terminis pel que
fa als sucres antillans, declarant-los lliures a la seva entrada a la península. El 1887 es
complementen aquestes disposicions suprimint els drets d’exportació que pagaven els
sucres, mels i aiguardents antillans a la seva sortida de les illes.

Finalment, la llei de 9-7-1885 feia extensives als sucres de Filipines les exempcions
aranzelàries concedides als de Cuba i Puerto-Rico pel RD de 5-10-1884.

Tant Jordi Maluquer168 com Jordi Nadal169 coincideixen en assenyalar que els avantatges
concedits als productes espanyols a la seva entrada a les Antilles eren molt superiors als

                                                     
  166. Sobre la situació aranzelària en el comerç amb Filipines, veure CABEZAS DE HERRERA, José: Relaciones comerciales
de la península con las provincias de Ultramar, 1882.
  167. SERRANO: El viraje ..., p.66.
  168. MALUQUER DE MOTES, Jordi: “El mercado colonial antillano en el siglo XIX”, 1972, p.345 i ss.
  169. NADAL, Jordi: El fracaso de la revolución industrial en España. 2ª reimpresión, 1978, p.215 i ss.
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concedits als productes antillans a la seva entrada a la península. En aquest sentit, els
efectes beneficiosos de la legislació de 1882 haurien quedat esmorteïts per altres impostos.
Maluquer parla de les Antilles com a mercat reservat per als productes peninsulars: De todas
estas disposiciones lo que se deduce en última instancia, y con una claridad meridiana, es
que el mercado colonial antillano fue durante el siglo XIX para los géneros peninsulares
excedentarios un mercado reservado, sujeto en algunos ramos a un auténtico monopolio.
Esto resulta aún más importante si se observa que la mayoría de productos españoles
carecían de competitividad en el mercado mundial 170.

En un altre ordre de coses, cal esmentar també l’acord comercial de 2-1-1884, signat pel
Govern de la ILD amb el nord-americà per al tràfic entre les Antilles i els Estats Units. Notem
que, tècnicament, no es tracta d’un conveni ni d’un tractat, sinó d’un acord pròpiament dit,
que es tramita sense presentar-lo en forma de projecte de llei a les Corts. Sembla que
aquesta era la intenció del seu artífex, el ministre d’Estat de la ILD, Ruíz Gómez, però la crisi
del Govern del que formava part i la clausura de les Corts li ho impedeixen171. El nou Govern
conservador que succeeix al de la ILD tira endavant amb l’acord (13-2-1884).

Aquest, atorgava a ambdues parts el tracte de la nació més afavorida (els Estats Units
constituïen el principal mercat per als sucres antillans) i facilitats per a la marina nord-
americana. Fins el 1891 no se signa un tractat de comerç definitiu.

2.2.15. La llei de primeres matèries de 1883.

Els orígens d’aquesta llei, que duu data de 23-7-1883, cal anar a cercar-los en la
tramitació a les Corts del tractat de comerç amb França. Ja hem vist com un dels sectors
perjudicats per les rebaixes de taxes de l’aranzel espanyol era el de la indústria sedera. Amb
aquest motiu, l’abril de 1882 els diputats valencians, amb Cristino Martos al davant i el suport
de Segismundo Moret, presenten al Congrés una proposició de llei demanant la lliure
introducció de la seda crua i filada i de la borra de seda172. El ministre d’Hisenda, Camacho,
dóna suport a la iniciativa perquè entrava dins dels seus propòsits practicar algunes rebaixes
de taxes selectives, de productes que la indústria feia servir com a primeres matèries. Per
això, dos mesos més tard presenta al Congrés un projecte de llei que englobava l’anterior
proposició més algunes partides de l’aranzel, que afectaven productes utilitzats no sols per la
indústria sedera sinó també per les altres173.

El nou projecte té una molt accidentada tramitació parlamentària, experimentant
nombroses variacions, que veurem al capítol dedicat als treballs de representació. La llei
resultant rebaixava les taxes de diverses partides de carbons, olis (llevat del d’oliva),
productes químics, matèries tèxtils i altres. A diferència d’altres iniciatives de Camacho, es
tracta d’una llei de desarmament aranzelari unilateral, sense tenir en compte si els països
que se’n beneficiarien tenien el tracte de la nació més afavorida o no (si hi ha un acord
comercial i aquest preveu taxes més baixes, preval aquest), en considerar que l’abaratiment
de les primeres matèries és positiu en ell mateix. Serrano Sanz destaca el fet que la intenció
del Govern de compensar a la indústria es faci novament recorrent a la rebaixa aranzelària174.

                                                     
  170. MALUQUER: El mercado ...”, p.347.
  171. Intervenció de Servando Ruíz Gómez al Senat, en resposta a la pregunta de José García Barzanallana. DSS, legislatura
de 1883-84, 7-1-1884, núm. 7, p.61-63.
  172. DSC, legislatura de 1881-82, 26-4-1882, ap 10è al núm. 113.
  173. DSC, legislatura de 1881-82, 24-6-1882, ap. 11è al núm. 10.
  174. SERRANO SANZ: El viraje ... , p.73.
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2.2.16. Els drets d’exportació als suros en planxa.

No es pot deixar d’esmentar aquests drets, que venien essent una reclamació constant
dels industrials tapers de la zona de Girona. La seva pretensió era impedir la sortida del suro
sense elaborar, per poder disposar de la primera matèria necessària per a la seva indústria,
però també com a represàlia comercial a països com Alemanya i els Estats Units, que
recarregaven els drets d’importació als taps gironins. Aquesta demanda comptava amb
l’oposició d’una part dels productors de suro de la zona de Girona i de la gran majoria de les
zones productores d’Andalusia i d’Extremadura175.

A la llei de 21-7-1876, de pressupostos generals de l’Estat per a 1876-77, en l’article 19è
del pressupost d’ingressos, s’incloïa una autorització al ministre d’Hisenda per imposar un
dret aranzelari ad valorem a la sortida del suro en planxa i en quadrats. El ministre (el que
exerceix més temps aquest càrrec amb la llei vigent és José García Barzanallana) no arriba a
fer-ne ús. Els suros en planxa de Girona, venien pagant un dret de 7,5 pessetes (0,05
euros) /100 quilos i es mantenen igual.

A la llei d’11-7-1877, de pressupostos per a 1877-78, en l’article 30è del pressupost
d’ingressos, es derogava l’anterior disposició, fixant un dret de sortida de 5 pessetes (0,03
euros) /100 quilos al suro en planxa, però sols de la província de Girona, deixant lliure el
d’Andalusia i Extremadura.

2.2.17. Les franquícies aranzelàries per al material ferroviari.

La llei de 3-6-1855 havia establert un sistema d’exempcions duaneres per als materials
de procedència estrangera destinats a la construcció de la xarxa ferroviària. Aquestes
exempcions es mantenen durant el període aquí analitzat, amb una col·lecció de
disposicions, que podem veure amb més amplitud l’apèndix quart. La idea d’aquesta
legislació era afavorir la construcció de la xarxa ferroviària espanyola, abaratint els costos del
material importat. Sota el concepte de material ferroviari s’importà un volum força
considerable de mercaderies per les duanes, en molts casos, amb una interpretació abusiva
de la llei per part de les companyies, que camuflaven tota mena de productes sota la seva
cobertura176.

2.3. Política fiscal.

Com ja hem vist anteriorment i a diferència de la política aranzelària, les decisions
polítiques en matèria fiscal no fan entrar en rivalitat els interessos dels diversos sectors
econòmics, ja que acostumen a afectar-los a nivells similars o, en tot cas, no antagònics.
Durant aquests anys hi ha diverses mesures que afecten molt directament a bona part
d’aquests sectors, a banda de la política aranzelària, que es poden agrupar en tres grans
grups: pressupostos, impostos i Deute de l’Estat177.

                                                     
  175. Per a una cronologia detallada de les demandes d’un i altre sector, veure especialment MEDIR JOFRA, Ramiro: Historia
del gremio corchero, MCMLIII.
  176. Per a l’entrada fraudulenta de tota mena de productes sota aquest concepte, veure PUGÉS, Manuel: Cómo triunfó el
proteccionismo en España (la formación de la política arancelaria española), 1931, p.172; COSTA, Mª Teresa: Financiación
exterior del capitalismo español en el siglo XIX, 1983, p.181.
  177. A més de les col·leccions legislatives generals, esmentades a l’apartat de política aranzelària, veure Boletín Oficial del
Ministerio de Hacienda, toms 39-41 (1883-1885).



El rerefons econòmic de l’activitat dels parlamentaris catalans (1876-1885)

154

2.3.1. Pressupostos.

A més dels pressupostos generals de l’Estat178, aprovats per les Corts com a lleis, trobem
durant el període analitzat una altra estructura de pressupostos destinats a les possessions
d’Ultramar (llevat dels primers anys de la Restauració). Tant Cuba com Puerto-Rico tenien
els seus propis pressupostos, que també eren aprovats per les Corts en forma de lleis.
Filipines, en canvi, tenia uns pressupostos que no passaven per les Corts i que eren aprovats
pel ministre d’Ultramar en forma de reial decret. Finalment, les possessions de Fernando Póo
i del Golf de Guinea no tenien un pressupost propi, sinó que les seves despeses i ingressos
eren calculats pel ministre d’Ultramar, fixats per reial decret i carregats als de Cuba, Puerto-
Rico i Filipines fins 1884 i, a partir d’aquesta data, el de la península substitueix els dos
antillans.

Durant el període aquí analitzat, la dinàmica parlamentària habitual dels pressupostos
que requerien de l’aprovació de les Corts, era que el ministre d’Hisenda presentés el
corresponent projecte de llei al Congrés el març o l’abril, que aquest seguís el seu tràmit i
que els debats es realitzessin entre maig i juliol. Els pressupostos estaven organitzats en
anys econòmics (darrer semestre d’un any i primer del següent). Això ens dóna 10 exercicis
entre 1876-77 i 1885-86. Ara bé, no tots aquests exercicis tenen el seu corresponent debat
parlamentari, en primer lloc, perquè els pressupostos de Puerto-Rico i els de Cuba encara
més per la situació de guerra, no s’arriben a debatre a les Corts durant les primeres
legislatures de la Restauració, i en segon lloc, perquè els canvis de Corts (suspensió de les
sessions, dissolució del Congrés i de la part electiva del Senat, procés electoral i nova
obertura de les sessions), que representaven alguns mesos sense sessions parlamentàries,
coincideixen amb els mesos en els que s’acostumava a tramitar els projectes de
pressupostos. En aquests darrers casos, la llei d’administració i comptabilitat de 25-6-1870
preveia que si les Corts estaven tancades en el moment en el que correspondria aprovar els
pressupostos per a l’exercici següent, el Govern faria els suplements i crèdits extraordinaris
que cregués oportuns, notificant-ho després a les Corts. En aquests casos, el Govern
prorrogava a través d’un reial decret els pressupostos de l’any econòmic anterior, amb les
modificacions oportunes.

A nivell dels pressupostos generals de l’Estat, els anys econòmics de 1876-77, 1877-78
(que contenia la reforma aranzelària) i 1878-79 tenen les seves respectives lleis (de 21-7-
1876, d’11-7-1877 i de 27-7-1878, respectivament), aprovades per les Corts. L’exercici de
1879-80, en canvi, coincideix amb el canvi de Govern de Cánovas al general Martínez
Campos, amb la clausura de les Corts de 1876-79 i el consegüent període sense sessions.
Per això, es prorroga pel RD de 26-7-1879 els pressupostos de l’exercici anterior. L’any
econòmic de 1880-81 torna a tenir la seva llei (de 25-6-1880), però el de 1881-82 coincideix
amb el canvi de Govern de Cánovas a Sagasta i nova clausura de les Corts. Es torna a
prorrogar pel RD de 28-6-1881 els pressupostos anteriors, però l’actiu ministre d’Hisenda
liberal, Juan Francisco Camacho, presenta un projecte de llei per al segon semestre de
1881-82, junt amb l’exercici de 1882-83, essent tramitats ambdós a les Corts a finals de
1881, en una data gens habitual per a aquesta mena de debats parlamentaris (lleis de 31-12-
1881). L’any econòmic de 1883-84 té també la seva llei (de 25-7-1883), però el canvi de

                                                     
  178. Per als pressupostos generals de l’Estat, veure SERRANO SANZ, José María: Los Presupuestos de la Restauración
(1875-1895), 1987. COMÍN, Francisco: “La política fiscal en España entre 1874 y 1914: algunas precisiones”, Marzo de 1985;
Hacienda y economía en la España contemporánea (1800-1936), 1988, p.580 i seg.
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Govern de Posada Herrera a Cánovas i clausura de les Corts, torna a obligar a afrontar
l’exercici de 1884-85 per la via de la pròrroga amb el RD d’1-7-1884. Finalment, l’any
econòmic de 1885-86 té també la seva llei aprovada per les Corts (de 24-6-1885). En total,
doncs, hi ha durant aquests deu anys set lleis de pressupostos generals de l’Estat aprovades
per les Corts (més una altra, coincident en la seva tramitació amb la de 1882-83, per al
segon semestre de 1881-82).

En el cas dels pressupostos de Cuba, i per l’especial situació de guerra a l’illa, hi ha uns
pressupostos per a l’any econòmic de 1874-75, decretats per Víctor Balaguer al seu pas pel
Ministeri d’Ultramar el 1874, que són els únics entre l’exercici de 1870-71 i el 1879. En
aquesta data i pel RD de 4-4-1879, el Govern aprova el pressupost de despeses per a l’any
econòmic de 1878-79 que havia elaborat el governador general de l’illa, amb la idea de fer-lo
servir de base per a les operacions de crèdit pendents. Fins 1880, doncs, no hi ha el primer
pressupost de Cuba aprovat per les Corts, vigent per a l’any econòmic de 1880-81 (llei de 5-
6-1880). A partir d’aquí, els pressupostos de Cuba tenen la mateixa evolució a les Corts que
els generals de l’Estat, amb lleis per als de 1882-83, 1883-84 i 1885-86 (de 7-7-1882, de 27-
7-1883 i de 13-7-1885) i reials decrets per als de 1881-82 i 1884-85 (de 28-6-1881 i de 8-7-
1884). Això dóna quatre debats a les Corts sobre pressupostos de Cuba.

Els pressupostos de Puerto-Rico s’aproven per reial decret en els primers exercicis (RD
de 13-8-1877) i passen a tenir un tractament específic, en forma de projecte de llei presentat
a les Corts, el 1878, corresponent a l’exercici de 1878-79. No obstant, aquest primer projecte
queda aturat al Congrés, fet que mereix fins i tot una interpel·lació al Govern de Manuel
Alcalá del Olmo, diputat pel districte porto-riqueny de Vega-Baja. S’aprova, doncs, també per
la via del reial decret (de 24-7-1878). Tenint en compte que el següent exercici, el de 1879-
80, és un dels que no hi ha tampoc una llei per al pressupost general de l’Estat i que cal
recòrrer novament al reial decret (de 6-6-1879), el primer exercici en el que realment hi ha un
projecte de pressupostos per a Puerto-Rico aprovat per ambdues cambres, és el de 1880-81
(llei de 22-6-1880), ara ja en companyia també del de Cuba. Igual que aquest, el pressupost
de Puerto-Rico segueix les vicissituds del general de l’Estat, pel que disposa de la
corresponent llei per a tres anys econòmics més, els de 1882-83, 1883-84 i 1885-86 (lleis de
7-7-1882, 27-7-1883 i 24-6-1885), i reials decrets per als de 1881-82 i 1884-85 (RD de 28-6-
1881 i de 8-7-1884). Són, doncs, també quatre debats a les Corts.

Pel que fa als pressupostos de Filipines, i igual que els de Puerto-Rico, tenen un primer
projecte el 1878, per a l’any econòmic de 1878-79. En no requerir l’aprovació de les Corts,
aquest mateix projecte ja és un reial decret que dóna validesa al pressupost. A partir d’aquí i
durant la resta del període analitzat, hi ha diversos reials decrets que o bé estableixen un nou
pressupost per a l’any econòmic corresponent, o bé prorroguen el de l’anterior. Sols hi ha
alguna dificultat per part del Ministeri d’Ultramar per elaborar aquests pressupostos amb la
legislació sobre desestanc del tabac de Filipines de 1881, que va requerir fer alguns
reajustaments per recomposar el seu equilibri intern. En qualsevol cas, es tracta de
pressupostos sense tramitació parlamentària.

Tampoc no tenen tramitació parlamentària els pressupostos de les possessions del Golf
de Guinea. A partir de 1880 hi ha uns càlculs fets pel ministre d’Ultramar i aquestes xifres es
carreguen als pressupostos de Cuba, Puerto-Rico i Filipines. A partir de la llei de 25-7-1884,
que correspon a la Presidència del Consell de ministres (Cánovas) i no al ministre d’Ultramar,
i en la que s’autoritzava el Govern per fer diverses reduccions en el pressupost de despeses
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de Cuba, la part que corresponia a ambdues Antilles passa a carregar-se al pressupost de la
Península. Interessa destacar també que a finals de 1886, Víctor Balaguer, novament
ministre d’Ultramar, elabora per reial decret els primers pressupostos específics d’aquests
territoris.

2.3.2. Impostos.

Un altre bloc de temes dins de la política fiscal, seria el dels diversos impostos:
contribució industrial i de comerç, contribució territorial o d’immobles, conreu i ramaderia,
impost de consums i segell de vendes. En aquest apartat, cal destacar el paquet de 24
projectes de llei de política fiscal i aranzelària que el ministre d’Hisenda liberal Juan
Francisco Camacho, presenta simultàniament a les Corts l’octubre de 1881, que preveia
entre altres coses la reforma i supressió de diversos impostos, entre els que caldria esmentar
la reforma dels tres primers impostos esmentats i la supressió de l’impost sobre la sal i
creació d’un d’equivalent. El març de 1885, però, el ministre conservador Fernando Cos-
Gayón, per la seva banda, presenta al Congrés, també simultàniament, tres projectes de llei
de reforma dels mateixos impostos, incloent una supressió de l’impost equivalent al de la sal
dins de la reforma de la contribució d’immobles, conreu i ramaderia. Cal esmentar també
l’impost de segell de vendes i els reglaments de rectificació del cadastre (amillaramientos) de
1876 i 1878, que anaven estretament lligats als càlculs per fixar la contribució d’immobles,
conreu i ramaderia.

De totes aquestes reformes, n’hi ha tres que generen una considerable oposició per part
de les corporacions econòmiques catalanes: l’impost del segell de vendes, els reglaments del
cadastre i el reglament i taxes de la contribució industrial i de comerç de 31-12-1881. Podem
veure aquestes disposicions amb una mica més de deteniment.

El decret de pressupostos per a 1874-75 havia creat l’impost del segell de vendes,
consistent en la imposició d’un segell de 5 cèntims sobre cada objecte comercialitzat que
valgués més de 2,5 pessetes (0,02 euros). La instrucció de 27-7-1876 donava forma a les
disposicions previstes al decret. L’impost gravava tota operació de venda, canvi, permuta o
préstec. Cada objecte amb un valor de 2,5 a 50 pessetes (0,02 a 0,30 euros) havia de dur
adherit i inutilitzat un segell de 5 cèntims de pesseta. Per a cada 50 pessetes de més de
valor, en calia un altre i quan el tipus d’objecte no permetia que s’hi fixés un segell, calia
posar aquest en una factura.

A més de les molèsties de l’operació de fixar els segells, els afectats es queixaven de la
desproporció en l’aplicació segons els sectors. Llegim al Fomento de la Producción Nacional:

Un impuesto que grava con cinco céntimos de peseta toda operación de venta o préstamo, desde el valor
de diez reales hasta el de diez duros, indistintamente, tiene que ser forzosamente rechazado por injusto.

Un impuesto que sólo pesa sobre unas cuantas clases de contribuyentes; pero que dentro de esas
mismas clases grava a unos de la manera más desproporcionada y enorme, mientras para otros es llevadero,
y para otros insignificante, ha de ser necesariamente odioso.

Un impuesto que, para proporcionar a la Hacienda un millón de pesetas, exige de los contribuyentes la
imposición e inutilización del día mes y año de VEINTE MILLONES DE SELLITOS, es demasiado molesto, y
está juzgado y condenado por la simple enumeración de este hecho.

Un impuesto, en fin, que parece inventado para obtener la menor suma posible de rendimientos, a costa
de la mayor suma imaginable de incomodidad, no es conveniente, ni al prestigio de la Administración, ni al
libre desarrollo de los intereses públicos y particulares, y debe suprimirse por antieconómico y perjudicial179.

                                                     
  179. Fomento de la Producción Nacional , núm. 339, 30-12-1876, article de F. J. Orellana “Lo que ha de ser el sello de ventas”,
p.857-858.
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Les corporacions industrials catalanes demanen substituir-lo per un percentatge
proporcional d’augment de la contribució industrial o per un encapçalament industrial
provincial, a pagar entre tots els industrials. Quan la Direcció General d’Impostos intenta
calcular una xifra, però, apareixen problemes: número erroni d’industrials, càlcul massa alt
(fet en base a la contribució industrial, que inclou tota mena de professions sense vendes o
del sector queviures), es dóna protagonisme als gremis quan la majoria d’industrials no estan
associats. Es demana també un concert econòmic en base a fixar un número de vendes
diari. Finalment, l’administració negocia acords parcials amb cada sector afectat. Serrano
Sanz assenyala que aquest impost queda suprimit a la llei de pressupostos de 1877-78 i
incorporat posteriorment a la contribució industrial com un 15% de recàrrec180.

Pel que fa a la reforma del reglament i taxes de la contribució industrial, la llei de 31-12-
1881 aprovava les bases del nou reglament, que venia a substituir el de 20-5-1873, amb
importants modificacions en les seves disposicions: eliminava les exempcions existents en
algunes taxes, s’incorporava com a taxa definitiva els recàrrecs afegits transitòriament durant
la darrera guerra i com a substitució de l’impost de segell de vendes, se suprimia l’exempció
temporal que tenien les indústries noves, es modificaven les taxes, es canviava el sistema
d’agremiació introduint representació de l’administració i es creava un nou cos
d’inspectors181.

Aquesta reforma va motivar una forta oposició, especialment a Madrid i Barcelona, amb
nombrosos actes de protesta i una interpel·lació de Romero Robledo al Congrés182. Aquesta
forta oposició, va motivar la Reial Ordre (RO) de 6-2-1882, en la que s’establia un termini per
a la presentació de reclamacions. El maig es va nomenar una comissió mixta de Govern i
representants dels afectats, encarregada de redactar un nou reglament. Aquest apareix amb
data de 13-7-1882, suavitzant les taxes i les altres disposicions: els dos recàrrecs transitoris
passen a definitius però amb un 20% enlloc del 30% que sumaven entre ambdós, s’atenua la
representació de l’administració en els gremis i es paralitza la creació del cos d’inspectors.

En el cas del cadastre, hi ha un primer reglament, amb data de 19-9-1876. Pressuposava
no una rectificació del cadastre existent, sinó l’elaboració d’un de nou, a partir d’unes juntes
provincials, que havien de calcular els tipus avaluadors a partir de divisions de cada província
en regions afins. En els mesos següents a la seva promulgació, rep una veritable allau de
protestes, que finalment donen com a resultat el nou reglament de 10-12-1878, ampliat per
successives circulars de la Direcció General de Contribucions. Al final del període analitzat,
la llei de 18-6-1885, de reforma de la contribució industrial i de comerç, preveia un nou
projecte de reforma del cadastre.

2.3.3. Deute de l’Estat.

Deixant de banda les operacions relatives als emprèstits de Cuba, que veurem una mica
més endavant, hi ha durant aquests anys un paquet de fins a nou lleis que tenen a veure

                                                     
  180. SERRANO SANZ: Los Presupuestos ..., p.45.
  181. Sobre les bases d’aquesta reforma, veure Colección de leyes y disposiciones administrativas útiles para los industriales.
Suplemento a “El Eco de la Producción”, 1882; SERRANO SANZ: Los Presupuestos ..., p.107
  182. DSC, legislatura de 1881-82, sessions del 21 i del 22-3-1882, núms. 86 i 87, p.2274 i ss. i 2290 i ss. L’oposició a la
reforma feta des de Catalunya la veurem amb més deteniment al capítol de treballs parlamentaris; com a treball més elaborat
des del món de les corporacions industrials és interessant el llibre INSTITUTO DE FOMENTO DEL TRABAJO NACIONAL:
Contribución industrial. Reformas que deben introducirse en la Legislación de este ramo, 1882; i el fullet IFTN: Colección de
disposiciones útiles para los industriales, 1882.
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amb el Deute de l’Estat. Bona part d’elles es troben concentrades als primers anys de la
Restauració, degut a les fortes despeses de les guerres carlina i colonial.

La primera d’aquestes lleis, és la de 3-6-1876, d’autorització al ministre d’Hisenda per
concretar amb el Banco de España (BE) i el Banco Hipotecario Español (BHE) un conveni
per al reemborsament del Deute flotant del Tresor i per satisfer alguns serveis públics.
Preveia un conveni amb el Banco Nacional de España, segons el qual, aquest continuava
fent la recaptació de les contribucions territorial i industrial i de comerç, reservant-se una part,
sobre la qual emetria obligacions; d’altra banda, s’autoritzava el ministre d’Hisenda per
concertar amb el BHE la recaptació de la renda de duanes, emetent en aquest cas el banc
unes altres obligacions. Tot plegat, es destinaria a fer front al Deute flotant i al pressupost
extraordinari de guerra.

Molt lligada amb aquest tema està la segona llei, la de 21-7-1876 d'arranjament del
Deute. La llei fixava els nous tipus d’interès, amb una clara tendència a retallar-los, alhora
que unificava anteriors operacions. Afectava també molt directament les subvencions als
ferrocarrils.

La tercera és la llei de 9-1-1877, de pignoració de bons del Tresor per garantir les
operacions del Deute flotant, que regulava l’ús dels bons després d’emesos, si se’ls utilitzava
en altres operacions, desenvolupant aspectes de la llei d’arranjament del Deute flotant del
Tresor de 3-6-1876.

La quarta és llei de 17-7-1876, de declaració com a lleis del Regne tots els decrets de
caràcter legislatiu expedits pel Ministeri d’Hisenda des del 20 de setembre de 1873 fins la
constitució de les Corts de 1876. Incloïa 72 decrets amb legislació molt diversa, però mereix
l’atenció dels parlamentaris catalans precisament en allò referent al Deute.

La cinquena d’aquestes lleis duu data d’11-7-1877 i és una autorització al Govern per
alienar els bons del Tresor que existien en cartera, per atendre el pagament del Deute flotant,
i destinats a cobrir el probable descobert del Tresor públic en finalitzar l’exercici de l’any
econòmic vigent. Preveia l’emissió d’obligacions del Tresor sobre la renda de duanes.

La sisena, la llei de 17-5-1878 d’amortització del Deute públic (llei de restabliment de
l’amortització de les accions d’obres públiques, carreteres i obligacions de l’Estat per
subvenció de ferrocarrils), té els seus orígens en una proposició de llei del diputat Ramon
Aranaz, en la que es proposava la creació d’un nou impost, anomenat del cuartillo por ciento,
destinat a l’amortització del Deute flotant. En la seva llarga tramitació parlamentària, però,
s’acaba suprimint aquest impost i adoptant altres mesures destinades a l’amortització.

La setena llei, la d’1-1-1879 sobre alienació de bons del Tresor, preveia que el Govern fes
ús de l’autorització atorgada per la llei d’11-7-1877 i fixava les condicions de l’operació.

La vuitena llei duu data de 9-12-1881 i plantejava una d’autorització al Govern per tractar
amb els tenidors de Deute perpetu i obligacions de l’Estat per ferrocarrils. Molt relacionada
amb ella, està la novena llei, la de 29-5-1882 d’aprovació del conveni celebrat entre el
ministre d’Hisenda i els tenidors del Deute consolidat al 3% interior i obligacions per
ferrocarrils, que regulava el conveni entre el Ministeri d’Hisenda i els tenidors de Deute, amb
una nova emissió i les seves condicions.
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2.4. Legislació econòmica d’interès per al sector de la propietat agrària i/o
immobiliària.

Hi ha algunes iniciatives legislatives que tenen en comú el fet de merèixer una màxima
atenció per part de les corporacions econòmiques catalanes representatives de la propietat,
sigui agrària, immobiliària o ambdues alhora. Es tracta dels projectes de reforma del Codi
Civil, en la mesura que podia afectar les formes catalanes de contracte, explotació i
transmissió de béns; la legislació d’extinció de les plagues a l’agricultura, molt especialment
la fil·loxera; la legislació sobre eixample de poblacions i expropiació per utilitat pública, entre
altres.

2.4.1. El Codi Civil i la seva relació amb les formes catalanes de contracte, explotació i
transmissió de béns.

L’interès de les corporacions econòmiques catalanes, i molt especialment de l’IACSI, en
el tema del Codi Civil, es trobava no tant en el debat jurídic en si mateix, com en el fet que el
Dret Civil vigent a Catalunya contemplava formes de contracte, explotació i transmissió de
béns diferenciades d’altres zones de l’estat, que podrien veure’s seriosament afectades en
cas que s’imposés una tendència excessivament unificadora en la redacció del nou codi. Des
d’aquest associacionisme agrari català, es veu perillar les formes contractuals agràries
catalanes, com l’emfiteusi i la rabassa morta, o el sistema testamentari i matrimonial català.
Com assenyala Montserrat Caminal, els homes de l’IACSI: Defensaven la institució de
l’hereu, que impedia la fragmentació de la propietat, salvaguardaven l’emfiteusi intentant
integrar-la en les estructures capitalistes, amb excepció dels censos desamortitzats de
l’Església, i propugnaven l’assimilació de la rabassa morta en una parceria183. És des
d’aquest punt de vista que ens acostarem al tema del Codi Civil, que queda completat, tant
en la postura de les corporacions econòmiques com en la tramitació parlamentària al capítol
dedicat als treballs de representació.

El projecte no reeixit de 1851 partia de la base de la supressió dels drets regionals i
apostava per una unificació completa. En canvi, la iniciativa del ministre conservador de
Gràcia i Justícia Saturnino Álvarez Bugallal, que en el RD de 2-2-1880 encomanava a la
Comissió General de Codificació (CGC) l’elaboració d’un text de reforma del Codi Civil sobre
la base del projecte de 1851, incloïa la idea de pervivència dels drets regionals, amb la
incorporació a l’esmentada comissió d’un lletrat de cadascun dels sis territoris dits forals
(Catalunya, Aragó, Navarra, País Basc, Balears i Galícia), a partir del RD de 16-2-1880, amb
l’encàrrec que cadascun redactés una memòria relativa a les institucions jurídiques dels
respectius codis civils que considerés que calia mantenir i també les que convindria eliminar.
Tot i que després hi haurà un debat a les Corts entorn a quina era la manera més adequada
d’articular aquesta legislació específica dels diversos territoris dins d’un codi general, la seva
sola inclusió marca un important canvi de tendència respecte les iniciatives anteriors.

El febrer de 1881, però, es produeix l’accés al poder dels liberals, ocupant la cartera de
Gràcia i Justícia Manuel Alonso Martínez. El nou ministre, dedicà una atenció preferent al
tema del Codi Civil. El 22 d’octubre de 1881 presenta al Senat un projecte de llei, que duu la
                                                     
  183. CAMINAL I BADIA, Montserrat: “La fundació de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre: els seus homes i les seves
activitatats (1851-1901)”, p.129. Sobre la postura de l’IACSI en aquest tema, veure també ROCA, Encarna: “Modernitat i codi
civil a l’Espanya del segle XIX”, 1989, p.8.
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data del mateix dia, de bases per a l’elaboració d’un Codi Civil184. És a dir, enlloc de
presentar a les Corts el text sencer elaborat per la CGC i procedir a un debat article per
article, proposa una autorització per donar a l’esmentada comissió facultats per emprendre la
redacció, seguint unes línies generals185. Aquesta forma de treball, àmpliament debatuda
després a les Corts, partia de la base que en un tema de l’enorme complexitat com el Codi
Civil, amb un extensíssim articulat de matèries en molts casos sols a l’abast dels més experts
juristes, i amb opinions fortament contrastades en molts dels temes a tractar, calia cercar un
mètode més àgil que no pas els lents debats a ambdues cambres, en uns moments en què
les Corts havien d’abordar altres importants qüestions. Una comissió d’experts, en canvi, i
seguint unes línies mestres o bases marcades per les Corts, podria treballar amb més
competència i velocitat i enllestir la feina en un període de temps més curt. Cal dir també,
que el sistema de bases no és excepcional d’aquest tema, ja que es fa servir en la reforma
de la contribució industrial i de comerç d’aquest mateix 1881 o en la llei de bases d’obres
públiques de 1876.

Del projecte d’Alonso Martínez, però, més que veure el procediment legislatiu, el que
interessava a les corporacions catalanes i, en especial, a l’IACSI, era el tractament que
atorgava als drets civils forals, vigents en forma de legislacions civils a Aragó, Catalunya,
País Basc i Navarra i d’institucions particulars a Balears i a Galícia.

En el preàmbul, el text partia d’una afirmació que després serà àmpliament rebatuda pels
parlamentaris catalans que s’ocupen d’aquesta qüestió, com és la definició d’aquesta
legislació com a privilegis i excepcions atorgats pels reis en el transcurs dels segles. Ja dins
de les bases, s’aprecia el desig unificador del ministre en cada paràgraf. Fixant com a base
clara la conveniència d’un sistema plenament unificat, hom cerca agafar dels diversos codis
vigents aquells aspectes que puguin ser més vàlids per al conjunt del territori espanyol,
fonent-los en un de sol, aplicable a totes les províncies per igual. A més, en aquells territoris
en els que hi hagi institucions jurídiques molt arrelades i que no figurin dins del nou codi,
aquestes es mantindran, amb una legislació especial, però amb un cert caire de temporalitat
(por ahora) i cercant sempre una futura assimilació. Una altra qüestió a destacar d’aquest
projecte, és que atorgava als ciutadans dels territoris amb legislació diferenciada, la
possibilitat d’optar entre fer servir aquesta o la general espanyola.

El mateix Alonso Martínez, però, elabora un segon projecte de llei amb data del 24 d’abril
de 1882, tot i que no el presenta al Senat fins el 14 de desembre següent. En aquesta
ocasió, ja no es presentava a les Corts un text de bases, sinó dos llibres sencers del Codi
Civil, demanant-ne l’aprovació i publicació com a llei186.

El motiu d’aquest canvi, cal cercar-lo en la superposició de dues metodologies de treball,
la impulsada pel propi Alonso Martínez en el projecte de llei de bases i la del seu antecessor,
Álvarez Bugallal. Efectivament, la CGC, que havia rebut l’encàrrec del ministre conservador
d’elaborar un text complet de Codi Civil, amb el canvi de ministre i de govern continua de fet
els seus treballs. Alonso Martínez, conscient de la complexitat d’aquesta feina i dels molts
esforços necessaris per avançar en la tasca de codificació, no sols no atura els treballs de la
comissió, sinó que els estimula tot el que pot. Ara bé, la seva petició a les Corts d’una
autorització d’unes bases per què la CGC redactés un Codi Civil, entrava en contradicció
                                                     
  184. DSS, legislatura de 1881-82, 22-10-1881, ap. 5è al núm. 24.
  185. Sobre els procediments utilitzats en l’elaboració del codi civil, veure TOMÁS Y VALIENTE, Francisco: “Los supuestos
ideológicos del código civil: el procedimiento legislativo”, 1985
  186. DSS, legislatura de 1882-83, 14-12-1882, ap. 5è al núm. 10.
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amb el fet que aquesta ja estava executant aquesta missió, seguint el seu propi criteri.
Aleshores, o bé ordenava a aquesta comissió que aturés els seus treballs fins que les Corts
aprovessin les bases, amb el perill que tota la feina ja feta no es pogués aprofitar si les bases
anaven en una altra direcció, o bé esperava a què la comissió enllestís la seva tasca i
presentava el seu resultat a les Corts, quedant aleshores obsoleta la petició d’unes bases
quan el que es presentava era el text sencer i, alhora, propiciant a les Corts un tipus de debat
llarg i complex que amb el seu projecte de llei precisament volia evitar.

Alonso Martínez va optar a la pràctica per què la comissió continués els seus treballs. Al
Senat, mentre, s’havia format la corresponent comissió en base al projecte de llei de bases.
El seu president, el senador vitalici Telesforo Montejo y Robledo, explica a la cambra mesos
més tard que la comissió es va reunir diverses vegades per analitzar el projecte, però que
quan estava a punt d’emetre el seu dictamen, el ministre va presentar a la cambra el nou
projecte de llei, aquest cop demanant autorització per publicar com a llei els dos primers
llibres del Codi Civil, elaborats per la CGC segons l’encàrrec rebut el 1880. Per això, la
comissió va decidir d’una banda paralitzar el seu dictamen sobre llei de bases i de l’altra
esperar a tenir el text restant per analitzar-lo en conjunt i emetre el corresponent dictamen.

La versió que dóna el propi Alonso Martínez en el preàmbul del seu segon projecte de
llei, és de fet complementària amb la del president de la comissió del Senat. Segons ell,
aquesta comissió va obrir una àmplia informació, que va permetre conèixer millor l’estat
d’opinió dels juristes interessats en aquesta qüestió. La col·laboració d’aquests, hauria
permès a la CGC agilitar els seus treballs.

Ara bé, per procedir a la discussió, com diu Montejo, calia no sols els dos primers llibres,
sinó el text sencer, ja que, d’aprovar-se sols una part del codi i l’altra no, es crearia una
pertorbació jurídica de gran abast. Per accelerar els treballs de la CGC, Alonso Martínez
elabora el RD de 23-9-1882, en el que augmentava el seu personal, amb la missió d’enllestir
quan abans els llibres tercer i quart del projecte de Codi Civil, per poder-los presentar a les
Corts. La resta del projecte, però, entre el que hi havia la part referent als drets forals, no
arriba al Senat durant el mandat d’Alonso Martínez com a ministre, ni tampoc durant el dels
seus successors dins del període de Corts de majoria liberal: Vicente Romero Girón i
Aureliano Linares Rivas.

El nou ministre conservador, Francisco Silvela, reprèn la idea de llei de bases i el 12 de
gener de 1885 presenta el corresponent projecte de llei, que duu data del dia 7, al Senat187.
Aquest projecte és el que finalment es debat a les Corts: en tota la seva integritat al Senat i
sols parcialment al Congrés, que arriba a la fi de la legislatura i a la clausura de les Corts
després de la mort d’Alfons XII sense haver enllestit el tema.

Cal veure ara quin tractament donava el projecte de Silvela a la legislació foral. En el
preàmbul, el ministre conservador ja adverteix que se separa del criteri del seu predecessor
en dues grans qüestions: la legislació relativa al matrimoni i el tractament atorgat als drets
forals. La idea general del ministre en aquesta darrera qüestió, era mantenir aquestes
legislacions en tota la seva integritat, suprimint-ne sols aquells aspectes que el pas dels
segles hagués deixat d’una manera evident com a anacrònics, i publicar-los com a apèndixs
del Codi Civil general. Un cop redactats i aprovats el codi general i els codis forals, el primer
s’aplicaria com a Dret supletori en els territoris aforats. No obstant, mentre els drets regionals

                                                     
  187. DSS, legislatura de 1884-85, 12-1-1885, ap. al núm. 54.
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no estiguessin redactats, el general no s’aplicaria en aquests territoris, amb la idea de no
trencar la cohesió interna de les legislacions regionals. Altres diferències remarcables amb el
projecte d’Alonso Martínez, eren que no se suprimia el Dret romà ni el Canònic i que no es
permetia que els ciutadans dels territoris afectats poguessin optar pel codi general.
L’elaboració dels codis regionals es deixava a la comissió general de codis, amb la
participació de representants dels diversos territoris, i es fixava un termini de quatre anys per
a la culminació de la seva feina. Cal dir que durant el tràmit parlamentari al Congrés, els
diputats aragonesos proposen i així s’accepta, que el codi general comencés a regir a Aragó
des del mateix moment de la seva publicació.

Aquesta visió de Silvela, no del tot compartida pels defensors del manteniment del Dret
Civil català, és, no obstant, més favorable a aquest que la defensada per Alonso Martínez,
com queda palès no sols de la comparació dels respectius projectes de llei, sinó també del
debat parlamentari, en el que el segon ocupa la presidència de la comissió del Congrés. És a
dir, que si el debat a les Corts s’hagués plantejat essent ministre Alonso Martínez enlloc de
Silvela, les posicions dels partidaris de mantenir els drets civils forals haurien quedat molt
més allunyades de la postura dels ministerials.

Hi ha dues qüestions més, relacionades amb la dificultat legislativa en el terreny del Codi
Civil, que convé ressaltar. La primera, és que el sistema constitucional espanyol havia
legislat ja en molts terrenys que tenien molt a veure amb el Codi Civil, com ara la llei
hipotecària de 1861, la del registre civil de 1870, la de matrimoni civil del mateix any, la
d’enjudiciament criminal de 1882 o les diverses reformes del Codi de Comerç, entre altres.
L’anàlisi de fins a quin punt tota aquesta legislació envaïa terrenys fins aleshores regits per
les diverses legislacions civils, representava una primera gran dificultat. La segona, es
trobava en la gran complexitat dels codis civils, tant per la diversitat de fonts (algunes d’elles,
fins i tot de difícil localització física, per la manca d’edicions recents), com per la diversa
jurisprudència creada.

En la mateixa línia de preocupació de l’IACSI per la possible alteració de les formes
catalanes de contracte, explotació i transmissió de béns, hi ha algunes iniciatives legislatives
parlamentàries i/o ministerials que convé si més no deixar aquí anotades, encara que tindrem
ocasió de veure-les amb més deteniment al capítol dedicat als treballs de representació. Es
tracta de la proposició de llei de Manuel Danvila sobre Codi Rural, que no aconsegueix
completar els tràmits parlamentaris, del RD de 8-11-1875, de fixació de les bases per a la
modificació de la llei de foros, que va acompanyat del projecte de llei de 1877 del ministre de
Gràcia i Justícia, Fernando Calderón Collantes, de reforma de la legislació en aquest
sector188, que tampoc no s’arriba a aprovar, junt amb la de la llei de bases de 21-6-1880 de
reforma de la d’enjudiciament civil

2.4.2. Alguna legislació relacionada amb l’agricultura.

Un primer bloc de legislació relacionada amb l’agricultura189, estaria constituït per aquella
que fa referència a l’extinció de plagues en aquest sector. Hi ha fins a tres plagues de
                                                     
  188. Per a la legislació sobre foros, veure JOVE y BRAVO, Rogelio: Los foros. Estudio histórico y doctrinal, bibliográfico y
crítico de los foros en Galicia y Asturias, por ..., del Colegio de Abogados de Asturias, 1883.
  189. Per a una informació general sobre legislació agrària del període, a més de les col·leccions legislatives generals,
esmentades a l’apartat de política aranzelària, veure Boletín Oficial del Ministerio de Fomento, segunda serie, toms 1-12, 1878-
1885; Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento. Creada por la ley de 1º de Agosto de 1876, 1ª época, toms 1-20 (1876-1881),
2ª época, toms1-8 (1882-1883), 3ª época, toms 1-4 (1885); VALLEDOR, Rogelio; QUINTANA, Lorenzo Nicolás: Manuel de
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l’agricultura que mereixen l’atenció de Govern i Corts: la fil·loxera, la llagosta i la lagarta
(Bombix Dispar). D’aquestes, la que interessa d’una manera especial a l’IACSI és la primera.
Crec que és interessant analitzar més a fons aquesta qüestió directament al capítol de
treballs de representació, en la mesura que bona part de la legislació relativa al tema té molt
a veure amb els treballs de pressió realitzats des de l’IACSI i també amb les intervencions
que es produeixen a Congrés i Senat.

Tot i així, podem anticipar que durant el període analitzat hi ha una important col·lecció
legislativa dedicada al tema (que podem veure a l’apèndix quart), destacant les tres lleis
generals de defensa contra la fil·loxera: les de 30-7-1878, 27-7-1883 i 18-6-1885, junt amb
una segona llei datada també el 27-7-1883 i aplicable a Balears i les disposicions de
formació de la Comissió Central de Defensa contra la Fil·loxera.

Pel que fa a les altres dues plagues, amb un interès molt menor per part de l’IACSI, hi ha
fins a quatre lleis dedicades a l’extinció de la llagosta (les de 31-3-1876, 27-5-1878, 10-1-
1879 i 16-5-1885), mentre que les mesures d’extinció de l’insecte anomenat lagarta, es fan
per la via de la reial ordre.

Hi ha també alguns temes que mereixen l’atenció de l’IACSI en un moment o altre i que
igualment veurem en profunditat al capítol sisè. Trobem en primer lloc, el projecte de llei de
1882 del ministre de Foment, José Luís Albareda, relatiu a colònies agrícoles, foment de la
població rural i noves rompudes, que no arriba a superar tots els tràmits parlamentaris. A
continuació, trobem un seguit de disposicions —cap d’elles arriba al rang de llei—
encaminades a impedir l’adulteració dels vins amb la substància anomenada fucsina.
Finalment, hi ha la llei d’11-7-1877 de repoblació, foment i millora dels monts públics, que es
complementa amb el corresponent reglament, de 18-1-1878.

2.4.3. Legislació relacionada amb la reforma interior de les poblacions.

En aquests primers anys de la Restauració, hi ha diverses lleis que, si més no, en alguna

de les seves parts, regulen el procés de reforma urbanística i d’eixample de les poblacions.

Trobem en primer lloc la llei d’ajuntaments de 16-12-1876 (i llei orgànica de 2-10-1877190),

amb una part dedicada a la facultat de les grans ciutats d’annexionar els municipis propers.

Molt poc després, ve la llei d’eixample de poblacions de 22-12-1876, amb el seu reglament

de 19-2-1876. Les segueix la llei d’expropiació forçosa per utilitat pública de 10-1-1879, amb

el corresponent reglament de 13-6-1879191, que contenen una part dedicada als processos

                                                                                                                                                                      
legislación agrícola. Disposiciones vigentes relativas al servicio agronómico de España. Recopiladas y anotadas por Don ...,
Oficial del Negociado de Agricultura y D. ... Oficial de la Secretaría del Consejo superior de Agricultura, Industria y Comercio.
Publicación autorizada de Real Orden, 1882.
  190. Per a la legislació municipal, veure FREIXA Y RABASÓ, Eusebio: Ley provincial de 29 de agosto de 1882, concordada,
por medio de notas, con la de 2 de octubre de 1877 que reformó la de 20 de agosto de 1870, con extractos marginales en sus
artículos. Contiene además: El Real decreto de 31 de Agosto del mismo año de la distribución de provincias en distritos para las
elecciones de Diputados provinciales; la Real orden circular de 2 de Setiembre, dando explicaciones para la inmediata
aplicación de la Ley Provincial a la constitución de las Diputaciones y Comisiones permanentes, y respecto de las reformas
introducidas en el sufragio; los títulos III y IV de la ley Electoral de Diputados a Cortes de 28 de Diciembre de 1878, citados en
la segunda disposición transitoria de dicha ley Provincial; notas importantes, y extensos formularios para las próximas
elecciones de diputados provinciales, 1882; Ley municipal de 2 de Octubre de 1877 precedida de una introducción histórica y
reseña de las principales leyes municipales que han estado en vigor en España desde 1812, ampliada con notas para su mejor
inteligencia, y corregida en armonía con los reales decretos de 5 de Noviembre de 1890, 24 de Marzo de 1891, ley de 21 de
Agosto de 1896, reales decretos de 30 de Noviembre de 1899, 2 de Julio de 1901 y las demás disposiciones que la modifican
en algunos de sus artículos por la redacción de El Consultor de los Ayuntamientos y de los juzgados municipales, 1904.
  191. Per a la legislació d’expropiació per utilitat pública, veure TORT Y MARTORELL, Javier: Tratado general de expropiación
por utilidad pública, por ... Doctor en Derecho civil y canónico y en Administración, Abogado del Ilustre Colegio de Barcelona,
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d’eixample de les ciutats i a les obres de millora dels nuclis antics de les poblacions. Això

sense oblidar la llei de bases d’obres públiques de 29-12-1876 i la llei general d’obres

públiques de 13-4-1877, desenvolupada a partir de l’anterior.

Són temes que mereixen l’atenció sobretot de l’Associació de Finques Urbanes de

Barcelona i de la seva Zona d’Eixample (APFUBZE), tot i que en alguns d’ells l’IACSI intervé

també, com veurem al capítol sisè.

2.4.4. Legislació econòmica (no aranzelària) d’interès per al sector del comerç i de la
marina mercant.

Igual que en els casos precedents, hi ha alguna legislació que interessa especialment el
sector del comerç i de la marina mercant, que tot i que la veurem amb més deteniment al
capítol dedicat als treballs de representació, cal deixar aquí mínimament anotada. En la seva
gestació, hi ha un paper important dels parlamentaris catalans.

Cal esmentar en primer lloc les dues reformes del Codi de Comerç: la parcial de 1878 i la
completa de 1885192. La primera (llei de 30-7-1878) sorgeix arran d’una iniciativa dels
senadors catalans i modifica els articles del codi relatius a fallides mercantils. La segona (llei
de 22-8-1885) té els seus antecedents en una proposició de llei de Manel Duran i Bas al
Congrés, el 1879, i es tracta d’una reforma completa del codi, plantejada a partir dels treballs
d’una comissió especial, creada pel RD d’1-3-1881.

Un segon tema, és la llei de 30-12-1878 de magatzems generals de dipòsit, que sorgeix
arran d’una proposició de llei del senador català Ferran Puig.

El tercer tema, es refereix a la línia de vapors-correu entre la península i Filipines. Si bé
els vapors a les Antilles els veurem a l’apartat dedicat als negocis colonials, és interessant
incloure la línia a les Filipines aquí, en la mesura que generar un enorme debat entorn al port
peninsular més escaient per constituir el punt de la sortida, amb una mobilització important
de les corporacions catalanes.

El Govern havia aprovat ja l’establiment d’una línia de vapors subvencionats entre
Barcelona i Manila pel decret de 7-7-1870, però no arriba a fer una adjudicació a cap
companyia. El 1871, la casa Olano, Larrinaga y Compañía va establir una línia de vapors
entre la península i Filipines, aprofitant l’obertura del Canal de Sues. Les seves expedicions
anuals varen anar incrementant-se progressivament de tres a dotze, transportant passatgers
i mercaderies oficials. El 1879, aquesta companyia sol·licità una adjudicació directa del
servei, però des del Ministeri d’Ultramar s’optarà pel concurs públic.

Al període estudiat, s’inicia aquest tema amb la proposició de llei de Víctor Balaguer de
1876 al Congrés, en la que proposava l’establiment d’una línia regular entre Barcelona i
Manila, i que genera una àmplia polèmica entorn al port peninsular de sortida. Aquest és un
tema, però, que el govern tramitarà no pas per la via d’un projecte de llei presentat a les

                                                                                                                                                                      
Oficial jefe del Negociado de obras públicas del Excmo. Ayuntamiento Constitucional de la misma en virtud de oposición,
Profesor sustituto de la asignatura de Derecho político y mercantil comparado de la Universidad literaria de la propia ciudad,
Secretario general de la Academia de Derecho Administrativo establecida en ella, Académico numerario de Legislación y
Jurisprudencia de la misma, etc., etc., 1879.
  192. Per a la legislació relativa al Codi de comerç, veure SERRANO Y OTEIZA, J.: Novísimo Código de Comercio. Anotado
con la jurisprudencia del Supremo Tribunal de Justicia hasta el presente año inclusive. Comentado extensamente por ... Autor
de varias obras jurídicas, Secretario de la Dirección y Redacción de la Gaceta de Registradores y Notarios y redactor de la
Revista de Legislación y Jurisprudencia, 1885.
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Corts, sinó per la del reial decret. El que duu data de 19-8-1879, convocava el concurs públic
per a l’adjudicació del servei, mentre que el de 19-9-1879 publicava el plec de condicions.

El concurs se celebra el 3-11-1879, guanyant la naviliera del marquès de Campo. El RD
de 30-1-1880 fixava l’adjudicació del servei. Les clàusules del contracte, preveien una
subvenció de 99.000 pessetes (595 euros) per viatge rodó, el compromís d’un viatge rodó
mensual, l’establiment d’un servei mensual entre Manila i Singapur i unes taxes
determinades per a la conducció del tabac (que l’empresa tindrà en exclusiva mentre duri el
seu estanc); les exigències tècniques per als vaixells posen l’accent en la necessitat que
obtingui una velocitat mínima d’11 milles al seu pas pel Canal de Sues. Al capítol sisè
podrem veure amb més deteniment la polèmica esmentada, així com la tramitació completa
d’aquesta qüestió.

Un quart tema, es refereix a les iniciatives per fixar una legislació sobre marques de
fàbrica. Hi ha dues proposicions de llei: la de Manuel Danvila al Congrés, el 1877, i la de
Ferran Puig al Senat, el 1879, que van en aquesta direcció, si bé no arriben a superar els
tràmits parlamentaris.

2.5. Legislació relacionada amb els negocis colonials.

Hi ha tres grans apartats de negocis relacionats les possessions colonials espanyoles en
els que ens hem de fixar especialment: els emprèstits de Cuba, les línies de vapors
subvencionats a les Antilles (ja hem vist la línia de Filipines a l’aparat dedicat al sector del
comerç i de la marina mercant) i el desestanc dels tabacs de Filipines. Deixarem per als
capítols següents l’estudi de les empreses del grup de financers comandat pel marquès de
Comillas més directament involucrades en aquest tipus d’operacions —el Banco Hispano-
Colonial (BHC), la Compañía Trasatlántica (CT) i la Compañía General de Tabacos de
Filipinas (CGTF)— la seva rivalitat amb les empreses del grup valencià comandat pel
marquès de Campo, així com les seves gestions davant de Govern i Corts, per centrar-nos
aquí en la legislació relativa a adjudicacions de serveis per part de l’Estat.

2.5.1. Els emprèstits de Cuba.

Entre 1878 i 1880 es produeixen diverses operacions financeres de gran volada,
destinades, primer, a subministrar fons a l’Estat per continuar la guerra de Cuba i, un cop
finalitzada aquesta, a sanejar el Deute contret. L’especial participació de l’anomenat grup
català de finances en aquestes operacions, el veurem amb més deteniment als capítols
dedicats al món dels negocis i als treballs parlamentaris. Aquí analitzarem, doncs, les
principals operacions financeres i les seves característiques més destacades.

La primera d’aquestes operacions, és un avenç de 5-8-1876, que negocia el Govern amb
el grup de financers d’Antonio López (després marquès de Comillas), grup que poc després
constitueix el BHC. Aquest avenç estava concebut a compte d’un emprèstit definitiu, per al
qual es convocaria una mena de concurs públic. Cal tenir present també que en aquest afer
el Govern actuava pel seu compte, sense presentar l’operació a l’aprovació de les Corts.

La RO de 27-8-1876 convocava el concurs fent públiques les clàusules provisionals
acordades a l’avenç de 5-8-1876, per què servissin de base als sol·licitants. El 30-9-1876 el
Consell de ministres aprovava en RO de la mateixa data l’adjudicació al mateix grup
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d’Antonio López i el 12-10-1876 se signava l’escriptura pública, amb les condicions
definitives de l’operació.

Tant en el primer avenç com en les condicions definitives, apareixen unes clàusules força
avantatjoses per als prestadors, que queden obligats a constituir-se en societat (el RD de 7-
12-1876 traslladava al BHC els drets dels contractants de l’emprèstit). La quantitat negociada
podia anar dels 15 als 25 milions de pesos (75 a 125 milions de pessetes; 450.759,08 a
751.265,13 euros), segons les necessitats del Tresor de l’illa i en etapes successives, fins als
10 anys en què es fixava la durada de l’emprèstit. El banc passava a tenir una participació
directa en la recaptació de les duanes de Cuba, amb dret a intervenir fins i tot en la política
de personal del ram i a ser consultat davant de qualsevol alteració de l’aranzel de l’illa. Si la
xifra prestada era de 15 milions, el banc tenia dret a recaptar un 40% de l’augment dels
ingressos per renda de duanes de Cuba, agafant com a base els darrers semestres; si la
xifra arribava a 20 o a 25 milions, els percentatges s’elevarien a un 45 i un 50%
respectivament. Es fixava un interès anual del 10% més un 2% afegit per conceptes varis.
Les accions del banc tindrien avantatges fiscals.

L’article 14è del contracte, preveia que el Govern informaria les Corts de l’operació (no
que en sol·licitaria l’autorització). Quan aquesta ja està tancada, el ministre d’Ultramar,
Adelardo López de Ayala, adreça un missatge oficial a ambdues cambres informant dels
resultats de l’operació i adjuntant la documentació corresponent193. Poc després, sol·licita de
les Corts l’aprovació d’un projecte de llei en el que es fixava la garantia eventual de la nació
per a l’amortització i interessos de l’emprèstit194. Aquesta garantia eventual queda establerta
en la llei de 14-1-1877.

La primera xifra sol·licitada pel Govern va ser de 15 milions de pesos. Poc després, va
sol·licitar una ampliació de 5 milions més, regulada per la RO de 5-10-1877 i, posteriorment,
encara una altra, de 5 milions més, regulada per la RO de 14-3-1878, arribant als 25 milions
en total, màxim previst al contracte inicial195.

Després d’exhaurit el darrer import que permetia l’emprèstit, les despeses extraordinàries
de la guerra encara pendents (recordem que el febrer de 1878 se signa la pau de Zanjón)
reclamaven encara una nova ampliació. Per això, el maig de 1878, el ministre d’Ultramar,
José Elduayen (posteriorment el veiem com a marquès del Pazo de la Merced), presenta a
les Corts un nou projecte d’emprèstit per una quantitat fins els 25 milions de pesos més196.
Aquest emprèstit es plantejava en les mateixes condicions que el de 30-9-1876.

De l’anterior projecte en va sortir una llei d’autoritzacions de 25-6-1878, desenvolupada
en el RD de 24-8-1878, en el que es feia una emissió d’obligacions del Tresor de Cuba, amb
un interès anual del 6% i una amortització en 15 anys. Aquesta operació, a diferència de
l’anterior, es va fer amb el Banco Español de la Habana (BEH).

No obstant, a mesura que el procés de pau es va consolidant, va desapareixent la
necessitat de la forta despesa anterior i el Govern es planteja la conveniència de revisar els
emprèstits que tenia pendents i aconseguir condicions més avantatjoses. Fruit d’això, és el
nou projecte del ministre Elduayen, presentat a les Corts a finals del mateix 1878, de

                                                     
  193. Veure DSC, legislatura de 1876-77, 7-11-1876, ap. 4t. al núm. 116.
  194. Veure DSC, legislatura de 1878, 16-11-1876, ap.1r al núm. 124.
  195. Sobre les successives ampliacions de l’emprèstit, veure BANCO HISPANO-COLONIAL: Memoria leída en la Junta
General ordinaria de accionistas del 23 de Marzo de 1878, presidida por el Excmo. Sr. D. Manuel Girona, Vice-presidente del
Consejo de Administración, 1878.
  196. Veure DCS, legislatura de 1878, 3-5-1878, ap. 3r al núm. 53.
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conversió del primer emprèstit de 25 milions del BHC i emissió d’obligacions del Tresor de
l’illa de Cuba. Al preàmbul del projecte de llei, s’al·ludeix a les dues operacions anteriors,
fetes en el context de la guerra i immediata postguerra, i a la que ara es proposa, un cop
consolidada la pau:

Pero las condiciones con que se hizo el primer empréstito en aquellos tristes momentos de perturbación
general resultan hoy desmedidamente onerosas, asegurada ya la paz pública en todos los territorios
españoles y en lisonjero estado de progreso todos los intereses nacionales. Nada más justo que establecer en
términos de normalidad, por medio de oportunas conversiones, las demás deudas contraídas en períodos
calamitosos197.

Es creu que la millor manera de convertir el primer emprèstit és l’emissió de noves
obligacions del Tresor de Cuba, en iguals condicions que les establertes al RD de 24-8-1878:
de lo cual resultaría para una nueva emisión con aquel señalado objeto, que el servicio anual
de los dos empréstitos podría cubrirse con lo que hoy cuesta el primero.

El nou emprèstit, doncs, es destinaria a eixugar el primer, en un període anterior al 31-10-
1881. Es preveu que mentre l’emprèstit de 1876 no estigui definitivament eixugat, el BHC
continuarà participant dels increments de beneficis de la renda de duanes o en
compensacions per un import equivalent.

El projecte pren cos en la llei d’autoritzacions de 31-12-1878, que no es fixa
definitivament fins la llei de 5-6-1880, de pressupostos de Cuba per a 1880-81, que facultava
el Govern per emetre bitllets hipotecaris del Tresor de l’illa de Cuba per atendre totes les
seves necessitats i, especialment, per finançar la rescissió del contracte amb el BHC. El més
remarcable d’aquest afer, és que és el propi banc el que rep l’adjudicació per a la nova
operació, junt amb el Banco de Castilla (BC) i el BHE. Així doncs, mentre el 12-6-1880 se
signa el contracte de rescissió de 1876, al mateix temps se signa el nou contracte per a
l’emissió de bitllets hipotecaris del Tresor de l’illa de Cuba, per valor de 375 milions de
pessetes (2,253.795,39 euros) i a un termini de 20 anys198.

El banc intervindria igualment la renda de duanes de Cuba, donant al BHE les quantitats
assignades per la llei de 25-6-1878. De la mateixa manera que l’anterior, tenia la garantia
subsidiària de la nació. Els destins dels 375 milions, en forma de 750.000 bitllets hipotecaris,
de 500 pessetes (3,01 euros) cadascun, eren els següents:

.113,750.000 pessetes (683.651,27 euros) per canviar a la par les obligacions creades per la
llei de 25-6-1878.

.1,000.000 pessetes (6.010,12 euros) per capitalitzar assignacions.

.260,250.000 pessetes (1,564.134 euros) per liquidar l’anterior emprèstit amb el BCH i alguna
altra atenció menor.

2.5.2. Les línies de vapors subvencionats a les Antilles.

Anteriorment hem vist breument la gestació de la legislació relativa a la línia de vapors
correus subvencionats a Filipines. A més d’aquesta, completa el panorama de la navegació

                                                     
  197. DSC, legislatura de 1878, 12-12-1878, ap. 1r al núm. 148.
  198. Per als detalls de la nova operació, veure BANCO HISPANO-COLONIAL: Memoria leida en la Junta General
extraordinaria de accionistas del 25 de Octubre de 1880, presidida por el Excmo. Sr. D. Antonio López y López, Presidente del
Consejo de Administración, 1880.
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colonial la línia entre la península i les Antilles i la línia entre aquestes, junt amb els serveis
fins alguns ports americans.

Les característiques de la legislació referent a aquestes línies són, de fet, similars. El
Govern convocava un concurs públic amb unes determinades condicions establertes
prèviament i adjudicava la línia a la companyia que presentava una oferta més del seu gust.
L’Estat atorgava una quantitat fixa per viatge rodó (anada i tornada), demanava disposar
d’uns percentatges fixes de bitllets de passatgers i utilitzar la línia com a servei regular de
correu i exigia un seguit de característiques tècniques als vaixells encarregats de fer els
viatges.

La línia a les Antilles, que ja existia com adjudicació a la naviliera d’Antonio López, entra
novament a concurs pel RD de 27-12-1877. El 14-2-1878 se celebra aquest, guanyant López
novament l’adjudicació del servei (RD de 7-3-1878 i plec de condicions de 27-12-1877). El
14-3-1878 es va signar el contracte entre l’Estat i la companyia naviliera, que en aquests
moments operava amb el nom d’A. López y cía. El 1881 el grup d’Antonio López, ja marquès
de Comillas, constitueix la CT. El RD d’1-9-1881 traspassava a la nova societat la
concessió199.

Les clàusules del contracte estaven regulades per la RO de 8-3-1878. A més dels
aspectes generals assenyalats, la subvenció es concretava en 100.000 pessetes (601,01
euros) per viatge rodó, el compromís de tres viatges rodons mensuals entre la península,
Puerto-Rico i L’Havana i altres disposicions menors200. A tenir molt en compte que la
subvenció anava a càrrec del Tresor de Cuba, enlloc d’estar repartit amb els tresors de la
península i de Puerto-Rico.

Durant el període analitzat, aquest servei tindrà un moviment extraordinari, degut als
transports de militars i de material de guerra amb destí a Cuba i a la repatriació dels soldats
llicenciats.

Hi ha una altra qüestió que afecta les companyies de navegació colonial concertada amb
l’Estat. Es tracta d’una proposició de llei del diputat Antonio Vivar i altres, aprovada amb
modificacions per les Corts a finals de 1878201 (llei de 7-1-1879), que obligava els serveis
propis o contractats per l’Estat a consumir carbons nacionals.

Pel que fa a la línia interinsular antillana, la RO de 20-5-1875 adjudicava un servei entre
L’Havana i San Juan de Puerto-Rico a Ramón Herrera, mentre que la de 12-8-1881
adjudicava a la naviliera del marquès de Campo un servei ja ampliat fins el Golf de Mèxic.

2.5.3. El desestanc dels tabacs de Filipines.

El tema del desestanc dels tabacs de Filipines, té diversos precedents, que veurem amb
més deteniment al capítol dedicat als treballs de representació202. Es pot esmentar aquí el RD

                                                     
  199. Sobre la cronologia de l’adjudicació i canvi de societat, veure COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA: Consulta y dictamen de
letrados, 1882.
  200. Per a les disposicions del contracte, veure Gaceta de los Caminos de Hierro, núm. 11 (de 1878), 17-3-1878. Per a
aspectes polèmics de la concessió, veure CAMPO, marqués de: A las Cortes, 1 de Junio de 1883 (full volant); Infracciones del
contrato de correos marítimos entre la Península, Cuba y Puerto-Rico que motivan la rescisión en beneficio del Tesoro , 18 Junio
1883 (full volant).
  201. Veure DSS, legislatura de 1878, 17-12-1878, ap. 5è al núm. 107, dictamen de la comissió del Senat, amb les
modificacions incorporades.
  202. Per al procés d’estanc i projectes de desestanc del tabac a Filipines, veure RECUR, Carlos: Estudios administrativos y
comerciales, 1879, p.47 i seg.
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d’1-1-1879, que creava una junta encarregada de proposar al ministre d’Hisenda (no al
d’Ultramar, doncs) les reformes que calia adoptar en l’administració de la renda del tabac per
augmentar els seus rendiments, reduir les seves despeses i perfeccionar les seves
elaboracions. I el RD (inèdit) de 20-5-1879, que formava una comissió, aquest cop
dependent del Ministeri d’Ultramar, per estudiar el conreu del tabac a Filipines i el monopoli
existent.

Amb l’accés dels liberals al poder el 1881, el ministre d’Ultramar, Fernando de León y
Castillo, decideix intervenir de manera ràpida en aquesta qüestió i per la via del reial decret.
En les seves memòries, León descriu la situació de l’indígena filipí amb el sistema de
l’estanc, com de submissió completa, de tal manera que no es pot evitar pensar quina havia
de ser la duresa de les condicions si el propi ministre la defineix en aquests termes. Diu
León: El Estado español imponía a los indígenas filipinos el cultivo del tabaco, comprando
toda la producción a un precio que él mismo fijaba a su antojo y que en algunas ocasiones
no pagaba. Desde luego, esta imposición avasallante representaba la antigua servidumbre
de los adscritos a la gleba, incompatible con la libertad de trabajo, y sobre todo con la
dignidad humana, aún dentro de las estrecheces del régimen colonial y de las omnímodas
facultades de una legislación que tenía por origen el arbitrio ministerial 203.

León explica també que va rebre fortes pressions de grups financers, amb clars intents de
suborn, per aconseguir un arrendament de l’estanc dels tabacs de Filipines. Per impedir que
un canvi de govern pogués fer realitat els desitjos d’aquests grups, va procedir amb una certa
rapidesa a decretar el desestanc per la via del reial decret.

Així doncs, el RD de 25-06-1881 declarava lliure la sembra i el conreu del tabac a
Filipines, així com la seva manufactura, venda i consum interior, de manera esglaonada. A
partir d’1-7-1882 seria lliure la sembra i el conreu, mentre que a partir de l’1-1-1883 seria
també lliure la manufactura, venda i consum interior. Es preveia que l’Estat fes un acopi de
tabac per a les fàbriques de la península. També, les modificacions necessàries d’impostos
per cobrir el dèficit que es crearia amb la nova situació. L’article 6è preveia que el Govern
informaria les Corts, no que en demanés l’autorització204.

El RD de 2-12-1881, modificava l’anterior en suprimir la contribució de tabac en floca
prevista al seu article 3r.

D’altra banda, en el terreny de l’elaboració del tabac per part de l’Estat a la península, la
llei de 31-12-1881 fixava el crèdit necessari per atendre a noves fàbriques de tabacs,
eixample de les existents i adquisició de màquines i artefactes necessaris, junt amb una
autorització al Govern per rebaixar els preus de venda del tabac quan ho cregués oportú.
S’executava així l’autorització prevista a l’article 30 de la llei de 27-07-1878, de pressupostos
generals de l’Estat per a 1878-79.

El desestanc deixava la porta oberta a l’actuació de les companyies privades, destacant
aquí la CGTF, del grup del marquès de Comillas, i la sucursal a Manila del Banco Peninsular
Ultramarino (BPU), del grup del marquès de Campo205. D’altra banda, quan cessa el monopoli
en la conducció del tabac arran del desestanc, la CGTF va acabar establint el seu propi

                                                     
  203. LEÓN: Mis tiempos, p.237-238, del tom 1.
  204. Per a la legislació referida al procés de desestanc, veure GIRALT: La Compañía General ..., p.24 i ss.
  205. Per a l’activitat d’amdós grups en els primers moments del desestanc, veure COMPAÑÍA GENERAL DE TABACOS DE
FILIPINAS: Primer ejercicio social. Memoria leída en la Junta General ordinaria de accionistas del 15 de Enero de 1883
presidida por el Excmo. Sr. D. Antonio López  y López, Presidente del Consejo de Administración, 1883; CABEZAS DE
HERRERA, José: El marqués de Campo y la sucursal del Banco Peninsular Ultramarino establecido en Manila, 1883.
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servei marítim regular entre Filipines i la península (nominalment, els vaixells eren propietat
de la CT) per no haver de dependre de la companyia rival del marquès de Campo206.

2.6. Legislació ferroviària.

En aquest apartat, ens fixarem sols en els aspectes legals relatius als ferrocarrils, deixant
per als capítols dedicats al món dels negocis i als treballs parlamentaris l’anàlisi de la
construcció de les línies, estructura de la xarxa, principals companyies, presència de capital
estranger, connexions amb el poder polític i altres temes d’interès. Tres són els aspectes
sobre els que convé parar atenció: la legislació general sobre ferrocarrils, el tipus de
tramitacions habituals de les companyies ferroviàries a les Corts i alguna legislació més
concreta que afectava diverses companyies en conjunt.

2.6.1. Legislació general sobre ferrocarrils.

De l’abundant paquet de legislació relativa a ferrocarrils, vigent al període aquí analitzat,
la llei més significativa és, sens dubte, la llei general de ferrocarrils de 3-6-1855, apareguda
en el context del Bienni Progressista. Per a Gabriel Tortella, tant aquesta llei com les lleis
bancàries de 1856, atorgaven moltes facilitats a aquests dos sectors econòmics, alliberant-
los d’alguna manera dels aspectes restrictius de la llei de societats per accions de 1848207.

La construcció ferroviària quedava incentivada amb aquesta llei a diversos nivells. El més
gran incentiu era que les companyies ferroviàries no quedaven lligades a l’esmentada llei de
1848 i això els donava un accés més fàcil al mercat de capitals. La llei també permetia la
formació provisional de societats anònimes ferroviàries, abans que es concedís la línia a
construir. Un altre aspecte, era la possibilitat d’obtenir subvencions, que podien materialitzar-
se en forma de realització per part del Govern de certes obres i serveis, de garantia d’un
rendiment mínim del capital o, el més freqüent, de pagament d’una quantitat per quilòmetre.
La concessió d’una línia es feia per pública subhasta i, generalment, a qui oferís rebre una
subvenció més baixa. Diu Tortella al respecte:

La consecuencia de este sistema fue a menudo una gran desproporción entre el coste de la construcción real
y la subvención recibida, ya que ésta dependía frecuentemente más de las circunstancias de la puja que de
las necesidades de la obra. Hubo casos en que los contratistas renunciaron irreflexivamente a la subvención
para vencer a sus competidores; en otros casos, los contratistas se embolsaron la subvención sin dedicar ni
un solo céntimo a los gastos de la obra208.

Altres aspectes de la llei eren les exempcions duaneres a les importacions de material,
drets d’expropiació, algunes exempcions d’impostos i garanties al capital estranger contra
confiscacions i embargaments en cas de guerra. Tant Tortella209 com Antonio Gómez
Mendoza210 coincideixen en destacar el fort creixement de les construccions ferroviàries a
partir d’aquesta llei i l’aturada del ritme a mitjan anys seixanta.

                                                     
  206. Sobre la rivalitat entre la CGTF i la naviliera del marquès de Campo en la navegació a Filipines, veure GIRALT I
RAVENTÓS, Emili: La Compañía General de Tabacos de Filipinas 1881-1981, 1981.
  207. TORTELLA: Los orígenes ..., especialment p.169 i ss. Veure també ANES ÁLVAREZ, Rafael: “Relaciones entre el
ferrocarril y la economía española (1865-1935)”, 1978.
  208. TORTELLA: Los orígenes ..., p.169.
  209. TORTELLA: Los orígenes ..., p.169 i p. 183 i ss.
  210. GÓMEZ MENDOZA, Antonio: “Transportes y crecimiento económico (1830-1930)”, 1985, p.110.
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Per al tema que aquí ens interessa, cal veure que la llei de 3-6-1855 era taxativa pel que
respecta a la intervenció de les Corts. Al seu capítol 7è, es preveia que la concessió d’una
línia ferroviària s’atorgaria sempre per una llei, mentre que al 17è, s’especificava que caldria
l’aprovació de les Corts211.

Als anys següents, hi ha una extensa legislació, tant en forma de lleis com, sobretot, de
reials decrets, sobre temes diversos, que amplien la llei de 3-6-1855: policia dels ferrocarrils,
taxes, expropiacions, transport de viatgers i de mercaderies. De tota aquesta legislació, cal
destacar el decret-llei de 14-11-1868, ampliat després pel de 20-3-1873, ja que introduïa
alguns canvis importants en el sistema de concessions212. Si fins aleshores l’Estat es
reservava el protagonisme en la construcció de línies, subhastant a les empreses les noves,
a partir d’aquí s’admet la iniciativa privada per construir una línia nova, sense subvencions, si
obtenia la declaració d’obra d’utilitat pública. Igualment, i després de diversos tràmits
administratius, especialment els estudis preliminars i informes tècnics, calia el pas per les
Corts en forma de proposicions de llei de les propostes de noves línies.

Al període analitzat, tenim d’una banda la llei de bases d’obres públiques de 29-12-1876,
de la que en surt la llei general d’obres públiques de 13-4-1877. Com a llei general de
ferrocarrils, trobem la de 23-11-1877, amb el seu reglament de 24-5-1878.

Cal afegir que alguns promotors de noves línies opten per la fórmula del ferrocarril
econòmic, concebut normalment amb via estreta, per a un servei de línia secundària i, en
general, com a més modest que els ferrocarrils de les línies generals. Aquesta mena de
ferrocarrils havien de seguir els mateixos tràmits que els altres.

Hi ha, però, altres promotors que opten per la fórmula del tramvia, entès no com a
transport urbà sinó com a connexió entre poblacions. La llei de ferrocarrils de 23-11-1877
contenia un article 11è dedicat als tramvies. La diferència entre aquests tramvies interurbans
i els ferrocarrils econòmics, era que els primers ocupaven terrenys públics, és a dir,
carreteres i camins de l’Estat, mentre que els segons ocupaven terrenys particulars, als que
calia aplicar la normativa sobre expropiacions. A més, mentre que la concessió dels
ferrocarrils havia de ser legislativa, la dels tramvies era administrativa, intervenint el Ministeri
de Foment, si calia ocupar carreteres de l’Estat o provincials i si la tracció no era animal, o
les diputacions provincials i els municipis en els altres casos. Finalment, mentre que la
concessió dels ferrocarrils era per a 99 anys, la dels tramvies era per a 60.

Als anys vuitanta, s’incorpora el concepte de ferrocarril-tramvia per a projectes mixts, que
tenien una part del seu traçat al damunt de terrenys públics i l’altra al damunt de privats.
Aquest és el cas del Tranvía o Ferrocarril Económico de Manresa a Berga (TFEMB).

Si bé, com hem vist, les concessions podien ser per subhasta, per a un tram en el que
l’Estat tingués uns estudis tècnics propis, o bé en una iniciativa de particulars, que acabés en
subhasta, amb intervenció d’altres licitadors, entre els projectes ferroviaris amb traçat per

                                                     
  211. Tant per a l’articulat concret d’aquesta llei com de la resta de legislació de matèria ferroviària vigent al període analitzat,
és molt útil la consulta del llibre editat el 1877 Colección legislativa de ferro-carriles o recopilación de las leyes, reglamentos,
instrucciones, decretos, reales órdenes y circulares, expedidas para la explotación de las vías férreas desde 1855 hasta la
fecha, y de algunas sentencias del Tribunal Supremo de justicia en pleitos entre particulares y las compañías, 1877. Per als
articles aquí esmentats, veure p.2 i 4. Veure també Ley de ferro-carriles de 23 de Noviembre de 1877 y Reglamento de 8 de
Setiembre de 1878 para su ejecución , 1887; Ferrocarriles y tranvías 1: legislación de ferrocarriles. Disposiciones vigentes sobre
su concesión, construcción y explotación, con notas, índices y un estudio preliminar por la redacción de la Revista de los
Tribunales, 1915.
  212. Per a la introducció d’ambdós decrets-llei, veure SOCIEDAD ECONÓMICA MATRITENSE: Representación que la ...
eleva al Excmo. Señor Ministro de Fomento sobre la libertad en la construcción de ferro-carriles, 1876.
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Catalunya que veurem als capítols següents, predomina la sol·licitud de concessió sense
subvenció, que acaba en una adjudicació directa.

Abans de la tramitació parlamentària, que veurem tot seguit, els projectes ferroviaris
havien de passar per l’elaboració d’uns estudis preliminars, que incloïen la memòria
descriptiva, plànols, pressupost i plec de condicions tècniques i econòmiques, destinats a la
Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos (JCCCP), junt amb un dipòsit de fiança.

Cal tenir en compte també que sovint el concessionari d’una línia ferroviària no era una
companyia, que en molts casos encara no es trobava constituïda, sinó un particular vinculat
al grup promotor213. Quan rebia la concessió, la companyia es constituïa definitivament i en
gestionava el traspàs. Quan es constituïa una societat per a la concessió i explotació d’un
ferrocarril que ja havia estat concedit, l’Estat demanava els desemborsaments de capital en
la proposició prevista per la llei.

Els tràmits per al canvi de denominació d’una companyia i ampliació de competències,
eren similars. Calia un informe de la Direcció General d’Obres Públiques, una reforma dels
estatuts i un desemborsament del 30% del nou capital, així com un dictamen favorable del
Consell d’Estat.

A les concessions, es preveia els terminis d’inici i finalització de les obres, taxes del
transport, relació del material ferroviari i subvenció i terminis per al seu pagament. Era
necessària també l’aprovació del plec de condicions particulars i plànols de les obres214.

2.6.2. Tramitacions de les companyies ferroviàries a les Corts.

Amb la legislació fins aquí descrita, queda clar que bona part de les iniciatives
relacionades amb el món dels ferrocarrils, havia de passar per les Corts. Aquestes reben
durant aquests anys gran quantitat de propostes de promotors ferroviaris i/o companyies, ja
sigui per a la construcció d’una nova línia, per modificar traçats aprovats prèviament, per
obtenir pròrrogues al termini de les obres o altres afers. Aquesta demanda d’autoritzacions a
les Corts feta per les companyies ferroviàries, té el seu punt àlgid a la legislatura de 1881-82,
en el context de la febre d’or.

Al capítol dedicat al món dels negocis, veurem amb més deteniment l’estratègia seguida
per les companyies ferroviàries d’incloure personatges amb càrrec parlamentari al seu
consell d’administració. Podem anticipar que aquesta era una pràctica generalitzada a
l’època, variant el nombre de parlamentaris segons la importància de la companyia i
incorporant sovint diputats i també senadors, d’una banda, i conservadors i liberals, però
també esquerrans, de l’altra. Amb aquesta estratègia, les companyies s’asseguraven tenir un
camí ràpid i segur per a les diverses tramitacions que calia fer a ambdues cambres i
independentment de quin fos el partit al poder.

Les tramitacions seguien un procés ja ben definit, en el que era fonamental la presència
d’un o diversos parlamentaris, agilitant les gestions a les cambres i vetllant, per què la
demanda de la companyia no quedés aturada en alguna part del procés.

                                                     
  213. Sobre la figura del concessionari a mitjan segle XIX, veure HERNÁNDEZ, Telesforo M.: “Negocis i ferrocarrils: el perfil
dels concesssionaris (1845-1855)”, 1994.
  214. Sobre les concessions, veure TEDDE DE LORCA, Pedro: “Las compañías ferroviarias en España (1855-1935)”, 1978;
p.13-17; CORDERO, Ramón; MENÉNDEZ, Fernando: “El sistema ferroviario español”, p.198 i seg.
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Els diputats o senadors relacionats amb la companyia demandant, cercaven entre el seu
grup de coneixences els parlamentaris necessaris per presentar una proposició de llei. Les
proposicions d’aquesta mena acostumen a dur sis o set signatures, però també n’hi ha amb
menys. En la proposició de llei, s’especificava l’objecte de la demanda de la companyia. Amb
el temps, es va fer una pràctica força habitual que un dels signants de la proposició,
generalment el que apareixia en primer lloc, demanés la paraula i defensés la presa en
consideració de la proposició per part de la cambra. En una tramitació ordinària, és a dir, si
no hi havia oposició de companyies rivals ni impediments per part del ministre de Foment,
això es feia gairebé de manera automàtica. El següent pas, era el nomenament de la
comissió parlamentària formada, com recordarem, amb un diputat o senador de cada secció.
En aquestes comissions, hi trobem generalment molts dels mateixos signants de la
proposició de llei, acompanyats de nous parlamentaris, generalment també del cercle de
coneixences dels parlamentaris promotors.

A l’apartat dedicat al funcionament de les cambres, ja hem tingut ocasió de veure la
importància de les comissions parlamentàries en la resolució d’afers d’aquest tipus. Per a
Gabriele Ranzato, fins i tot serien l’objectiu principal de molts parlamentaris:

Estas comisiones eran la única meta de las ambiciones de muchos diputados. Vista la enorme
centralización del sistema administrativo, que exigía el beneplácito de la autoridad gubernativa para las más
pequeñas iniciativas de los administradores periféricos que se salieran de la mera gestión ordinaria de los
asuntos corrientes, estas comisiones constituían, junto a los canales de relaciones que pasaban por los
ministerios, las grandes ocasiones para los representantes de los distintos distritos de probar su influencia y
su habilidad de maniobra. Tanto es así que ya en el mismo hecho de conseguir formar parte de ellas era un
claro indicio de buenas relaciones con la élite de quienes dirigían el juego político215.

En el cas que ens ocupa, és habitual que enllesteixin la feina de manera també
automàtica, reproduint en el dictamen la proposició de llei íntegra. També és habitual que la
cambra aprovi el dictamen sense debat. Tot seguit, s’envia el tema a l’altra cambra, on
segueix un tràmit similar.

No obstant, de vegades la tramitació quedava dificultada o, senzillament, no obtenia l’èxit
desitjat, per la pressió en sentit contrari d’una companyia rival. Aquest és el cas del projecte
de 1877 de construir un ferrocarril directe Barcelona-Madrid, per les províncies de Terol i
Conca, en el que el Govern intervé per impedir-ne l’aprovació al Congrés, amb el criteri de no
autoritzar línies paral·leles. Diu al respecte el ministre de Foment, el comte de Toreno:

(...) y nos encontraríamos con una segunda línea de Madrid a Barcelona a más de la que hoy se halla
construida; yo no me puedo explicar y creo que difícilmente se lo explicarán los Sres. Diputados, qué interés
puede haber en la construcción de esta línea férrea cuando la que existe, como todas las de España, lleva
una vida laboriosa y difícil, sin grandes rendimientos ni beneficios para los que las explotan. Paréceme a mí
que cuando estos beneficios y estos rendimientos se dividen entre dos líneas han de ser éstos muy cortos o
verdaderamente negativos216.

Un altre aspecte a tenir en compte, és el factor temps, especialment en demandes de
pròrrogues d’obres, en les que la companyia sol·licitant no ha pogut construir els trams
previstos en els terminis acordats i vol maniobrar abans de la data de caducitat. En aquests
casos, es convertí en pràctica habitual acceptar a tràmit a les Corts peticions de pròrroga fins
i tot el mateix dia de la caducitat, quedant aquesta en suspens mentre les dues cambres no
dictaminessin alguna resolució. Al·ludeix a la pràctica descrita el mateix comte de Toreno,

                                                     
  215. RANZATO: La aventura ..., p.61; per al tema concret de les comissions de ferrocarrils, p.62.
  216. DSC, legislatura de 1877, 4-5-1877, núm. 6, p.41-42. Anys més tard, aquest projecte reeixiria parcialment amb la
perllongació de la línia de Barcelona a Vilanova i Valls, orientant-la cap Saragossa per Reus, Móra i Casp.
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també en la seva condició de ministre de Foment, i en referència a una demanda de pròrroga
de la Real Compañía de Canalización y Riegos del Ebro (RCCRE), companyia d’obres
públiques a la que s’aplicava una tramitació parlamentària igual a la dels ferrocarrils. A la
companyia li caducava la concessió el dissabte 5 de juliol de 1879; el dilluns 7 de juliol (a
efectes de tramitació, s’admet com anterior al dia 5) es llegeix al Senat una proposició de llei
signada per alguns senadors, entre els que hi ha els catalans Joaquín Maria Paz, Ramon
Estruch i Ferrer i Ferran Puig (el primer és directiu de la companyia i el segon ho és de la
Sociedad Catalana General del Crédito —SCGC— principal societat inversora en el
projecte), demanant una pròrroga de quatre anys més217. Al Congrés, el comte de Toreno,
respon a una intervenció d’un diputat, que considerava caducada la pròrroga:

En estricto derecho quizá tenga razón S.S., y no lo discuto; lo que debo decir a S.S. es, que es una
práctica constante y de respeto por parte de los Ministros, cuando de un asunto puramente administrativo se
apoderan los Cuerpos Colegisladores en tiempo oportuno, como ha ocurrido aquí, puesto que la proposición
de ley se ha presentado antes del día 5, esperar a conocer la resolución o la opinión de los Cuerpos
Colegisladores antes de llevar a cabo lo que la ley prescribe, puesto que dichos Cuerpos pueden hacer
alguna alteración. Yo no me mezclo en este asunto, ni el Gobierno tiene interés ninguno por su parte en que
se conceda una prórroga, y si se concede será porque uno u otro de los Cuerpos Colegisladores estimen que
es más conveniente concederla que proceder a la caducidad. Por consiguiente, el Ministro de Fomento y el
Gobierno en este caso están en una situación expectante, y el día que las Cortes resuelvan una cosa
determinada, o no resuelvan nada, terminándose la legislatura, repito a S.S. que inmediatamente procederé a
la formación del expediente de caducidad, que hasta que esté terminado no puede decirse con razón que la
caducidad esté resuelta218.

2.6.3. Legislació que afecta a les companyies en conjunt.

A més de la legislació general del sector i de les proposicions de llei sobre demandes
concretes de companyies, hi ha també alguna legislació que afecta les companyies
ferroviàries en conjunt o, en tot cas, a un grup significatiu d’elles. Tot i que veurem aquesta
qüestió amb més deteniment al capítol dedicat als treballs de representació, pot ser
interessant donar una ullada a alguns dels temes principals.

Un primer tema a tenir en compte, és la legislació sobre subvencions a la construcció
ferroviària. La llei de 30-5-1876 fixava les quantitats amb què l’Estat subvencionaria la
construcció de les línies, amb una previsió d’atendre fins una quarta part dels imports totals,
amb uns màxims de preu per quilòmetre admissibles als pressupostos de construcció. La llei
de d’arranjament del Deute de 21-7-1876, que hem vist a l’apartat dedicat al Deute de l’Estat,
plantejada amb la idea general d’aconseguir algun estalvi per a la despesa pública, retallava
els tipus d’interès de diverses emissions, afectant molt directament les subvencions als
ferrocarrils, tant les directes com les fetes en concepte d’exempcions aranzelàries, que
passarien a cobrar-se en obligacions de l’Estat, creades amb aquesta finalitat. Com
assenyala Miguel Artola, això va fer que la cotització per obligacions de ferrocarrils, que
s’havia refet un tant als primers mesos de la Restauració després de successives
depreciacions, tornés a caure219. La llei de 17-5-1878 d’amortització del Deute públic (llei de
restabliment de l’amortització de les accions d’obres públiques, carreteres i obligacions de
l’Estat per subvenció de ferrocarrils), també vista anteriorment, preveia que a partir del
següent exercici les subvencions als ferrocarrils fossin en metàl·lic. Si bé aquest retorn al

                                                     
  217. DSS, legislatura de 1879-80, 7-7-1879, ap. 1r al núm. 26
  218. DSC, legislatura de 1879-80, 17-7-1879, núm. 39, p.688.
  219. ARTOLA, Miguel: “La acción del Estado”, 1978, p.361. Sobre la política de subvencions, veure també MATEO DEL
PERAL, Diego: “Los orígenes de la política ferroviaria en España (1844-1877)”, 1878, p.133 i seg.
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metàl·lic restablia un cert valor de les subvencions, que ja no estarien lligades a
l’aperduament de les obligacions, el Govern es reservà com a contrapartida una reducció del
6% del preu de subvenció fixat a les lleis de concessió de cada línia. En aquest mateix
apartat, cal esmentar també les lleis de 9-12-1881 i 29-5-1882, d’obligacions de l’Estat per
ferrocarrils, vistes a l’apartat del Deute.

Un segon tema a analitzar, és la llei de 5-7-1876 d’avenç reintegrable a algunes
companyies ferroviàries destinat a reparar els desperfectes de la darrera guerra carlina.
Aquesta llei, parteix d’un cert compromís moral que el Govern creu que té amb les
companyies ferroviàries de la zona afectada per la darrera guerra carlina, des del moment
que va utilitzar els seus serveis com a auxiliars durant aquesta, amb el consegüent risc de
represàlies per part de les tropes carlines. De fet, ja abans de la presentació al Congrés del
projecte de llei, el Govern havia concedit, a través d’un decret, un avenç d’iguals
característiques a la companyia del ferrocarril d’Almansa a València i Tarragona.

La idea de la llei era atorgar una mena de crèdits tous a algunes companyies que havien
patit importants destrosses durant la guerra220. Les companyies beneficiàries eren la
Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España (Norte), Compañía de los
Ferrocarriles de Zaragoza a Pamplona y Barcelona (CFZPB) i Compañía de los Ferrocarriles
de Lérida a Reus y Tarragona (CFLRT), a les que s’afegeix durant la tramitació parlamentària
la companyia de Tudela a Bilbao. El desacord entre aquestes i el Govern, vindrà de
l’aplicació del concepte d’indemnització, reclamat per aquelles i rebutjat per aquest221. Tant
és així, que la companyia del Norte, que havia de rebre un milió de pessetes (6.012,12
euros), anuncia a través d’un dels seus senadors el seu desig de no acollir-se als beneficis
de la llei, per poder aconseguir-ne una altra més d’acord amb els seus interessos222.

El tercer tema a ressaltar, és la llei de 30-7-1883 de supressió del recàrrec del 10% sobre
el preu de transport de viatgers, establert pel RD de 3-7-1864. En aquesta data, s’havia
introduït aquest recàrrec, però com a impost de l’Estat. No és fins el 1866, a partir del RD de
29-12-1866, que l’Estat el cedeix a les empreses.

Els antecedents d’aquest afer cal anar a cercar-los al 1876, essent ministre de Foment el
comte de Toreno. Pel RD de 15-8-1876 es creava una comissió per estudiar modificacions a
la baixa de les taxes ferroviàries223, sense cap resultat posterior. D’altra banda, es produeix
una iniciativa parlamentària del marquès de Villamejor (Ignacio Figueroa), que el 1877
presenta al Congrés una proposició de llei, que no es pren en consideració, demanant el
retorn a l’Estat d’aquest recàrrec224. Fins 1883, essent ministre de Foment Germán Gamazo,
no es reprèn aquesta iniciativa. El que aleshores es proposà fou, senzillament, la supressió
del recàrrec. Tot i l’oposició de les companyies225, les Corts varen aprovar el projecte.

                                                     
  220. Veure el projecte de llei a DSC, legislatura de 1876-77, 7-4-1876, ap. al núm. 37.
  221. Sobre el desacord de les companyies per la no inclusió de la noció d’indemnització, veure SOCIEDAD DE LOS
FERROCARRILES DE ALMANSA A VALENCIA Y TARRAGONA: Exposición elevada al Senado por la ... solicitando que se
suprima el artículo 4º del proyecto de ley sobre anticipos reintegrables, 1876. Sobre l’aplicació de la llei, veure COMPAÑÍA DE
LOS FERROCARRILES DE ZARAGOZA A PAMPLONA Y BARCELONA: Memoria presentada por el Consejo de
Administración a la Junta General Extraordinaria de Sres. Accionistas celebrada el día 18 de Febrero de 1878, 1878, p.7.
  222. Veure la intervenció, en nom de la companyia, del senador José Sierra, a DSS, legislatura de 1876-77 [DSS: 1876], 22-6-
1876, núm. 60, p.956.
  223. Sobre aquest RD, veure Fomento de la Producción Española, núm. 14, 14-10-1876.
  224. DSC, legislatura de 1877, 6-7-1877, ap. 2n al núm. 56.
  225. Sobre l’oposició a les companyies, veure SOCIEDAD DE LOS FERROCARRILES DE ALMANSA A VALENCIA Y
TARRAGONA: Datos que demuestran la importancia de los perjuicios que produciría a esta Sociedad la supresión del 10 por
100 sobre la tarifa de viajeros que la misma percibe, 1883.
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2.7. Legislació sobre canals i pantans de regatge.

En iniciar-se el període analitzat, es trobava vigent la llei de canals de 20-2-1870, obra de
les Corts constituents de 1869-71, referent a tot allò relatiu les empreses de canals i pantans
de regatge i, en general, d’aprofitament d’aigües. Preveia el sistema de concessions, terminis
d’obres, fiscalitat, subvencions i declaracions d’utilitat pública. D’altra banda, la llei d’aigües
de 13-6-1879, no gestionada directament per les Corts, sinó elaborada pel Govern com a
desenvolupament de la llei de bases d’obres públiques de 29-12-1876, incloïa també algunes
disposicions més generals relatives al sector226.

El 1879, el ministre de Foment, el comte de Toreno, presenta al Congrés un projecte de
llei sobre canals i pantans de regatge, que no arriba a superar tots els tràmits parlamentaris.
Una de les idees centrals del projecte —que veurem amb més deteniment al capítol sisè—
era que si amb la legislació vigent les empreses havien percebut diverses subvencions en
funció de les hectàrees de regatge previstes, tot i no aconseguir completar cap dels seus
projectes, el que calia era un sistema de subvencions basat en les obres realment
executades i previ informe de la JCCCP.

El ministre liberal José Luís Albareda, reprèn aquesta idea i el 1882 presenta a les Corts
el corresponent projecte de llei, amb un articulat més desenvolupat, que recollia igualment el
principi de subvenció a les empreses. Aquest projecte, té una llarga i accidentada tramitació
parlamentària, que dóna com a resultat la llei de 23-7-1883.

                                                     
226 Sobre la legislació d’aigües, veure BENTABÓL Y URETA, Aurelio; MARTÍNEZ PARDO, Pablo: Legislación de aguas.
Comprende todas las principales disposiciones que se han dictado sobre esta materia desde 1846 hasta fin de junio de 1879.
Compilación autorizada por Real Orden de 26 del citado mes de junio y dedicada al Excmo. Señor Conde de Toreno, Ministro
de Fomento, por los Abogados del Iltre. Colegio de Madrid D. ..., oficial auxiliar del Ministerio de Fomento, y D. ... oficial de la
ordenación de pagos del mismo Ministerio, 1879.
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3. Les corporacions econòmiques catalanes.

3.1. Grups d’interès i grups de pressió.

La dinàmica d’un associacionisme econòmic de defensa d’interessos de grup força
anterior a Catalunya al període aquí analitzat pren al primer tram de la Restauració una
especial importància, amb l’aparició de nombroses corporacions i la consolidació de les ja
existents. En forma d’associacions d’individus implicats en una determinada activitat
econòmica, amb uns objectius genèrics de defensa de la producció o de la propietat,
presenten formes organitzatives que si bé encara no es poden considerar una patronal de
cada sector, es troben ja molt lluny del model associatiu de tipus gremial. Dotades sovint
d’una voluntat integradora de tots els grups econòmics, amb un funcionament intern àgil i
operatiu, traspassen el marc estricte de l’assistència professional per passar a incidir, i molt,
en la vida social i política del país, esdevenint veritables grups de pressió.

Salvador Giner i Manuel Pérez Yruela, en el seu estudi sobre el corporativisme, assagen
una definició de corporació: La corporación es el concepto genérico mediante el cual nos
referimos a la organización jerárquica, formal y dotada de una mínima infraestructura
burocrática que constituye la unidad observable de organización colectiva de intereses en la
sociedad contemporánea1.

L’objectiu d’aquest capítol, doncs, és analitzar el món de les corporacions econòmiques
catalanes, posant més atenció en les del sector industrial. Cal precisar que apareixeran a les
planes següents corporacions de diversos sectors: industrial, propietat agrària, propietat
immobiliària i marina mercant i comerç (més les societats econòmiques d’amics del país),
però que hi manca un sector important de burgesia de negocis, vinculada a la banca, a
operacions en borsa, ferrocarrils, serveis públics i negocis colonials2. Aquest sector no té,
durant aquests anys, un tipus d’organització similar a la dels altres, sinó que s’estructura i
exerceix la seva influència al voltant dels consells d’administració de les seves poderoses
companyies; ho veurem amb més deteniment al capítol dedicat al món dels negocis.

L’anàlisi de les corporacions econòmiques s’ha estructurat a partir de la distinció entre
grups d’interès i grups de pressió que fa Jacqueline Bernat de Celis, que ha estat àmpliament
acceptada per molts autors:

(...) con toda propiedad (...), se debería hablar de grupo de interés sólo cuando se considerase el fenómeno
en su estructura, es decir, cuando se estudiase su organización interior, su composición social, el nivel de su
constitución, etc. ..., reservando la expresión “grupo de presión” al grupo de interés que ha entrado en acción
política.

Se deduce, en efecto, del análisis anterior: 1º: Que un grupo de presión siempre es un grupo de interés; y
2º: Pero que el grupo de interés no es necesariamente un grupo de presión como lo dicen Finer y
Meynaud, ya que puede el mismo utilizar, para lograr sus objetivos, otras vías que la gubernamental. La
expresión “grupo de presión” es más precisa, por tanto, que la de “grupo de interés”. Al grupo de interés se le
ha de añadir algo para que se transforme en grupo de presión (p.48)3.

Així, doncs, primer veurem la dinàmica interna de les corporacions (constitució,
organització, funcionament i tipus de socis) i després la seva actuació com a demandants de
mesures concretes de política econòmica.
                                                     
  1. GINER, Salvador; PÉREZ YRUELA, Manuel: “Sobre el origen, naturaleza y modalidades del corporativismo”, 1988, p.27.
  2. Per a la caracterització d’aquesta burgesia de negocis, veure TUÑÓN DE LARA: Estudios ..., p.173 i seg.
  3. B [ERNAT] DE CELIS, Jacqueline: Los grupos de presión en las democracias contemporáneas (Gran Bretaña, Francia y
Estados Unidos de América) (edició espanyola de 1963), p.48. Veure també ARANA: La liga vizcaína ..., 1988, p.42-52;
SELLES I QUINTANA, Magda: El poder a través dels grups de pressió: estudi d’un cas. El Foment del Treball Nacional 1914-
1923, Tesi Doctoral, 1991, p.25; RIQUER: “Les burgesies ..., 1994, nota 9, p.48.
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3.2. Les corporacions econòmiques catalanes com a grups d’interès.

3.2.1. Sector industrial: les grans corporacions barcelonines.

El procés industrialitzador a Catalunya havia anat dibuixant un mapa complex, tant
d’activitats com de tipus d’explotacions4. El que aquí interessa més ressaltar tant per
l’especificitat catalana del procés com pel protagonisme que adquireix en les campanyes de
defensa del treball nacional és l’expansió del tèxtil, amb predomini del sector cotoner, però
amb una creixent importància del sector llaner, més concentrat geogràficament, i sense
oblidar altres sectors menors, com la seda, el lli, el cànem o el jute. Al seu costat, però,
trobem altres sectors amb activitats molt diversificades que també fan sentir en ocasions la
seva veu: fabricants de productes químics, fabricants de paper, impressors, industrials
metal·lúrgics i de construccions mecàniques, ebenistes, indústries alimentàries, fabricants de
taps de suro i altres. Interessa igualment destacar la diversitat del tipus d’explotacions en el
sector industrial: mentre en alguns casos estem davant d’establiments de grans dimensions,
amb una organització plenament capitalista, com La España Industrial (EI) o La Maquinista
Terrestre i Marítima (MTM), en d’altres ens trobem amb activitats artesanals, amb tot de
graduacions intermitges entre ambdós extrems.

Tant Miquel Izard5 com Borja de Riquer6 insisteixen en el caràcter heterogeni de les
burgesies catalanes del període. Cal veure, en aquest sentit, no sols la diversitat de sectors
econòmics, sinó la participació d’un mateix personatge en activitats molt diversificades. Així,
és habitual que els mateixos grans industrials siguin alhora propietaris urbans i rurals i
inversors en companyies financeres, comercials i ferroviàries.

Aquest dinamisme industrial, té com a un dels seus exponents l’aparició d’una densa
xarxa d’associacions de defensa d’interessos econòmics que, amb el temps, aniran adquirint
un marcat caràcter de grups de pressió. Les corporacions econòmiques que més clarament
exerciran com a grups de pressió durant el període aquí analitzat són, sens dubte, les
industrials, que centraran la seva actuació en la demanda d’un aranzel proteccionista. En
començar aquest període, el 1876, trobem ja constituïts l’IIC i el FPN (més les corporacions
de Sabadell i Terrassa, que analitzarem més endavant). No obstant, els seus antecedents
vénen de lluny i són la continuació d’una llarga trajectòria d’associacionisme industrial que
prové del darrer terç del segle XVIII.

3.2.1.1. Evolució fins 1876.

A) Del darrer terç del segle XVIII fins 1868.

Les cronologies existents sobre les primeres corporacions d’aquest sector al segle XVIII
divergeixen un tant en quant a les dates de constitució i noms exactes d’aquestes entitats7.

                                                     
  4. Sobre la industrialització a Catalunya, veure JUTGLAR, Antoni: Història crítica de la burgesia a Catalunya, 1972, p.180 i
seg.; NADAL, Jordi: “Un siglo de industrialización en España, 1833-1930”, 1985; [N. I OLLER, J.]: “L’economia catalana en el
marc de l’economia espanyola: Catalunya, la fàbrica d’Espanya (1833-1936)”, 1987; TORTELLA: “La economía ...”, p.143;
MALUQUER DE MOTES, Jordi; TORRAS I ELÍAS, Jaume: “La formació d’una societat industrial”, 1994.
  5. IZARD: Manufactureros ..., p.57, capítol “Las burguesías catalanas”.
  6. RIQUER: “Burgesos ...”.
  7. Per a la cronologia d’aquest associacionisme industrial al darrer terç del segle XVIII i primer del segle XIX, veure GRAELL,
Guillermo: Historia del Fomento del Trabajo Nacional por D. ... Secretario general de esta corporación, s/d; SOLÀ I
MONTSERRAT, Roser: “L’associacionisme empresarial: institucions nascudes a mitjan segle XIX (1839-1854), 1987; [S., R.]:
“La patronal catalana en el segle XIX: L’Institut Industrial de Catalunya”, 1990; L’Institut Industrial ..., 1997; SÁNCHEZ,
Alejandro: “Els inicis de l’associacionisme empresarial a Catalunya”, 1990; [S., Alexandre]: Protecció, ordre i llibertat. El
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Adopto la proposada per Roser Solà, al seu estudi sobre l’IIC entre 1820 i 18548. Solà
proposa l’any de 1772 com el de creació de la Reial Companyia de Filats de Cotó, entitat que
aplegava els fabricants d’indianes d’una certa importància. El 1779 es crea una altra
corporació, el Cos de Fabricants de Teixits i Filats del cotó, que aplegava els fabricants de
teixits i filats de menor envergadura. Existia encara una tercera corporació, la Junta de
Pintats, la data de constitució de la qual és un tant incerta, però que, en qualsevol cas,
sembla posterior a les altres, que aplegava els petits estampadors d’indianes. El 1820,
davant dels projectes de reforma aranzelària del Trienni Liberal, totes tres corporacions es
fusionen en la Comissió de Fàbriques de Filats, Teixits i Estampats de Cotó.

El 1847, la Comissió de Fàbriques passa a ser Junta de Fàbriques de Catalunya,
intentant aplegar altres rams de la fabricació. Al mateix temps, impulsa la creació, el 1848,
d’un institut industrial, l’IIC, pensat com a entitat impulsora de la renovació tecnològica del
sector i divulgadora de l’industrialisme. El 1850, la Junta de Fàbriques i l’IIC impulsen una
candidatura unitària de moderats i progressistes a les eleccions generals, destinada a
defensar els interessos de la indústria. El seu triomf precipita la seva clausura per part del
Govern. Fins el febrer de 1851 no es reprèn l’activitat ja sols com a IIC i amb fortes
restriccions en el seu normal funcionament. Solà fixa la data de 1854 com a declivi de
l’activitat de l’IIC. Per a Juan Verdaguer, aquesta etapa d’escassa activitat de l’Institut
s’allargaria fins 1862, data en què recuperaria una creixent activitat fins l’arribada del
Sexenni9.

Durant tot aquest llarg període, podem observar ja clarament moltes de les línies
d’actuació dels anys següents: creació de centres de defensa dels interessos industrials a
Madrid (Asociación Catalana en Madrid), finançament de premsa en aquesta ciutat de línia
prohibicionista o proteccionista en matèria aranzelària, afavoriment de candidats corporatius
a les eleccions generals i de vocals afins a les juntes d’aranzels, creació d’associacions amb
una voluntat d’actuació a nivell estatal (Instituto Industrial de España), edició d’òrgans
d’expressió propis (El Bien Público), estructuració interna per seccions, entre altres.

B) Les corporacions industrials durant el Sexenni.

El període del Sexenni ha estat estudiat en profunditat per Miquel Izard en el seu ja
esmentat treball Manufactureros, industriales y revolucionarios. Hi ha un fet remarcable
durant aquest període, com és la posada en marxa d’una nova corporació, el FPN. Però
abans d’analitzar-la, anem a veure què passa mentre amb l’IIC.

Izard agafa la idea de Graell de complicitat de l’IIC amb el PM. Aquest fet seria un dels
detonants de la creació del FPN, tot i que el principal seria que l’IIC s’hauria convertit en el
defensor de los intereses exclusivos de la gran oligarquía industrial catalana10.

Segons dades de 1869, facilitades pel propi IIC al governador civil de Barcelona, l’entitat
tindria 200 socis ordinaris, 23 d’honor i 12 de mèrit. Agrupava fabricants de filats, teixits i
estampats de cotó, de teixits de barreja, de productes químics i constructors de màquines,
amb una secció a part d’enginyers industrials. Segons Izard, aquesta xifra està inflada i
                                                                                                                                                                      
pensament i la política econòmica de la Comissió de Fàbriques de Barcelona (1820-1840), 1990; SELLES: El poder ..., 1991;
BENGOECHEA, Soledad: Les organitzacions patronals en el tombant de segle, 1992.
  8. SOLÀ: L’Institut Industrial ..., p.15 i seg.
  9. VERDAGUER AULINA, Juan: El Instituto Industrial de Cataluña (1848-1879), tesis de licenciatura inédita leída en la
Universidad de Barcelona en 1959, esmentat per IZARD: Manufactureros ..., p.77.
  10. IZARD: Manufactureros ..., p.77.
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caldria comptabilitzar sols una setantena de socis. D’aquesta quantitat de socis o empreses,
uns 20 assumirien més del 75% del finançament de l’entitat. Amb dades de 1868 i 1870,
aquests són: EI; José Ascacíbar y Cía.; Fabril Algodonera (Reus); José Ferrer y Cía.;
Jerónimo Juncadella; Juan Achón; La Industria Algodonera (Sant Andreu de Palomar); Rius y
Sala (Mataró); Soler, Tous y Cía.; Tomás Coma; Ricart y Cía.; Pons, Mata y Cía.; Santacana,
Sadurní y Cía. (Vilanova i la Geltrú); Batlló Hnos.; Manent y Cía.; Paul Hnos.; Antonio
Escubós y Cía.; MTM.; Rafecas, Marqués y Cía.; José Lucena y Cía; Rosés y Cía.; Pascual,
Flaquer y Cía.; Cortada, Mandri y Cía. Altres socis significatius són: Joan Buxareu, Delmer
de Caralt, Manel Masoliver, Josep Antoni Salom i Pau Maria Tintoré.

Cap a finals de 1874, l’IIC aconseguí crear un front local d’aglutinació d’interessos
proteccionistes, amb l’IACSI i comissionats del comerç.

Pel que fa al FPN, la idea de crear-lo hauria sorgit el desembre de 1868 a partir d’alguns
comerciants, manufacturers i fabricants, que volien constituir un front comú enfront de la
nova política aranzelària. La idea del FPN era englobar totes les activitats econòmiques en
una sola corporació. Els promotors, encapçalats pel fabricant llaner de Sabadell Miquel
Buxeda, varen intentar atreure per a la Junta Directiva membres de l’IIC.

Després d’oferir la presidència a Güell i Ferrer i de no acceptar-la aquest, l’ocupà Pere
Bosch i Labrús, per un període de temps llarg. Segons dades d’Izard11, el FPN comptava el
1869 amb 600 socis. El 1869, Ferrer i Vidal va ocupar breument una vocalia de la Junta
Directiva, cessant pels seus treballs a l’IIC. Altres membres remarcables eren els germans
Sert i Josep Puig i Llagostera.

Des del febrer de 1869 edità un periòdic diari, El Protector del Pueblo, que des de juliol
del mateix any passà a dir-se Fomento de la Producción Nacional; a partir d’abril de 1870
passà a setmanari.

Izard estableix aquesta distinció entre ambdues entitats:

En cuanto a lo que en un sentido muy amplio podríamos llamar burguesía industrial, se agrupaba en dos
organismos, el Instituto y el Fomento. El primero englobaba a los empresarios de la oligarquía fabril,
esencialmente los grandes del algodón, con algún representante de otras actividades textiles y un par de
metalúrgicas, si bien en la mayoría de los casos estaban interesados en otras actividades. El Fomento, como
veremos, se creó esencialmente para defender los intereses de lo que podríamos calificar de actividades
manufactureras o preindustriales, pero también englobó a algodoneros, más o menos disidentes o menores, y
a representantes de otras actividades del sector de servicios, comerciantes, navieros, etc12.

Aquest autor, ressalta les diferències aparegudes entre ambdues entitats amb motiu de la
reforma aranzelària de 1869 i els següents acords comercials, que no perjudicaven
immediatament els interessos cotoners. El poc interès de l’IIC pels altres sectors econòmics
seria contrarestat pel FPN amb la formulació doctrinal d’un proteccionisme harmònic o
integral, aplicable a tots els sectors de la producció nacional i a totes les zones del país.
Guillem Graell, en el seu estudi clàssic sobre les corporacions industrials, afirma al respecte:
Sus iniciadores cifraron especialísimo interés en quitarle a la nueva asociación todo carácter
local, de gremio, de industria o de especialidad cualquiera. Debíase esta orientación a la
acusación, que no he de discutir, ni quilatar, de un excesivo sabor local, y hasta de
determinada industria, incluso de partido, que se dirigía contra los elementos del Instituto13.

                                                     
  11. IZARD, p. 226.
  12. IZARD, p. 62.
  13. GRAELL: Historia del Fomento ..., p.294-295.
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Igual que al període precedent, apareixen durant el Sexenni algunes de les línies
d’actuació que seran habituals als primers anys de la Restauració: afavoriment de
candidatures proteccionistes a les eleccions generals i de personatges afins a la JCAV,
intents de coordinació amb altres sectors econòmics espanyols (Liga Proteccionista, les
lligues de contribuents originades a Cadis), creació de centres proteccionistes a altres ciutats
(els FPN creats a diversos llocs, inoperants segons Izard), finançament de premsa a Madrid,
l’establiment d’un representant fixe en aquesta ciutat, viatges de propaganda, sistema de
pressió damunt de governs i Corts; en destacaria l’especial relació del FPN amb Víctor
Balaguer i de l’IIC amb Pascual Madoz. Entre els treballs de propaganda, cal esmentar la
manifestació proteccionista de 21 de març de 1869 a Barcelona, seguida d’actes similars a
altres poblacions.

3.2.1.2. El període 1876-1885.

A) L’Institut Industrial de Catalunya.

Com ja hem vist anteriorment, en iniciar-se la Restauració trobem constituïdes a
Barcelona dues grans corporacions que poden considerar-se representatives del sector
industrial, o bé que tenen un important component industrial, tant en el tipus de socis com en
els objectius de les demandes que plantegen durant aquests anys: IIC i FPN. Comparant
l’actuació d’ambdues corporacions, podria semblar que el FPN té un dinamisme i una
modernitat en la seva mateixa concepció d’associacionisme econòmic més gran que no pas
l’IIC, hereu de la Junta de Fàbriques, un tant anquilosat en el seu funcionament, desproveït
d’un òrgan de premsa propi i amb predomini dels interessos cotoners de Barcelona i el seu
pla. No obstant, caldria matisar aquesta primera impressió pel que fa a l’IIC, a diversos
nivells: pes específic dels seus socis, continuïtat en la seva actuació i adaptació als nous
temps. Anem a veure-ho amb més deteniment.

En primer lloc, ens trobem davant d’una corporació de no gaires membres, però d’un pes
social, econòmic i polític molt considerable. Si bé la quantitat de socis teòrics se situa al
voltant del centenar, la quantitat real de socis cotitzants caldria situar-la al voltant dels 45.
Ara bé, dins d’aquest grup reduït, hi trobem no ja com a socis sinó com a directius, una part
molt significativa dels grans industrials tèxtils de Barcelona i del seu pla (o dels personatges
que, en llur diversa activitat econòmica, tenen uns inicis o una part significativa lligats al
sector tèxtil)14. Així, ocupen llocs directius importants cotoners com els germans Muntadas,
de l’EI, Marià Parellada, del Vapor Vell de Sants, Josep Ferrer i Vidal i el seu fill Josep Ferrer
i Soler, Eusebi Güell, Enric Batlló, Ferran Puig, Frederic Ricart, Joan Bertrand, Llorenç Pons i
Clerch, entre d’altres. Al seu costat, trobem, també exercint càrrecs directius, industrials
d’altres sectors tèxtils, com Delmer de Caralt (cànem), Josep Cuadras (estams), Antoni
Escubós (teixits de mescla), els germans Sert (catifes i tapisseria). El quadre de directius es
complementa amb alguna representació d’altres sectors. La més representativa seria la
presència d’Ernest Tous, d’una empresa del metall tan significativa com la MTM.

La presència d’aquests destacats elements, permet a l’IIC mantenir la seva activitat amb
una situació comptable molt folgada. Com ja assenyalava Miquel Izard per al període
anterior, durant aquests anys també algunes de les empreses presents a la corporació

                                                     
  14. Per a la composició completa de la Junta Directiva de l’IIC, així com de les següents corporacions a analitzar en aquest
capítol (FPN, FPE i IFTN), veure els apèndixos núm. 9 a 12.
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efectuen pagaments extraordinaris, que permeten a l’Institut afrontar les campanyes de
defensa del treball nacional sense maldecaps financers. Així, per exemple, en un d’aquests
pagaments, que correspon a un semestre de 1876, l’EI posa 5.000 pessetes (30,05 euros),
Parellada Flaquer 2.000 (12,02 euros), Joan Achon 1.500 (9,02 euros), igual que Batlló
Germans, Ferrer i Companyia i Jerònim Juncadella, Cuadras, Feliu i Companyia 1.000 (6,01
euros), entre d’altres, fins a unes 30.000 pessetes (180,30 euros) de l’època15.

En segon lloc, l’IIC manté una línia d’actuació molt definida, de defensa d’uns interessos
econòmics molt concrets. La seva aposta per un proteccionisme industrialista, no té les
fissures internes que patirà el FPN i que el duran a la important escissió del FPE, el 1876. De
fet, el FPN quedarà a partir de 1876 en un espai associatiu intermedi entre les demandes de
proteccionisme harmònic del FPE (protecció per a tots i per a tot) i el proteccionisme més
industrialista de l’IIC, oscil·lant clarament cap les postures d’aquest darrer. Qui manté
aquesta línia d’actuació, doncs, és l’IIC, quedant el FPN en una postura d’un cert seguidisme,
que culminarà en la fusió de 1879.

Per això, veiem com l’IIC duu la iniciativa en campanyes com l’oposició a l’impost del
segell de vendes de 1876 i a les modificacions introduïdes a l’aranzel de les llanes, el 1877-
78.

I en tercer lloc, cal veure que el propi IIC, abans d’iniciar el procés de fusió amb el FPN,
realitza un important esforç de modernització, amb la introducció del reglament de 1878, que
agilita el funcionament intern de l’entitat i deixa definitivament enrera el model operatiu
instaurat pels estatuts de 1848, quan l’IIC estava completament subordinat a la Junta de
Fàbriques.

Els estatuts de 1848 es mantenen en actiu fins 1878 (de fet, en aquesta data el que es
reforma és el reglament). Aquests estatuts16, en síntesi, a més de deixar molt clara la
subordinació de l’IIC a la Junta de Fàbriques de Catalunya, preveien diverses activitats per a
la consecució dels objectius de l’Institut: exposició permanent de productes industrials,
biblioteca i hemeroteca especialitzades, atenció a les innovacions tecnològiques, classes
tècniques i una part més recreativa, per fomentar el contacte entre els associats. Dividien els
socis entre els de número nats (els de la Junta de Fàbriques), els honoraris (nomenats pels
seus coneixements i serveis), els de mèrit (posaven els seus serveis tècnics al servei de
l’Institut), i els corresponsals (residents fora de Barcelona).

L’associació s’estructurava internament en catorze seccions, en una voluntat (més que
una realitat) globalitzadora de tots els sectors econòmics: 1) agricultura, 2) sederia, 3)
llaneria, 4) llenceria, 5) cotó en tots els seus rams de filat, teixit, estampat i indústries
auxiliars, 6) fundició i construcció de màquines, 7) productes químics, 8) paper, 9) indústries
vàries (comprèn totes les altres, fins que el nombre de socis d’alguna d’elles reclami la
formació d’una nova secció), 10) ciències físiques i químiques, 11) economia política, 12)
estadística, 13) secció literària o de lectura, 14) nobles arts. La secció literària havia de fer un
seguiment de llibres i premsa especialitzats. Representants de les seccions formaven una
Junta Consultiva, encarregada d’auxiliar a la Junta Directiva.

Anteriorment, la Junta Directiva de la Junta de Fàbriques havia de controlar la de l’IIC: el
president i alguns vocals eren els mateixos. Quan aquella deixa de funcionar, lògicament
aquesta disposició perd vigència. Això no obstant, no serveix per què la Junta Directiva de
                                                     
  15. AFTN, IIC, volum “Caja” 1-I-1863/30-IX-1879.
  16. Veure INSTITUTO INDUSTRIAL DE CATALUÑA: Estatutos, 1848.
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l’IIC, màxim òrgan directiu de l’entitat, adquireixi encara l’agilitat de funcionament d’anys més
tard, ja que aquests estatuts ni tan sols preveien una data fixa de reunió. Menys encara no hi
havia tampoc una data fixa de convocatòria de les juntes generals, i aquestes estaven més
aviat orientades cap a activitats de divulgació de qüestions econòmiques diverses o, fins i tot,
recreatives, en les que es preveia l’assistència dels familiars dels associats.

El 1878 l’IIC es dota d’un reglament que serà un important instrument d’actualització del
seu funcionament17. Admetent en tot moment la paternitat de la Junta de Fàbriques de
Catalunya, s’adopta, no obstant, diversos mecanismes inspirats més aviat en el FPN.

El nou reglament estableix uns objectius genèrics de foment de la indústria. Es preveu
l’edició d’un butlletí, que no arriba a veure la llum, ja que la seva possible posada en marxa
coincideix amb el procés de fusió i l’impuls de la revista de l’entitat resultant. S’incorpora el
dret del soci individual d’accedir a l’administració a través de la corporació. Se simplifica el
nombre de seccions, que passen de catorze a vuit, a base de fusionar-ne algunes, de
simplificar les científiques i, significativament, d’eliminar la d’agricultura (pensem que en
aquestes dates l’IIC té sols 45 socis cotitzants). Les noves seccions són: 1) llaneria, sederia,
llenceria i barreges, 2) filats, teixits i estampats de cotó, 3) indústries metal·lúrgiques i
construcció de màquines, 4) productes químics, tintoreria i paratges (aprestos), 5) indústries
vàries, 6) ciències exactes i naturals, 7) ciències socials i econòmiques, 8) belles arts i
literatura. Es preveu la possibilitat que les seccions 1a i 5ena puguin subdividir-se. Se
substitueix la secció literària per una comissió de lectura, amb igual composició i objectius.
La Junta Consultiva ja no es forma a partir de les seccions.

A la Junta Directiva és on hi ha canvis més importants. La composen 10 vocals més el
director i dos suplents, escollits per la Junta General de socis. Hi haurà un president, un
vicepresident, un tresorer, un comptador, un bibliotecari i un conservador. Es renovarà la
meitat per any, per sorteig, amb la possibilitat de reelecció. Es preveu la celebració de
sessions ordinàries setmanals de la Junta Directiva i extraordinàries quan calgui.

La Junta Consultiva, que als estatuts de 1848 passava força desapercebuda, es composa
ara d’un nombre de membres de, com a mínim, quinze. En seran vocals nats el president i
els ex-presidents de la Junta Directiva. La resta es nomenarà entre els socis pels seus
coneixements o serveis a l’entitat. Es manté el seu caràcter auxiliar. S’institueix la noció de
“Junta Plena” o reunió de la Directiva i la Consultiva juntes.

El director perd les enormes atribucions que tenia als estatuts de 1848. S’institucionalitza
el funcionament a base de pressupostos. S’introdueix la figura de la Junta General ordinària
de socis, encarregada de renovar la directiva i d’aprovar la memòria anual, que també és
nova. S’introdueix la Junta General extraordinària, per quan calgui. S’incorpora també la
figura del soci honorari nat, per al governador civil.

Potser de tot aquest esforç de modernització, l’únic aspecte en el que l’IIC es manté
estacionari és en el de la composició dels seus socis, amb clar predomini dels grans cotoners
barcelonins, sense aconseguir la globalització prevista als estatuts de 1848.

El juliol de 1879, l’IIC es fusiona amb el FPN, amb el que venia mantenint una estreta
relació des de feia temps, creant l’IFTN. La idea inicial era incloure dins de la fusió els tres
centres existents aleshores a Barcelona IIC, FPN i FPE per crear una organització única
i potent que contrarestés la influència a Madrid de la recent reconstruïda ARAA. No obstant,

                                                     
  17. Veure INSTITUTO INDUSTRIAL DE CATALUÑA: Reglamento, 1878.
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el FPE no entrarà finalment a la fusió (ho veurem tot seguit) i mantindrà la seva línia
d’actuació fins 1889, en què ambdues corporacions es fusionen per crear el FTN.

B) El Foment de la Producció Nacional.

El FPN, que ja hem tingut ocasió de veure en el Sexenni, presenta en aquests primers
moments de la Restauració i fins el moment de l’escissió de 1876 alguns grans eixos
d’actuació: formulació d’una teoria de proteccionisme harmònic, recerca d’un consens
programàtic amb corporacions espanyoles i voluntat globalitzadora de tots els sectors
econòmics en una sola entitat. Vejam-ho amb més deteniment.

L’anomenat proteccionisme harmònic o integral, els màxims teòrics del qual són Pere
Bosch i Labrús i el doctor Josep de Letamendi i a diferència d’altres formulacions
proteccionistes europees, com la de l’alemany List, que veien en la protecció un sistema
selectiu, encaminat a afavorir la implantació i consolidació de la indústria nacional
plantejava la necessitat d’un sistema aranzelari que protegís de la competència exterior tots i
cadascun dels sectors econòmics nacionals, totes les regions i tots els nivells d’una mateixa
producció, fins i tot aquells en què un abaratiment selectiu de les taxes duaneres podria
afavorir la indústria. No és, doncs, un model industrialista en el sentit de prioritzar els
interessos del sector industrial per damunt dels altres, però sí que ho és en el sentit de
considerar que l’economia d’un país és tant més pròspera com més activitat industrial es
genera al seu interior.

Aquesta visió, sostinguda a partir de 1876 per l’escindit FPE, no era formalment gaire
diferent de la sostinguda per l’IIC, però a la pràctica representà visions diferents d’enfocar la
qüestió aranzelària en temes concrets.

Lligada a aquestes formulacions doctrinals, es trobava la recerca d’un consens
programàtic amb altres corporacions espanyoles, que desfés les acusacions d’exclusivisme
llançades des del lliurecanvisme militant als interessos industrials catalans. Això durà el FPN
a la recerca d’enteses amb altres corporacions, la més duradora de les quals fou
l’experiència fallida de les lligues de contribuents, i a la defensa, un tant allunyada dels seus
interessos més immediats, de sectors econòmics remots. L’actuació del FPN (després el
FPE), quedarà un tant hipotecada per aquest teòric compromís programàtic ja que, per no
perjudicar interessos d’altres sectors, renunciarà a plantejar en tota la seva integritat les
demandes del sector industrial, mentre que, arribat el moment, aquests altres sectors no
correspondran d’igual manera, renunciant a una part de les seves demandes per no
perjudicar els interessos industrials catalans.

La idea d’englobar en una sola entitat els diversos sectors econòmics, es troba present ja
en la fundació del FPN i és, de fet, una conseqüència de les formulacions teòriques abans
esmentades. Entre els directius de la corporació trobem una representació notablement
diversificada de sectors econòmics i, també, de poblacions catalanes, en un intent de defugir
el model associatiu dels cotoners de Barcelona i la seva rodalia. Així, trobem industrials
tèxtils (alguns d’ells ja vistos a l’IIC) del sector del cotó com Enric Batlló, Federic Ricart,
Bernat Muntadas, Llorenç Serra, Francesc Madorell, Josep Pons i Henrich (amb activitat a
Manresa) i Jaume Vives (amb activitat a Igualada); del sector de la llana com Joan Sallarès
(de Sabadell; presidirà el Gremi de Fabricants de Sabadell: GFS) i Ramon Vila (de Terrassa);
del cànem, com Delmer de Caralt; de la seda, com Eduard Reig; fabricants d’estams, com
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Ignasi Carreras i Manel Feliu i Coma (amb activitat a Sabadell); fabricants de gèneres de
punt, com Bartomeu Masoliver; i fabricants de mescla com els germans Sert (catifes i
tapisseria). Al seu costat trobem representants del sector del metall, com Thomas Alexander,
Josep Maria Cornet i Fèlix Macià i Bonaplata (ambdós de la MTM), Salvador Mañach
(serralleria industrial); del sector químic, com Amadeu Cros i Enric Llopis; de la banca, com
Pere Garriga, Joan Jover i Serra (aquest amb activitats molt diversificades); de la fabricació
de paper, com Santiago Serra (amb activitat a l’Anoia); impressors, com Narcís Ramírez;
comerciants, com Pere Bosch i Labrús, Laureà Arango i Martí Arolas; una significativa
representació dels naviliers, amb Frederic Nicolau (que presidirà l’ANCB) i Isidor Pons; de les
indústries alimentàries, com Sebastià Junyent (fabricant de farines). Finalment, cal esmentar
la presència de professions liberals, com l’advocat Josep Pujol i Fernández, que arribarà a
presidir l’entitat, o el catedràtic doctor Josep de Letamendi, així com de sectors propers a
l’obrerisme moderat, com Josep Roca i Galès (que presidirà el Centre Industrial de
Catalunya: CIC). D’empreses associades com a tals, trobem l’EI, la MTM, La Navegació i
Indústria, Ferreria de la Mare de Déu del Remei, entre altres.

Però les diferències amb l’IIC pel que respecta als socis, no es troben sols en llur
diversificació professional i geogràfica, sinó també en les xifres totals d’associats. Si el FPN
tenia 159 socis en el moment de la seva fundació, just abans de l’escissió de 1876 arribava a
la respectable quantitat de 944, segons dades de la pròpia corporació18 (amb les que, no
obstant, sempre cal anar amb una certa dosi de precaució). Després de l’escissió, la xifra
d’associats quedaria en 856, per anar remuntant, fins els 900 el 1878.

Per a Francesc Artal, aquestes dades no mostrarien una representativitat prou
significativa dins dels interessos dels grans industrials catalans ni tampoc una capacitat de
pressió gaire gran: En tot cas, cal dir que era molt clar que el Foment de la Producció
Nacional ni agrupava la gran burgesia industrial ni, per descomptat, una part significativa de
la burgesia. No era un grupúscul (el 1874, per exemple, tenia 980 socis en total) però sí un
grupet, sense gaire influència i, en tot cas, sense cap influència sobre les decisions
econòmiques del govern de Madrid. Assajà d’atraure’s la classe obrera, però l’intent resultà
fallit 

19.

En qualsevol cas, el que és innegable és que el FPN aportà al món de les corporacions
industrials catalanes alguns elements nous, que les futures associacions (IFTN, FTN) ja no
deixaran de banda. Significà un pas endavant en la globalització de sectors econòmics i en la
recerca d’una dimensió associativa ja no d’àmbit barceloní, al mateix temps que aportava un
dinamisme i una modernitat en el seu funcionament intern.

Els estatuts i el reglament del FPN de 187520, barrejats en un sol text, presenten algunes
similituds amb els estatuts de l’IIC de 1848 i també importants innovacions (que inspiren, de
fet, el reglament de l’Institut de 1878). En ells s’estableixen també uns objectius genèrics de
defensa de la producció nacional en tots els seus rams, amb especial insistència en la difusió
dels plantejaments de proteccionisme per a tots els sectors econòmics. Es preveu l’extensió

                                                     
  18. Fomento de la Producción Nacional, núm. 345, 10-2-1877, “Memoria de los trabajos practicados por la Junta Directiva del
Fomento de la Producción Nacional, durante el segundo semestre de 1876, leida en la Junta general celebrada en 21 de Enero
de 1877”, p.92-100.
  19. ARTAL, Francesc: Pensament econòmic català 1840-1898: del proteccionisme al regionalisme econòmic, Tesi doctoral,
1991, p.230.
  20. Veure FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL: Estatutos y reglamento de la Asociación ... , 1875; FPN: Reglamento
de gobierno interior del ... aprobado en la sesión de su Junta Directiva, de 11 de Octubre de 1877, 1878.
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a d’altres zones, informacions, exposicions, sales de lectura, biblioteca especialitzada, relació
amb altres corporacions i oposició a reformes aranzelàries lliurecanvistes i/o parcials.

Els socis queden dividits en numeraris (amb tots els drets i deures), de mèrit (nomenats
pels seus mèrits i coneixements) i corresponsals (residents fora de Barcelona). L’associació
s’estructura internament sols en quatre grans seccions, potser pel temor que tantes seccions
com les previstes als estatuts de 1848 de l’IIC no tinguessin prou socis adscrits com per
funcionar realment. Les seccions són agricultura, indústria, comerç i arts liberals.

El govern de l’associació està en mans d’una Junta Directiva de 25 membres, escollits
per la Junta General, i hi ha una voluntat explícita d’aplegar en ella el màxim nombre
d’indústries i de professions. Hi haurà un president, un vicepresident primer i un segon, un
secretari, un vicesecretari, un comptador i un tresorer; la resta de directius seran vocals.
Aquests càrrecs seran biennals i reelegibles. Es fixa sessions ordinàries de la Junta Directiva
de, com a mínim, un cop per setmana, i en sessió extraordinària, tantes vegades com calgui.
Igualment, i com a novetat important respecte l’IIC, es fixa una Junta General ordinària de
socis anual, a principis d’any, i extraordinària quan calgui i sols per a l’objecte de la
convocatòria. A les juntes generals, la directiva explicava la seva gestió durant l’any
precedent, s’adoptaven decisions importants i es renovaven els càrrecs directius.

El FPN celebra durant aquests anys les juntes generals ordinàries d’associats previstes
als estatuts i reglament, més quatre d’extraordinàries: tres relatives a l’escissió de 1876 i una
a la fusió de 1879. L’assistència de socis varia, des de la setantena a l’ordinària de 1879 als
250 de 1876, en iniciar-se el procés d’escissió. Són xifres per sota del total d’associats, però
prou significatives del procés associatiu que s’està construint poc a poc: cent o dos-cents
industrials junts, debatent afers que afecten directament els seus interessos.

El FPN edita una revista, el Fomento de la Producción Nacional, amb una periodicitat
setmanal i un tiratge de 2.000 exemplars. Igual que la resta de publicacions de les
corporacions industrials, combina articles d’opinió, amb els plantejaments proteccionistes en
primer lloc i polèmica amb la premsa lliurecanvista, amb informació sobre legislació en
matèria econòmica, activitats de l’entitat, associacionisme econòmic, activitat empresarial i
cròniques del corresponsal a Madrid, amb especial interès en els temes que es tramiten a les
Corts.

Hem parlat de tres grans eixos d’actuació del FPN fins la seva escissió de 1876. A partir
d’aquesta data, bona part de les característiques de l’entitat són continuades per la
corporació resultant de l’escissió, el FPE, mentre que el FPN inicia un procés d’apropament a
l’IIC, que el durà a compartir diverses iniciatives i a participar en comissions de treball
conjuntes. Aquest procés, com ja hem vist, té la seva culminació en la fusió de 1879.

C) L’escissió de 1876: el Foment de la Producció Espanyola.

El 1876 es produeix una important escissió dins del FPN, ja que són el propi president,
Pere Bosch i Labrús, junt amb alguns membres de la directiva, els que abandonen
l’associació. L’entitat resultant, el FPE, es manté durant tot el període aquí analitzat amb una
postura diferenciada de les altres: IIC més FPN, en un primer moment, i l’IFTN després de la
fusió d’ambdues.

El motiu formal de l’escissió, és un tant peregrí i fa pensar en dissensions més de fons,
especialment en el punt que més amunt hem anomenat com de recerca d’un consens
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programàtic amb altres corporacions espanyoles. Es tracta del debat entorn al punt de
sortida de la línia de vapors-correu a Filipines.

El març de 1876, Víctor Balaguer presenta al Congrés dels diputats una proposició de llei
demanant l’establiment d’una línia regular de vapors-correu subvencionada per l’Estat entre
Barcelona i Manila21. Bosch i Labrús, aleshores president del FPN i diputat a Corts, tenia
present una petició de l’associació de 1874, en la que es donava suport a la pretensió de la
Liga de Contribuyentes de Cádiz (LCC), en el sentit que fos el port d’aquesta ciutat el de
sortida i d’arribada, amb escala posterior a Barcelona a l’anada i anterior a la tornada. Per
això, intervé al Congrés per plantejar el tema del punt de sortida, essent tallat per la
presidència, ja que encara no hi havia comissió ni, molt menys, dictamen22. Aquest breu
incident parlamentari, en el que Bosch i Labrús ni tan sols arriba a defensar l’opció de Cadis,
provoca a Barcelona una impressionant reacció de defensa del seu port com a base de la
sortida de la línia, que fa que Bosch, en un full volant explicatiu, afirmi: Sobre tan tenue
pretexto, sobre un acto tan natural e indicado como este conato de súplica al Gobierno se ha
levantado una balumba de suposiciones a cual más maliciosa y artera23.

Inicialment, la Junta Directiva del FPN havia despatxat l’afer en una sessió ordinària,
decidint enviar a Bosch i Labrús un telegrama i després una carta donant suport a la
proposició de llei de Balaguer, llevat del punt referent a la sortida de la línia, en el que es
creia que l’associació havia d’atenir-se a la seva petició de 1874. Un únic vocal proposa
Barcelona com a punt inequívoc de sortida. No obstant, a la següent sessió de la directiva,
amb més vocals presents i amb un ambient caldejat a Barcelona per aquest afer, s’enceta al
seu si un llarg debat entre el sector que imposa finalment els seus punts de vista, partidari de
prescindir del que s’havia demanat dos anys enrera i apostar ara clarament per l’opció
Barcelona, encara que això signifiqués desautoritzar Bosch i Labrús, i el sector partidari de
mantenir el consens programàtic de 1874 i donar suport al seu president. Dirà Bosch
d’aquest canvi: No he de ser yo el que ha de explicar el cambio de ideas que en el espacio
de cinco días puede haberse operado en la mayoría de vocales asistentes a la Junta del día
5 del actual 24.

Aquesta discussió s’allarga a successives sessions extraordinàries de la Junta Directiva.
Els acords presos, són adreçar exposicions al ministre d’Ultramar i a les Corts demanant
Barcelona com a port de sortida, amb la implícita desautorització a Bosch i Labrús, no
publicar a la revista les cartes enviades per aquest des de Madrid tot explicant la seva
postura, i afegir-se a la comissió creada per una reunió de corporacions de Barcelona
celebrada a la Casa Llotja el 8 d’abril, encarregada de treballar en aquest sentit, així com
d’oposar-se al tractat de comerç amb Bèlgica. Domènec Sert, aleshores directiu del FPN, en
sentir el text de l’esborrany de l’exposició que s’havia d’adreçar a les Corts, llegit a la
directiva, afirma que de firmarse el documento que se acababa de leer se hundía la
asociación 

25. I, efectivament, les tumultuoses sessions de la Junta Directiva són seguides per
sessions de la Junta General de socis, en tres convocatòries extraordinàries. El sector
partidari de prescindir de compromisos anteriors s’imposa clarament i marxen de l’associació
alguns socis i directius.

                                                     
  21. DSC, legislatura de 1876-77, 29-3-1876, ap. 4t al núm. 30.
  22. DSC, legislatura de 1876-77,  31-3-1876, núm. 32, p.583-584.
  23. BOSCH Y LABRÚS, Pedro: A mis electores, 10 de Abril de 1876 (full volant).
  24. BOSCH Y LABRÚS: A mis electores.
  25. AFTN, FPE, “Actas” núm. 4, 18-8-1875/13-10-1877, sessió extraordinària de la Junta Directiva de 12-4-1876, p.60-62.
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La revista del FPN publica l’exposició adreçada a les Corts demanant que Barcelona fos
el punt de sortida de la línia de vapors26. En ella s’argumentava que si el 1874 es va demanar
que Cadis fos el punt de sortida, amb Barcelona com escala, es devia a la inseguretat de la
zona Nord peninsular, provocada per la guerra carlina. Un cop desaparegut aquest motiu,
Barcelona seria el port més indicat, perquè era el de dimensions més grans, el que tenia un
tràfic més intens i el que estava rodejat d’un potencial industrial i d’una xarxa de ferrocarrils
més gran. A la resta de ports espanyols es diu s’hi podria fer escales.

En la valoració que ambdós sectors donen d’aquest procés, destaca la visió que tenen
uns i altres del seu desitjat consens programàtic amb altres corporacions espanyoles, i molt
especialment, amb la LCC. Així, el sector que s’imposa, en carta al soci Francesc López
Fabra (posteriorment reproduïda a la revista), que es trobava aleshores a l’Exposició
Universal de Filadèlfia, argumenta:

Esta exposición sobre cuyos principales extremos hubo de pedir notables modificaciones la digna Liga de
contribuyentes de Cádiz, modificaciones que le fueron ofrecidas por el “Fomento”, no surtió efecto alguno, y
podía tenerse por olvidada; no obstante es la que ha motivado las disensiones que lamentamos, ya que parte
de la Directiva creyóse esclava de lo que fue un pacto, y con una delicadeza extrema se mostró resuelta a
sostener lo que en aquel entonces pidió, al paso que la mayoría se creyó en el deber de precindir de lo que en
circunstancias completamente diversas hubiese solicitado el “Fomento”, y de examinar el asunto bajo un
punto de vista elevado, prescindiendo de afecciones particulares y de localidad, para apoyar con entera
lealtad lo que en conciencia creyese justo27.

Per la seva banda, Bosch i Labrús es refereix a la petició de 1874 en clara al·lusió als
seus compromisos amb les corporacions espanyoles i a la seva voluntat de proteccionisme
per a tots: De esta suerte era como contestaba noblemente Cataluña a las sugestiones
librecambistas que tanto habían contribuido a concitarnos, acusándonos de egoístas, la
prevención, sino el odio de las demás provincias españolas, y en especial de las castellanas,
extremeñas y andaluzas 

28. I els seus seguidors, en la convocatòria constituent de la nova
corporació, tornen a al·ludir als compromisos amb les esmentades corporacions:

Los sanos principios que el “Fomento” representa y la importancia por el mismo adquirida, hacen
necesario que a toda costa cese la interrupción que ha sufrido la marcha constantemente seguida por dicha
Asociación, y, confirmando anteriores acuerdos, mantengamos las seguridades dadas a las provincias
hermanas, por más que, al resolverlo así, nos veamos obligados a censurar la conducta de la actual Junta
Directiva, que dejó de considerar debidamente acuerdos tomados por la Junta general celebrada en enero de
187529.

Arribem així a la creació d’una nova corporació, el FPE30, que es considerarà a si mateixa
com a guardiana de l’ortodòxia del FPN. La comissió organitzadora, a la seva primera sessió
de treball, torna a insistir en el mateix tema del compromís programàtic:

la conducta en este punto seguida por la actual Junta Directiva del Fomento empieza por desviar a éste de la
senda de buena inteligencia y armonía con las demás provincias, tan conveniente para los intereses de la
producción Española y en la que tantas simpatías había conquistado el “Fomento”; y convencidos de que esta
asociación en el concepto de las demás establecidas en España ha recibido un golpe de que difícilmente
volverá a levantarse31.

                                                     
  26. Fomento de la Producción Nacional, núm. 302, 22-4-1876.
  27. AFTN, FPN, “Correspondencia”, 17-12-1874/16-3-1877, carta de la Junta Directiva a Francesc López Fabra de 8-6-1876,
p.233; reproduïda també a Fomento de la Producción Nacional, núm. 309, 10-6-1876.
  28. BOSCH Y LABRÚS: A mis electores.
  29. ASOCIADOS DEL FOMENTO DE LA  PRODUCCIÓN NACIONAL. Barcelona: s/n., 12 Mayo de 1876 (full volant).
  30. Sobre el FPE, veure ARTAL: Pensament econòmic ..., p.232-238.
  31. AFTN, FPE, “Actas” 15-5-1876/28-8-1878.
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La sessió inaugural de la nova corporació se celebra a la Casa Llotja de Barcelona l’11 de
juny de 1876, amb assistència del capità general de Catalunya, Martínez Campos. En el
document preparat per a l’ocasió per la comissió organitzadora, trobem noves al·lusions als
compromisos programàtics de la corporació amb les lligues:

Para muchas de sus peticiones alcanzó del Fomento resoluciones favorables; pero el más notable
resultado de sus trabajos, la mejor y más preciada recompensa a sus sanas doctrinas y levantados móviles,
era la simpatía conquistada en muchas provincias, simpatía de que es prueba, entre otras, el lazo de amistad,
la alianza que podríamos decir le unía a la Liga de Contribuyentes, importante red de asociaciones que,
nacida en Cádiz, se va extendiendo al resto de España, ocupando en la pública estima, el lugar que se
concede siempre a lo bueno, útil, conveniente, honrado y patriótico32.

De fet, la nova corporació agafa com a programa el text fundacional del FPN. En la sessió
inaugural, el doctor Letamendi, que era l’autor del text de 1868, insisteix en els mateixos
conceptes, definint el que ell anomena proteccionisme solidari nou 

33. Dos anys més tard, el
1878, el FPE torna a reproduir, amb insistència, el mateix text en forma de full volant,
reclamant-se l’hereu i el continuador del FPN34.

De la mateixa manera que els objectius genèrics de la nova corporació eren els mateixos
que els del FPN, també se segueix el mateix model organitzatiu, tant pel que fa a les grans
línies d’actuació com al seu sistema de funcionament i d’organització interna. Veiem, doncs,
el FPE continuant en la línia del proteccionisme harmònic, de l’entesa amb les lligues de
contribuents, de recerca d’una organització global i de funcionament segons els estatuts i
reglament del FPN de 1875.

Inicialment, el FPE compta amb 160 socis, segons dades del propi centre35 (que sempre
cal mirar amb una certa precaució); de fet, a la sessió inaugural a la Casa Llotja hi ha sols 55
assistents. Són xifres molt per sota de les del FPN, però, en qualsevol cas, superiors a les de
l’IIC. El nombre d’associats anirà creixent, fins a situar-se en 639 a finals de 1880 (últimes
dades conegudes del període aquí analitzat)36. Si bé hi ha entre els seus socis uns quants
dels “grans” de la indústria, el seu creixement el farà sobretot incorporant petits fabricants i
artesans. La línia de creixement té un punt d’inflexió el 1879, quan el FPE fa marxa enrera en
el procés de fusió amb l’IIC i el FPN: diversos socis, entre els que cal esmentar especialment
els germans Sert, disconformes amb aquesta postura, es donen de baixa de l'associació.

Entre els seus directius trobem alguns noms ja vistos a les anteriors corporacions. Del
sector tèxtil, Enric Batlló, Eusebi Güell, Josep Pons i Enrich i els germans Sert; del comerç,
Pere Bosch i Labrús; del sector químic, Amadeu Cros i Enric Llopis; de les professions
liberals, el Dr. Letamendi. Al seu costat hi ha alguns personatges que convé esmentar:
Claudi Arañó (fabricant de teixits de mescla de llana), Miquel Buxeda (fabricant de llanes de
Sabadell), Josep Fiter i Inglés (fabricant de sedes; més conegut pels seus escrits), Josep
Rosés (cotoner, amb activitat a Cornellà), Tomàs Josep Dalmau (peoner en la introducció de
l’electricitat), Esteve Amengual (navilier), entre d’altres.

                                                     
  32. AFTN, FPE, “Actas”, 15-5-1876/28-8-1878.
  33. LETAMENDI, José de: Discurso inaugural del FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN ESPAÑOLA pronunciado por su
presidente Dr. D. ... en la sesión del día 11 de Junio de 1876, [1876], p.15 i seg. El treball de 1868 es titulava Ensayo teórico-
práctico sobre los medios de mejorar la situación económica de España, habida razón de los principios de Ciencia, los
fundamentos del derecho, las condiciones del suelo y el carácter nacional.
  34. FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN ESPAÑOLA: [sense títol], 20 de Agosto de 1878 (full volant). Hi ha un altre full volant del
FPE amb la mateixa data i també sense títol, adreçat a diverses persones residents a Cuba.
  35. FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN ESPAÑOLA: Memoria presentada por la Junta Directiva del ... a la aprobación de la
Junta General ordinaria celebrada el día 25 de Febrero de 1877, 1877.
  36. Fomento de la Producción Española, núm. 296, 11-3-1882, p.156-165. “Memoria presentada por la Junta Directiva del
Fomento de la Producción Española a la aprobación de la Junta general ordinaria celebrada el día 5 de Marzo de 1882”.
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Hi ha també entre els associats alguns personatges de rellevància en el món econòmic.
El fet que siguin socis del FPE cal no interpretar-lo com una identificació completa amb
l’entitat, ja que molts d’ells són simultàniament socis d’altres corporacions. Si no assumeixen
tasques a la directiva, la seva adscripció a l’entitat té una significació relativa. Tot i així, val la
pena d’esmentar-ne alguns. Hi trobem industrials tèxtils com Ferran Puig i el seu gendre
Camil Fabra, Eduard Reig, els germans Godó i Francesc Madorell, fabricants de paper com
Josep Vilaseca, financers com Manel Girona i Evarist Arnús, personatges molt lligats a les
companyies ferroviàries catalanes com Ferran Gumà i Ramon Estruch, propietaris
immobiliaris com Pere Collaso i naviliers com Ròmul Bosch i Alsina37.

No obstant el nombre considerable de socis assolit, el FPE no aconseguirà aplegar-ne
gaires a les juntes generals, que se celebren puntualment dins del primer trimestre de cada
any. Si a la sessió inaugural hi assistiren 55 persones, a les successives convocatòries de
juntes generals el nombre d’assistents anirà minvant, fins arribar a sols 17 el 1885.

Ja de bon principi, la corporació edita una revista, el Fomento de la Producción Española,
de periodicitat setmanal i, a partir de 1885, quinzenal, i amb la mateixa concepció que el
Fomento de la Producción Nacional.

D) La fusió de 1879: l’Institut de Foment del Treball Nacional.

Ja l’abril de 1878, i en el context de les campanyes dutes a terme amb motiu de la crisi
econòmica, hi ha diverses converses entre membres de les tres corporacions industrials (IIC,
FPN i FPE) més l’ANCB, de cara a una fusió entre totes elles. Segons es comenta a la Junta
Directiva del FPN, la idea seria la fusión de algunas de las Asociaciones que hoy existen en
esta Capital, bajo distintos lemas, no obstante de marchar todas a un mismo fin, cual es la
protección al trabajo y producción del país 

38. Aquesta idea, però, quedà aturada per espai
d’un any, reprenent-se aleshores sense l’ANCB.

Per situar millor el context en el que es produeix la fusió de 1879, cal veure primer dues
qüestions: els socis i fins i tot directius que ho eren simultàniament a més d’una corporació i
els treballs conjunts dels mesos i anys precedents.

Si deixem de banda els socis, que com hem vist, és fàcil que es donin d’alta a diverses
associacions, i ens centrem sols en l’estudi dels directius, veurem que hi ha un procés de
coincidències de personatges prou significatius als anys immediatament anteriors a la fusió.
Així, trobem directius de l’IIC que ho són simultàniament del FPN o del FPE. En el primer
cas, es troben Delmer de Caralt (1879), Antoni Juncadella (1878-79), Francesc de Paula
Isaura (1878-79) i Antoni Serret (1878-79), mentre que en el segon, Enric Batlló (1877-79) i
Domènec Sert (1877-78). Fixem-nos que el denominador comú d’aquestes coincidències és
l’IIC, ja que no hi ha simultaneïtat entre directius del FPN i el FPE per la proximitat de
l’escissió de 1876.

Aquest procés de coincidències, es veu reforçat pel treball comú en diversos fronts, els
més significatius dels quals són la Unió de Corporacions Científiques, Literàries i
Econòmiques de Barcelona (UCCLEB) i la Comissió dels Centres Units en Defensa de la

                                                     
  37. Per a una relació completa d’associats del FPE (no simultània en el temps), veure AFTN, FPE Volums “Orden numérico de
socios 1885-86-87” i “Registro de asociados 1877-1887”.
  38. AFTN, FPN, “Actas” núm. 5, 20-10-1877/23-7-1879.
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Indústria Llanera (CCUDIL), iniciatives de coordinació que veurem amb més deteniment més
endavant.

A això cal afegir la sensació de dispersió d’energies (en aquests moments existien tres
grans centres a Barcelona), i el temor a les iniciatives dels lliurecanvistes, en procés de
reconstrucció de l’antiga ARAA.

Per tot plegat, l’abril de 1879 comencen els contactes de cara a la fusió dels tres centres
existents en aquells moments a Barcelona: IIC, FPN i FPE. Els objectius de la fusió serien,
en paraules dels seus promotors: así para combatir la Liga librecambista que han de formar
los muchos diputados que se sentarán en los escaños del próximo Congreso, como para dar
fuerza a las disposiciones que ya procediendo de estos centros ya de los diputados
proteccionistas haya necesidad de tomar para combatir la campaña que contra los intereses
del país se prepara39.

En un primer moment, tots tres centres es mostren d’acord amb la fusió. S’elaboren uns
documents programàtics i un projecte d’estatuts. S’acorda nomenar una comissió mixta, amb
vuit representants de cada centre, per actuar com a gestora provisional de la nova entitat,
que cap de les tres corporacions no tingui una actuació exterior sense el coneixement de les
altres dues, i oferir un banquet als parlamentaris catalans recentment electes.

La no entesa per part del FPE amb les altres dues corporacions, vindrà de la no inclusió
d’un preàmbul, proposat per aquell a la comissió mixta i inicialment aprovat, que reproduïa el
document fundacional del FPN de desembre de 1868 i que venia a aprovar los actos todos
de los diputados que las han apoyado y desarrollado en el Parlamento durante las últimas
Cortes40, amb una acceptació implícita del paper de Bosch i Labrús en l’afer de la línia de
vapors a Filipines, detonant de l’escissió del FPE. Els comissionats de l’IIC i del FPN a la
comissió mixta, en un full volant explicatiu de la seva gestió, ens donen aquesta visió del
document del FPE: ¿Y qué documento era ese, ni qué significación tenía? ¿Era, por ventura,
alguna profesión de fe económica, alguna declaración de principios nuevos o desconocidos?
Nada de eso: era simplemente una satisfacción de amor propio para ciertas entidades, y
como tal pasó sin discusión ni examen, al ser leído en la primera reunión de la comisión
mixta41. Per la seva banda, el FPE dóna als seus associats la següent visió, que recorda la
línia argumental seguida durant l’escissió de 1876:

De la conducta que se ha seguido por los directores de semejante mistificación, se deduce que lo que
pretendían era la anulación del Fomento de la Producción Española, porque se opone, como se ha opuesto,
como seguirá oponiéndose, al triunfo de intereses egoístas; porque defiende los intereses de las clases
artesanas y de la agricultura igual que los de la industria, del comercio y de la marina: porque será siempre un
obstáculo para los que llamándose proteccionistas han sido pura y simplemente explotadores del
proteccionismo. Pero no han comprendido que por muchos que fueran sus esfuerzos y por grande que pueda
ser su poder, la anulación de los principios que representa el Fomento de la Producción española es poco
menos que imposible. Nuestros principios han echado hondas raíces, no sólo en Cataluña sino en todo
España; las clases agrícolas, como las artesanas, como los mismos navieros, se ha [n] apercebido y han
comprendido lo que antes no comprendían, y todos a la vez piden un sistema armónico de tarifas arancelarias
que ampare a todos, que cobije a todos, que ponga igualmente a unos y otros a cubierto de la concurrencia
extranjera, pues todo lo que es trabajo debe merecer por igual la consideración de los poderes públicos, sin
aquellas absurdas distinciones de primeras y segundas materias, de que tanto se ha abusado en beneficio de
determinadas individualidades. Y ¡ay de ciertas industrias si prevalecía aquel egoísta sistema! No tardarán en

                                                     
  39. AFTN, FPE, “Actas”, 4-9-1878/9-7-1884.
  40. AFTN, FPE, “Actas”, 4-9-1878/9-7-1884.
  41. Dos palabras sobre la fusión de los Centros proteccionistas de Barcelona a los señores Socios de los mismos, 1º Agosto
de 1879 (full volant).
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volver aquellos tiempos en que todas las provincias favorecían tendencias libre-cambistas en contra de
Cataluña42.

El juliol de 1879, les juntes generals de l’IIC i del FPN aproven les bases de la fusió, amb
l’afegit de continuar el procés si un dels tres centres fes marxa enrera. Neix així el poderós
IFTN43, que representa un nou pas endavant en el procés associatiu dels interessos
industrials catalans, ja que combina el contingent d’influents cotoners aportat per l’IIC, amb la
diversitat de sectors econòmics i de procedències geogràfiques dels socis aportats pel FPN,
així com el seu elevat nombre. Josep Ferrer i Vidal, que s’havia destacat en la seva voluntat
d’aconseguir la fusió, presideix la nova entitat44. L’IFTN manté la seva activitat fins 1889, en
què es fusiona amb el FPE per crear el FTN; la nova corporació es presentarà a principis
dels noranta ja amb 2.000 socis.

Dins l’IFTN trobem, doncs, una molt important representació d’indústries diverses. Alguns
dels seus directius, com és lògic, provenen de les societats precedents, però a ells s’hi van
afegint d’altres. Entre els primers, apareix una nodrida representació dels cotoners, amb
Josep Antoni Muntadas (de l’EI), Josep Ferrer i Vidal i el seu fill Josep Ferrer i Soler, Marià
Parellada (del Vapor Vell de Sants), Eusebi Güell, Ferran Puig, Enric Batlló, Manel Bertrand,
Frederic Ricart, Llorenç Pons i Clerch, Francesc Madorell, Josep Rosés (amb activitat a
Cornellà) i Jaume Vives (amb activitat a Igualada); d’altres sectors tèxtils, com Claudi Arañó
(mescla de llana), Josep Cuadras i Manel Feliu i Coma (estams, amb activitat a Sabadell),
Eduard Reig (seda), Delmer de Caralt (cànem), Bartomeu Masoliver (gèneres de punt) i els
germans Sert (catifes i tapisseria); del metall, com Josep Maria Cornet, Ernest Tous i Fèlix
Macià i Bonaplata (tots tres vinculats a la MTM i el tercer, a més, al FMSJA); del sector
químic, com Amadeu Cros; impressors, com Manel Henrich i Narcís Ramírez; naviliers, com
Frederic Nicolau; comerciants, com Laureà Arango i Martí Arolas; i professionals liberals,
com l’advocat Josep Pujol i Fernández (que, no obstant això, comença a tenir també
interessos en el sector industrial paperer).

A ells s’hi van afegint nous personatges significatius, molts dels quals ja eren socis de les
corporacions fusionades, però sense haver exercit càrrecs directius. Trobem, novament, una
important representació del sector cotoner, amb Bernat Muntadas (de La Industrial
Cotonera), Isidre Muntadas (de l’EI), Eduard Flaquer (del Vapor Vell de Sants), Camil Fabra,
Andreu de Sard, Joan Mata i Pons (amb activitat a Puig-Reig), Marià Regordosa (amb
activitat a El Pont de Vilomara) i Isidre i Manel Marquès (amb activitat a Vilanova i la Geltrú);
d’altres sectors tèxtils, com Pelegrí Marquès (parent dels anteriors, dedicat al lli i al cànem i
amb activitat a L’Hospitalet), Joaquim Parellada (seda), Benet Malvehy (seda), Bartomeu
Godó (jute), Pere Alier (lli), Ignasi Sanpere (lli, amb activitat a Pineda de Mar); del metall,
amb Casimir Girona (dels germans Girona, vinculat a la Foneria de la Mare de Déu del
Remei i a Material per a Ferrocarrils i Construccions), Miquel Escuder (fabricant de màquines
de cosir i motors de gas); del sector químic, com els germans Emili i Josep Vidal i Torrents;
fabricants de paper, com Ramon Romaní; i editors, com Antoni J. Bastinos.

Entre els socis protectors de l’entitat, podem esmentar l’important financer i home de
negocis Antonio López, que aporta ell sol una quota de 1.000 pessetes (6,01 euros) anuals,
el marquès de Pickman (Carlos Pickman y Jones; a partir de 1883 té el títol Ricardo Pickman

                                                     
  42. AFTN, FPE, “Actas”, 4-9-1878/9-7-1884.
  43. Sobre l’IFTN, veure ARTAL: Pensament econòmic..., p.239-241.
  44. Sobre el paper de Ferrer i Vidal en la fusió d’IIC i FPN, creant l’IFTN i primera presidència seva de la nova corporació,
veure VAL, Jesús: Ferrer Vidal, 1977, p.67 i seg.
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y Pickman), de la fàbrica de ceràmica de La Cartuja, a Sevilla, el financer i home de negocis
valencià marquès de Campo, que el 1881 fa una aportació també de 1.000 pessetes, o
Frederic Marcet i Francesc Gumà, vinculats al sector ferroviari català.

No hi ha dades definitives del nombre d’associats, però sumant els contingents aportats
per les dues corporacions precedents, més l’habitual moviment associatiu en creixement,
podem parlar d’un miler de socis. A les juntes generals apareix un nombre variable de socis,
des dels 202 assistents el 1882, fins els 36 de 1885. A les extraordinàries convocades amb
motiu del modus vivendi amb Gran Bretanya el desembre de 1883 i el gener de 1885,
s’assoleix la xifra de 140 i 105 assistents45.

Els estatuts fundacionals de 187946 estableixen uns objectius genèrics de defensa dels
elements productors del país en tots els seus rams i manifestacions. L’IFTN es declara una
associació proteccionista. Els socis es divideixen entre els de número (que contribueixen
amb una quota mensual voluntària no inferior a les 25 pessetes; 0,15 euros), residents (amb
una quota fixa de 5 pessetes —0,03 euros— al mes), de mèrit (nomenats per les juntes
Directiva i Consultiva pels seus mèrits), honoraris nats (capità general, president de
l’Audiència, bisbe, governador civil, president de la Diputació, alcalde i rector de la
Universitat), i corresponsals (residents fora de Barcelona). L’associació s’organitza
internament en seccions, igual que les corporacions precedents, però sense especificar el
seu nombre en els estatuts. Es crea una comissió permanent de lectura (en línia amb l’IIC),
encarregada de recollir informació especialitzada.

Regeix l’associació una Junta Directiva, composada per un president més dos vocals
nomenats per cada secció; d’aquests, en sortiran 2 vicepresidents, un tresorer, un
comptador, un bibliotecari i un conservador. La Junta Directiva excercirà els seus mandats
per anys naturals (1 de gener a 31 de desembre), renovant-se per sorteig la meitat dels
vocals nomenats per les seccions, i sense possibilitat de reelecció immediata. El president
exercirà el seu càrrec per dos anys. Es preveu reunions ordinàries setmanals de la Junta
Directiva i extraordinàries quan calgui.

Pel que fa a la Junta Consultiva, aquesta no té nombre limitat de places i es composa de
diversos tipus de vocals: 1) nats: els expresidents de la corporació i de les seves precedents,
més els presidents en actiu de les seccions; 2) nomenats per la Junta Directiva: 24 vocals,
escollits entre els socis de número; 3) altres: pels seus mèrits i coneixements, fins un màxim
de 12.

L’associació funciona amb la formació de pressupostos, i amb la possibilitat d’incloure
despeses extraordinàries. No es preveu la celebració de juntes generals ordinàries.

Els estatuts de 1879 es complementen amb el reglament del mateix any47. Aquest sí fixa
el nombre de seccions en quinze, recuperant i eixamplant l’ambiciós projecte d’associació
econòmica global dels inicis de l’IIC. Són: 1) indústries agrícoles i mineres; 2) indústries
metal·lúrgiques, fundicions i construccions mecàniques; 3) indústries químiques i

                                                     
  45. Arxiu FTN, sèrie IFTN, “Juntas Generales”, 14-01-1882/ 07-06-1885.
  46. Veure INSTITUTO DE FOMENTO DEL TRABAJO NACIONAL: Estatutos del ... aceptados por las Juntas generales
extraordinarias del Instituto Industrial de Cataluña y del Fomento de la Producción Nacional celebradas en 6 de Julio de 1879, y
aprobados por el Excmo. Sr. Governador civil de la provincia de Barcelona, en 23 de Agosto del mismo año, 1879.
  47. Veure INSTITUTO DE FOMENTO DEL TRABAJO NACIONAL: Reglamento del ... aprobado por la Junta Directiva interina
del mismo en sesión de 23 de Octubre de 1879 con arreglo a las facultades que atribuye el art. 1º de las Disposiciones
transitorias de los Estatutos, y redactado de conformidad con éstos, 1879. Veure també INSTITUTO DE FOMENTO DEL
TRABAJO NACIONAL: [sense títol], 24 de Octubre de 1882 (full volant), document destinat a l’organització de les seccions de
l’entitat.
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farmacèutiques; 4) indústria cotonera; 5) indústria llimera i canemera; 6) llaneries i barreges;
6) sederia i passamaneria; 8) papers i les seves aplicacions (fabricació de paper i arts
gràfiques); 9) ebenisteria, fusteria i demés treballs de la fusta; 10) adobats; 11) arts
ceràmiques; 12) indústries vàries, arts i oficis, 13) comerç i marina, 14) literatura, belles arts i
arts decoratives, 15) secció politècnica (científics, enginyers, economistes i estadistes).

El reglament preveu l’edició d’una revista i publicacions, la creació d’una biblioteca i una
part recreativa, amb un cafè. Es crea una comissió de govern interior, la figura de
l’administrador del centre i el vocal de torn, amb guàrdies setmanals. L’horari és prou ampli:
de 9 del matí a dos quarts de dotze de la nit, a l’hivern i fins les dotze, a l’estiu.

Els estatuts i el reglament de 188348 introdueixen algunes modificacions significatives
respecte el text de 1879, que adeqüen l’entitat al funcionament real dels darrers anys. Se
suprimeix el qualificatiu de proteccionista, mantenint la defensa de tots els sectors
econòmics, però amb especial èmfasi en la indústria. Es modifica i rebaixa les quotes dels
associats. S’introdueix la figura del soci protector, amb una quota mensual voluntària superior
a les 25 pessetes (0,15 euros). Les seccions amb menys de 100 socis enviaran dos
membres a la Junta Directiva, però si en tenen més, n’enviaran quatre. S’elimina la comissió
de lectura i el bibliotecari i la secretaria (secretaria, no secretària, ja que aquí tot són homes)
faran la seva feina. Hi ha també modificacions en la composició de la Junta Directiva, d’acord
amb els canvis en els nomenaments de vocals per les seccions, i en la Junta Consultiva (els
24 vocals nomenats inclouran també socis de número i s’introdueix igualment la nova figura
del soci protector). S’incorpora un sotssecretari i se suprimeix el director. S’estableix una
periodicitat anual de les juntes generals ordinàries, que se celebraran durant els dos primers
mesos de l’any49. Finalment, es deixa lliure l’hora de tancada del local.

El tema del director i dels secretaris mereix ser esmentat, en la mesura que afecta
personatges que no són pròpiament industrials associats, sinó tècnics que treballen per a les
corporacions, cobrant un sou. En fusionar-se l’IIC i el FPN, i per tal de no excloure del càrrec
de secretari cap dels dos que ho eren, al reglament de l’IFTN es va introduir la figura del
director, que no constava als estatuts, donant aquest càrrec a Orellana i deixant el de
secretari a Ferran. En morir aquest, el desembre de 1880, s’aprova eliminar el càrrec de
director, que Orellana s’encarregués de la secretaria i crear una sotssecretaria, que s’atorga
a Pere Estasén.

L’IFTN, en un document de 1881, es reclama significativament hereu de la Junta de
Fàbriques50. A partir del gener de 1880 comença a editar un quinzenari, El Eco de la
Producción.

E) Similituds i diferències.

Ja hem anat veient fins aquí que les quatre grans corporacions industrials de Barcelona
presenten similituds i diferències, tant en els seus objectius com en la seva composició i

                                                     
  48. Veure INSTITUTO DE FOMENTO DEL TRABAJO NACIONAL: Estatutos del ... reformados con sujeción a lo dispuesto en
el apartado 2º de su art. 17 por las Juntas Directiva y Consultiva reunidas en sesiones de los días 1º, 8 y 12 de Febrero de
1883, y aprobados por el Excmo. Sr. Governador civil de la provincia de Barcelona, en 9 de Abril del mismo año, 1883; IFTN:
Reglamento del ... aprobado por la Junta Directiva del mismo de conformidad con lo dispuesto por los Estatutos, 1883.
  49. INSTITUTO DE FOMENTO DEL TRABAJO NACIONAL: Acta de la junta general ordinaria de socios del ... celebrada el día
24 de Febrero de 1884, 1884.
  50. INSTITUTO DE FOMENTO DEL TRABAJO NACIONAL: Manifiesto que dirige al país en general y a los Sres. Senadores y
Diputados a Cortes en particular el ... sobre la reforma arancelaria, 1881, p.2.
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funcionament com a grups d’interès (més endavant ho veurem com a grups de pressió i en
els seus components ideològics).

Respecte els seus objectius, a un nivell més general són pràcticament coincidents.
Descendint a qüestions més de detall, el FPN d’abans de l’escissió de 1876 i, després, el
FPE, mantenen una línia ideològica de proteccionisme per a tothom que, si bé formalment no
és gaire diferent de la sostinguda per les altres corporacions, a la pràctica, significa postures
divergents en temes com l’aranzel de 1869, la reforma aranzelària de 1877, les gestions
prèvies a la restitució de la base 5ena, la llei de primeres matèries de 1883 i la llei
d’admissions temporals de 1886.

Pel que fa a la composició dels seus associats, sembla clara la preeminència dins de l’IIC
d’un grup reduït, però influent, d’industrials cotoners de Barcelona i la seva rodalia i, a la
resta de corporacions, una composició molt més diversificada, tant en els sectors econòmics
representats com en la seva procedència geogràfica, unida a un nombre molt més
considerable de socis.

La comptabilitat de les corporacions és un altre punt important de diferència. Com a dada
significativa, podem esmentar que en el moment previ a la fusió dels tres centres de 1879
(quan el FPE encara no havia fet marxa enrera), els saldos reals existents eren els següents:
IIC, 82.205,43 pessetes (494,06 euros; recordem les aportacions semestrals d’empreses
grans); FPN, 35.259,68 pessetes (211,91 euros); i FPE, -6.368,65 pessetes (-38,28 euros)51.
De fet, el FPE arrossegarà un dèficit constant, que arriba al seu punt més àlgid el 1878, amb
-11.000 pessetes (-66,11 euros)52, reduint-se a partir d’aquesta data pels esforços de la
directiva.

L’interès per les noves tecnologies aplicades a la indústria, per les novetats exposades a
les exposicions internacionals i pels avenços concrets de la fabricació nacional, són un altre
punt de coincidència (que compta, a més, amb el suport d’una premsa especialitzada53).

El seu funcionament intern és similar, especialment a partir de l’actualització de l’IIC de
1878, tant en òrgans de govern, com en la part més tècnica (sales de lectura, biblioteca i
hemeroteca especialitzades, conferències), com en la part més recreativa. Un altre aspecte
coincident, és el fet de cedir el propi local per a l’ús de corporacions diverses, amb objectius
en altres terrenys, generalment a canvi d’una quota mensual. Així, trobem que el 1877 el
local de l’IIC és utilitzat per a les seves reunions per la corporació Mestres d’Obres (després
passa a anomenar-se “Enginyers Industrials”) i per l’Acadèmia de Dret. Per les mateixes
dates, l’Acadèmia Científic-Mercantil de Barcelona utilitza els locals del FPN. A principis dels
vuitanta, utilitzen els locals del FPE l’Associació Catalanista d’Excursions Científiques
(ACEC; fet que mereixerà que El Liberal de Madrid acusi el FPE de separatisme54), el Centre
Agronòmic Català (CAC), l’Ateneu Escolar de Barcelona i l’APFUBZE.

Però potser la millor manera de copsar les similituds i les diferències entre aquestes
corporacions, sigui veure quina visió ens donen diversos personatges de l’època. Hi ha
diversos incidents parlamentaris que il·lustren clarament unes i altres. El primer d’aquests es

                                                     
  51. AFTN, FPN, “Actas” núm. 5, 20-10-1877/23-7-1879, p.282-284.
  52. Fomento de la Producción Española, núm. 88, 16-3-1878, p.167-177. “Memoria presentada por la Junta Directiva del
Fomento de la Producción española a la aprobación de la Junta general ordinaria celebrada el día 10 de Marzo de 1878”.
  53. Entre la premsa econòmica que atorga un tractament més ampli a les innovacions tecnològiques, es pot esmentar la
Gaceta de los Caminos de Hierro (Madrid), El Porvenir de la Industria (Barcelona) i la Gaceta de la Producción Lanera
(Terrassa).
  54. Esmentat per La Mañana (Madrid), 2-6-1881.
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produeix amb motiu del projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat per a 1877-78,
que incloïa la reforma de l’aranzel esmentada al capítol de política aranzelària. Bosch i
Labrús, junt amb els diputats Félix Berdugo i Juan Clavijo, tots ells membres de la Comissió
de Pressupostos, emeten un vot particular demanant una reforma aranzelària completa, en
sintonia amb les pretensions del FPE. Antoni Sedó, en nom de l’IIC i del FPN, s’oposa a
alterar l’statuts quo aranzelari; en tot cas, aquestes corporacions demanarien una reforma
aranzelària completa, després d’una informació pública i amb una llei específica, no la de
pressupostos. Davant de l’oposició de les altres corporacions, Bosch i Labrús al·ludeix a les
essències de proteccionisme harmònic que caracteritzarien el FPE, en oposició a l’IIC i al
FPN, alhora que denuncia l’excessiu seguidisme d’aquest envers aquell:

Ha dicho el Sr. Sedó que el Fomento de la producción nacional había nacido del Instituto industrial; no es
exacto: el Instituto industrial representa una determinada clase de intereses, y por lo mismo que no siempre
había defendido los intereses de las otras clases con la energía que defendía los que más especialmente
representaba, se fundó otro centro esencialmente proteccionista que fue el Fomento de la producción
nacional, por lo cual no deja de inspirar cierta extrañeza la estrecha unión de hoy con el Instituto industrial55.

Sedó, en la seva resposta, acusa el FPE de ser una dissidència: Lo que es indiscutible es
que el centro que S.S. representa en este momento, ese centro que también en uso de su
derecho ha expuesto a las Cortes suplicando que se tome en consideración el voto particular
de S.S., es una disidencia que en el año último hubo en la gran sociedad el Fomento de la
producción nacional 56.

A la legislatura següent es produeix una situació similar. En el debat sobre el projecte de
pressupostos generals de l’Estat per a 1878-79, Bosch i Labrús consum un torn en contra, tot
reclamant-se representant dels interessos de la producció nacional. En la seva rèplica a
Bosch i Labrús, el ministre d’Hisenda, el marquès d’Orovio, afirma: Su señoría no representa
los intereses de los verdaderos industriales; representa no sé qué 

57. A la següent sessió,
Jové y Hevia (aquí encara no el tenim com a vescomte de Campo-Grande) li diu a Bosch i
Labrús:

Su señoría es una disidencia dentro de los intereses productores, y para probarlo no tengo más que
citarle una palabras de su ilustrado compañero el señor Sedó cuando el año pasado le decía que se traían
aquí discusiones arancelarias en la discusión de presupuestos contra la voluntad de corporaciones tan
importantes como el Instituto industrial de Barcelona y el Fomento de la producción nacional. Es verdad que
S.S. no es más que una disidencia de esas dos corporaciones, porque S.S. representa una cosa que aunque
parecida en el nombre, es muy diversa en la esencia; no representa El Fomento de la producción nacional,
sino otra cosa que se llama Fomento de la producción española, disidencia del Fomento de la producción
nacional, compuesta de unos cuantos economistas como S.S. y presidida durante mucho tiempo, y no sé si lo
está aún, por una persona respetable, pero que al cabo no tiene mucha autoridad en estas materias, porque
es un ilustre médico58.

Bosch i Labrús, en la seva resposta, opta per minimitzar les diferències entre corporacions
(en aquests moments existia una bona relació entre elles, per la seva col·laboració en la
campanya en defensa de la indústria llanera):

Respecto a las disidencias a que S.S. ha aludido, puede estar S.S. tranquilo, que no llegará la sangre al
río, y seguro que además de que, por más que alguna vez haya diferencias de apreciación respecto a ciertas
oportunidades, éstas se refieren a la forma, nunca al fondo, y que cuando llegan las cosas al punto a que han

                                                     
  55. DSC, legislatura de 1877, 28-6-1877, núm. 50, p.1306. Esmentat també per SERRANO SANZ: El viraje ..., p.15-16.
  56. DSC, legislatura de 1877, 28-6-1877, núm. 50, p.1306.
  57. DSC, legislatura de 1878, 14-5-1878, núm. 62, p.1590.
  58. DSC, legislatura de 1878, 16-5-1878, núm. 63, p.1652.
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llegado hoy, cuando están en peligro los intereses y la subsistencia de miles de productores y obreros,
entonces no hay disidencias, sino que vamos todos completamente unidos59.

Encara a la següent legislatura, es repeteix la situació. Al projecte de llei de pressupostos
generals de l’Estat per a 1880-81, Bosch i Labrús emet diversos vots particulars. En el debat
del seu vot particular a la secció 3a (“valors a càrrec de la direcció general de duanes”),
intervé el vescomte de Campo-Grande que, amb l’habitual confusió de noms pròpia de molts
polítics espanyols en referir-se a les corporacions industrials catalanes, qualifica el FPE de
dissidència extremista:

Hay una escuela proteccionista, a la cual casi todos los españoles pertenecemos en mayor o menor
grado. Esta escuela proteccionista tiene sus principios esenciales; pero como en toda escuela, hay en ella
disidencias; y como toda disidencia se sale de los principios esenciales de aquello de que se disiente, para
convertirse en secta, de aquí es que haya una secta proteccionista con todas las exageraciones, con todos los
errores de la secta. La escuela proteccionista tiene su representación en las provincias industriales, tiene su
representación solemne en Cataluña, en el Instituto industrial y en la Sociedad para la protección del trabajo
nacional; pero al lado de esta escuela hay una secta disidente de la primera que se llama “Sociedad para la
protección española”, haciendo aquí una distinción teológica que no será muy comprensible para todos los
que me escuchan, pero que de seguro es muy comprendida de todos los catalanes. Por esto no es extraño
recibir cartas muy a menudo de aquellas provincias, en que se lamentan de que la secta de la protección
española venga a suscitar aquí estas cuestiones peligrosas. Sucede con la secta que de exageración en
exageración, saliéndose de todos los principios, pierde, como suelen decir nuestros vecinos, sus latines, y
acaso por esto ha llegado a mi noticia que se ha andado rebuscando latines para contestar a mi discurso.
Pero de todas maneras resulta que aquí lo que se nos presenta no es la escuela proteccionista, es la
exageración, la secta de esta escuela, y toda exageración, como toda disidencia es la negación del principio a
que corresponde60.

Bosch i Labrús, en la seva rèplica, torna a minimitzar les diferències entre corporacions:

Que no somos escuela proteccionista, que somos secta; que en Barcelona hay disidencias entre el Fomento
de la producción tal y el Fomento de la producción cual y el Instituto industrial. Pues no hay tal cosa;
precisamente el Fomento de la producción nacional tuve la honra de fundarle y presidirle durante muchos
años; en la cuestión de principios estamos todos completamente conformes, no hay disidencias de ningún
género, y puede atestiguarlo mi amigo el Sr. López Fabra, que ha merecido grandes distinciones de aquella
agrupación, así como del Instituto industrial (El Sr. López Fabra pide la palabra.) Habrá quizá cuestiones de
localidad, como las hay por desgracia en España en toda clase de asuntos; pero en lo principal, en lo
esencial, estamos de acuerdo61.

El 1883 torna a aparèixer el tema de les diferències entre corporacions al Congrés, aquest
cop en el debat sobre el projecte de llei de primeres matèries. Cristino Martos, president de la
comissió, al·ludeix al caràcter extrem del FPE i de Bosch i Labrús:

Aunque no soy catalán, no ignoro cosas que por allí han pasado, y sé que el Sr. Bosch y Labrús fue uno de
los dignísimos fundadores de este centro [FPN], y que luego el Sr. Bosch ha fundado otro que tiene su
importancia también, yo no lo desconozco, pero importancia mucho menor (no lo negará el mismo Sr. Bosch,
y si no, que lo niegue públicamente, y ya verá lo que le contestan), otro que tiene un nombre parecido, pero
que carece de su importancia y que no ostenta su representación; porque el Sr. Bosch y Labrús, que había
hecho muchísimos esfuerzos de trabajo, de inteligencia y aún de capital para la fundación de ese Centro del
fomento de la producción nacional, llegó a encontrase con que verdaderamente no tenía allí toda la autoridad
y toda la representación necesarias.

¿Y fue porque aquel Centro desconociera los servicios y los merecimientos del Sr. Bosch y Labrús? No,
seguramente, sino porque el Sr. Bosch representa un exclusivismo, una intransigencia tan grande que no se
aviene con la amplitud de espíritu nacional que tiene aquel Centro de Cataluña. Por eso resulta que aquella
Sociedad está a favor de la ley, y en contra de ella está el Sr. Bosch, y por eso no ha podido estar allí y ha
tenido que fundar otro Centro62.

                                                     
  59. DSC, legislatura de 1878, 16-5-1878, núm. 63, p.1652.
  60. DSC, legislatura de 1879-80, 10-6-1880, núm. 186, p.4633-4634.
  61. DSC, legislatura de 1879-80, 10-6-1880, núm. 186, p.4638.
  62. DSC, legislatura de 1882-83, 13-3-1883, núm. 65, p.1426.
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3.2.2. Sector industrial: altres corporacions de Barcelona i corporacions de la resta de
Catalunya.

3.2.2.1. El Centre Industrial de Catalunya.

El 1879 es crea el CIC. Aquesta associació es pot qualificar com a corporació industrial,
però a diferència de les ja vistes fins aquí, no és una associació dels sectors industrials
burgesos, precedent de les posteriors organitzacions patronals, ni tampoc no és ben bé una
associació dels sectors obrers, sinó que més aviat es troba a mig camí entre ambdós
extrems. Es composava majoritàriament de quadres intermedis dels establiments fabrils
(directors, majordoms i contramestres)63. No obstant, el seu discurs proteccionista i
interclassista, el fa atractiu als sectors burgesos, que veuen en ell un aliat potencial contra
l’ofensiva dels lliurecanvistes de Madrid. Per això, dins seu trobem personatges com Josep
Ferrer i Vidal (president de l’IFTN) o Claudi Arañó (que és soci protector).

L’ideari de la corporació es trobaria proper als sectors democràtics o, fins i tot,
republicans, amb un cert to social, però, per damunt de tot, mostra un discurs virulentament
proteccionista, que el duu a posicionar-se contra Emilio Castelar, tot i el seu republicanisme,
ja que en la seva condició de diputat per Barcelona s’inhibeix en els debats parlamentaris
sobre política aranzelària, i a valorar Víctor Balaguer, al que es fa vicepresident honorari, per
la seva combinació de liberalisme i proteccionisme.

El CIC tenia una mutualitat de socors mutus per als seus associats i organitzava cursos i
conferències. A partir d’agost de 1880, edita la revista quinzenal Centro Industrial de
Cataluña.

Durant aquests anys, trobem el CIC participant activament en les grans campanyes
contra les reformes aranzelàries i tractats de comerç, ja sigui afegint-se a accions iniciades
per les grans corporacions industrials, ja sigui organitzant els seus propis actes64. D’aquesta
activitat en podem destacar la formació d’una comissió d’obrers, amb membres del Centre
Federatiu de les Societats Obreres de Barcelona i la seva Rodalia, la Federació de les Tres
Classes de Vapor de Catalunya i el propi CIC, encarregada d’anar a Madrid per oposar-se a
l’aprovació per les Corts del tractat de comerç amb França de 1882. Allí la trobem
entrevistant-se amb membres del Govern, de la comissió parlamentària i diputats, i
organitzant un acte públic, a l’estil de l’ARAA i en el seu propi terreny. La comissió edita
també un fullet65.

L’associació mantenia relacions estables amb el moviment de lligues de contribuents i
fluides amb les grans corporacions industrials. El gener de 1885, per exemple, trobem un
representant seu a la Junta General extraordinària de socis de l’IFTN dedicada al modus
vivendi amb Gran Bretanya. Precisament aquesta estreta relació amb l’IFTN durà, a principis
de 1885, a una part dels socis a qüestionar el que es considera excessiu seguidisme
respecte l’altra corporació i a escindir-se, tot constituint el Foment Industrial (FI)66.

                                                     
  63. Sobre el CIC, veure CASTERÁS, Ramón: Actitudes de los sectores catalanes en la coyuntura de los años 1880, 1985,
p.101 i seg.
  64. Veure “CENTRO INDUSTRIAL DE CATALUÑA”: Exposición al Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros, en
representación del Gobierno español, por la asociación titulada ..., establecida en Barcelona, 1881 (full volant).
  65. El tratado de comercio con Francia y perjuicios que irroga a las clases obreras y artesanas. Bases generales para la
confección de una ley de jurados mixtos entre patronos y obreros. Otra de higiene para las fábricas y talleres y cajas de
previsión para inválidos del trabajo, 1882.
  66. Sobre el Foment Industrial, veure Centro Industrial de Cataluña, núm. 15 (de 1885), 10-8-1885, article “Pretensions
absurdas”, de Josep Roca i Galés (p.346-347).
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Josep Roca i Galés és el personatge del CIC que té una actuació més rellevant. Ja hem
tingut ocasió de veure’l com a vocal de la Junta Directiva del FPN. El 1876 assisteix a
l’Exposició Universal de Filadèlfia; des d’allí escriu cròniques per al Fomento de la
Producción Nacional. Políticament a l’esquerra, el seu proteccionisme interclassista el fa
criticar alguns polítics dels sectors democràtics, pel seu lliurecanvisme militant67. Assisteix a
nombrosos actes organitzats per les corporacions industrials, participa a la CCUDIL de 1879 i
a la comissió d’obrers que es traslladen a Madrid el 1882 per oposar-se al tractat de comerç
amb França i participa en la gestació del Memorial de Greuges de 188568. El veiem
intervenint a la informació especial aranzelària de 1879, a la manifestació proteccionista
organitzada per l’IFTN l’abril de 1881 i donant conferències al CC el 1883. Escriu uns Ecos
de las clases productoras a La Mañana de Madrid. Escriu també a la Gaceta de Cataluña, a
La Industria Lanera Española, a la Gaceta de la Producción Lanera i dirigeix el Centro
Industrial de Cataluña. Molt proper a Víctor Balaguer, el veiem acompanyant-lo, el setembre
de 1882, en la seva gira per Girona.

3.2.2.2. El Col·legi de l’Art Major de la Seda de Barcelona.

Aquesta corporació, dedicada a protegir els interessos del sector tèxtil seder, té una
activitat menor que les grans corporacions industrials vistes anteriorment. Els seus orígens
es troben el 1834, com a resultat de la unió dels antics gremis de mantellines i de velluters;
en aquesta data, es creà un Col·legi de l’Art Major de Teixits de Seda, que el 1869 canviaria
definitivament el seu nom pel de Col·legi de l’Art Major de la Seda de Barcelona (CAMSB)69.

Entre els seus directius remarcables, trobem Joaquim Parellada i els germans Sert.
Durant aquests anys, veiem el CAMSB intervenint en la informació especial aranzelària de
187970 i oposant-se al tractat de comerç amb França i a la restitució de la base 5ena.

3.2.2.3. La Unió Fabril i Mercantil de Barcelona.

La Unió Fabril i Mercantil de Barcelona (UFMB) va ser fundada l’octubre de 1878, amb la
intenció d’oferir informació als industrials i comerciants, per evitar els fraus i els
impagaments. En el moment de crear-se, ja existia una societat d’igual nom a Sabadell i se
n’estava creant una altra a Terrassa.

Entre els seus directius, trobem Enric Batlló (cotó), Antoni Pons Enrich (cotó), Eduard
Reig (seda), Claudi Arañó (mescla de llana), Delmer de Caralt (cànem). Altres socis
significatius són els germans Sert, els germans Godó, Frederic Marcet i l’EI, entre d’altres. El
nombre de socis va creixent, passant dels 171 inicials als 225 el 188371.
                                                     
  67. Per als plantejaments proteccionistes de Roca i Galés, veure ROCA GARCÍA, Antonio: Escritores proteccionistas en la
Cataluña de la segunda mitad del siglo XIX, 1869-1900, Tesis Doctoral, [1993], p.904-924.
  68. Sobre la intervenció de Roca i Galés en el Memorial de Greuges, veure OLIVÉ SERRET, Enric: “El moviment obrer davant
del Memorial de Greuges”, 1986, p.40-41.
  69. Veure COLEGIO DEL ARTE MAYOR DE LA SEDA DE BARCELONA: Reglamento del ... aprobado en la Junta General
celebrada el día 19 de febrero de 1874, 1874.
  70. Veure COLEGIO DEL ARTE MAYOR DE LA SEDA DE BARCELONA: Contestación al interrogatorio acerca de los tejidos
de lana dada por el ..., 1879.
  71. UNIÓN FABRIL Y MERCANTIL DE BARCELONA: Memoria presentada por la Junta de Gobierno de la ... a sus asociados,
en la Junta General ordinaria de 30 de Marzo de 1879, 1879; Memoria presentada por la Junta de Gobierno de la ... a sus
asociados en la Junta general Ordinaria de 30 de Marzo de 1880, 1880; Memoria presentada por la Junta de Gobierno de la ... a
sus asociados en la Junta General Ordinaria de 30 de Marzo de 1881, 1881; Memoria presentada por la Junta de Gobierno de
la ... a sus asociados en la Junta General ordinaria de 30 de Marzo de 1882, 1882; Memoria presentada por la Junta de
Gobierno de la ... a sus asociados en la Junta General Ordinaria de 30 de Marzo de 1883, 1883.
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Igual que el CIC, manté una relació estable amb les lligues de contribuents.

3.2.2.4. La Unió Barcelonesa de les Classes Productores.

La Unió Barcelonesa de les Classes Productores (UBCP), és una iniciativa de Josep
Palomo, propietari de l’entitat bancària i comercial Crédito Territorial y Mercantil. Ja el 1874
llança la proposta de crear una associació que pretenia agrupar les classes productores
professionals en un primer moment, per donar pas després a una organització general. Els
seus objectius, serien oferir tota mena de serveis d’assistència jurídica, tècnica i informativa,
com ara gestions de tot tipus davant l’administració, participació en exposicions, informacions
de transports, cobraments, assegurances, consultes, morosos, judicis, entre altres72.

La reunió fundacional es fa el 30-12-1875 als locals del FPN. Alguns directius
fundacionals, a més de José Palomo, són Antoni J. Bastinos, Joan Jaumandreu, Josep
Antoni Salom, Manel Girona, Joaquim Maria Paz, Francesc de Paula Rius i Taulet, Teodor
Baró, Pere Bosch i Labrús. La presideix Paz, personatge que anirem trobant als capítols
següents per la seva activitat parlamentària.

Al període analitzat, aquesta corporació va apareixent sovint en forma de demandes
concretes al Govern en temes de política fiscal i aranzelària. Així, la veiem oposant-se a la
reforma aranzelària de 1877, als recàrrecs a la contribució industrial i de comerç de 1877 i de
1880. Col·labora amb el FPN en l’acte proteccionista de juny de 1881.

El juny de 1881, en el context de la mobilització de les corporacions industrials pel temor
a una reforma aranzelària lliurecanvista per part del nou Govern Sagasta, proposa a l’IFTN
fusionar-se, tot i que la proposta no sembla reeixir. Mantenia també una relació estable amb
les lligues de contribuents. El 1877 utilitza el recurs d’adreçar-se directament a Alfons XII,
per mostrar la seva oposició a la reforma aranzelària73.

3.2.2.5. El Gremi de Fabricants de Sabadell.

Tant el GFS com l’Institut Industrial de Terrassa (IIT), apleguen els interessos de la
indústria llanera, fortament concentrada a ambdues ciutats74, i despleguen una activitat força
considerable durant el període analitzat. Pel que fa al GFS, i a diferència d’altres
corporacions industrials, es tracta de la continuació d’una entitat de procedència medieval.

Entre els directius del GFS, trobem industrials llaners sabadellencs com Joan Sallarès i
Marra i el seu fill Joan Sallarès i Pla75, Josep de Calassanç Duran, Joan Gorina, entre
d’altres.

Manté una molt estreta col·laboració amb l’IIT en la defensa dels interessos llaners, i
també amb les corporacions de Barcelona i d’alguns punts productors com Olesa (Antic
                                                     
  72. Sobre els objectius de l’entitat, veure els fulls volants PALOMO, José: Sr. D. ..., 17 de Agosto de 1874; La Unión
Barcelonesa de las Clases Productoras, s/a.; [UNIÓN BARCELONESA DE LAS CLASES PRODUCTORAS]: Sr. D. ..., 31 de
Enero del 1876; UNIÓN BARCELONESA DE LAS CLASES PRODUCTORAS: Protector de la Institutución S.M. el Rey Alfonso
XII. Relación de los Sres. adheridos y socios honorarios, s/a. I els fullets [UNIÓN BARCELONESA DE LAS CLASES
PRODUCTORAS]: Unión Barcelonesa de las Clases Productoras, 1876 [2 fullets amb el mateix títol, un amb 7 pàgines i l’altre
amb 15.
  73. La Mañana (Madrid), 12-9-1877.
  74. Per a la consolidació del districte llaner de Terrassa-Sabadell, veure DEU I BAIGUAL, Esteve: “Consolidació i lideratge de
la indústria tèxtil llanera”, 1994, p.67 i seg.
  75. Sobre els Sallarès i el GFS, MARÍN I CORBERA, Martí: “Joan Sallarés i Pla (1845-1901). Pensament social i praxi social”,
1992, p.75 i seg.
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Gremi de Fabricants d’Olesa de Montserrat: AGFOM), Alcoi (Gremi de Fabricants d’Alcoi:
GFA) i Béjar (Junta de Fábricas de Béjar: JFB). Aquest bloc d’interessos llaners apareix
gestionant les seves demandes a les diverses reformes aranzelàries i acords comercials,
però on concentra amb més intensitat els seus esforços, és en la reforma de l’aranzel de
187776, que afectava notablement les partides de les llanes, i en el projecte de reducció de
drets a algunes mercaderies considerades com a primeres matèries de 1883, que afectava
també les llanes i, especialment, els estams.

El 1863 el GFS crea l’Institut Industrial de Sabadell (IIS), que al període analitzat apareix
sovint amb el nom de Centre Industrial de Sabadell (CIS). Com a tal, el veiem impulsant
estudis de temes relacionats amb el seu objectiu77 o adreçant-se al Govern en alguns afers
concrets (punt de sortida de la línia de vapors subvencionats a Filipines i impost del cuartillo
por ciento).

D’altra banda, el GFS impulsa també la creació de la Unión Lanera Española (ULE). De
fet, els promotors d’aquesta corporació ja estaven agrupats com a Secció d’informes i
contrafallides del GFS. El desembre de 1880 elaboren un escrit de presentació i es
constitueixen com a corporació, amb la idea de començar a funcionar l’1 de gener de 1881.
El seu objectiu era aconseguir informes comercials i prevenir-se contra les fallides i
suspensions de pagaments. Entre els promotors, trobem industrials llaners sabadellencs com
Joan Llonch, Zenó Corominas, Josep Antoni Duran, Jaume Gorina, Pau Turull i altres, tots
ells provinents del GFS78.

3.2.2.6. L’Institut Industrial de Terrassa.

L’IIT ens apareix també com a continuador d’entitats gremials medievals. Es constitueix
l’octubre de 1873, com a fusió del Gremi de Fabricants de Sant Antoni i l’Associació de
Fabricants per a la Compra i Venda de Desperdicis de Llana. Tenia una setantena de socis,
entre els que trobem llaners terrassencs com Alfons Sala, Gaietà Alegre i Ignasi Amat, entre
d’altres.

Agafà una estructuració similar a la de les corporacions barcelonines: juntes directives,
juntes generals, drets i deures dels socis, objectius genèrics i, en general, d’obertura a les
innovacions tecnològiques79. Mantenia també un representant fix a Barcelona i un altre a
Madrid. Segons Torrella80, el 1876 contribuí a la creació d’una Liga Española de Fabricantes
de Tejidos de Lana, entitat de la que no he detectat cap actuació durant el període aquí
analitzat. El mateix any comença a publicar la revista La Industria Tarrasense.

                                                     
  76. Veure CORPORACIONES DE BARCELONA, SABADELL Y TARRASA: Exposición solicitando el restablecimiento de los
derechos de Aduanas, anteriores a la revisión arancelaria de 1877, que varias ..., elevan a las Cortes, 1877; FABRICANTES DE
TEJIDOS DE LANA DE SABADELL, TARRASA Y OLESA: Exposición que los ... elevan al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda,
1877; FABRICANTES DE SABADELL, TARRASA, OLESA, ALCOY Y BÉJAR: Contestación dada por los ... al interrogatorio
formulado por la comisión de información acerca de los valores y clasificaciones de los tejidos de lana, 1879.
  77. Per exemple, ISAURA, Fulgencio: Proyecto de reforma de varios artículos del código de comercio referentes a quiebras,
dirigido a las Cortes del reino, escrito por D. ... Director de el [sic] Centro Industrial de Barcelona y por encargo del Instituto
Industrial de Sabadell, 1877; [I. FEULON, F. de]: Opúsculo sobre Reinstalación de los Tribunales de Comercio y lo que deben
ser el libro cuarto del Código de Comercio dedicado a los socios del Centro Industrial y dirigido a varios Señores Senadores de
la Nación, 1883.
  78. Veure UNIÓN LANERA ESPAÑOLA: Reglamento de la Sociedad ... establecida en el Gremio de Fabricantes de Sabadell,
1883.
  79. INSTITUTO INDUSTRIAL DE TARRASA: Reglamento del ... Aprobado por la Sociedad en junta general de 24 de Octubre
de 1873, 1873.
  80. TORRELLA NIUBÓ, F.: Cien años del Instituto Industrial. Un siglo de la Tarrasa textil (1873-1973), 1975.
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L’IIT té una activitat centrada en els temes relacionats amb l’aranzel de la indústria
llanera, que hem tingut ocasió de veure per al GFS.

3.2.2.7. La Junta de Defensa de la Producció i Indústries Sureres de Catalunya.

La indústria dels taps de suro, ens apareix aquests anys amb una activitat considerable i
molt concentrada geogràficament a l’Empordà. La principal demanda dels fabricants de taps
era que els suros sense elaborar no s’exportessin i que no servissin, per tant, de primera
matèria a la competència estrangera. Per això, havien demanat diversos cops l’aplicació d’un
aranzel d’exportació que gravés la sortida dels suros sense elaborar. Alguns propietaris
d’alzines sureres de les comarques gironines i la majoria dels de les zones productores
d’Andalusia i d’Extremadura, però, s’hi oposaven.

Abans de constituir-se la Junta de Defensa de la Producció i Indústries Sureres de
Catalunya (JDPISC), el sector dels taps de suro segueix amb atenció el procés que duu a
incloure una autorització per imposar un dret de sortida al suro sense elaborar en la llei de
pressupostos per a 1876-77, qüestió que hem vist al capítol de política econòmica81. Cal dir
que aquesta mesura va generar una forta polèmica, creant-se a Sevilla una Asociación
Corchera, que s’hi oposava82. Com recordarem, a la pràctica el ministre no va fer ús de
l’autorització. El 1877 s’imposà un dret de sortida, però sols als suros de Girona.

El 1879, en el context de la pujada de drets aranzelaris als taps de suro prevista pel
Govern alemany, El Eco Guixolense proposa la celebració de reunions dels productors en
juntes locals i la creació d’una junta central. La relació amb els parlamentaris catalans
apareix com un dels objectius prioritaris d’aquesta proposta organitzativa, que es formaria:
para dar en todo tiempo las explicaciones necesarias a nuestros representantes en las
Cortes y al Gobierno83.

S’inicia així un procés organitzatiu, en el que hi intervé de manera molt activa el diputat
provincial Francesc de Paula Franquesa, que culmina en la reunió de 25-10-1879 a
l’Ajuntament de Girona, en la que la JDPISC es constitueix definitivament84. Es nomena
Franquesa secretari de la nova corporació.

El Eco Guixolense passà a ser l’òrgan de la corporació. L’abril de 1880 hi ha una escissió
dins de la redacció d’aquesta publicació de la que en resulta El Guixolense85, que continua
amb la representació de l’entitat surera. Hermenegild Vila és el director d’ambdues
publicacions en l’etapa en què són òrgans d’aquesta.

Les demandes de la JDPISC comptaren amb l’oposició d’una part dels productors de suro
de Girona i amb la majoria de la zona Sud peninsular. No obstant, recercà i aconseguí
establir relacions de col·laboració amb els fabricants de taps d’aquesta zona Sud.
                                                     
  81. Per a les demandes dels sector, veure COMISIÓN DE CATALUÑA, ANDALUCÍA Y EXTREMADURA: Exposición que la ...
eleva a las Cortes sobre fijación de un derecho ad valorem a la exportación de los corchos en planchas y cuadrados.
(Presentada y apoyada en el Congreso por el Diputado D. Alberto de Quintana, en sesión del día 11 de Diciembre de 1876),
1876.
  82. Veure Impugnación del derecho opresor que se intenta imponer al corcho en bruto, 1876.
  83. El Eco Guixolense . Periódico semanal dedicado exclusivamente a defender y fomentar los intereses morales y materiales
de esta villa y comarca (Sant Feliu de Guíxols), núm. 39, 29-6-1879, article de M.J. “Industria taponera”, p.2.
  84. Per a tot el tema dels taps de suro, és imprescindible la consulta de MEDIR: Historia ... ; per a la creació de la JDPISC,
veure també VILA, Hermenegildo: Apuntes. Crisis por que ha pasado la industria corchera. Su historia y su salvación, 1880.
  85. El Guixolense . Periódico semanal dedicado exclusivamente a defender y fomentar los intereses morales y materiales de
esta villa y su comarca. Boletín órgano de la Junta de Defensa de la Produción e Industrias Corcheras (Sant Feliu de Guíxols). A
partir del núm. 56 (1-5-1881), el subtítol és: “Defiende y fomenta los intereses del país. Boletín órgano oficial de la Junta de
Defensa de la producción e Industrias Corcheras”.
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3.2.2.8. Altres corporacions industrials.

No es pot tancar aquest apartat sense al·ludir, encara que sigui breument, a diverses
corporacions industrials que van desenvolupant la seva activitat durant aquests anys. A
Barcelona ciutat, trobem el Sindicat Gremial de Barcelona (SGB), entitat possiblement
fundada el 187986 i que pretén coordinar els esforços dels gremis; agafà protagonisme a
principis de 1882, per la seva campanya d’oposició al nou reglament de la contribució
industrial. En carta a Víctor Balaguer, afirma representar 98 gremis i 11.000 industrials87. El
mateix 1882 i en el mateix context d’oposició a l’esmentat reglament, trobem un Centre
General de Contribuents Associats88. Hi ha també a Barcelona una Unió Econòmica
Proteccionista, que intervé a les eleccions generals de 1881, tot afavorint l’elecció de
candidats proteccionistes89.

Pel que fa a la resta de Catalunya, podem esmentar l’Institut Mataronès del Comerç, de la
Indústria i de les Arts (IMCIA), fundat el novembre de 1876 i amb relació estable amb el
moviment de les lligues de contribuents. També, el Centre Industrial i Mercantil de Girona
(CIMG; de vegades apareix com a Centre Mercantil i Industrial de Girona, Centre Industrial i
Mercatil de la Província de Girona o Casino Mercantil i Industrial de Girona); el trobem
participant en la informació especial aranzelària de 1879 i coordinat també amb les lligues de
contribuents.

Finalment, hi ha tot de corporacions que apareixen de tant en tant, de vegades sols per a
una activitat molt concreta. Aquest és el cas del ja esmentat AGFOM (Olesa de Montserrat),
de la Comissió de Fabricants d’Alcohols d’Espanya, del Foment de la Producció
Provençalenca, Centre Econòmic Proteccionista (Rubí), Centre Proteccionista de Vilanova i
la Geltrú, Cercle Artístic Industrial de Vic, Centre Industrial de Manresa, Cercle de la Unió
Industrial i Comercial (Manresa), Casino Industrial (Mataró), Centre Industrial i Comercial
(Granollers), Associació de Foment (Olot), Junta de Defensa del Treball Nacional d’Olot i
Foment de la Producció Espanyola de Puigcerdà.

3.2.3. Sector de la propietat agrària.

Per al conjunt de l’estat espanyol i en el període analitzat, l’agricultura representa encara
una gran majoria de l’economia i de la població, amb predomini dels sectors tradicionals
(cereals, oliveres i vinyes). Segons Tuñón de Lara, la meitat o més de les terres es troben
concentrades en mans de grans propietaris, molts d’ells pertanyents a l’aristocràcia antiga,
però també amb personatges procedents d’altres sectors econòmics, que havien adquirit
terres durant el procés de desamortització90. Aquests grans propietaris agraris constitueixen
el sector social dominant. Tuñón assenyala el seu procés d’agrupació en grups de pressió,
entre els que caldria esmentar, ja a la segona meitat dels anys vuitanta, la Liga Agraria (LA),
representant dels interessos cerealistes i amb Germán Gamazo al seu capdavant.

                                                     
  86. Arxiu del Govern Civil de Barcelona. “Registro de las sociedades católicas, científicas, de intereses materiales, de recreo y
mixtas establecidas en esta capital y pueblos de la misma”, tom 1.
  87. BMVB, fons personal Víctor Balaguer, arxivador sense catalogar “Víctor Balaguer”.
  88. Veure CENTRO GENERAL DE CONTRIBUYENTES ASOCIADOS: La jurisprudencia administrativa. Exposición que el
expresado Centro eleva al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda con motivo del aumento de cuota que establecen las nuevas tarifas
de la contribución industrial, pidiendo en consecuencia la rebaja de dicho aumento y la reforma de varios preceptos del
Reglamento y conceptos tributarios de dudosa interpretación y clasificación, 1882.
  89. Veure CIVERA: Las elecciones ..., p.281.
  90. TUÑÓN DE LARA: Estudios ...  ; veure el capítol 4, “La burguesía y la formación del bloque de poder oligárquico: 1875-
1914”, p.155 i seg.
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Dins dels sector agrari, caldria esmentar la crisi dels cereals, provocada per l’arribada de
blats dels Estats Units i de Rússia, més barats degut a les noves comunicacions terrestres i
marítimes91, amb la consegüent adopció pels governs espanyols de mesures proteccionistes
que tenien com a efecte secundari perpetuar l’endarreriment; un gran creixement de la vinya,
sobretot entre 1877 i 188692 i com a resultat de la conjuntura de la fil·loxera a França, passant
a ser el principal element d’exportació; un cert creixement dels olis, també amb una part de la
producció dedicada a l’exportació; l’aparició, a la zona litoral mediterrània, d’una agricultura
hortícola i fruitera (que no acabaria de desenvolupar-se fins el segle XX), amb la viticultura
especialitzada, els fruits secs i els cítrics, com a màxims exponents93.

3.2.3.1. L’Institut Agrícola Català de Sant Isidre.

Pel que respecta a Catalunya, ja Jaume Vicent Vives i Montserrat Llorenç apuntaven
diverses qüestions: expansió de la vinya, tot aprofitant la conjuntura de la davallada de la
producció francesa i bona situació de l’aristocràcia catalana i de la gran propietat agrària
durant el segle XIX94. Efectivament, el conreu de la vinya té a Catalunya una de les màximes
zones productores. Segons dades de Teresa Carnero per als anys vuitanta, la província de
Barcelona ocuparia el primer lloc a nivell espanyol en superfície total conreada de vinya, amb
125.000 hectàrees, mentre que la de Tarragona ocuparia el tercer lloc, amb 110.06695.

Entre la noblesa antiga, amb importants propietats agràries, podem esmentar els
marquesos de Castellvell, de la Torre, de Monistrol, de Sentmenat, d’Alfarràs i de Montoliu, el
comte de Peralada, el baró de les Quatre-Torres, entre d’altres. A alguns d’ells els veurem
organitzats en l’IACSI. D’altres, a més, reconstrueixen el Cos de la Noblesa de Barcelona,
corporació encarregada de vetllar pels interessos d’aquest sector96. Com ja s’ha apuntat
anteriorment, al costat d’aquests sectors nobiliaris trobem personatges de procedències molt
diverses i amb activitats i fonts d’ingressos molt diversificades, que realitzen fortes inversions
en l’adquisició de terrenys agrícoles97. Montserrat Caminal, en el seu estudi sobre l’IACSI,
ens dóna aquesta definició de la composició dels fundadors de l’Institut:

L’Institut fou una iniciativa institucional dels terratinents, però cal esbandir la idea d’un grup social
estrictament agrarista. L’IACSI en cap cas no fou una institució dissociada dels interessos del capitalisme
comercial i industrial català. En primer lloc, no tots els socis/fundadors foren propietaris d’estirp, tenien
activitats fora de l’agricultura i molts d’ells esdevingueren propietaris arran de les lleis desvinculadores i
desamortitzadores (els Clarós, Safont, etc.). Igualment, entre els socis que ingressaren posteriorment a
l’Institut, trobem industrials que posteriorment invertiren en el sector agrícola, com Ramon Banaplata i Nadal,
Joan Güell i Ferrer, etc., o els germans Ignasi i Manuel Girona i Agrafel i els seus descendents banquers i
copropietaris de diverses indústries.

Respecte a les vinculacions dels socis/fundadors amb activitats financeres i negocis urbans, disposem
d’una bona mostra de membres que invertiren en accions d’empreses ferroviàries, de crèdit i d’assegurances,
que sovint significa participar en el control dels principals bancs i societats de crèdit, o tenien negocis urbans i
feien inversions urbanes, i, lògicament, en empreses capitalistes agràries98.

                                                     
  91. Per a la crisi agrària del darrer terç del segle XIX, veure BERNAL, Antonio M.: “La llamada crisis finisecular (1872-1919)”,
1985.
  92. Veure PAN-MONTOJO: La bodega ... , p.139 i seg.
  93. Veure TORTELLA: La economía ..., p.138.
  94. VIVES, LLORENS: Industrials ..., p. 113.
  95. CARNERO: Expansión vinícola ..., quadre 2, p.44.
  96. Veure CUERPO DE LA NOBLEZA DE BARCELONA: Estatutos del ... aprobados por los individuos de la misma reunidos
en junta general celebrada en esta ciudad el día 16 de Abril de 1880, según resulta del acta de dicha Junta levantada por el
notario D. Francisco de Sales Maspons y Labrós, 1884.
  97. Veure IZARD: Manufactureros ..., p.59-60.
  98. CAMINAL I BADIA, Montserrat: “La  fundació de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre: els seus homes i les seves
activitats (1851-1901)”, 1989, p.121-122.
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Si sembla clara la presència dins dels grans propietaris agraris de personatges provinents
de sectors burgesos diversos al costat de la noblesa antiga, en canvi, la presència d’aquesta
dins d’activitats capitalistes és més reduïda. Segons Ángel Bahamonde, fins 1880 la vella
noblesa es va mantenir allunyada del món dels negocis99.

L’IACSI es crea el 1851 com a corporació defensora dels interessos del sector agrari
català. Montserrat Caminal, en els seus treballs sobre l’Institut, insisteix en la idea de no
considerar l’IACSI com una corporació exclusivament agrarista, a partir de diverses
constatacions: existia una realitat agrària catalana integrada al procés industrial; el caràcter
dels seus socis fundadors no permet definir-los com a mers representants d’un sector
estrictament agrarista; i situat en el context socioeconòmic i polític català del segle XIX, ens
obliga a resituar-lo com un espai més d’actuació de la burgesia catalana del nou-cents100.

Segons el reglament de 1875, l’IACSI es defineix com una associació de propietaris
rurals, amb uns objectius de foment de l’agricultura, amb interès pels avenços tecnològics, de
protecció dels interessos del sector i de contribució a un més gran tracte entre els seus
membres, així com a la seva instrucció i benestar101. Es fixa la necessitat de disposar de local
propi a Barcelona, amb biblioteca especialitzada, museu i una part recreativa. També, l’edició
d’una revista, organització de reunions i exposicions agrícoles, difusió de l’ensenyament
tècnic agrícola, relació amb corporacions afins nacionals o estrangeres, foment dels nous
invents i assaigs escrits referents al sector i promoció d’institucions afins, com els bancs de
crèdit o les asseguradores de collites. Pel que fa als socis, es distingeix entre els efectius
(que poden ser residents, de mèrit o corresponsals) i els agregats (que poden ser agregats
pròpiament o auxiliars).

Es preveu un funcionament intern en base a tres òrgans: la Junta Directiva, el Consell de
Direcció i la Comissió de Foment. A ells cal afegir la Junta General de socis.

La primera comptarà amb un president, un vicepresident, un secretari general (és un
càrrec remunerat), un administrador-tresorer, un comptador, un bibliotecari, un conservador
del Museu i de l’edifici i vuit vocals més. Tots els càrrecs s’escolliran per la mateixa Junta,
llevat del president. S’exercirà el càrrec per 4 anys, amb renovacions biennals. No hi pot
haver reelecció fins transcorregut un any. Es procurarà que les sessions de la Junta Directiva
siguin setmanals. Es preveu la formació de comissions per a afers concrets.

El segon és una mena de junta consultiva composada pels presidents i ex-presidents, per
socis de mèrit designats per la Junta Directiva i per 10 vocals més que siguin antics directius,
també a nomenament de la Junta Directiva. Té diverses funcions d’assessoria i de suport.

I la tercera, té com a objectiu l’expansió de l’Institut, la propaganda i diverses tasques
organitzatives. Dins seu n’existirà una a Barcelona, una a Madrid (que veurem amb més
deteniment a l’apartat dedicat als grups de pressió) i subdelegacions a les localitats amb un
mínim de 15 socis corresponsals.

                                                     
    99. BAHAMONDE: “La vieja nobleza ...”, p.23 i seg.
  100. CAMINAL: La fundació ..., p.117 i seg. Veure també CAMINAL I BADIA, Montserrat: “L’IACSI: de la política de grup de
pressió a la política regionalista”. Comunicació presentada al Segon Col.loqui d’Història Agrària, organitzat pel CEHI, desembre
de 1986 (treball inèdit). Sobre la fundació de l’IACSI, veure també PLANAS, Jordi: “Els propietaris i l’associacionisme agrari a
Catalunya”, 1993, p.32.
  101. Veure INSTITUTO AGRÍCOLA CATALÁN DE SAN ISIDRO: Reglamento del ... Aprobado por el Excmo. Sr. Gobernador
de la provincia, en 26 de febrero de 1975, 1875.
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Les Juntes Generals ordinàries se celebraran a la primera quinzena de gener i les
extraordinàries, quan calgui.

La propera modificació d’aquest reglament es produeix el 1885102. La Comissió de Foment
esdevé Comissió Científica i de Foment, amb un nou contingut de recerca i de foment en
matèria agrícola. Es divideix en dues subcomissions, la científica i la de foment, que podran
treballar juntes o per separat.

Segons l’estudi de Jordi Planas, poc després de la seva fundació, l’IACSI va crear
subdelegacions a diverses poblacions catalanes103. Als anys cinquanta, en creà una trentena.
No obstant, la seva activitat va ser desigual, tancant-se moltes d’elles. Tot i així, foren l’origen
d’un associacionisme agrari. Així, per exemple, la subdelegació de Granollers, després de
dissoldre's als anys seixanta, es recomposà el 1876 com a Associació de Propietaris Rurals
del Vallès (APRV); l’autor creu que a la pràctica actuà com a sucursal de l’IACSI.

Durant el període aquí analitzat, apareixen en un moment o altre referències a
subdelegacions de l’IACSI a diverses poblacions catalanes: Reus, Tarragona, El Vendrell,
Vilanova i la Geltrú, Sitges, Sant Pere de Ribes, Sants, Sant Andreu de Palomar, Terrassa,
Vic, Artés, Girona, La Bisbal, Figueres, La Jonquera, Olot, Puigcerdà, Tàrrega, Lleida. Es pot
parlar, doncs, d’una considerable implantació territorial.

Entre els seus directius, trobem els marquesos de Camps de Mata, de Palmerola i de
Montoliu, Baltasar Bacardí, Boi Carreras i Ignasi Vilanova, entre d’altres. El marquès de
Monistrol presideix la Comissió Permanent a Madrid. Entre els socis significatius, podem
esmentar Josep Ferrer i Vidal, president de l’IFTN.

L’Institut edita diverses publicacions: El Calendari del Pagès, La Quinsena del Pagès
(ambdues publicacions en català, amb tiratges grans i adreçades a la pagesia) i la Revista
del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro (en castellà i com a òrgan més oficial de
l’associació). Aquesta darrera, inclou informacions de l’entitat, articles d’opinió i aportacions
tècniques. Apareix amb una periodicitat mensual fins 1883, en què es fusiona amb La
Quinzena del Pagès i passa a ser quinzenal. El 1876 l’IACSI agafa un local més gran.
Disposava també d’un laboratori químic.

Veurem una mica més endavant els seus plantejaments ideològics, així com la seva
actuació com a grup de pressió. Podem anticipar que participa activament en diverses
campanyes durant aquests anys: la defensa de les formes contractuals catalanes en el
projecte de reforma del Codi Civil, legislació diversa de política fiscal que afecta els
interessos agraris, el problema de la fucsina al vi, i el principal maldecap: l’aparició i extensió
de la plaga de la fil·loxera. A més d’això, l’IACSI manté diversos treballs en sintonia amb les
corporacions industrials, especialment pel que fa a l’oposició a les reformes aranzelàries i als
tractats de comerç.

3.2.3.2. Altres corporacions agràries.

Entre l’associacionisme agrari, podem esmentar el ja al·ludit CAC, que apareix com a
institut tècnic agrícola i com a corporació del sector. El centre es va fundar el novembre de
1878. Edita una publicació mensual, la Revista del Centro Agronómico Catalán. Centra la

                                                     
  102. Veure INSTITUTO AGRÍCOLA CATALÁN DE SAN ISIDRO: Reformas del Reglamento del ... acordadas por los Sres.
Socios reunidos en Junta general y aprobados por el Excmo. Sr. Gobernador de la Provincia, 15 de Abril de 1885 (full volant).
  103. PLANAS: “Els propietaris ...”, p.32.
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seva atenció en la política fiscal i, molt especialment, en la fil·loxera, censurant les iniciatives
de l’IACSI en aquest terreny.

Hi ha altres corporacions que apareixen en un moment o altre: la ja esmentada
Associació de Propietaris Rurals del Vallès, l’Associació d’Agricultors del Partit de Manresa
(AAPM), el Centre Agrícola del Penedès i l’Associació Catalana de Contribuents Viticultors
(Terrassa).

3.2.4. Sector de la propietat immobiliària.

3.2.4.1. L’Associació de Propietaris de Finques Urbanes de Barcelona i de la seva Zona
d’Eixample.

De la mateixa manera que personatges provinents de diversos sectors econòmics
s’havien interessat en l’adquisició de propietats agràries, també el sector de la propietat
immobiliària havia estat el destí d’inversions provinents sobretot de personalitats de la banca
i del món dels negocis. Aquest procés és especialment visible a Barcelona, on el ritme
d’urbanització i d’edificacions noves al seu Eixample, oferia perspectives per a la inversió i
l’especulació. Miquel Izard esmenta com, a Barcelona i durant el Sexenni, aquest sector
estava organitzat en una Societat de Propietaris de Finques Urbanes de Barcelona104.

L’APFUBZE es crea, de fet, al Sexenni, concretament el 1872, partint de les iniciatives
organitzatives anteriors en el sector105. En el moment de la seva fundació, es va basar en els
models organitzatius que oferien altres corporacions econòmiques existents a diverses
ciutats espanyoles: en primer lloc, l’Asociación de Propietarios de Fincas Urbanas de Madrid
y de su Zona de Ensanche (APFUMZE), creada el 1869, però també les lligues de
contribuents andaluses i la Liga de Propietarios de Valencia y de la Provincia, creada poc
abans.

Entre els directius d’aquesta corporació, trobem una nodrida representació dels principals
contribuents de la província de Barcelona (per contribució territorial): Baltasar Bacardí, Antoni
Xuriguer, Manel Girona i el marquès de Ciutadilla, entre d’altres. Com a socis, trobem també
el marquès de Monistrol, Josep Maria Nadal i Vilardaga, Evarist Arnús o Ignasi Girona106.

L’associació no té local propi i utilitza per a la seva activitat els d’altres corporacions de
Barcelona, com el de l’IACSI, el del FPE o el de la Societat d’Assegurances Mútues contra
Incendis. Al document fundacional de 1872, s’inclou un primer reglament per al funcionament
de l’associació, que coneix futures modificacions el 1878 i el 1883107.

                                                     
  104. IZARD: Manufactureros ...  , p.61.
  105. Veure A los propietarios de fincas urbanas de Barcelona y su zona de Ensanche, 23 de Marzo de 1872 (full volant).
  106. Veure ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE FINCAS URBANAS DE BARCELONA Y DE SU ZONA DE ENSANCHE:
Memoria de los actos practicados por la Junta Directiva de la ... durante el año 1872, primero de su creación. Leída y aprobada
en la Junta General Ordinaria celebrada el 2 de febrero de 1873, 1873; Memoria de los actos practicados por la Junta Directiva
de la ... durante los años 1873 y 1874. Leída y aprobada en la Junta General Ordinaria celebrada en 7 de Febrero de 1875,
1875; Memoria de los trabajos realizados por la Junta Directiva durante el año 1882 y estado económico de la Asociación en 31
de enero de 1883, leídos y aprobados en la Junta General Ordinaria celebrada el día 4 de marzo último, 1883; Memoria de los
trabajos practicados por la Junta Directiva durante el año 1883 y estado económico de la Asociación en 31 de enero de 1884.
Leídos y aprobados en Junta general Ordinaria celebrada el día 15 de Febrero último, 1884.
  107. Veure A los propietarios ... (full volant); ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE FINCAS URBANAS DE BARCELONA Y
DE SU ZONA DE ENSANCHE:  Reglamento de la ..., 1879; Reglamento de la ..., 1883.
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Durant aquests anys, té una activitat destacada en temes com la llei d’expropiació
forçada de 1878 i el pla de reforma urbanística de Barcelona dels anys vuitanta108. Sobre
aquest darrer aspecte, sosté opinions divergents amb la Unió de la Propietat Urbana de
Barcelona i la seva Zona d’Eixample (UPUBZE), entitat creada el 1882, que possiblement
sigui una escissió de l’APFUBZE, ja que entre els directius de la segona hi ha coincidències
amb els que ho venien essent de la primera.

A l’apartat dedicat a les corporacions com a grups de pressió, veurem amb més
deteniment aspectes com el seu representant permanent a Madrid o la seva relació amb
altres associacions, especialment l’assaig d’Asociación Nacional de Contribuyentes (ANC,
1874).

3.2.4.2. Altres corporacions de propietaris immobiliaris.

Si bé l’APFUBZE ocupa un lloc destacat dins de l’associacionisme de la propietat
immobiliària a Barcelona, al seu costat trobem altres corporacions. En primer lloc, la ja
esmentada UPUBZE, creada el 1882109 possiblement com a escissió de l’APFUBZE. Entre
els seus directius apareixen Baltasar de Bacardí, Ramon Estruch i Ferrer i Josep Maria
Nadal. El 1883 elabora els seus estatuts110. Centra la seva activitat en l’afer del pla de
reforma urbanística de Barcelona de 1882.

En destaca també la Junta de Propietaris de l’Esquerra de l’Eixample de Barcelona
(JPEEB), de la que apareixen notícies a finals dels setanta i principis dels vuitanta. Entre els
seus directius no hi ha personatges de la significació de les dues anteriors. Centra la seva
atenció en el problema de l’enllaç dels ferrocarrils a Barcelona i el seu impacte sobre la
propietat immobiliària, i també en la polèmica ubicació de l’estació de Barcelona de la línia
ferroviària de Tarragona111.

Hi ha també algunes associacions que apareixen en algunes ocasions: el Gremi de
Propietaris de la Vila de Gràcia112, amb Vicente de Romero (diputat per Gràcia el 1881 i
també fundador de la Societat Econòmica Gracienca d’Amics del País: SEGRAP) al seu
davant; l’Agrupació de la Propietat Urbana de Barcelona i la seva Província113, creada el
1885; o la Lliga de Propietaris (de Tortosa), vinculada al moviment de les lligues de
contribuents114.

                                                     
  108. Sobre aquesta qüestió, sobre la que ja no hi tornarem, en no intervenir directament les Corts, veure ASOCIACIÓN DE
PROPIETARIOS DE FINCAS URBANAS DE BARCELONA Y DE SU ZONA DE ENSANCHE: Pliego de condiciones
económicas que acompaña al proyecto de reforma de Barcelona expuesto en la sección de Fomento del Gobierno Civil de la
provincia y recurso elevado contra dicho proyecto por la ..., 1881; APFUBZE: Exposiciones elevadas al Excmo. Ayuntamiento
Constitucional de Barcelona solicitando se digne acordar con fuerza ejecutiva, la prosecución del expediente incoado para la
abertura de las tres vías de reforma interior de esta ciudad y al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación en súplica de que no ha
lugar a declarar de utilidad pública el proyecto de reforma de Barcelona presentado por Don Ángel Baixeras, o que deben ser
eliminadas del mismo las tres grandes vías de la reforma interior proyectada por el ingeniero D. Ildefonso Cerdá, 1884.
  109. Arxiu del Govern Civil de Barcelona, “Libro de registro de asociaciones”, tom 1.
  110. Veure UNIÓN DE LA PROPIEDAD URBANA DE BARCELONA Y SU ENSANCHE: Estatutos de la ..., 1883.
  111. Veure JUNTA DE PROPIETARIOS DE LA IZQUIERDA DEL ENSANCHE: Exposición que la ... eleva al Excmo. Sr.
Ministro de Fomento solicitando el cambio de emplazamiento de la estación y cabeza de línea férrea de esta ciudad a
Tarragona y Barcelona, 1879; Memoria leída en la Junta General de propietarios de la Izquierda del Ensanche celebrada en 19
de Octubre de 1879 en la Nueva Universidad, 1879; Enlace de los ferro-carriles en Barcelona, 1881.
  112. Veure Arxiu del Govern Civil de Barcelona, “Registro ...”
  113. Arxiu del Govern Civil, “Registro ...”
  114. LIGA DE CONTRIBUYENTES DE CÁDIZ: Memoria leída por el Presidente de la ... en la Junta General ordinaria
celebrada el día 11 de Enero de 1885, en cumplimiento de lo que previene el artículo 17 del reglamento, 1885.
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3.2.5. Sector de la marina mercant i del comerç.

3.2.5.1. L’Associació de Naviliers i Consignataris de Barcelona.

El sector de la marina mercant és un altre dels que mostra un gran dinamisme associatiu,
amb l’ANCB com a gran organització del sector, apareixent molt sovint en tota mena de
temes relacionats amb els seus interessos: aranzel d’Ultramar, declaració de cabotatge per a
la navegació amb les colònies, acords comercials, admissions temporals i línies de
navegació subvencionades, aspectes tots ells que veurem més àmpliament al capítol dedicat
als treballs de representació.

L’ANCB té alguns precedents de col·laboracions dels naviliers de Barcelona en afers
concrets, entre els que podem esmentar un document elaborat el febrer de 1876 i signat per
alguns importants naviliers, com Frederic Nicolau i Antonio López, en el que s’analitza la
situació de la marina mercant, especialment la de llarga distància, i es proposa diverses
mesures per a la seva recuperació115.

Un mes més tard, el març de 1876, es constitueix l’associació. El seu reglament, d’aquest
mateix any, fixa uns objectius genèrics de defensa dels interessos del sector116. Hi ha un sol
tipus de socis, que inclou naviliers, armadors i consignataris, amb iguals drets i deures.
S’estableix que les quotes dels socis es fixin en funció del nombre dels seus vaixells i del
tonatge d’aquests. Regeix l’associació una Junta Directiva, composada per un president, un
tresorer i cinc vocals; hi haurà també un secretari, càrrec una mica més tècnic. Es preveu
igualment la celebració de juntes generals anuals, durant els primers 15 dies de l’any.

Entre els directius de l’associació trobem noms com Frederic Nicolau, Isidor Pons, Ròmul
Bosch i Joan Jover i Serra. El primer serà sens dubte l’ànima de la corporació: diputat,
membre de comissions aranzelàries i impulsor de la coordinació amb naviliers d’altres ports.

El 1877 hi ha una escissió a la corporació, sense que quedin del tot clars els motius. A
partir de gener de 1884, apareix la Revista de la Asociación de Navieros y Consignatarios de
Barcelona, com a òrgan de l’associació i amb una periodicitat mensual117.

3.2.5.2. El Círculo Hispano-Ultramarino de Barcelona.

Aquesta corporació i les seves similars espanyoles, tenen de fet una actuació més
destacada el 1872, en el context de la insurrecció cubana i dels projectes de reformes a les
Antilles, i entre aquests, molt especialment, el d’abolició de l’esclavatge a Puerto-Rico, vist
pels sectors socials amb interessos a les colònies com un perillós precedent per a Cuba.

Jordi Maluquer ha estudiat l’aparició d’aquests Círculos a diverses ciutats, a finals de
1871. El de Madrid estava comandat per Julián Zulueta i al Barcelona hi figuraven destacats
industrials, comerciants, financers i naviliers. El 1872 el Govern radical presentà a les Corts
un projecte de llei d’abolició de l’esclavatge a Puerto-Rico, que tingué una important resposta
dels Círculos: Immediatament fou organitzada una formidable i insòlita coalició contra

                                                     
  115. Veure COMERCIO MARÍTIMO DE BARCELONA: Exposición que al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda eleva el ... sobre la
necesidad de favorecer las expediciones directas, para fomentar la navegación de altura, e impedir su decadencia, 1876.
  116. Veure ASOCIACIÓN DE NAVIEROS Y CONSIGNATARIOS DE BARCELONA: Reglamento de la ... Aprobado el 24 de
Marzo de 1876 en Sesión extraordinaria de la Junta general, 1876.
  117. Veure ASOCIACIÓN DE NAVIEROS Y CONSIGNATARIOS DE BARCELONA: Memoria sobre los trabajos de la Junta
Directiva durante 1877. Leída por el Secretario de la Asociación D. Juan de Arana en la Junta general ordinaria del día 11 de
Enero de 1878, 1878.
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Amadeu I, el govern i l’abolició de l’esclavitud, que prengué el nom de “Liga Nacional”.
Carlins, moderats, conservadors unionistes i alfonsins, republicans unitaris i àdhuc els
constitucionals, que havien governat sota Amadeu I, superaren les seves diferències per tal
de fer un front comú contra l’abolició118. Per a Maluquer, la pressió exercida des d’aquests
sectors seria un dels factors principals de l’abdicació d’Amadeu I. El 1873 s’aprova finalment
la llei, amb la modificació que els esclaus no adquiririen els seus drets polítics fins 5 anys
després. Pocs dies després, es dissol la Liga Nacional  (LN). Recordem que fins 1880 no hi
ha una llei d’abolició de l’esclavatge per a Cuba i que el Patronato no se suprimeix
definitivament fins 1886.

Segons Borja de Riquer, el Círculo Hispano-Ultramarino de Barcelona (CHUB) comptà en
el moment de la seva constitució amb la presència dels elements més caracteritzats del món
econòmic119. Per a Martín Rodrigo, tant els Círculos com la LN servirien de base per a la
creació dels posteriors Círculos liberales alfonsinos120. A finals de 1872 el Círculo de
Barcelona inicia una gran campanya contra l’abolició, amb el suport d’IIC, FPN, IACSI i
SEBAP.

Als primers anys de la Restauració, manté una activitat menor que al Sexenni. Entre
aquesta, cal esmentar l’existència d’una Comissió defensora dels interessos de Cuba, com a
mínim entre 1876 i 1877, i formada per algunes corporacions catalanes121. Edita alguns
assaigs en els que s’analitza la situació política i econòmica de Cuba i es fa una oberta
apologia de l’esclavatge122. Fa sentir ocasionalment la seva veu, com en l’afer del punt de
sortida dels vapors a Filipines, que ja hem tingut ocasió de veure en el procés d’escissió del
FPE.

El febrer de 1879, organitza una comissió de corporacions catalanes per anar a Madrid a
saludar Martínez Campos al seu retorn de Cuba i quan es disposava a formar govern.
L’objectiu de fons no era oposar-se a les reformes a Cuba ni a l’abolició de l’esclavatge, sinó
sondejar les intencions del nou cap del Govern sobre un possible acord comercial entre Cuba
i els Estats Units123. De fet, quan Martínez Campos presenta a les Corts el projecte d’abolició
de l’esclavatge a Cuba, el Círculo tampoc no enceta cap campanya com la de 1872.

A finals de 1880 es dissol definitivament, ingressant una part important dels seus socis al
Cercle de la Unió Mercantil de Barcelona (CUMB).

El 1883 es crea un Círculo Ultramarino, del que no en tinc cap altra notícia124.

3.2.5.3. El Cercle de la Unió Mercantil de Barcelona.

El CUMB es crea el 1873, probablement seguint el model de la corporació madrilenya
d’igual nom: el CUMM. Com a impulsor de la nova entitat, trobem Joan Fabra i Floreta,
                                                     
  118. MALUQUER DE MOTES, Jordi: “La burgesia catalana i l’esclavitud colonial: modes de producció i pràctica política”, 1974,
p.119.
  119. RIQUER: El conservadurisme ..., p.45-46.
  120. RODRIGO, Martín: “Els condicionaments de la política colonial espanyola a Cuba (1868-1880)”, 1997, p.30. Veure també
RODRIGO Y ALHARILLA, Martín: Empresa, política y sociedad en la Restauración: el grupo Comillas (1876-1914). Tesis
doctoral, 2000.
  121. AFTN, FPN, “Actas” núm. 4, 18-8-1875/13-10-1877, 3-1-1877.
  122. Veure La Perla de las Antillas. Memoria dedicada al Círculo Hispano-Ultramarino de Barcelona, por un socio del mismo y
publicada por acuerdo tomado en la Junta General de 20 de Enero de 1875, 1875; La Esclavitud en Cuba. Memoria dedicada al
Círculo Hispano-Ultramarino de Barcelona, por un socio del mismo y publicado para su Junta General de 15 de Enero de 1876,
1876.
  123. Arxiu FTN, sèrie FPN, “Actas” núm. 5, 20-10-1877/23-7-1879; 12-3-1879 (retorn de la comissió).
  124. Arxiu del Govern Civil de Barcelona, “Libro ...”, tom 1.
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personatge molt lligat al CUMM (el presidí el 1875) i que tindrem ocasió de veure més
endavant en la seva condició de diputat. El mateix 1873 elabora els seus estatuts125. Ja hem
vist com, en dissoldre's el CHUB el 1880, el CUMB n’absorbeix una part important dels socis.
Amb aquest contingent incorporat a les seves files, el 1880 té 391 socis126.

El CUMB es desmarca clarament de les tesis lliurecanvistes del seu homònim madrileny,
però tampoc no adopta una postura tan netament proteccionista com la majoria de
corporacions catalanes. No obstant, per exemple, el 1882 s’oposa al tractat de comerç amb
França.

3.2.5.4. Altres corporacions del sector de la marina mercant i del comerç.

Dins d’aquest sector, cal esmentar també el Cercle de la Joventut Mercantil de Barcelona
(CJMB). El seu objectiu és la defensa dels interessos del comerç, combinada amb una
important vessant recreativa. Organitza conferències, però també balls i vetllades musicals.
Disposa d’una mena de borsa de treball que dóna feina als dependents de comerç. El 1883
supera els 300 socis127. Té un reglament de 1883128. Des de 1885 edita un Boletín del Círculo
de la Juventud Mercantil, de periodicitat mensual.

Una altra corporació del sector, és el Casino Mercantil de Barcelona, creat el 1860.
Experimenta un constant increment de socis, que van des dels 319 als 800 al principi i al final
del període analitzat129.

Trobem també l’Acadèmia Científic-Mercantil de Barcelona, que utilitza els locals del FPE
per a les seves reunions, com hem vist anteriorment, el Centre Naval Espanyol, que participa
en algunes campanyes del sector de la marina mercant durant aquests anys i una
desconeguda Associació de la Marina Mercant, creada el 1885130.

3.2.6. Les societats econòmiques d’amics del país.

3.2.6.1. La Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País.

Després d’un assaig no reeixit als anys vint, la SEBAP es constitueix definitivament el
1834131. Com ja hem vist anteriorment, la llei de senadors a la península de 8-2-1877
atorgava a les societats econòmiques una representació al Senat. A la SEBAP li corresponia
un senador, en l’elecció del qual intervenien la resta de societats de Catalunya, Balears i
Aragó. Això fa que, al costat d’un tipus de soci i/o directiu procedent de sectors econòmics i
professionals, molts d’ells presents en altres de les corporacions vistes fins aquí, hi hagi una
important representació de polítics catalans o, si més no, de personatges que en un moment
donat obtenen una acta de diputat i senador. Entre el contingent de socis, doncs, trobem

                                                     
  125. Veure CÍRCULO DE LA UNIÓN MERCATIL [DE BARCELONA]: Estatutos, 1873.
  126. CÍRCULO DE LA UNIÓN MERCANTIL DE BARCELONA: Memoria leída por el Sr. Secretario del ... D. Federico Ribas, en
la sesión celebrada por dicha Sociedad el día 17 de Julio de 1881, 1881.
  127. CÍRCULO DE LA JUVENTUD MERCANTIL: Memoria leída en la Junta General Ordinaria celebrada el día 2 de Abril de
1882, (1882); Memoria leída en la Junta General Ordinaria celebrada el día 1º de Abril de 1883, 1883.
  128. Veure CÍRCULO DE LA JUVENTUD MERCANTIL DE BARCELONA: Reglamento del ..., 1883. Per a informacions de
l’associació, veure també Boletín del Círculo de la Juventud Mercantil.
  129. Veure BLANCO Y MOYA, José Antonio: Reseña del Casino Mercantil de Barcelona desde la fundación del mismo hasta
1º de julio de 1891 por ... Publícase por acuerdo de su Junta Directiva, 1891.
  130. Arxiu del Govern Civil de Barcelona, “Libro ...”
  131. Sobre el procés de formació de la SEBAP, veure LLUCH, Ernest: El pensament econòmic a Catalunya (1760-1849). Els
orígens del proteccionisme i la presa de consciència de la burgesia catalana, 1973, p.225-234; SOLÀ: L’Institut ..., p.26 i seg.
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Vicente de Romero, Ròmul Moragas, Teodor Baró, Eduard Maluquer, Rafael Puig i Valls,
Pere Bosch i Labrús, Antoni J. Bastinos, Josep Sert, Pere Collaso, Joaquim Valentí, Pelagi
de Camps, Ramon Estruch i Ferrer, Camil Fabra, Josep García Oliver, Francesc de Paula
Rius i Taulet, Joaquim Maria Paz, Antoni Castell de Pons, Antoni Borrell, Marià de la Pau
Graells, Víctor Balaguer i Josep Castellet132.

En iniciar-se la Restauració, la SEBAP mantenia els estatuts de 1869. El 1877, incorpora
uns nous estatuts i reglament, per adequar el seu funcionament a la novetat del senador
corporatiu133. Edita una revista, el Boletín de la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos
del País, de periodicitat força irregular i concebuda més aviat com un recull de documents
elaborats per l’entitat. La societat disposa també d’una junta de dames, presidida
honoríficament per la infanta María Luísa Fernanda, que té al seu càrrec l’escola i la Casa de
la Maternitat.

Durant aquests anys, la SEBAP té una activitat notable. A diferència d’altres societats
econòmiques espanyoles, adopta una línia de treball clarament proteccionista, en sintonia
amb les corporacions industrials, com tindrem ocasió de veure més endavant. En aquest
sentit, en destaca els seus esforços per aconseguir un front comú de corporacions
econòmiques a Barcelona per a la defensa de les demandes proteccionistes.

3.2.6.2. Les societats econòmiques d’amics del país a Catalunya.

La llei electoral de senadors a la península de 8-2-1877, esmentava explícitament
l’existència de les societats econòmiques d’amics del país de Cervera, Lleida i Tarragona,
que tenien dret a participar en l’elecció del senador corporatiu de la SEBAP. A més
d’aquestes, van apareixent durant aquests anys al·lusions a les de Girona, Gràcia i Tortosa,
Reus.

La Societat Econòmica Gironina d’Amics del País (SEGAP) es mostra força activa durant
aquests anys, adoptant, igual que la de Barcelona, una postura decididament proteccionista.
Així, per exemple, la veiem oposant-se al tractat de comerç amb França o al modus vivendi
amb Gran Bretanya, participant a les informacions especials aranzelàries de 1877 i a la
manifestació proteccionista de Girona de 1881. Centra el seu interès en el tema dels suros134

i en l’avanç de la fil·loxera per Girona.

La Societat Econòmica d’Amics del País de Lleida (SEAPL) apareix el 1882 a tota la
premsa per un afer que tindrem ocasió de veure amb més deteniment més endavant. En
síntesi, el governador civil de Lleida pretenia enviar a Madrid exposicions favorables al tractat
de comerç amb França i, amb tal motiu, convoca precipitadament una sessió de la SEAPL;
Ramon Soriano, propagandista al servei de l’IFTN, es trobava a Lleida precisament per
realitzar gestions en sentit contrari. En intentar participar en la reunió, és detingut i
empresonat, provocant una onada de protestes135. En qualsevol cas, en el tema la restitució

                                                     
  132. Veure Boletín de la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País, especialment el número corresponent al
primer trimestre de 1882.
  133. Veure SOCIEDAD ECONÓMICA BARCELONESA DE AMIGOS DEL PAÍS: Estatutos, 1869; Estatutos y Reglamento de la
... Año 1877, 1885.
  134. Veure SOCIEDAD ECONÓMICA GERUNDENSE DE AMIGOS DEL PAÍS: Extracto del expediente instruido en 1880 por
la ... sobre la cuestión corchera, 1880.
  135. Veure INSTITUTO DE FOMENTO DEL TRABAJO NACIONAL: Manifiesto que dirige a la Nación el ... a raíz y con motivo
de los injustificables sucesos ocurridos en Lérida acerca del Tratado de comercio con Francia, 18 de Abril de 1882 (full volant).
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de la base 5ena, en què la SEAPL actua sense la pressió del governador civil, envia una
exposició a les Corts adherint-se explícitament a un document elaborat per l’IFTN136.

La SEGRAP es crea el gener de 1882 i té com a impulsor a Vicente de Romero, que ja
hem tingut ocasió de veure en altres associacions gracienques i que havia presidit la SEBAP.
Els seus estatuts i reglament són d’aquest mateix any137. Entre els fundadors trobem també
Antoni Castell de Pons i Josep Serra i Clarós. A partir de 1886 se l’equipara amb les altres
societats econòmiques en el dret a escollir compromissaris per a l’elecció del senador de la
SEBAP138.

El 1876 es crea la Societat Econòmica Dertosenca d’Amics del País, a iniciativa d’Albert
Bosch i Fustegueras, que en aquells moments era directiu de la Sociedad Económica
Matritense de Amigos del País (SEMAP)139; més endavant veurem Bosch i Fustegueras com
a diputat pel districte de Roquetes. El 1882 apareix la Societat Econòmica d’Amics del País
de Reus, que envia una exposició al Congrés oposant-se al tractat de comerç amb França140.
Les societats econòmiques de Cervera i Tarragona no apareixen en cap dels grans temes
econòmics del període.

3.2.7. Les lligues de contribuents a Catalunya.

Les lligues de contribuents, originades a Cadis i esteses a nombroses poblacions, tenen
també a Catalunya la seva representació, de vegades fins i tot en poblacions petites, en les
que no hi podia haver cap activitat econòmica rellevant. A finals dels anys setanta i principi
dels vuitanta, es troben en funcionament lligues de contribuents als següents municipis:
Reus, Tarragona, Balaguer, Os de Balaguer, Tàrrega, Solsona, Barcelona, Gràcia, Badalona,
Esparreguera, Piera, Olesa de Montserrat, Caldes de Montbui, Riells del Fai i Girona141.

3.3. Components ideològics de les corporacions industrials.

Al capítol dedicat a la política econòmica del període, hem tingut ocasió de veure
l’organització i aportacions doctrinals dels lliurecanvistes. Aquestes aportacions, però, no es
formen de manera unilateral, sinó que formen part d’un debat més ampli amb els defensors
d’una orientació proteccionista en matèria aranzelària. Les corporacions industrials catalanes
intervenen amb tota la seva força en la defensa d’aquests plantejaments, generant durant
dècades142 un veritable cos doctrinal, que va més enllà de la simple defensa d’uns aranzels
alts, per passar a analitzar l’economia en la seva globalitat, però també el sistema polític
espanyol.

                                                     
  136. Archivo del Congreso de los Diputados, Serie general. Legajo 208/expediente nº 7: “Proyecto de ley alzando la
suspensión de la Base 5ª de la Ley arancelaria”, 3/5, document de la SEAPL de 30-12-1881.
  137. Veure SOCIEDAD ECONÓMICA GRACIENSE DE AMIGOS DEL PAÍS: Estatutos y Reglamento, 1882.
  138. Veure SOCIEDAD ECONÓMICA GRACIENSE DE AMIGOS DEL PAÍS: Estatutos y Reglamento. Reales órdenes que la
interesan, datos estadísticos desde su fundación en 16 de enero de 1882, lo que ha hecho y su estado en 31 de diciembre de
1890, 1891.
  139. Veure Fomento de la Producción Española, núm. 25, 30-12-1876.
  140. Archivo del Congreso de los Diputados. Serie general. Legajo 209/expediente nº 11, “Proyecto de ley autorizando al
Gobierno para ratificar el Tratado de Comercio y Navegación con Francia”, núm. 8, exposicions contra el tractat.
  141. Veure Actas de le reunión de representantes de las Ligas de Contribuyentes y Asociaciones análogas celebrada en
Madrid el mes de Octubre de 1879, 1880; LIGA DE CONTRIBUYENTES DE CÁDIZ: Memoria leída... 11 de Enero de 1885;
Arxiu del Govern Civil de Barcelona, “Registro ...”
  142. Sobre el prohibicionisme i el proteccionisme a les dècades anteriors, veure LLUCH: El pensament econòmic ..., 1973,
p.303 i seg.; ARTAL, Francesc: “Vers una política econòmica nacionalista burgesa (1840-1913)”, 1973; Pensament econòmic ...,
1991; SÁNCHEZ SUÁREZ, Alejandro: La formación de una política económica prohibicionista en Cataluña, 1760-1840, 1988.
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Hi ha alguns grans eixos ideològics que van apareixent de manera reiterada en la
propaganda i articles d’opinió generats per les corporacions, que constitueixen un cos
doctrinal perfectament estructurat, visible no ja en comentaris puntuals provocats per una
mesura legislativa concreta o per l’opinió d’un articulista a títol personal, sinó en els
documents més oficials i significatius generats des de les corporacions.

Les fonts utilitzades per delimitar aquest cos doctrinal, han estat les més directament
relacionades amb el món de les corporacions, ja sigui perquè han estat editades per elles
mateixes (revistes, exposicions, fullets, actes de propaganda), ja sigui perquè són
aportacions fetes per alguns personatges que formen part de les seves juntes directives i
emeten uns plantejaments perfectament identificables amb els de les corporacions de les
que formen part (Josep Ferrer i Vidal, Pere Bosch i Labrús, Pere Estasén i altres). Al costat
d’aquestes fonts més directes, però, trobem multitud d’aportacions fetes des de sectors
catalans molt diversos (premsa diària, associacionisme no econòmic, autors diversos a títol
personal i, fins i tot, institucions com ajuntaments i diputacions provincials), en les que
apareixen uns plantejaments similars o del tot coincidents, molt especialment pel que fa a la
demanda d’una política aranzelària proteccionista.

De la mateixa manera, les corporacions representatives d’altres sectors econòmics
adopten un discurs de suport al de les corporacions industrials. Potser sense la vehemència
d’aquestes, o sense insistir tant en tots i cadascun dels aspectes analitzats, o posant l’accent
en temes concrets del seu sector, però, en qualsevol cas, sense defensar postures
contràries, sinó en completa sintonia amb les de les corporacions industrials.

En aquest apartat, doncs, ens centrarem en l’anàlisi de les aportacions fetes en aquest
terreny per les corporacions industrials, amb algunes al·lusions als components ideològics de
les corporacions representatives d’altres sectors econòmics.

3.3.1. Proteccionisme aranzelari.

3.3.1.1. La polèmica amb els lliurecanvistes.

Les corporacions industrials i els personatges que es mouen dins de la seva òrbita
d’actuació, dediquen considerables esforços a la difusió de les tesis proteccionistes,
preocupats especialment per la proximitat dels lliurecanvistes madrilenys als centres de
decisió del poder. La propaganda proteccionista es realitza de totes les maneres: premsa,
fullets i actes públics.

Entre la premsa, ocupen un lloc destacat les publicacions de les corporacions industrials,
amb articles de fons sobre qüestions teòriques o sobre aspectes concrets i una línia editorial
molt marcada per aquesta orientació. Entre els fullets, hi ha una extensa sèrie de treballs
publicats durant aquests anys, bé per les mateixes corporacions econòmiques, bé per
personatges que s’hi troben propers. Algun d’aquests darrers, com Pere Estasén,
sotssecretari de l’IFTN, publica també treballs de més volada, com La protección y el libre-
cambio (1880)143. Entre els actes públics, en destaca sobretot la sèrie de manifestacions
proteccionistes celebrades a diverses poblacions catalanes el 1881, davant del temor a un gir
lliurecanvista per part del nou Govern liberal. Cal aclarir que aquestes manifestacions no

                                                     
  143. ESTASÉN, Pedro: La protección y el libre-cambio. Consideraciones generales sobre la organización económica de las
nacionalidades y la libertad de comercio, 1880. Sobre la seva obra, veure especialment: ARTAL, Francesc: “Pere Estasén i el
regionalisme econòmic”, 1988.
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eren desfilades al carrer, sinó actes en recintes tancats a l’estil dels mítings lliurecanvistes de
l’ARAA; la utilització d’aquest terme per part dels seus promotors, es fa en substitució de
meeting, en un intent de desmarcar-se de les influències estrangeres, i sobretot britàniques,
a les que es creu culpables de l’adopció d’una tendència lliurecanvista per part del Govern
espanyol144.

Interessa destacar que totes aquestes aportacions doctrinals no es fan unilateralment per
part dels proteccionistes, sinó en un constant debat amb els defensors de tesis
lliurecanvistes. Així, per exemple, el 1878 trobem el Fomento de la Producción Nacional
polemitzant amb els madrilenys El Eco de las Aduanas i El Comercio Español 145.

Però la polèmica que pren unes dimensions més grans, amb diversos treballs de
rèpliques, és el tema dels vins. S’inicia amb el míting de l’ARAA celebrat el 14 de novembre
de 1880 al Teatro Real de Madrid i continua als anys següents. En aquest acte, alguns dels
oradors lliurecanvistes aposten clarament per l’afavoriment del sector vitivinícola, essent
contestats per tota la premsa proteccionista i per treballs més concrets, com el de Ferrer i
Vidal (president de l’IFTN; el veurem més endavant com a parlamentari) La escala alcohólica
y la cuestión lanera (1881), que és replicat des de la Sociedad Económica Onubense de
Amigos del País i des de la pròpia ARAA146.

3.3.1.2. El proteccionisme com a doctrina econòmica.

A) El mercat nacional.

Una primera constatació dels proteccionistes, és que en el cas espanyol i a diferència
d’altres països, el mercat nacional es troba encara desmembrat i amb una capacitat de
consum molt baixa. Es creu que s’ha arribat a aquesta situació d’inferioritat respecte altres
països per diversos motius, entre els que en destaquen les dolentes i cares vies de
comunicació, amb una xarxa ferroviària encara insuficient, uns impostos desproporcionats i
mal administrats units a una enorme despesa pública improductiva, una agricultura
endarrerida, amb una baixa capacitat de consum, una escassa atenció per part del Govern a
la indústria, tot plegat unit a un cert endarreriment en afegir-se al procés d’industrialització i a
un context de guerres i inestabilitat política continuades. Així, per exemple, a la convocatòria
de la manifestació proteccionista organitzada pel FPE el 1881, llegim: (...) un sin número de
concausas, entre ellas las guerras civiles y perturbaciones constantes, han impedido a
España seguir a las demás Naciones en la transformación determinada por los adelantos
modernos en la manera de producir. Por otra parte, la falta de un buen sistema económico
nacional, ha impedido el crecimiento de la fuerza contributiva en la proporción en que han
aumentado las necesidades que la civilización impone147.

                                                     
  144. Veure, per exemple, INSTITUTO DE FOMENTO DEL TRABAJO NACIONAL: Manifestación proteccionista celebrada el
día 4 de Junio de 1881 bajo la iniciativa del ... en el Teatro de Santa Cruz de esta Ciudad, 1881, intervenció d’Orriols, p.45.
  145. Fomento de la Producción Nacional, núm. 439, 30-11-1878 i seg.
  146. Veure ARAA: Meeting ... 14-11-1880; FERRER Y VIDAL, José: La escala alcohólica y la cuestión lanera. Meetings
librecambistas de Noviembre de 1880 en Madrid y en Bradford por D. ..., 1881; SOCIEDAD ECONÓMICA ONUBENSE DE
AMIGOS DEL PAÍS: Informes emitidos por la sección de comercio de la misma, acerca de los asuntos siguientes: derecho
diferencial de bandera. Producción y exportación de vinos. Reforma de aranceles. Escala alcohólica. Cuestión lanera. Gremios,
1882; [A. para la R. Liberal de los A. de A.]: Meeting  ... 13-3-1881.
  147. FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN ESPAÑOLA: Gran manifestación proteccionista celebrada el 26 de Junio de 1881, en
el Circo Ecuestre y en los teatros Novedades, Español, Buen Retiro y Tívoli, bajo la iniciativa del ..., con el recurso y apoyo de
gran número de asociaciones y corporaciones científicas, literarias, artísticas, económicas, de artes y oficios, obreros y
periódicos de Barcelona, 1881. Convocatòria als assistents, llegida al Circ Eqüestre, p.6.
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I en el transcurs de l’acte, un dels directius del FPE al·ludeix novament al tema, concloent
que amb la situació d’endarreriment comparatiu no es pot entrar en el camí de la lliure
competència amb els altres països:

(...) ved las exiguas cantidades que se dedican en nuestros presupuestos a obras públicas tan necesarias
para el desenvolvimiento de nuestras fuerzas productivas; comparad los caminos, los canales, las carreteras
que cuenta la Península con las existentes en las naciones que nos aventajan en poderío industrial y
mercantil, y decid si con la carestía de los transportes favorables sólo a la introducción extranjera, si con los
ferro-carriles explotados generalmente por empresas extranjeras, si con las minas entregadas al privilegiado
beneficio de los extranjeros, si con una marina agonizante y aún sostenida en gran parte por la explotación
extranjera, si con una agricultura agobiada de tributos y una industria siempre oprimida y amenazada
podemos regocijarnos de nuestra situación y aspirar a la libre competencia universal más o menos
inmediata148.

Davant d’aquesta situació, el que es demana és articular un mercat nacional, que estimuli
la producció i el comerç espanyols, a través d’una millora i d’un abaratiment de la xarxa de
comunicacions, una rebaixa i millor distribució dels impostos, amb un sanejament de les
finances estatals, l’establiment d’una agricultura competitiva i més lligada a la indústria, més
proteccionisme aranzelari per a aquesta i la generalització del procés industrialitzador,
intentant elaborar dins del país totes les primeres matèries abans de ser exportades.

Des de les files dels proteccionistes catalans, s’intenta elaborar un model que defugi de
les demandes concretes d’un sol sector i que aposti per un equilibri econòmic global que
afavoreixi tothom: tots els sectors econòmics, tots els grups socials i totes les regions del
país i, alhora, en el que l’adopció de mesures de protecció per a un d’ells no signifiqui un
perjudici per a cap altre. Bosch i Labrús, president del FPE, diputat i un dels màxims
defensors d’aquests plantejaments, ho resum així el 1879, en la seva intervenció davant la
comissió especial encarregada de la informació sobre la indústria llanera:

¡Yo aspiro al establecimiento de un sistema armónico de tarifas, que permita el desarrollo de la
producción en todas sus formas, asegure o facilite a todas las clases, a todas las provincias y a todas las
manifestaciones del trabajo, una compensación suficiente a la falta de medios y elementos, y al exceso de
gravámenes de todas las clases que afectan a los productores de nuestro país respecto de los demás países
de Europa, con tanto más motivo, cuanto que no puede hoy existir industria fuerte y potente sin la coexistencia
de las pequeñas industrias auxiliares que las grandes industrias necesitan para su desarrollo; con tanto más
motivo, cuanto que las naciones mejor constituidas y más poderosas, económicamente hablando, son las que
tienen su producción más variada!149.

Aquest equilibri, es concretaria en diversos terrenys: entre producció i comerç, entre
indústria i agricultura, entre consumidors i productors, entre treballadors i empresaris, entre
regions d’un mateix país i entre grans i petites indústries, en una idea de complementarietat
d’interessos.

a) Equilibri entre producció i comerç. Es creu que la producció nacional —terme que ens
anirà apareixent sovint— es pot ensorrar si l’Estat adopta les mesures proposades pels
lliurecanvistes. Si això es produís, i per l’estreta relació entre totes les activitats
econòmiques, el comerç també en sortiria perjudicat: si no hi ha producció —es diu— tampoc
no hi haurà el poder adquisitiu necessari com per consumir, encara que puguin entrar
mercaderies estrangeres més barates. Bosch i Labrús, en la mateixa intervenció davant la
comissió especial aranzelària, afirma: Se ha presentado al proteccionismo, y por cierto con
frases muy elocuentes, como enemigo del comercio. Yo niego esto en absoluto. El

                                                     
  148. FPE: Gran manifestación ..., intervenció d’Adolf Blanc al Teatre Novedades, p.74.
  149. BOSCH Y LABRÚS, Pedro: Discurso pronunciado por D. ... en la información lanera siguiendo en el uso de la palabra a
D. Gabriel Rodríguez, en los días 22 y 24 de noviembre de 1879, 1880. Intervenció del dia 22, p.5.
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proteccionismo crea riqueza, y creando riqueza aumenta el consumo; a más suma de
producción, más suma de riqueza; a más riqueza más consumo, y a más consumo más
movimiento, más transacciones150.

b) Equilibri entre indústria i agricultura. Aquest és un dels temes al que els proteccionistes
dediquen més esforços, especialment davant dels grans tractats de comerç del període,
intentant demostrar la complementarietat d’interessos entre ambdós sectors. Es considera
que amb la industrialització, l’agricultura en surt beneficiada, ja que significa una tecnificació i
diversificació dels conreus, amb el consegüent increment de la productivitat, així com un
augment del valor de la propietat agrària. I, inversament, amb una agricultura més
competitiva, els industrials eixamplaven considerablement llur mercat. Aquest discurs, com
tindrem ocasió de veure més endavant, obté el suport de l’associacionisme agrari català.

c) Equilibri entre consumidors i productors. Aquest és un altre dels temes en els que els
proteccionistes més hauran d’insistir, ja que la propaganda lliurecanvista donava prioritat als
drets del consumidor. Els proteccionistes voldran demostrar que tothom és alhora productor i
consumidor i que, per tant, si algú en la seva condició de productor s’arruïnava com a efecte
de la competència estrangera, no podria exercir la seva condició de consumidor perquè,
senzillament, no tindrà diners amb els que comprar res. Ferrer i Vidal, en el seu fullet
Consideraciones sobre la crisis económica europea (1879), rebat les tesis de Bastiat i les
seves Harmonies économiques:

todos tenemos necesidad de trabajar y producir para poder consumir, y nadie puede por lo tanto ser
consumidor sin ser a la vez productor; pero la escuela de Bastiat (...) a la vez que pretende fundir en una
todas las nacionalidades, intenta dividir cada una de las existentes en dos grupos, llamando al uno productor y
al otro consumidor; proclamando que los intereses de dichos grupos son distintos y enteramente opuestos, y
sembrando así odios y malquerencias entre los habitantes de un mismo país151.

d) Equilibri entre treballadors i empresaris. Els proteccionistes plantegen aquí una mena
de corporativisme interclassista de les classes productores enfront de les classes
improductives (aspecte aquest sobre el que hi tornarem més endavant). El proteccionisme
seria, per a ells, l’eina per garantir la feina a tothom i un cert nivell de benestar per a la classe
obrera, mentre el lliurecanvi duria al tancament de les indústries i a un atur col·lectiu de grans
dimensions. Un part de l’obrerisme català moderat acceptarà aquesta consigna. A bona part
dels actes de propaganda i comissions per a gestions concretes, trobem representacions de
societats obreres152, assumint aquesta idea de pacte interclassista enfront d’un enemic
exterior, representat pels lliurecanvistes.

e) Equilibri entre regions d’un mateix país. En aquest apartat, els proteccionistes es
defensaran de les acusacions d’exclusivisme en la defensa dels seus interessos fetes pels
lliurecanvistes. Plantejaran un model que assumeixi per igual les necessitats de cada zona
productora, per potenciar al màxim les seves possibilitats.

f) Equilibri entre grans i petites indústries. Aquest és un dels aspectes que destaca sovint
el FPE. Es considera que les petites indústries, importants com a auxiliars de les grans, són
les primeres en ensorrar-se davant de la competència exterior.

Es creu que una de les principals estratègies per avançar cap a la consolidació del
mercat nacional, entès com complementarietat d’interessos entre diversos sectors, és
                                                     
  150. BOSCH Y LABRÚS: Discurso ... 22 y 24 de noviembre de 1879. Intervenció del dia 24, p.18.
  151. FERRER Y VIDAL, José: Consideraciones sobre la crisis económica europea, 1879, p.16-17.
  152. Sobre la tàctica d’incloure representants de societats obreres a actes i comissions, veure SOLÉ-TURA: Catalanisme ... ,
p.70-71; OLIVÉ: El moviment obrer ...
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potenciar al màxim el comerç interior, tot considerant que aquest seria el que estimularia i
articularia la producció i el consum nacionals. En una exposició de la SEBAP relativa al
tractat de comerç amb França de 1882, es valora: ante todo fomentar el consumo interior, y
que, por lo mismo, cada nueva industria que se aclimata en el país atrayendo población,
multiplicando los capitales, fecundando todos los gérmenes de riqueza y bienestar, supera
en mucho las ventajas del más ganancioso tratado mercantil con la nación que más propicia
se muestre con nosotros brindándonos con amplias y generosas concesiones153.

Es creu que caldria completar al màxim un circuit econòmic nacional, abastint-se dins del
mercat interior de tots els productes possibles i deixant per al comerç exterior sols
l’assortiment d’aquelles mercaderies no produïbles al propi país. S’insisteix igualment en la
necessitat d’importar primeres matèries i d’exportar excedents ja elaborats. Ferrer i Vidal, en
el treball esmentat, delimita les funcions que, per a ell, hauria de tenir el comerç exterior: Es
también utilísimo el comercio con los países extranjeros, para buscar consumo por medio de
la exportación a nuestros productos sobrantes, y para importar las primeras materias, cuyo
valor duplica o quintuplica el trabajo del país, y lo es también el que importa productos
extranjeros que el país necesita, y no puede proporcionarse154.

Es rebutja, doncs, les concepcions lliurecanvistes d’especialització en un sol sector
econòmic, concretada en la fórmula Espanya, la bodega del món, que hem tingut ocasió de
veure al capítol dedicat a la política econòmica. Per als proteccionistes catalans, una
especialització agrària de tal tipus crearia uns lligams de dependència envers els països
industrialitzats, alhora que seria un fre a un desenvolupament econòmic general. Si, a més,
el sector potenciat entrés en crisi —i res més fàcil que els vins, amb la fil·loxera ja present als
ceps espanyols— el país es quedaria sense cap mena de recursos.

Un autor que analitza a fons aquest tema, és Pere Estasén. En una conferència donada
al FPE el 1880, afirma: Los libre-cambistas quieren reducir a nuestra nación a centro de
única producción, como si fuera posible a las naciones prosperar y sostenerse produciendo
un solo artículo, dada la variedad de consumo que es forzosa en virtud de la multiplicidad de
artículos que se necesitan para la vida155. En el seu ja esmentat treball La protección y el
libre-cambio, Estasén delimita alguns aspectes del que més tard serà denominat
nacionalisme econòmic, és a dir, la voluntat de fer de la nació un ent econòmic autònom,
capaç d’autoabastir les seves necessitats i el màxim independent del capital estranger.
Estasén rebutja aquí la noció del món sencer com a organisme econòmic, en el que es passa
de l’individu a la humanitat, sense tenir en compte la nació. Respecte la divisió internacional
del treball, creu que no hi ha cap predestinació per què un indret es dediqui a una producció i
no a una altra, sobretot amb la indústria. El que caldria, segons ell, és organitzar
econòmicament la nació: Sólo en la vida nacional puede encontrase la correlación de
actividades que exigen la división del trabajo156. Planteja també que dins d’una nació hi ha
d’haver varietat de producció, de la mateixa manera que hi ha varietat de consum:

La aspiración a la diversidad de funciones económicas en las varias naciones del orbe, dedicados unos
pueblos a las tareas agrícolas, otros a las extractivas, otros a las especiales manufactureras, otros al
comercio, es tan anti-natural como suponer que la división del trabajo fisiológico se alcanza plenamente en un

                                                     
  153. SOCIEDAD ECONÓMICA BARCELONESA DE AMIGOS DEL PAÍS: A las Cortes para que eviten el convenio
recientemente negociado entre nuestro Gobierno y la vecina República Francesa, 1882, p.4.
  154. FERRER Y VIDAL, José: Consideraciones ..., p.21.
  155. [FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN ESPAÑOLA]: Conferencias sobre artes y oficios, 1880-81. Conferència de Pere
Estasén de 6-12-1880, “Discurso sobre el tratado de comercio con Inglaterra”, p.37.
  156. ESTASÉN: La protección ... , p.151.
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estado en que unos hombres sólo coman, otros sólo beban, otros digieran, otros secreten, otros respiren y
otros piensen, encargándose cada grupo de realizar funciones especiales, no por cuenta de su organismo,
sino por cuenta de la comunidad: lejos de ser así, el progreso orgánico tiende a que cada individuo alcance la
plenitud de sus funciones157.

I afegeix més endavant: este organismo en general, que se denomina la nación, con vida
política independiente, ha de tener vida económica independiente; de otro modo peligraría su
existencia158.

Per als proteccionistes, la lliure competència entre nacions proposada pels
lliurecanvistes, no tindria sentit en la mesura que no es pot aplicar un tracte igual a
economies molt diferents. Consideren que en aquests casos es produeix el domini de la
nació econòmicament més forta. Un dels oradors de la manifestació proteccionista del FPE
ho planteja així:

Dada esa desigualdad entre la manera de ser de las naciones, bajo el punto de vista económico, resulta
que la mayor injusticia es tratarlas igualmente. La libre concurrencia, la libertad comercial, el libre-cambio
entre naciones de la misma potencia productora daría lugar al equilibrio, al progreso de todas, al bien general.
El libre-cambio entre naciones de una potencia productora distinta produce la ruina de las más débiles, de las
más atrasadas.

Ya que tenemos la desgracia de que nuestro país esté más atrasado que otras naciones de Europa, que
antes que nosotros nacieron a la vida industrial y mercantil, es preciso que desaparezca el desequilibrio que
en contra nuestra crea esa desigualdad en la balanza de la producción general, para impedir que día tras día
vengan enseñoreándose los extranjeros de nuestro mercado, y con la ruina de nuestra agricultura, de nuestra
industria y de nuestro comercio, venga luego la ruina de la nación159.

En aquestes condicions —afirmen els proteccionistes— l’aranzel seria una defensa de la
producció nacional davant d’una allau de mercaderies estrangeres, produïdes en els països
d’origen en unes condicions més avantatjoses, que significarien una competència
insostenible per a la indústria nacional dins del seu propi mercat interior. Es rebat igualment
l’afirmació lliurecanvista de la bondat de la competència de productes estrangers al mercat
nacional com a estímul per evitar l’estancament de la producció, tot considerant que la
competència interior entre empreses ja significa prou estímul. Llegim a un article del Fomento
de la Producción Española escrit amb motiu del tractat de comerç amb França de 1882:

Bien sabemos que la gente libre-cambista trompetea por esos mundos, que los industriales temen la
competencia extranjera porque les impediría realizar balances enormes; pero un espíritu desapasionado se
haría cargo de la vanidad de la argumentación viendo que existe competencia interior, suficiente para llevar
los precios al mínimun posible, y reconociendo que allí donde los lucros son cuantiosos, acuden los capitales
a sacar provecho contribuyendo a alcanzar la baratura compatible con la situación general del país160.

De fet, els proteccionismes rebaten l’acusació de monopolisme rebuda des de les files
lliurecanvistes retornant l’acusació: la lliure competència ensorra la producció nacional i, per
tant, el mercat nacional queda en mans dels productors privilegiats estrangers, que
disposaran d’aquell en condicions d’autèntic monopoli. Un dels oradors de la manifestació
proteccionista del FPE s’hi refereix en aquests termes: Y es, señores, que la aplicación del
libre-cambio, cuando no existe igualdad de condiciones, que casi nunca puede establecerse,
conduce por el camino de la competencia directamente al monopolio, porque más o menos
tarde quedan en la lucha que se desarrolla árbitros exclusivos los productores privilegiados

                                                     
  157. ESTASÉN: La protección ... , p.152.
  158. ESTASÉN: La protección ... , p.162. Veure també BLANCH, Adolfo: Introducción a Escritos económicos del Excmo. Sr. D.
Juan Güell y Ferrer, publicados por la comisión ejecutiva nombrada para eregir un monumento a Güell y Ferrer, 1880.
  159. FPE: Gran manifestación ..., intervenció de Francesc Xavier Tort al Circ Eqüestre, p.11.
  160. Fomento de la Producción Española , núm. 300, 8-4-1882, article “El tratado con Francia”, p.221. L’expressió trompetea fa
referència a l’orador lliurecanvista Ildefonso Trompeta.
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de aquellas naciones que tienen en su favor la inmensas facilidades de la producción y el
imperio irresistible en los mercados161.

Es va perfilant així un discurs que ressalta la idea dels interessos nacionals en pugna
amb els estrangers, d’identificació entre proteccionisme i independència nacional, amb el
consegüent rebuig al cosmopolitisme dels lliurecanvistes162. A una de les manifestacions
proteccionistes organitzades per l’IFTN, un dels oradors defineix aquest proteccionisme
nacional: ¿Dentro de qué límites está encerrado el ideal proteccionista? Siempre,
constantemente, dentro de los límites de la patria: la mejora, el fomento, la seguridad, la
independencia del trabajo español es nuestro ideal. ¿Cuál es en cambio el ideal de los
librecambistas? El cosmopolitismo utópico, amenaza constante de nuestra independencia
productora163. D’aquí la simpatia amb què es rebrà la intervenció de Cánovas a l’AM, en la
que defensava postures proteccionistes a partir del concepte de nació.

Unida a aquesta idea, apareix la denúncia de l’excessiva presència d’interessos
estrangers situats en llocs clau de l’economia nacional. Llegim en l’exposició que el FPE
adreça a les Corts amb motiu del modus vivendi amb Gran Bretanya:

Por otra parte, al ver nuestras mejores líneas férreas y las interiores comunicaciones en poder de
empresas francesas, las minas más importantes y productivas en manos de los ingleses, nuestras líneas de
vapores no protegidos que no tienen de españoles más que la bandera, al contemplar apenados el monopolio
con que ejerce Inglaterra el comercio con Filipinas donde cada día pierde más el pabellón español y el
predominio absorvente que en el comercio de nuestras Antillas adquieren los Estados-Unidos a los que
acabamos de cuasi enajenar aquellas provincias por medio de un tratado que les garantiza el mercado insular
con evidente detrimento del peninsular y al recordar cómo se han devorado por el fisco los millones que ha
producido la desamortización civil y eclesiástica y la incautación de los bienes del Real Patronato, llegamos a
creer que nuestro país ha perdido ya su libertad, que nuestra Nación está hipotecada al extranjero y que
cedidos los cuantiosos dones con que nos favoreció la naturaleza, no nos queda, por fin, otro recurso, que
aguardar resignados a que se convierta la miseria particular de España en miseria oficial, y en pauperismo
colectivo el pauperismo individual164.

B) Intervencionisme de l’Estat.

En la línia argumental dels proteccionistes, el següent pas és demanar la intervenció de
l’Estat. Si la producció nacional —es diu— es troba en inferioritat de condicions respecte a la
d’altres països, i la lliure competència dels més febles amb els més forts ha de tenir com a
únic resultat l’anul·lació de les forces productives nacionals, cal una decidida intervenció de
l’Estat per corregir, amb un aranzel ben calculat, les diferències entre una i altres, fins
assegurar a la producció del país un marge d’actuació dins del mercat interior a resguard de
la competència estrangera. Aquí els proteccionistes plantegen algunes qüestions: necessitat
de legitimar la intervenció de l’Estat en matèria econòmica, valoració de si la demanda de
protecció aranzelària és transitòria (mentre la producció nacional no estigui en condicions de
competir), equilibri entre la defensa de tots els sectors econòmics nacionals i la voluntat de
donar prioritat al desenvolupament industrial, això sense oblidar el tema dels acords
comercials.

                                                     
  161. FPE: Gran manifestación ..., intervenció de Josep Griera al Teatre Novedades, p.65-66.
  162. Sobre la dimensió nacional del proteccionisme, veure MUÑOZ: “La involución ...”, p.22 i seg.
  163. IFTN: Manifestación proteccionista ... 4-6-1881, intervenció de Roca i Roca, p.20.
  164. FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN ESPAÑOLA: Exposición-Memoria que eleva a las Cortes el ... con motivo de las
autorizaciones pedidas por el Gobierno Español para ajustar un modus vivendi comercial, un arreglo subsidiario y un tratado
definitivo con Inglaterra, 1885, p.26-27.
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La intervenció de l’Estat en els afers econòmics, havia estat condemnada pels
lliurecanvistes i el seu laissez faire, laissez passer, que hem tingut ocasió de veure al capítol
dedicat a la política econòmica. Per a ells, l’intervencionisme demanat pels proteccionistes
s’acostaria al socialisme, en tant que intromissió del poder en una esfera que es considera
reservada a la iniciativa privada i a la llibertat individual. Per als proteccionistes, en canvi, no
sols és legítim que l’Estat intervingui en el terreny on la seva actuació sigui necessària, sinó
que aquesta seria una de les funcions més distintives de l’Estat com a forma d’organització
política. Bosch i Labrús planteja aquest tema al cicle de conferències del FPE esmentat
anteriorment:

Dicen que el proteccionismo es enemigo de la libertad; que la libertad económica, es la más antigua de
todas las libertades. Señores, es verdad: no hay libertad más antigua que la libertad económica. Cuando los
hombres vivían como salvajes o poco menos, la libertad económica era una cosa corriente, el libre-cambio
existía en todas partes, y no podía ser otra cosa. El crecimiento y el interés de las naciones constituidas, el
desarrollo de las industrias inspiró la idea proteccionista, de modo que el proteccionismo es de época
relativamente moderna, por tanto hijo de la civilización. Si pues el proteccionismo es hijo de la civilización; si
ha venido con el progreso, ¿cómo puede ser enemigo de la libertad? La libertad económica o el libre-cambio
existían hasta tal punto antes de que la civilización adquiriera cierto desarrollo, que entonces prevalecía en
todas partes la ley del más fuerte; pero la sociedad se ha constituido para amparar al débil, y el
proteccionismo no hizo otra cosa que poner a cubierto las naciones más débiles de la concurrencia de las
naciones más fuertes165.

Per la seva banda, Estasén dedica un capítol del seu llibre al tema, amb l’indicatiu títol de
“La intervención del Estado”, en el qual llegim:

(...) el Gobierno debe tener el mínimum posible de intervención en las funciones internas de la sociedad y el
máximum de las funciones externas; que en el orden económico se traduce por la abolición de trabas,
reglamentación e impuestos en el tráfico interior y en las industrias peculiares de cada nación, al mismo
tiempo que reglamentar todo lo posible las relaciones exteriores en beneficio de la sociedad, y plantear
aquellas medidas de ataque y defensa contra los intereses extranjeros que puedan afectar la vida nacional, y
su independencia económica; cuyas medidas están recomendadas eficazmente por la doctrina de la
protección y organización del trabajo nacional166.

La gran majoria de proteccionistes, però, no demanen uns aranzels alts com una situació
indefinida, sinó de manera transitòria. Entenen que la base de la desigualtat de la indústria
nacional amb la d’altres països, es deu a un seguit de factors conjunturals, que no poden
perllongar-se indefinidament en el temps. Creuen que si la indústria troba condicions per
desenvolupar-se, arribarà a un punt en què es trobarà en igualtat de condicions amb la dels
altres països i podrà competir amb ells en una situació de lliure mercat. La demanda de
protecció aranzelària, doncs, aniria encaminada a permetre que els nuclis d’industrialització
existents puguin consolidar-se i créixer.

En aquest sentit, els proteccionistes catalans fan seva la tesi de les indústries naixents,
formulada per l’alemany Friedrich List al seu treball Sistema nacional d’economia política
(1841)167. List creia que el proteccionisme era una necessitat històrica per a una nació
determinada, que venia imposada per les diferències de nivell econòmic existents entre
països. Argumentava que sense protecció aranzelària, una nació que s’incorporés més tard
que altres al procés industrialitzador, no podria implantar mai una indústria nacional i es
veuria abocada a formar part d’una divisió internacional del treball, en la que ocuparia un

                                                     
  165. [FPE]: Conferencias ..., conferencia inaugural de Pere Bosch i Labrús de 15-11-1880, p.XI.
  166. ESTASÉN: La protección ..., p.191.
  167. Veure, per exemple, ESTASÉN: La protección ... , p.65. Per a una visió de la influència de List en Estasén veure ARTAL:
“Pere Estasén ...”, p.145. Per a una visió general de la influència de List en diversos autors catalans de l’època, veure ARTAL,
Francesc: “Contingut econòmic del regionalisme polític català”, 1992, p.87.
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paper subordinat. Concloïa afirmant que tota indústria que es troba en una fase embrionària
necessita un ajut addicional i transitori per desenvolupar-se i posar-se en condicions de
competir. Aquest període s’hauria d’allargar tant de temps com fos necessari, però al mateix
temps, creu que no pagaria la pena d’aplicar-lo a un país sense condicions d’iniciar un
procés d’industrialització168.

La diferència entre List i els proteccionistes catalans, estaria en què mentre el primer
entenia l’aplicació d’un aranzel protector com una estratègia industrialista selectiva, de la que
en quedarien exclosos els productes agraris i les primeres matèries, per als segons,
conscients del poc pes en les decisions polítiques de les seves demandes i desitjosos de
trobar alguna mena de consens amb altres sectors productius, la protecció s’hauria d’aplicar
de manera global, a tots els sectors econòmics nacionals. D’aquesta manera, per exemple,
en el document elaborat per l’IFTN el 1883 amb motiu del projecte de primeres matèries,
aquesta corporació s’hi mostra contrària, per la idea de solidaritat d’interessos: Pero estas
franquicias no pueden admitirse de un modo incondicional y absoluto, ni así lo han sido en
ningún país dotado, como el nuestro, de diversidad de elementos naturales. Esas franquicias
deben subordinarse a los intereses nacionales que convenga conservar o fomentar; y por
eso los industriales españoles nunca pidieron la libertad de ciertas primeras materias, por
más que pudiera convenirles importarlas del extranjero169.

Aquesta intencionalitat de protegir tots els sectors econòmics nacionals, però, no exclou
la voluntat de donar prioritat al foment de la indústria. Per això, els proteccionistes sovint
formulen llurs demandes plantejant una política aranzelària que gravi poc els productes
sense elaborar i que els vagi gravant més a mesura que duguin més treball incorporat. Així,
per exemple, a un treball del FPN de 1875, llegim:

De ahí la persuasión de esta Junta [Directiva] de que lejos de rebajarse las tarifas elevadas que afectan
hoy a algunos artículos, deberían por el contrario hacerse extensivas a mucho mayor número de ellas, pero
de una manera armónica y progresiva, de suerte que viniese a resultar a más mano de obra mayor elevación
de tarifa, comenzando por los productos puramente naturales, a los cuales debería imponerse un módico
derecho, teniendo siempre en cuenta la posibilidad de producirse en el propio país; derecho que se iría
progresivamente elevando hasta el producto más perfeccionado y en disposición de entregarse al consumo
definitivo170.

Alguns autors, com Estasén, gosen anar més enllà i aposten obertament per la via
industrialista com a alternativa econòmica de progrés, alhora que rebutgen la via agrarista
preconitzada implícitament pels lliurecanvistes en la seva aposta pel sector vitivinícola. En la
conferència que dóna al FPE el 1880, Estasén afirma:

Es de extrañar que los economistas españoles, que de tan adelantados se precian, no se acuerden de
que las tendencias económicas modernas, bajo el punto de vista científico, nos señalan los pueblos
exclusivamente agrícolas como pueblos atrasados, como pueblos eternamente dependientes de la naturaleza
y que no pueden oponerse a su influencia ciega. Un pueblo esclavo, un pueblo que vive a merced de las
contingencias del tiempo, del clima, y no tiene esa independencia característica de las naciones industriales.

                                                     
  168. Veure LIST, Friedrich: Sistema nacional de economía política, versió de Miguel Paredes Marcos, 1955, p. 109 i seg. i
p.254 i seg. Sobre ell, veure ANSON-MEYER, Monique: Un économiste du Développement au XIXe siècle Friedrich List, 1982.
  169. INSTITUTO DE FOMENTO DEL TRABAJO NACIONAL: Dictamen elevado a las Cortes del Reino por el ... acerca del
proyecto de ley sobre reducción de los derechos de aduanas a varias mercancías, consideradas como primeras materias, p.6.
  170. FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL: Contestación del ... al interrogatorio formulado por la Sociedad Económica
Matritense e inserto en la “Gaceta de Madrid” de 1º de julio de 1874, para estudiar el resultado de las reformas de 1868 a 1870
en las leyes sobre aduanas y navegación, examinar si conviene aplazar la reducción de derechos fijada por la ley de 1º de julio
de 1869 para igual mes de 1875, y proponer al gobierno las medidas convenientes para aumentar los ingresos de la renta de
aduanas, 1875, p.25.



3.Les corporacions econòmiques catalanes

223

Un pueblo agrícola es un pueblo esclavo; un pueblo industrial es un pueblo libre, y sólo puede ser
verdaderamente agrícola y en agricultura rico, el pueblo que tiene cierto desarrollo industrial171.

En altres ocasions, es denuncia el caràcter desigual dels moviments comercials
espanyols: mentre s’estaria exportant productes sense elaborar, s’estava important
productes industrials. Així, al document de la SEBAP esmentat anteriorment, es pot llegir:

[un país] forzosamente vive condenado al atraso y a la miseria, cuando establece como sistema fundamental
de sus relaciones mercantiles el cambio entre frutos naturales o primeras materias extraídas del patrio suelo,
grosera labor de braceros y labriegos, mezquinamente retribuidos; y los maravillosos prodigios de la industria
y del arte, que naciones más adelantadas cultivan con amor y afanosa perseverancia mejorando las
condiciones materiales y elevando el nivel intelectual y moral de la masa de sus operarios172.

Des de les files proteccionistes es reclamarà, doncs, uns aranzels alts, però també altres
condicions en la seva elaboració: informacions públiques, amb participació de les classes
productores, abans de fer cap reforma aranzelària; manteniment de la independència
d’actuació, desvinculant per tant l’aranzel de lligams internacionals; i correcció dels vicis de
composició i de redacció de l’aranzel i dels documents oficials que li serveixen de base.

El tema de les informacions, va apareixent sovint en la propaganda proteccionista,
convençuts els seus promotors de la perillositat dels polítics que tenen a les seves mans la
possibilitat d’introduir importants modificacions aranzelàries en un determinat ram productiu,
sense tenir els coneixements necessaris de la seva situació ni de les conseqüències que pot
tenir una alteració d’aquest tipus. Com a efecte d’aquesta constant demanda, es convoca les
dues informacions de 1877 (indústria llanera i marina mercant), amb la particularitat que es
fan després de feta la reforma aranzelària de 1877, i la incorporació d’una informació prèvia a
la segona rebaixa, al projecte de restitució de la base 5ena.

Una altra de les demandes dels proteccionistes, és la llibertat d’actuació en matèria
aranzelària, tot rebutjant els lligams existents a l’aranzel espanyol pels seus compromisos
comercials amb altres països. Llegim en un manifest adreçat a les Corts per l’IFTN el 1881:

Para lograr esta independencia económica, esta verdadera libertad de comercio, sin la cual España no
será rica como puede y debe ser, basta con legislar sobre materias económicas con entera libertad y fijos los
ojos en lo que el interés de España y únicamente el interés de España exige, libre de influencias extranjeras,
de intrigas diplomáticas y de exigencias de interés de otras naciones, que por medios que todos sabemos, no
ignoran la manera de disfrazar estas exigencias con teorías y con ideales de filantropía y de cosmopolitismo.

La verdadera libertad de comercio en España está en la facultad de disponer de sus intereses de la
manera que mejor le parezca o le convenga, de arreglar su legislación mercantil e industrial como le plazca; y
es evidente que cuantos menos compromisos internacionales contraiga mayor será su libertad de acción173.

Pel que fa a la correcció dels vicis de l’aranzel, en trobem nombroses referències entre la
propaganda elaborada des de les corporacions industrials. Així, per exemple, en un full
volant editat per l’IIC el 1877 i adreçat al Govern amb motiu de les rectificacions i valoracions
que varen servir de base a la reforma aranzelària de 1877, llegim:

Abrigaban las clases productoras cierta confianza en que la rectificación de los valores y clasificaciones,
preceptuada por dichas bases [7ª y 8ª de la ley de 1º de Julio de 1869], permitiría mejorar y perfeccionar el
Arancel, corrigiendo sus defectos. ¿Y qué ha resultado de la primera rectificación? Un Arancel diforme, que a
pocos satisface, y cuyos vicios esenciales se agravan con la adición de los impuestos transitorios: un Arancel
que así recarga los derechos a las primeras materias de la industria, como disminuye inconscientemente; que

                                                     
  171. [FPE]: Conferencias ..., p.37.
  172. SEBAP: A las Cortes ..., p.2.
  173. IFTN: Manifiesto ..., p.3.
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beneficia en algunos casos y perjudica en otros, condenando al retroceso, a la parálisis o la muerte a
importantísimas industrias, con la ciega fatalidad del Destino174.

El Eco de la Producción, en ressenyar els treballs d’Estasén, el novembre de 1881, per
demostrar als diputats catalans la inconveniència de restituir la base 5ena, al·ludeix a les
dificultats per trobar dades fiables en les estadístiques del comerç exterior: [Estasén]
Demostró que no puede el Gobierno ni el país prejuzgar la cuestión, aún cuando tenga a la
vista los datos que arrojan nuestras Balanzas o estadísticas del comercio exterior, que forma
la Dirección general de Aduanas, pues están plagadas de errores aritméticos y hasta
geográficos, como por ejemplo en la Balanza del año 1866, el de colocar a Buenos Aires en
los Estados-Unidos, y a Aguadilla, ciudad de las Antillas españolas, en Méjico175.

Se censura també les reformes de l’aranzel a través dels pressupostos o dels acords
comercials, enlloc de fer lleis específiques. Llegim al Fomento de la Producción Nacional, en
al·lusió a la reforma aranzelària de 1877: (...) las alteraciones hechas en el Arancel de
Aduanas por medio de la ley de Presupuestos, sin más mira que la de arbitrar recursos, son
incompatibles en buenos principios; porque sabido es que las Aduanas son algo más
importante que una base de ingresos, y porque es necesario que sus Aranceles tengan
condiciones de estabilidad 

176.

El tema de la renda de duanes rep també l’atenció dels proteccionistes. Per a ells, un
aranzel alt és alhora un factor de protecció per a la indústria i una font considerable
d’ingressos per a l’Estat. Afirma al respecte Bosch i Labrús, en la seva intervenció davant la
comissió especial aranzelària: El Arancel, dicen los librecambistas, no es más que para
obtener renta, los prohibicionistas decían lo contrario, que las aduanas eran para proteger la
industria nacional; nosotros los proteccionistas decimos otra cosa, decimos que las aduanas
son elementos de tributación y base de protección a un mismo tiempo177.

Es rebat la tesi lliurecanvista que afirmava que una rebaixa de drets aranzelaris
estimulava les importacions i que, per tant, la multiplicació d’ingressos que aquestes
comportaven, arribarien a superar la xifra ingressada abans de la rebaixa de drets. Els
proteccionistes argumentaran que el consum no és quelcom indefinidament augmentable,
sinó que té també el seu sostre; per tant, els drets que es deixen de percebre amb uns
aranzels baixos, difícilment poden ser compensats per l’increment de les importacions.
Creuen que el punt òptim de la renda de duanes es troba en uns aranzels amb unes taxes
protectores i ben calculades. I, d’altra banda, si l’Estat no disposa d’aquesta font d’ingressos,
els diners que deixa de percebe l’erari públic es compensen augmentant la càrrega
impositiva, ja molt exagerada.

L’aranzel com a arma és també un dels arguments utilitzats pels proteccionistes. Creuen
que els desarmaments aranzelaris unilaterals preconitzats pels lliurecanvistes, deixen el
Govern sense recursos de pressió en les negociacions d’acords comercials amb altres
països (de fet, els proteccionistes no es mostren favorables a la política d’acords comercials,
amb algunes excepcions que veurem a continuació; més aviat s’accepten com a quelcom
inevitable). Un aranzel alt —argumenten— permet al Govern disposar d’una bona base
                                                     
  174. INSTITUTO INDUSTRIAL DE CATALUÑA: Exposición dirigida al Gobierno por el ... sobre la cuestión de Aranceles y
tratados de comercio, 9 Agosto de 1877 (full volant).
  175. El Eco de la Producción, núm. 40, 16-11-1881, article “La cuestión arancelaria”, p.673.
  176. Fomento de la Producción Nacional , núm. 362, 9-6-1877, article “Reforma arancelaria”, p.380. Per al rebuig al sistema de
modificar l’aranzel a través d’acords comercials, veure, per exemple, Fomento de la Producción Española, núm. 81, 26-1-1878,
article “Tratados de comercio y valoraciones”, p.54 (al·lusió al tractat de comerç amb França de 1877).
  177. BOSCH Y LABRÚS: Discurso ... 22 y 24 de noviembre de 1879. Intervenció corresponent al dia 24, p.29.
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negociadora en el moment d’iniciar una negociació, en la que sempre es pacten rebaixes
mútues.

El tema de la balança comercial, mereix també l’atenció dels proteccionistes. Autors com
Estasén, rebaten la tesi lliurecanvista d’equilibri automàtic de la balança comercial, que en el
cas dels lliurecanvistes espanyols, es traduïa en la màxima com més es compra a un país,
més compra aquest en el propi. Per a Estasén, el dèficit en la balança comercial no es
cobreix necessàriament a base d’exportacions de productes del país, sinó també a base de
diners i, encara, en crèdits i, en definitiva, amb un increment de la presència estrangera a
l’economia nacional. Posa l’exemple dels ferrocarrils i de les mines, en bona part controlats
pel capital estranger: ¡De esta manera se le hace ver al pueblo español que paga con
productos, cuando paga con pedazos de la patria, que hoy es casi toda de extranjeros! I
també: Cuanto más compremos fuera, más deberemos fuera; si no podemos pagarlo con
mercancías, lo pagaremos con dinero o en créditos contra nosotros178.

Un altre aspecte relatiu a l’intervencionisme abordat pels proteccionistes, serà el de la
demanda estatal, sobretot en la construcció de vaixells per a l’Armada o de les noves línies
ferroviàries subvencionades per l’Estat. Es demanarà que aquestes importants comandes
siguin encarregades a empreses espanyoles, que d’aquesta manera rebrien un fort impuls.
Seguint amb la línia de nacionalisme econòmic, s’argumentarà que els diners públics, sortits
dels contribuents espanyols, no han d’anar a empreses estrangeres, sinó que han de servir
per desenvolupar la naixent indústria nacional. S’argumenta també que, d’aquesta manera,
es donaria més treball als obrers espanyols, que els diners invertits per l’Estat repercutirien
en altres indústries auxiliars, i que s’avançaria en el camí de la independència tecnològica
envers l’estranger, especialment útil en cas de conflicte bèl·lic.

Finalment, hi ha una demanda de més medis en la lluita contra el contraban,
especialment en punts com Gibraltar, ja que, sense aquest aspecte ben cobert, de res no
serviria una política aranzelària proteccionista.

C) Actituds davant dels acords comercials.

Són diversos els arguments plantejats des de les files proteccionistes per oposar-se als
acords comercials o, si més no, als acords amb les grans potències econòmiques. En primer
lloc, hi ha l’aspecte ja vist anteriorment, de la restricció de la independència en matèria
aranzelària, en tractar-se de compromisos internacionals, de difícil rescissió: tant si un acord
conté clàusules específiques que lliguen l’aranzel, com si no les té però la seva vigència s’ha
fixat per a un període de temps llarg, restringeix el marge de maniobra del Govern i de les
Corts en aquest àmbit, impedint un rearmament aranzelari si les circumstàncies d’un moment
determinat el fessin recomanable. Llegim al Fomento de la Producción Española, amb motiu
de les negociacions del tractat de comerç amb França de 1877: (...) lo que importa es que los
aranceles no formen parte integrante de los tratados, como se hizo en los celebrados con
Francia 

179, Bélgica e Italia, en que quedamos atados de pies y manos para variar las tarifas y
hasta la nomenclatura del arancel. Queremos sí, la reciprocidad arancelaria, pero la
queremos con libertad nacional de alterar, modificar, de ampliar o de restringir lo que los
representantes del país consideren conveniente a los intereses de España180.

                                                     
  178. ESTASÉN: La protección ..., p.287 i 286, respectivament.
  179. En realitat, Àustria-Hongria.
  180. Fomento de la Producción Española, núm. 72, 24-11-1877, p.807-808.
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Es valora també els efectes negatius de l’aplicació de la clàusula de la nació més
afavorida. En el cas de l’aranzel espanyol —es diu— la concessió a un altre país d’una
determinada rebaixa de taxes aranzelàries, cal aplicar-la automàticament a tots els països
que tenen la condició de nació més afavorida; d’aquesta manera, encara que el moviment
comercial amb el país objecte de l’acord sigui petit, la importància de la rebaixa es troba en
què beneficia igualment a països amb els que sí hi ha un volum comercial gran i que, per
tant, poden representar un perill de competència dins del mercat interior. En el cas de
l’aranzel de l’altre país, la rebaixa a un determinat producte espanyol, s’aplica també a
tercers països amb els que aquest país tingui establerta la condició de nació més afavorida;
d’aquesta manera, dels beneficis obtinguts pels negociadors espanyols, després de dures
negociacions i concessions, se’n beneficien tercers països, que poden representar una greu
competència a les exportacions espanyoles dins del mercat del país objecte de l’acord.

Els proteccionistes valoren negativament els efectes de la política comercial basada en
els acords comercials, en la mesura que significa una tendència constant a rebaixar l’aranzel,
com a resultat de les concessions atorgades a l’altra part contractant.

L’oposició més gran, però, és en l’establiment d’acords comercials amb les potències
econòmiques, tot considerant, d’una banda, que els avantatges atorgats no són recíprocs,
sinó que les potències imposen sempre les seves condicions en les negociacions i, de l’altra,
que la superioritat de la seva producció industrial crea una greu competència als industrials
espanyols dins del seu propi mercat interior. Diu al respecte Estasén: A todo tratado de
comercio le anteceden una serie de intrigas, influencias, etc., cuyo resultado es, que la
nación más poderosa establezca las bases del tratado según convenga a sus intereses, de
ahí que las naciones de gran potencia productora e influencia nacional regulen el comercio
de las naciones a su manera y antojo, salvando, empero, las apariencias181.

L’únic cas en què els acords comercials són ben vistos pels proteccionistes, és amb
països que tinguin un desenvolupament econòmic inferior a l’espanyol i que, per tant, puguin
representar una sortida a les exportacions, sense representar al mateix temps una entrada
de productes industrials seus al mercat espanyol. Es fixen sobretot en els països de
l’Amèrica Llatina, tot considerant que les transaccions comercials es troben molt per sota de
les desitjables, atenent els lligams històrics existents. En el manifest de l’IFTN a les Corts de
1881 vist anteriorment, s’aposta per aquesta mena d’acords, ressaltant sense embuts que ha
de ser així sols mentre el grau de desenvolupament econòmic d’aquells països es trobi per
sota de l’espanyol:

Por lo que respecta a los tratados de comercio, el INSTITUTO DE FOMENTO desea se celebren con las
Repúblicas de Centro y Sud América, mientras aquellas Repúblicas no nos aventajen bajo el punto de vista
agrícola e industrial, cuya situación no hemos de temer por ahora, pero sí de prevenir para los tiempos
venideros, pues las Revistas de aquellos países nos anuncian rápidos progresos en sus industrias, a pesar de
que la ciencia económica en su infabilidad había condenado a estas regiones a ser perpetuamente
agrícolas182.

D) Anàlisi del context internacional.

Hi ha per part dels proteccionistes un interès per l’anàlisi de les economies i de les
polítiques aranzelàries d’altres països, per comprovar quins interessos poden tenir a l’hora de
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negociar acords comercials amb el Govern espanyol, però també per comprovar si la fórmula
proteccionista està donant resultats a altres llocs.

Ferrer i Vidal és un dels autors proteccionistes que més atenció dedica a analitzar el
context de crisi de sobreproducció industrial a nivell internacional i, especialment, a Gran
Bretanya. Per a Ferrer, aquesta crisi de sobreproducció allibera un volum enorme de
mercaderies, que recerquen nous mercats on ser consumides i que signifiquen una greu
amenaça d’invasió del mercat interior espanyol si no s’hi contraposa un mur aranzelari. Al
seu fullet Consideraciones sobre la crisis económica europea (1879), analitza el cas britànic:

De un tiempo a esta parte, la industria inglesa sufre un grave malestar, una verdadera crisis, por falta de
consumo suficiente para su gigantesca producción; crisis que se ha ido comunicando a las demás naciones
de Europa, haciéndolas solidarias de las fatales consecuencias de aquella producción, en alto grado excesiva
e insensata; y con este motivo, la diplomacia inglesa se ve obligada a valerse de todos sus recursos y de su
astucia toda, para emprender una guerra cruel, espantosa, que no tiene por objetivo la conquista de territorios
ni de súbditos, pues no es esto lo que necesita la Albión poderosa, sino el obtener a todo trance y a toda
costa consumidores para el sobrante de sus productos183.

Al costat de la sobreproducció britànica, es valora el creixement espectacular de
l’economia nord-americana, com a conseqüència de l’aplicació d’un sistema aranzelari
protector, pronosticant un futur protagonisme econòmic dels Estats Units, que desbancarà a
la pròpia Gran Bretanya. A la manifestació proteccionista de l’IFTN de juny de 1881, el
vicepresident de la corporació i president de l’acte, Josep Pujol Fernández, afirma:

Y no es que la Alemania se prevenga, ni la Francia se guarde, ni la Bélgica desconfíe, ni la Italia vacile, ni
recele la Inglaterra, por lo que a su alrededor pasa; no; todas tienen fijas sus miradas allende el Atlántico,
todas ven pavorosas como acrecienta y avalora sus productos en cantidad, calidad y baratura la República
Norte-Americana: todas contemplan el fenómeno de deberse tal pujanza al predominio del sistema protector;
y todas ajustan sus cuentas, y toman sus medidas para no exponer sus mercados guardándoles de la crisis
más laboriosa, de la que toma pie el desequilibrio entre la producción y el consumo184.

L’anterior intervenció ens posa sobre la pista d’una altra valoració que fan els
proteccionistes. Afirmen que, mentre tots els països, llevat de Gran Bretanya, estan adoptant
una política aranzelària proteccionista, el Govern espanyol s’entesta en marxar cap el
lliurecanvi, igual que alguns països amb economies més febles, com ara Turquia i el Marroc.
Creuen que els casos dels Estats Units i de l’Alemanya de Bismarck serien els millors
exemples de com una política aranzelària proteccionista pot produir un creixement econòmic
espectacular.

De l’anàlisi de la política aranzelària internacional, els proteccionistes en treuen també la
conclusió que la protecció o el lliurecanvi s’adopten conjunturalment, segons el grau de
desenvolupament de cada país. Destaquen, en aquest sentit, l’oportunisme britànic,
proteccionista i fins i tot prohibicionista, mentre la seva indústria era feble, i lliurecanvista
quan ha estat prou forta com per competir al mercat internacional amb avantatge, mentre es
reserva algunes partides del seu aranzel amb drets molt alts. Denuncien una certa hipocresia
britànica en aquest terreny, tot considerant que la seva proposta de lliurecanvi sols tendeix a
impedir a la resta de països entrar en una via d’industrialització similar a la seva.
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E) Anàlisi de sectors econòmics concrets.

Hi ha tres sectors econòmics que mereixen un tractament més detingut per part dels
proteccionistes: el vitivinícola, per l’atenció preferent que li dediquen els lliurecanvistes; el
cerelístic, per contrarestar les demandes de lliure introducció fetes des de les files
lliurecanvistes, en un intent de trobar aliats en la demanda de proteccionisme aranzelari; i la
marina mercant, per la importància del sector dins de l’economia catalana i per fer-se ressò
de les demandes de la corporació representativa del sector, l’ANCB. Es dedica també una
atenció especial a l’aranzel d’Ultramar, especialment el de Cuba i Puerto-Rico.

Com ja hem vist anteriorment, l’aposta dels lliurecanvistes espanyols pels vins, com a
producte destinat a complir la missió anunciada per Ricardo dins d’una divisió internacional
del treball, té com a uns dels punts importants de concreció el míting realitzat per l’ARAA al
Teatro Real  de Madrid el 14 de novembre de 1880. Aquest acte té una immediata resposta
per part dels proteccionistes. L’endemà mateix, Bosch i Labrús, que inaugurava el cicle de
conferències del FPE vist anteriorment, ja s’hi refereix185. Estasén, que té alguns dies més
per informar-se’n, a la seva intervenció dins del mateix cicle de conferències, feta el 6 de
desembre, afirma: Por otra parte, las ideas emitidas en el último meeting por los
librecambistas me hacen pensar que poco a poco van cambiando de posición y de rumbo,
que quizás no opinan en muchas materias como opinaban antes, y que el lema de su
bandera ha cambiado. Ya no escriben en su pendón aquel nombre de consumidor que
repetían antes a cada paso, ya no es el consumidor el objeto de sus ansias; ahora el niño
mimado es el productor de vinos186.

Ferrer i Vidal, en el seu ja comentat fullet La escala alcohólica y la cuestión lanera,
aparegut just després i dedicat en bona part a l’acte de l’ARAA, s’expressa en termes
similars:

Hasta ahora, en los meetings, en las informaciones, en todas partes, nuestros librecambistas se
presentaban siempre en representación de los intereses de los consumidores; pero sea que se hayan
convencido de que es una verdad inconcusa que no es posible consumir durante mucho tiempo sin producir,
y que por lo tanto, los consumidores son todos a la vez productores, o que hayan querido aprovechar a favor
de su sistema la cuestión pendiente sobre la escala alcohólica, es el caso, que en el mencionado meeting
hicieron ostentación de salir a la defensa de uno de nuestros ramos de producción, de la producción vinícola,
y de estar dispuestos a sacrificar a ésta todas las demás producciones del país187.

La polèmica entorn al sector vitivinícola, es trobarà present a tots els grans temes
relacionats amb l’aranzel de la dècada dels vuitanta. Els proteccionistes rebutjaran la
proposta lliurecanvista, concretada en la fórmula Espanya, la bodega del món, tot intentant
demostrar que perjudica el conjunt de l’economia nacional, sense aportar beneficis reals al
sector que es pretén afavorir. Plantegen, amb aquesta finalitat, diverses grans línies
argumentals: perillositat de l’aposta a un sol sector econòmic, amenaça de la fil·loxera,
conjunturalitat de la demanda exterior, necessitat de millorar el producte per consolidar
mercats alternatius, problema de les escales alcohòliques vigents als sistemes aranzelaris
d’alguns països i inviabilitat tècnica d’un increment de la producció de les dimensions
proposades pels lliurecanvistes. Anem a veure-ho amb més deteniment.

Hi ha, d’entrada, un rebuig a dissenyar un model de desenvolupament econòmic basat en
un sol sector (aspecte que ja hem tingut ocasió de veure en la refutació proteccionista a la
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tesi de la divisió internacional del treball), que seria encara més gran en tractar-se d’un sector
agrari, més vulnerable que l’industrial, en dependre de factors meteorològics i de les plagues.
En aquest sentit, les aportacions al debat fetes des de l’IACSI són molt significatives, en
tractar-se d’una corporació representativa dels interessos teòricament beneficiats per les
propostes lliurecanvistes, i molt indicatives de fins quin punt els seus plantejaments es
mouen en la mateixa direcció que els de les corporacions industrials. Llegim al número de
maig de 1881 de la seva revista:

(...) en el país destinado a una sola producción agrícola, se corre el inmenso peligro de que una sola pérdida
de algunas cosechas adquiera las proporciones de una catástrofe general. La importancia de esta
consideración crece de punto cuando queda un país reducido no sólo a una determinada clase de industria,
sino a una producción única o casi única. España cifrando su suerte y su riqueza en la viticultura y exportación
de vinos pasaría por una crisis espantosa por el mero y posible hecho de que tres años consecutivos de
heladas tardías matasen los brotes nuevos de las cepas. Mas el proyectado sacrificio de nuestras
producciones para el desarrollo de la viticultura, nos parece más grave aún cuando nos está amagando la
filoxera188.

I al mateix número de la revista, trobem un article de fons del marquès de Montoliu —que
als capítols següents veurem en la seva condició de parlamentari— titulat “El proteccionismo
y la agricultura en Cataluña”, en el que censura el monoconreu proposat pels lliurecanvistes:
¡¡¡Ayer éramos el granero, hoy la bodega, mañana el trujal o el ingenio de Europa!!!
¡Desdichada nación la que con ligereza impropia de cosas tan formales y bajo la impresión
de accidentes fortuitos fiara su porvenir económico a una sola producción agrícola, y
cabalmente cuando una plaga aterradora la amenaza con una destrucción total 189!

Aquest darrer aspecte, el de la fil·loxera, serà un altre dels arguments presentats pels
proteccionistes per demostrar la inviabilitat de la proposta lliurecanvista en un doble sentit.
En primer lloc —argumenten— la fil·loxera a França i el consegüent descens de la producció
vitícola, haurien creat una demanda sols conjuntural per als vins espanyols, destinada a
desaparèixer quan la producció francesa recobri la normalitat. I en segon lloc, la mateixa
plaga, ja present a algunes zones vitícoles espanyoles, pot acabar ràpidament amb la
producció espanyola i, per la política dels acords comercials, quedar-se el país sense les
bones condicions d’exportació, mentre s’hauria de suportar els avantatges concedits a les
importacions industrials estrangeres. Ferrer i Vidal ho sintetitza al fullet esmentat:

De una sola manera podría ser menos perjudicial vuestra receta, y es en el caso de obtener por medio de
vuestra ciencia, que la filoxera respetase para siempre, eternamente, nuestros viñedos, y siempre,
eternamente atacase y destruyese los de Francia, Italia, Portugal, Norte-América y de todos los demás
países; porque, no los tratados de comercio, no la escala alcohólica, sino la filoxera y las heladas, y
solamente las heladas y la filoxera en Francia, son las que han producido el aumento de exportación de
nuestros vinos a este país; exportación siempre infinitamente inferior al consumo interior, de que habéis
pretendido aprovecharos para atacar una vez más de una manera incalificable el sistema protector y a los
productores industriales; y no es posible, no lo olvidéis, obtener un tratado de paz y amistad con doña
filoxera, ella no tiene tejidos en Bradford para nuestro consumo190.

La conjunturalitat de la demanda francesa, principal centre d’exportacions dels vins
espanyols durant aquests anys, és un altre argument repetit pels proteccionistes. Denuncien
com els vins espanyols sovint es fan servir de primera matèria pels vinicultors francesos, que
els barregen amb els seus i els reexporten als seus mercats habituals. Creuen que,
d’aquesta manera, no es pot consolidar cap mercat nou i, quan la producció francesa es
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recuperi, les exportacions espanyoles quedaran tallades. Demanen que els vins espanyols
acurin molt més la seva elaboració, tot considerant que amb millors qualitats es podrien obrir
nous mercats i consolidar els existents, així com una orientació de la producció vinícola
espanyola cap el mercat interior.

Els proteccionistes es fixaran també en l’escala alcohòlica, vigent als sistemes aranzelaris
de països com França i Gran Bretanya, amb els que el Govern espanyol negocia acords
comercials pensant en afavorir les exportacions de vins. Creuen que els vins espanyols es
troben sovint en una situació de desavantatge respecte els d’altres països, perquè tenen una
graduació més forta, que els grava més a la seva entrada als països amb aquest tipus
d’escala. Valoren que les concessions fetes per aquests països en les negociacions dels
acords comercials, que sovint es basen en reduir les taxes de les seves escales
alcohòliques, sense ni tan sols eliminar-les, no poden compensar les enormes concessions
fetes per la part espanyola a la importació de productes industrials. Aquesta manca de
reciprocitat —afirmen— es veuria agreujada pel fet que les concessions fetes a les
exportacions vinícoles espanyoles afecten automàticament els altres països que tenen el
tracte de la nació més afavorida amb el país objecte de l’acord.

Hi haurà encara per part dels proteccionistes una valoració entorn a la inviabilitat tècnica
de la proposta lliurecanvista de la bodega del món. Creuen que no hi ha prou terrenys ni
temps com per plantar la quantitat de ceps necessaris per obtenir el volum d’hectolitres de
vins proposats pels lliurecanvistes, ni el crèdit per afrontar les despeses de plantació i els
cinc anys que calen per començar a obtenir raïm. Inclús així —afegeixen— no hi hauria prou
mercats com per absorbir aquesta enorme producció i caldria malvendre-la191.

Pel que fa al sector cerealístic, els proteccionistes rebutgen la proposta lliurecanvista de
lliure importació de cereals i demanen uns aranzels alts, que defensin aquest sector de les
arribades de cereals molt més barats procedents de Rússia i els Estats Units. El
proteccionisme harmònic voldrà demostrar així que encara que els industrials catalans
puguin sortir perjudicats amb aquesta mesura, l’interès nacional i la solidaritat entre les
classes productores està per damunt dels interessos particulars.

Com ja hem vist anteriorment, en aquest aspecte dels cereals, els proteccionistes
catalans es diferenciaven d’autors com List, per als quals el proteccionisme era una
estratègia industrialitzadora. Vicente de Romero, directiu de les societats econòmiques
d’amics del país catalanes i que veurem més endavant com a parlamentari, analitza aquest
tema en el seu fullet La cuestión de los trigos (1879). Per a ell, la diferència entre la situació
de l’economia espanyola i la d’altres estats europeus, es trobaria en què, a la primera, els
cereals representaven un sector productiu d’un volum molt considerable, que no es podia
deixar de banda en configurar una política aranzelària, o els efectes del seu ensorrament
afectarien el conjunt de l’economia espanyola192.

La marina mercant és un altre sector en el que els proteccionistes fixen la seva atenció.
Per a ells, l’abolició dels drets diferencials de bandera i de procedència feta per Figuerola,
hauria provocat que la marina estrangera ocupés gairebé tot l’espai de la marina espanyola
de llarga distància, que hauria quedat literalment arruïnada, amb l’única excepció del tràfic
amb les colònies, en les que encara es mantindrien algunes defenses aranzelàries.

                                                     
  191. Per a aquesta línia argumental de la inviabilitat tècnica de la proposta lliurecanvista, veure FERRER Y VIDAL: La escala
..., p.19 i seg.
  192. ROMERO, Vicente de: La cuestión de los trigos, 1879.
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Rebutgen les tesis lliurecanvistes de considerar la crisi de la marina espanyola com el
resultat d’un procés de reconversió del sector, que hauria passat del vaixell de fusta i vela al
de ferro i vapor. Creuen que, a nivell internacional, no sols la marina de fusta i vela té encara
un pes molt considerable, sinó que encara s’estan construint nous vaixells d’aquest tipus.

Els proteccionistes al·ludeixen a tot d’altres qüestions relacionades amb la marina
mercant: la crisi de les indústries subsidiàries, particularment la de construcció de vaixells,
com a resultat de la crisi general del sector; la seva estreta relació amb la marina de guerra,
en forma de vaixells disponibles i de mariners experimentats, de manera que si entra en crisi
se’n ressent la defensa naval; i la seva relació directa amb el manteniment de les
possessions colonials.

Per fomentar la marina mercant, mentre alguns autors demanaran el restabliment dels
drets diferencials, altres creuran que aquest ja no és possible, pels compromisos existents
als acords comercials. De fet, a mesura que passen els anys, es va imposant aquesta
segona visió. Alternativament, es demanarà algunes vegades un sistema de primes a la
navegació, a l’estil francès, i d’altres un sistema de correus marítims amb participació de
l’Estat. Es demanarà també l’admissió del comerç en trànsit, en dipòsits comercials193.

Pel que fa a la qüestió colonial, els proteccionistes defensaran la necessitat de reservar el
tràfic comercial amb les colònies a la producció espanyola, amb taxes aranzelàries altes per
als tercers països, però també amb llibertat de comerç entre elles i la metròpoli, aspecte
aquest en el que es coincideix amb els lliurecanvistes.

Hi haurà també un debat entre proteccionistes i lliurecanvistes entorn a si les reformes
aranzelàries a les colònies acceleren o impedeixen un possible procés de separació. Per als
segons, la concessió d’aquestes reformes, amb la facultat de reformar els seus propis
aranzels i d’establir acords comercials amb tercers països (pensen, sobretot, en un acord
comercial entre Cuba i els Estats Units), seria l’únic remei per evitar la separació. Per als
primers, en canvi, si es deixa llibertat comercial a les colònies, es tendeix a què aquestes
demanin també llibertat política.

Des de les files proteccionistes hi haurà una oposició a un autonomisme en matèria
econòmica a les Antilles per la seva proximitat als Estats Units. Valoren que un apropament
de les illes a aquest país, com a resultat dels acords comercials que seguirien a la concessió
de l’autonomia política, seria un precedent perillós. D’altra banda, creuen que els altres
països amb comerç a les Antilles quedarien en una situació aranzelària diferencial, demanant
tot seguit compensacions i originant així una tendència a la baixa als aranzels antillans,
deixant la producció peninsular sense aquest mercat i al Tresor de les illes sense pressupost.

                                                     
  193. Alguns fullets dedicats a les propostes per a la marina mercant, són ASOCIACIÓN DE NAVIEROS Y CONSIGNATARIOS
DE BARCELONA: Memoria sobre la Marina Mercante española por D. Pedro Nanot-Renart. Correspondiente de la Academia de
la Historia, 1877; AMENGUAL, Esteban: Discursos acerca la industria naviera que ante la Junta de Industria, Agricultura y
Comercio de Barcelona pronunció D. ... conteniendo además algunos de los artículos referentes al mismo tema, que tiene
publicados en la Revista Marítima, 1879; AMENGUAL, Esteban: Información naviera. Discurso pronunciado por D. ... en la
sesión del día 5 de abril de 1880, 1880; LUZÁRRAGA, Miguel A. de: Contestación a los interrogatorios formulados por la
comisión especial arancelaria, Enero de 1879; ELÍAS DE MOLINS, José: La marina mercante española y medios de fomentarla.
Discurso pronunciado en el Congreso de Geografía colonial y mercantil por D. ..., abogado, individuo de la Academia de
Jurisprudencia y Legislación, socio honorario de la Real de Bellas Letras de esta ciudad y secretario general de la sociedad
Crédito y Docks de Barcelona en la sesión celebrada el día 12 de Noviembre de 1883 bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. A.
Cánovas del Castillo , 1883; PORTELA, Juan de V.: El falso progreso. Estudio sobre las consecuencias del libre cambio, 1878;
PORTELA, Juan de V.: El proteccionismo y el librecambio juzgados ante el derecho y la práctica, 1879.
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F) Els lliurecanvistes i la producció nacional.

Hi ha per part dels proteccionistes una marcada tendència a parlar de la producció
nacional o del treball nacional, que estaria constantment amenaçat per la política aranzelària
preconitzada pels lliurecanvistes. Es va definint així una concepció molt definida del treball
com a element distintiu que separaria unes classes productores, o classes contribuents, que
amb el seu treball generen riquesa i ocupació i que amb els seus impostos sostenen el
conjunt de l’administració de l’Estat, d’unes classes improductives, dedicades a l’agitació
política, a l’empleomania i/o a l’especulació.

Trobem aquesta visió present en bona part dels treballs proteccionistes. Així, per
exemple, a un full volant editat per l’IFTN, adreçat als agricultors de La Rioja, Navarra i
Aragó, en resposta a un altre full dels lliurecanvistes, en el que aquests insistien en les tesis
d’exclusivisme dels proteccionistes catalans, observem aquesta distinció entre una gran
majoria de productors, que constituirien el treball nacional, i una minoria d’agitadors
lliurecanvistes:

Vosotros, junto con los agricultores y fabricantes de toda España, sois el trabajo nacional; no esa parte
microscópica que grita y bulle en los meetings de Madrid para llamar la atención y mistificar con tales dictados
a los ignorantes que no comprenden cual es el objeto que los guía.

(...) para diez que ellos son, sois, vosotros, junto a los cosecheros de vinos, agricultores e industriales de
Cataluña y de toda España, cientos de miles (...)194.

La crítica als sectors improductius va més enllà. Podem esmentar en aquest sentit dos
articles publicats al Fomento de la Producción Nacional i a El Eco de la Producción per
Francesc Xavier Orellana i per Pere Estasén respectivament, que tenen l’interès d’estar
signats per dos personatges amb una llarga carrera com a directius tècnics a les
corporacions industrials. Orellana censura durament l’actitud dels bàndols polítics en tant que
generadors d’una forta despesa pública per les seves picabaralles, però implícitament està
fent també una crítica de la despesa militar:

Recordemos que todos ellos han contribuido cual más, cual menos, a engrosar los capítulos de la Guerra y de
la Deuda pública, esas dos grandes moles que abruman con su peso al país, y que no admiten, sin peligro,
reducción en las cargas del Estado: recordemos, que merced a ellos, ha consumido España, en lo que va del
presente siglo, la mejor y mayor parte de sus fuerzas en estériles sacrificios; y convenzámonos de que,
mientras prestemos nuestra complicidad o consentimiento a sus cábalas e intrigas, a sus agitaciones
tumultuosas y sangrientas guerras civiles, mientras suframos que por tales medios devoren, como hasta aquí
lo han hecho, la flor de la juventud y millares de millones, mal podrá nunca verse desempeñada la Hacienda,
ni entrar en vías de segura prosperidad esta nación, que, con lo derrochado y destruido en semejantes
empresas, tendría de sobra para ser hoy una de las más florecientes de Europa195.

Per la seva banda, Estasén censura els especuladors en Borsa, en el sentit que aparten
capitals de la producció per dedicar-los a activitats especulatives:

Las fortunas lentamente adquiridas por medio del trabajo, de la inteligencia y del ahorro no se disipan
fácilmente, y son el principal fundamento de la riqueza pública; en cambio, esas fortunas improvisadas en las
operaciones de Bolsa son germen de inmoralidad y de malas costumbres. La Bolsa mata el trabajo, retira los
capitales de las empresas útiles, de las obras públicas, de la industria, de la agricultura y del comercio. Los
capitales pasan de una mano a otra, de ésta a una tercera, circulan con rapidez sin crear riqueza, y lejos de
ser esta activa circulación signo de bienestar, lejos de producir acumulación de medios de riqueza, lleva
consigo la ruina y destrucción de les elementos del trabajo196.

                                                     
  194. [INSTITUTO DE FOMENTO DEL TRABAJO NACIONAL]: A los Agricultores Riojanos, Navarros y Aragoneses, 4 Agosto
de 1881 (full volant).
  195. Fomento de la Producción Nacional, núm. 358, 12-5-1877, article de F.J.O. (Francesc Xavier Orellana) “La Hacienda en
España”, p.315.
  196. El Eco de la Producción, núm. 15, 1-11-1880. Article de P. Estasén “la bolsa y el librecambio”, p.387.
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Per als proteccionistes, les classes productores no estarien aconseguint tenir la
representació necessària en els centres de decisió de l’Estat, sinó que, contràriament, la
política aranzelària estaria basculant perillosament cap a solucions lliurecanvistes. En aquest
punt, els proteccionistes fan una reflexió entorn a les causes per les que les tesis
lliurecanvistes estarien obtenint tant de ressò. Valoren, en primer lloc, una tendència d’un
cert jovent madrileny a fer costat als lliurecanvistes en les seves escenificacions als mítings,
atrets més per les personalitats que hi participen que no pas per un estudi seriós de la realitat
econòmica del país. Estasén ens dóna aquest daguerreotip dels lliurecanvistes:

 (...) se nos tiene acostumbrados a una lucha continua, en que elementos productores, o sean los agricultores,
industriales, artesanos, navieros, comerciantes, en una palabra, todos los que en el país trabajan, crean
riqueza, dan ocupación a muchas inteligencias y trabajo a muchos brazos, las clases contribuyentes, en fin, se
encuentran hostigadas por los librecambistas, que se atribuyen la representación del elemento consumidor,
siendo así, que no son más que unos cuantos empleados cesantes que han pasado por el Ministerio de
Hacienda, dejando triste memoria de su administración y dolorosa huella en la Marina mercante, en el
Comercio, y en las industrias fabriles del país; algunos distinguidos abogados, escritores públicos y otros
hombres, que si bien serán eminentes en sus profesiones respectivas, en ningún país del mundo habrían sido
llamados a ocupar los primeros puestos de la Administración; amén de algunos tenderos o almacenistas y
ciertos jóvenes bullidores, a quienes el deseo de figurar y hombrearse con ciertas personalidades, el interés o
la pasión de escuela (o de partido), obligan a abandonar sus comercios y tiendas, para sacrificar su reposo en
aras del ideal filantrópico de hacer la guerra a todos los industriales.

Figuran entre los librecambistas algunos oradores y periodistas muy caracterizados por sus tendencias
democráticas, a los que siguen en meetings, conferencias y sesiones de toda clase, una cohorte de tenderos
también periodistas, que parece formar su guardia pretoriana a la vez que su cuerpo de claqueurs197.

Una altra causa seria la presència en els centres de decisió del que s’anomena l’elemento
oficial: personatges de l’administració pública nomenats per la intervenció d’un cap polític, al
que obeeixen en tot moment. El Fomento de la Producción Española al·ludeix a la inutilitat
dels esforços de les classes productores a la JCAV, per la majoria numèrica d’aquest sector:

Allí, las mejores y más evidentes demostraciones, los datos más exacta y completamente aducidos, los más
legítimos y bien dirigidos esfuerzos, estréllanse invariablemente contra las opiniones preconcebidas de los
Centros oficiales, ignorantes o desconocedores, harto a menudo, de las necesidades y respectiva valía de
nuestras más importantes y desarrolladas industrias. Allí se valoran, indebidamente confundidos, productos
destinados por su índole a figurar en clase separada. Allí se rechaza toda modificación que se aparte de lo
que se tiene premeditado o resuelto de antemano. Allí, por fin, queda ahogada la voz de nuestros fabricantes
y productores por la mayoría numérica de votos, que ya se tiene buen cuidado de asegurar al elemento oficial
u oficinesco ...198.

Els proteccionistes tenen en compte també el profund desconeixement de la realitat fabril
que tenen molts personatges que opinen en matèria econòmica. Joan Maluquer i Viladot, en
la seva intervenció a la manifestació proteccionista del FPE, afirma en al·lusió als mítings
lliurecanvistes: En el teatro Real de Madrid, señores, peroran los que no han visitado en su
vida una fábrica, un establecimiento industrial cualquiera199.

La visió dels lliurecanvistes que va apareixent reiteradament a la propaganda
proteccionista, gira sempre entorn de diversos temes: constitueixen una secta que sols es
mou per pur doctrinarisme, defensen els interessos estrangers abans que els nacionals, es
revesteixen d’un fals progressisme, el seu pas pel poder ha estat ruinós ... La Revista de la
Asociación de Navieros y Consignatarios de Barcelona, per exemple, afirma: (...) en esta
                                                     
  197. ESTASÉN, Pedro: La cuestión lanera, 1881, p.3-4. Aquest fullet conté la seva participació a la informació aranzelària
sobre la indústria llanera.
  198. Fomento de la Producción Nacional, núm. 408, 27-4-1878, article signat per F. “La crisis catalana y la reunión del
“Instituto Industrial””, p.255-256.
  199. FPE: Gran manifestación ..., p. 136; intervenció de Joan Maluquer i Viladot, al Teatre Tívoli.
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desdichada nación, señoreada por doctrinas cosmopolitas que no nos explicamos, cuando
todas las naciones se nutren y concentran sus esfuerzos, los intereses extranjeros hallan
siempre apasionados abogados200. I el Fomento de la Producción Nacional ens en dóna la
següent visió, en el context de la resconstrucció de l’ARAA:

Pero nosotros, que todo esto sentimos y pensamos con patriotismo tan sincero, vemos que existe, bulle y
triunfa a nuestro lado, en nuestro propio país, una secta de hombres obcecados, que piensan y sienten todo lo
más diametralmente contrario ...

Ellos, que nos vieron realizar en corta serie de años indudables y envidiados progresos, a pesar de las
dificultades que se amontonaban ante nosotros y en medio del fragor y de los horrores de las discordias
intestinas, miran hoy a la agricultura, al comercio, a la industria y a la marina agonizando; pero se ríen de esa
agonía, desprecian nuestros clamores, y califícanlos de vanos y pueriles “lloriqueos”.

Ellos, que sirven preferentemente al interés extranjero —no sabemos si con más ignorancia que
malicia,— están constantemente al acecho para el logro de sus planes cosmopolitas; pactan, transigen,
mantienen secretas inteligencias: y en cuanto ascienden al poder, ajustan apresuradamente y
atropelladamente esos Tratados de Comercio y de Navegación, merced a los cuales enajenan nuestra libertad
comercial (no menos estimable que cualquiera otras libertades) por un miserable plato de lentejas.

Ellos, que sembraron de ruinas el país, no dejaron otros recuerdos de su paso por las regiones del
Poder, que los de la bancarrota y de sus garrafales contradicciones y palinodias: y cuando apenas si ha
habido bastante tiempo material para que Dios les perdone y la Historia les olvide, ya levantan de nuevo el
derruido baluarte de su antigua Asociación, ya nos retan con gran clamor de gentes y de voces, ondeando
impávidos la misma bandera que arrastraron por el fango hechas girones ...

Gritámosles nosotros ¡España! ¡España!
Y ellos nos responden —o responde en ellos una voz interior:— ¡Extranjerismo! ¡Extranjerismo 

201!

Notem que hi ha en aquest tipus de discurs una certa identificació implícita entre els
lliurecanvistes militants i els homes del Sexenni. Els proteccionistes tindran aquí una especial
cura en separar el que es considera temes econòmics dels temes polítics, en els que no
volen entrar, si més no, en nom de les corporacions que representen. De la mateixa manera
que reclamaran aquesta separació, rebutjaran, en l’extrem contrari, la identificació feta pels
lliurecanvistes entre liberalisme polític i lliurecanvisme; l’exemple dels Estats Units
—afirmen— seria una combinació de liberalisme polític i de proteccionisme econòmic.

És interessant veure la postura adoptada en aquest terreny pel CIC, ja que bona part dels
seus dirigents es trobaven políticament propers als sectors democràtics i republicans. A la
revista de la corporació, no obstant, és on trobem les crítiques més ferotges als
lliurecanvistes, tot qüestionant el seu progressisme. En un article de Roca i Galés, per
exemple, referent al banquet ofert pels lliurecanvistes madrilenys al ministre d’Estat de la
ILD, Servando Ruíz Gómez, per haver signat el protocol d’acord comercial amb Gran
Bretanya, parla dels assistents com extranjeristas vendidos al comercio inglés, alhora que
nega el progressisme d’aquests sectors: Y este Strapa, puesto al servicio de los intereses de
la Gran Bretaña, figura en un partido que se llama democrático-republicano, y sus parciales,
que en su inmensa mayoría pertenecen al trabajo transformativo español, no protestan de la
actitud antipatriótica, anticivilizadora reaccionaria, enemiga de todo progreso moral y
material, en fin; contraria a las soluciones sociales que enseña la economía especulativa 

202.

Hi ha també un acusat catastrofisme per part dels proteccionistes, que dibuixen un
panorama desolador en cas d’aplicació del lliurecanvi. Responent a aquella certa

                                                     
  200. Revista de la Asociación de Navieros y Consignatarios de Barcelona, núm. de maig de 1884, article de Josep Elías de
Molins “Cuba y Puerto-Rico y la ley de autorizaciones”, p.96.
  201. Fomento de la Producción Nacional, núm. 465, 31-5-1879, article signat per I.M. de F. “El banquete proteccionista y su
genuina representación”. Sobre aquesta qüestió, veure també CUTCHET, Luís: La guerra al sentido común por ... Segunda
parte, 1884.
  202. Centro Industrial de Cataluña, núm. 2 (de 1884), 23-1-1884, article de Josep Roca i Galés “El festín de Baltasar en la
Nueva Babilonia”, p.28. La cita anterior és p.30.
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preocupació social dels lliurecanvistes que hem vist anteriorment, parlen de l’empitjorament
de les condicions de vida de l’obrer si la indústria nacional ha de tancar les seves portes per
causa de la competència estrangera. Fora d’aquestes escasses al·lusions, però, la qüestió
social ocupa un espai més aviat reduït dins dels plantejaments formulats per les corporacions
econòmiques durant aquests anys.

Podem dir que així com en matèria de política aranzelària es reclama decididament la
intervenció estatal, en matèria de legislació social no es fa el mateix. En aquest sentit, la
iniciativa de creació de la Comissió de Reformes Socials per part del breu Govern de la ILD
és vista amb preocupació per les corporacions catalanes: dichas bases entrañaban un
sentido marcadamente socialista, reflexionaran els directius del FPE després de la caiguda
d’aquest Govern203. Notem que si la formació d’un govern d’aquest color havia estat temuda
des de les corporacions catalanes, per la seva intencionalitat lliurecanvista, també ho estarà,
doncs, en el terreny social.

Un dels pocs treballs que planteja una legislació laboral completa, tot i que cal veure’l
com una aportació personal del seu autor, és el discurs de Manel Girona com a president de
l’AB, en la inauguració del curs 1883-84204. Cal esmentar també una iniciativa parlamentària
del grup de diputats de Bosch i Labrús el 1877, que queda aturada al Congrés205.

G) La qüestió catalana.

Anem a veure aquí la relació entre proteccionisme i catalanisme, continuant amb l’anàlisi
dels components ideològics de les corporacions econòmiques catalanes. Cal dir que aquesta
relació apareix de manera clara, però que encara ho seria més si cerquéssim la relació en
sentit contrari, és a dir, quina postura adopta el catalanisme polític davant del plet
proteccionista sostingut per les corporacions. Sols cal veure textos com el Memorial de
Greuges o el Butlletí del Centre Català, per comprovar la seva completa identificació amb el
proteccionisme. Veurem una mica més endavant aquest segon aspecte de la relació entre
proteccionisme i catalanisme, quedant-nos de moment amb la producció teòrica sorgida del
propi món de les corporacions.

Des de les files proteccionistes, doncs, s’aborda la qüestió catalana a partir d’alguns
grans eixos: reacció a l’anticatalanisme d’una part dels lliurecanvistes, especificitat del
desenvolupament econòmic català, unanimitat a Catalunya en la demanda proteccionista,
crítica al centralisme madrileny i elaboració d’un regeneracionisme català per aplicar a
Espanya.

Com ja hem tingut ocasió de veure en l’anàlisi de les tesis lliurecanvistes, entre alguns
dels components d’aquest sector s’havia anat consolidant un clar anticatalanisme, per la
identificació que feien entre proteccionisme i Catalunya i per les acusacions d’exclusivisme,
monopolisme i privilegi fetes al primer i exteses a la segona, que pren més volada arran dels
actes de protesta de 1882 a Catalunya, amb motiu del reglament de la contribució industrial i

                                                     
  203. AFTN, FPE, “Actes”, 4-9-1878/9-7-1884, sessió de la Junta Directiva de 23-1-1884. Per a la postura de les corporacions
industrials catalanes davant de la formació de la Comissió de Reformes Socials, veure JORDA OLIVES, Mercedes: “Las
instituciones industriales catalanas y la comisión de reformas sociales”, 1987.
  204. Veure GIRONA, Manuel: Discurso del Excmo. Sr. D. ... Presidente del Ateneo Barcelonés leído en su sesión inaugural de
29 de Noviembre de 1883. (De los medios y elementos que necesita la industria nacional para competir con la extranjera) , 1883,
p.9-10.
  205. DSC, legislatura de 1877, 27-4-1877, ap. 25, 28, 29 i 30 al núm. 3.



El rerefons econòmic de l’activitat dels parlamentaris catalans (1876-1885)

236

del tractat de comerç amb França206. Així, per exemple, després d’aquests fets el CUMM
edita un full volant de tons durs contra els industrials catalans, que és contestat per l’IFTN
amb un altre full volant, en el que llegim: Protestamos en nombre del Instituto contra los
calificativos y apreciaciones de la hoja publicada por el Círculo de la Unión Mercantil y de la
intención que contienen sus asertos de dividir las clases sociales, excitando el odio de los
agricultores contra los industriales, y llamando a la guerra contra Cataluña a las demás
provincias de España207.

Els atacs rebuts pels proteccionistes catalans, fan que Bosch i Labrús ironitzi sobre les
intencions dels lliurecanvistes: Por fin, estamos también de acuerdo al querer igualar a todas
las provincias de España; sólo nos diferenciamos en los medios; ellos quieren igualar a las
provincias empobreciéndolas a todas, y son libre-cambistas por odio a Cataluña; nosotros
queremos lo contrario, nosotros queremos igualar todas las provincias elevándolas al nivel
nuestro, enriqueciendo las que no son ricas, y somos proteccionistas por amor a la gran
patria Española208.

L’anticatalanisme i els motius de la seva aparició i extensió són analitzats pels
proteccionistes des de diversoss angles. Se’l valora, en alguns casos, com a contraposició
de dos models diferents de desenvolupament econòmic, amb valors propis: una Catalunya
industrialitzada i progressiva i un Madrid econòmicament endarrerit i amb animadversió al
treball. Llegim al Centro Industrial de Cataluña: No más Madrid. Es un centro en donde los
que estamos acostumbrados al trabajo respiramos una atmósfera que nos perjudica. Allí
donde no se trabaja no es extraño que se tenga odio al trabajo nacional; en vez de
fomentarlo por doquiera no es extraño que pretenda matarlo en todas partes 

209. En la
mateixa línia interpretativa s’expressa Josep Roca i Roca, director de la Gaceta de Cataluña,
que, a la manifestació proteccionista de l’IFTN de juny de 1881, afirma:

Aquí, señores, se ha hecho un arma del catalanismo, para atribuirle miras y propósitos por todo extremo
falsos e infundados. Yo conozco dos clases de catalanismo: un catalanismo positivo que vive y alienta en
Cataluña, y un catalanismo negativo, que ha nacido en algunos centros de la Corte.

El catalanismo positivo se inspira en los sentimientos más íntimos y respetables del corazón; y si bien es
cierto que es susceptible de extraviarse, y yo reconozco que algunas veces se ha extraviado realmente, estos
mismos extravíos son disculpables, pues ya se presenten en la forma de vanagloria, ya en el afán de
predominio, son hijos siempre de amor al suelo que nos ha visto nacer y de veneración a las glorias de una
parte de la patria, que por ser de una parte, pertenecen a la patria entera. Este catalanismo positivo, ni aún en
sus extravíos es tan peligroso y anti-patriótico como el catalanismo negativo, ese sentimiento que se traduce
por una inquina mortal a todo cuanto de Cataluña procede; ese sentimiento que responde a nuestros clamores
de protección armónica a todos los intereses españoles, con la falsa imputación de que esa protección sólo la
demandan “media docena de fabricantes catalanes”; (...) ese catalanismo negativo es feroz, es indigno, es
más pernicioso cien veces que el catalanismo positivo más extraviado, supuesto que mientras este es hijo del
amor, tal vez de un amor excesivo a una región española, aquel no reconoce otro origen que dos bajas
pasiones: el odio y la envidia210.

En altres casos, es valora l’anticatalanisme com un recurs fàcil dels lliurecanvistes i
especialment de certa premsa madrilenya, per rebatre les tesis proteccionistes. Aquesta és la
idea del Fomento de la Producción Nacional, en un article de fons titulat “Catalanismo
universal”:

                                                     
  206. Sobre la influència d’aquests fets en l’anticatalanisme, veure CEPEDA ADÁN, José: Sagasta y la incorporación de la
izquierda a la Restauración. El gobierno de 1881 a 1883, 1972.
  207. [INSTITUTO DE FOMENTO DEL TRABAJO NACIONAL]: A los contribuyentes, 9 Abril 1882 (full volant).
  208. FPE: Gran manifestación ... Intervenció al Circ Eqüestre, p.53.
  209. Centro Industrial de Cataluña, núm. 17 (de 1881), 1-4-1881, p.240.
  210. IFTN: Manifestación proteccionista ... 4-6-1881, p.26-27.
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¿Quién sabe? Apenas se levanta una voz pidiendo reformas que defiendan los intereses del trabajo en
España, determinados periódicos de la coronada villa, partidarios de la escuela de Bastiat, pero faltos del
ingenio e imaginación del maestro, conociendo que en el terreno de la leal discusión son batidos apenas se
presentan, pues con los adelantos realizados por la ciencia es ya imposible defender con éxito los intereses
de los menos y peores en perjuicio de las más y mejores, echan la cosa a barato y con el sano propósito de
crear rivalidades entre las diversas provincias de España, lanzan excomunión mayor contra los proteccionistas
y vociferando: ¡Catalanismo! intentan dar a entender que la protección es una idea muerta que procuran
resucitar los catalanes para explotar a las restantes provincias españolas.

Inútil es oponer a esos propagandistas de la calumnia, amigos poco escrupulosos de la paz interior y de
la integridad nacional; en vano se les prueba que los catalanes abogan por el desarrollo de todas las
manifestaciones de la producción sin privilegios ni excepciones; los bastiatistas españoles tienen oídos que
sólo oyen lo que les conviene y con maltratar a los catalanes se salen del paso y se quedan tan tranquilos
como si hubieran llevado a cabo una buena acción211.

També s’atribueix a l’anticatalanisme intencionalitats polítiques, destinades a aconseguir
vots davant d’una elecció. Aquesta és la idea expressada en el full volant de l’IFTN que hem
vist anteriorment, adreçat als agricultors de diverses regions en rèplica a un full volant
lliurecanvista, en el que llegim: cuando os digan que los Catalanes son vuestros enemigos,
tened presente que vais quizá a ser instrumento de alguien que tomando pretexto de las
cuestiones económicas, solicita vuestros sufragios para ser diputado a Cortes 

212.

En la línia interpretativa de les intencionalitats polítiques, per al Centro Industrial de
Cataluña, l’anticatalanisme d’alguns polítics madrilenys seria una reacció contra un moviment
—el proteccionisme en tant que element regenerador de la vida espanyola— que s’està
oposant a la continuació dels seus privilegis. Llegim a les seves planes una sèrie d’articles
titulats “Cataluña independiente: Cataluña española”, que donen suport al articles publicats
per Mañé i Flaquer al Diario de Barcelona  amb el títol “Cataluña independiente”, i en els que
llegim:

Los que como nosotros hubiesen estado en Madrid cuando Barcelona con su actitud pacífica (salvo raras
excepciones) protestaba de los planes financieros y económicos del señor Camacho, y hubiesen oído los
insultos groseros, los calificativos denigrantes, y las manifestaciones de odio reconcentrado de ciertos
políticos de primera fila, todos calificados de liberales y algunos que ostentan malamente el título de
demócratas y republicanos, de seguro encontrarían que todavía son flojas las figuras con que el Sr. Mañé
pinta la enemiga de los políticos de oficio que sientan sus reales en Madrid para explotar las provincias, contra
la civilizada, laboriosa, democrática y liberal Cataluña. Nosotros comprendemos la actitud de los periódicos
madrileños sobre este particular. Ellos defienden los intereses suyos, pues, o son aspirantes a un destino, o
están subvencionados por los gobiernos, por los comerciantes importadores y por algunos industriales como
por ejemplo el doctor Garrido, o representan los intereses de un grupo político y sobre todo del santón jefe,
que mermaría grandemente sus particulares intereses el día que Madrid no fuese el pulpo que estruja a las
demás provincias213.

El rebuig de l’anticatalanisme anirà acompanyat de fortes crítiques al centralisme
madrileny, a les que de vegades s’afegeixen les crítiques als vicis del sistema polític
imperant. Novament és el Centro Industrial de Cataluña el que ens dóna un bon testimoni:

En Cataluña no hay ninguna persona seria que sueñe con el separatismo. Lo que sí existe, es una
enemiga justa y patriótica contra el monopolio centralista que tiene su residencia en Madrid, y que todo lo
envenena y corrompe, falseando la opinión pública, desmoralizando la administración, y convirtiendo la
política en una juerga de compadres. Este proceder mata las fuerzas vivas, enerva la actividad y destruye el
trabajo productor.

Cataluña ha dado la voz de alerta para que despierten las provincias; ha puesto el sello merecido a la
corrupción centralista; y creemos que persistirán todos los buenos catalanes sea cual fuese su opinión política
a la terminación de tan laudable empresa.

                                                     
  211. Fomento de la Producción Española, núm. 137, 22-2-1879, article “Catalanismo universal”, p.130.
  212. [IFTN]: A los Agricultores ... (full volant).
  213. Centro Industrial de Cataluña, núm. 9 (de 1882), 1-6-1882, p.158.
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Guerra sin cuartel a los explotadores políticos de la Corte. Este es nuestro lema y [el] de los buenos
catalanes214.

El fet que els proteccionistes catalans afrontin sols o gairebé sols les campanyes de
defensa del treball nacional, unit a la important unanimitat que obtenen dins de la pròpia
Catalunya, els farà anar prenent consciència de la seva diferencialitat. A un primer nivell,
seria una consciència de l’especificitat del desenvolupament econòmic català, en el que es
combina indústria amb agricultura i comerç, en contraposició a un centre endarrerit, sense
activitat industrial i amb uns altres valors imperants. A un segon nivell, alguns proteccionistes
catalans parlen de l’especificitat del caràcter català, perfectament diferenciat del de la resta
de l’estat. En aquest terreny, no podem deixar d’esmentar, encara que ens apartem del tema,
les importants aportacions doctrinals que realitza l’IACSI, en la seva reivindicació de la
personalitat catalana davant dels intents de reforma del Codi Civil; veurem aquest tema als
capítols següents.

El següent pas en la línia argumental dels proteccionistes, és reclamar la superioritat del
model econòmic i organitzatiu català sobre l’espanyol i consegüent necessitat de regenerar
Espanya des de Catalunya, actitud que, si més no, en aquests anys preval sobre la
d’allunyar-se d’Espanya. El Eco de la Producción, per exemple, en la seva ressenya de la
visita de Víctor Balaguer al local de l’IFTN, fa seves les afirmacions del polític català.

Entiende el Sr. Balaguer que en Cataluña existen hábitos de trabajo, amor a la patria y otras cualidades
que pueden realzar el abatido espíritu y la influencia de nuestro país y elevarla a gran altura. Pero existen
estas cualidades en nuestras queridas provincias, de tal manera infiltradas en la población de las mismas, que
bien se puede decir constituyen la manera de ser característica de nuestra raza; y como al interés de España
conviene que las cualidades del pueblo catalán predominen y en cierto modo se impongan en las demás
provincias, bien se comprende por qué decía el Sr. Balaguer, que en lugar de separarse los catalanes de la
Corte y de fomentar antagonismos y discordias, deben procurar conquistar a Madrid, entendiéndose siempre
que esta conquista a que se refiere el Sr. Balaguer es la que se hace por medio del ejemplo, de la pluma y de
la palabra215.

Notem que a la cita anterior, es porta la definició del fet diferencial català a un extrem ja
força notable. Però trobem nombrosos exemples d’aquesta voluntat regeneradora d’Espanya
des de Catalunya. És un dels temes que apareixen a la manifestació proteccionista
organitzada pel FPE el 1881. Així, per exemple, Eugenio R. Jara, un dels propagandistes del
FPE, parla de la reacció contra la decadència espanyola iniciada a Catalunya:

El catalanismo que yo conozco (...) es el principio de una reacción patriótica; de una reacción del, en
fuerza de tantos embates decaído, espíritu nacional. Es la antítesis del cosmopolitismo; es el culto a lo
español, enfrente de ese innoble paganismo a lo extranjero (Aplausos); es la tendencia a que renazca lo que
los libre-cambistas de todas clases y especies han desnaturalizado, tras de tanto cambiarlo. En el orden
político, mejor dicho, civil es el apego a su derecho, que si quieren perfeccionar, no consienten que se
afrancese; en el orden literario, el renacimiento de sus cántigas, muy superiores a ciertas producciones
extrañas, molde y pauta para los escritores libre-cambistas que todavía no han dado de sí nada que se
parezca a la Atlántida; en el orden económico, la protesta que se os leerá de que Cataluña no ambiciona una
ley, una concesión, una ventaja que no desee y pida para las demás provincias hermanas216.

I Valentí Almirall, ànima del CC, convidat pel FPE a intervenir a l’acte (recordem que el
FPE i el CC compartien local i que directius del primer participaran també a conferències del
segon), resumeix en la seva intervenció alguns dels aspectes vistos fins aquí:

                                                     
  214. Centro Industrial de Cataluña, núm. 6 (de 1885), p.123.
  215. El Eco de la Producción, núm. 53, 16-10-1882, p.308.
  216. FPE: Gran manifestación ..., p.33. Intervenció al Circ Eqüestre.
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Os he dicho que la causa de la protección no era una causa catalana pero que Cataluña es el porta
estandarte de ella porque lo hemos visto bien claro; si los soñadores que hoy quieren acabarnos de aplastar
han logrado que España figurara en el último lugar entre los pueblos civilizados, por fortuna Cataluña no figura
en este lugar como las provincias que duermen en el centro de España, y debe por lo mismo hacerlas
despertar, y llevar el estandarte de la causa que puede salvarnos, y como ha sido otras veces la regeneradora
de España. Por eso aún cuando no sea causa catalana, su cabeza reside en Cataluña. Y sino mirad lo que
sucede: ¿Dónde tenemos nuestras reuniones? ¿Dónde damos el tono? En Barcelona. ¿Dónde tienen
nuestros adversarios sus reuniones? ¿Dónde dan el tono las provincias centrales? En Madrid217.

Aquesta idea de contraposició entre les províncies del centre i Catalunya, agafa a la
revista Centro Industrial de Cataluña un to encara més dur:

La cuestión, pues, está hoy, entre los españoles que producen por medio del trabajo, y los explotadores
que desde Madrid, no tan sólo monopolizan todos los intereses patrios, sino que llegan al insulto y al
desprecio. Cataluña es verdaderamente española, Cataluña y sus hijos sienten un cariño entrañable a la
madre patria; pero Cataluña ve con dolor que la cabeza está enferma, y cuando la cabeza está mala los
demás miembros no funcionan con debida regularidad. Los catalanes dan la voz de alerta a sus hermanos de
las demás regiones, y les dicen que deben emanciparse de los politicastros madrileños, del santonismo, del
cunerismo y de los caciques, y luego, cuando los parlamentos sean la verdadera representación del país,
entonces podrá realizarse la descentralización tan deseada, y enterrar para siempre el Madrid del expedienteo
y del continuo monopolio.

Nada de separatismo; pero tampoco nada de humillaciones218.

Notem que a molts textos i intervencions en actes públics, apareix ja clarament el terme
catalanisme. En un article del Fomento de la Producción Nacional es fa una tímida
reivindicació d’aquest terme, així com del terme provincialisme. Aquesta publicació, en un
article titulat “¿Provincialismo ... Catalanismo?”, polemitza amb La Época de Madrid, que
havia qualificat amb aquests termes les demandes proteccionistes; després de justificar el
dret de cada regió a defensar els seus interessos i d’afirmar que sempre s’ha demanat
protecció per a totes les províncies, es conclou l’article amb una reivindicació matisada
d’ambdós termes: Y si en esto consiste todo nuestro “provincialismo” o “catalanismo”, nos
declaramos culpables, y aún impenitentes, con tanto entusiasmo como orgullo, porque
creemos estar en lo justo y lo conveniente y ser tan buenos españoles como el que más 

219.

L’autor que més clarament fa el pas del proteccionisme al catalanisme és Pere Estasén,
amb els seus importants treballs El problema de las Nacionalidades (1882) i, sobretot,
Regionalisme econòmic (1887), ja fora del període aquí analitzat220.

3.3.1.3. Diferències entre corporacions.

Hem vist dins de l’apartat dedicat a les corporacions industrials barcelonines, les
diferències existents entre elles des del punt de vista del tipus de socis, de la seva evolució
organitzativa i de les postures divergents en campanyes concretes. Aquestes diferències
dibuixaven dos sectors més o menys delimitats: d’una banda el FPN d’abans de l’escissió i el
FPE resultant d’aquesta i, de l’altra, el FPN de després de l’escissió més l’IIC i el seu
continuador després de la fusió, l’IFTN. Aquestes diferències també tenen repercussió en la
vessant més ideològica de les corporacions industrials, de manera que la línia argumental

                                                     
  217. FPE: Gran manifestación ..., p. 116. Intervenció al Teatre del Buen Retiro.
  218. Centro Industrial de Cataluña, núm. 9 (de 1882), 1-6-1882, p.159; es tracta del mateix article “Cataluña independiente:
Cataluña española”.
  219. Fomento de la Producción Nacional, núm. 410, 11-5-1878, article signat per F. “¿Provincialismo ... Catalanismo?”
  220. Veure ESTASÉN, Pedro: El problema de las Nacionalidades, 1882; Regionalisme economic. Discurs sobre’ls fins del
Foment de la Riquesa de Catalunya fet de son president D. ... Versió catalana de D. Joaquim Casas y Carbó, 1887. Sobre el
pas cap el regionalisme econòmic a partir de la segona meitat dels anys vuitanta: ARTAL: Vers una política ..., p.279 i seg.; Pere
Estasén ...  especialment p.143 i seg. i p.156; Contingut econòmic ... , p.88 i seg.
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esbossada fins aquí, si bé és comuna a totes elles a grans trets, presenta també algunes
diferències, especialment en la insistència del primer sector en la seva concepció de
proteccionisme harmònic o de protecció per a tot i per a tots.

Aquestes diferències d’apreciació de les tesis proteccionistes, es presenten en forma de
períodes alts i baixos: davant de temes concrets, s’aguditzen més i creixen les crítiques
mútues, per passar després a períodes de franca sintonia entre corporacions. Entre els
períodes de contraposició, cal esmentar l’afer dels vapors filipins (1876), la reforma
aranzelària de 1877, la no entrada del FPE a la fusió de 1879, les gestions prèvies a la
restitució de la base 5ena de 1881-82 i la llei de primeres matèries de 1883. I entre els de
col·laboració, els treballs en defensa de la indústria llanera (1877-78) i l’organització de les
manifestacions proteccionistes de 1881.

A) El proteccionisme harmònic.

El FPE és la corporació que manté durant gairebé tot el període analitzat la postura d’un
proteccionisme harmònic (després de l’escissió de 1876, el FPN oscil·la més cap les tesis de
l’IFTN). Aquesta corporació plantejarà durant aquests anys una diferenciació entre els
proteccionistes, que queda molt ben resumida en unes frases de la seva revista: Los que
dicen serlo, y no lo son. Los que lo son, pero sólo para determinados ramos de producción.
Los que desean una protección general y armónica221. Entre els primers, es trobarien
personatges interessats en un moment donat a donar una imatge de proteccionisme (per
exemple, els candidats a diputats a Corts pels districtes electorals catalans més
industrialitzats), però que no es correspondria a la seva posterior actuació. Entre els segons,
hi hauria bona part de l’associacionisme econòmic espanyol, defensor d’un aranzel alt per al
seu sector, però sense interès per la resta de sectors o, fins i tot, defensor d’aranzels baixos
per a aquests, si això els beneficiés; hi hauria també una part del proteccionisme català,
representada per l’altre bloc de corporacions, defensores —segons aquesta
interpretació—de tots els sectors econòmics nacionals en teoria, però a la pràctica
excessivament inclinades cap els interessos de la gran empresa tèxtil. I entre els tercers, hi
hauria el proteccionisme harmònic, el màxim exponent del qual seria el propi FPE.

Aquest proteccionisme harmònic, de vegades també anomenat proteccionisme integral,
té els seus màxims teòrics en el Dr. Letamendi i en Bosch i Labrús, ambdós presidents del
FPE durant bona part de la seva trajectòria com a corporació222. El primer ja havia elaborat el
document programàtic del FPN, el 1869, que reelabora el 1876 per al FPE, i en el que
defineix la seva idea de proteccionisme solidari nou 

223. Del segon, que ja hem tingut ocasió
d’anar veient a les planes precedents, es podria sintetitzar els seus plantejaments en aquest
terreny amb una afirmació seva feta davant de la comissió especial aranzelària, el 1879:
defendemos un sistema completo y armónico que alcance por igual a todas las clases, a
todas las provincias, a todas las manifestaciones del trabajo224.

Com ja hem tingut ocasió de veure anteriorment, un dels eixos de l’actuació del FPE és la
recerca d’un consens programàtic amb altres corporacions econòmiques espanyoles, amb la

                                                     
  221. Fomento de la Producción Española, núm. 85, 23-2-1878, p.115.
  222. Sobre el proteccionisme harmònic o integral, veure ARDIT, M.; BALCELLS, A.; SALES, N.: Història dels Països Catalans.
De 1714 a 1975, 1980, p.348; SERRANO SANZ: El viraje ..., p.74-75.
  223. LETAMENDI: Discurso ..., p.15 i seg.
  224. BOSCH Y LABRÚS: Discurso ... información lanera, p.29; intervenció del dia 24-11-1879. Sobre el proteccionisme de
Bosch i Labrús, veure també ROCA GARCÍA: Escritores proteccionistas ..., p.220.
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idea de presentar un front comú proteccionista, en el que no s’exclouria cap sector de la
demanda de proteccionisme, fins i tot aquells en els que una rebaixa d’aranzels podria
afavorir una estratègia industrialista. Per això, el FPE no estalviarà crítiques a les altres
corporacions industrials davant de temes concrets, acusant-les de renunciar a un
plantejament global per atendre prioritàriament els interessos d’un sol sector.

B) El proteccionisme industrialista.

Pel que fa a les corporacions objecte de les crítiques del FPE, entraran en alguna ocasió
en polèmica amb aquest, a través dels seus òrgans de premsa, però la seva tendència serà
més aviat defugir una confrontació directa. De fet, es consideraran a elles mateixes també
defensores d’un sistema harmònic, que no entraria en contradicció en el terreny doctrinal
amb el defensat pel FPE. Així, per exemple, en el document elaborat pels representants de
l’IIC i del FPN davant la retirada del FPE del procés de fusió de 1879, s’insisteix en la idea de
no diferència de plantejaments: Es preciso proclamar muy alto que el motivo de la fusión no
era ni puede ser, para nosotros al menos, ninguna diferencia formal de principios; sino la
necesidad de hacer desaparecer pequeñas miserias personales, y evitar el dualismo
aparente que pudiera resultar en determinadas resoluciones, aunando todos los esfuerzos
para la consecución del bien común 

225.

No obstant els esforços d’aquest sector per oferir una imatge de defensa de tots els
sectors econòmics, en alguna ocasió es trobarà amb autèntiques dificultats per trobar un
equilibri entre la seva coherència doctrinal i la necessitat d’acceptar mesures concretes que
se n’aparten. El cas més clar d’aquestes dificultats, és el projecte de rebaixa de drets
aranzelaris a algunes mercaderies considerades com a primeres matèries de 1883. En
aquesta ocasió, l’IFTN es trobarà en la disjuntiva de mantenir un missatge coherent amb les
seves tesis proteccionistes o acceptar la rebaixa de drets a algunes primeres matèries
necessàries per a la indústria, que era una mesura realment beneficiosa per als interessos
industrials representats per ell. En una carta que el president de la corporació adreça a
Cánovas, aleshores cap de l’oposició, confessa la dualitat en què es troba l’Institut en aquells
moments:

El informe del Instituto, en lo que concierne a la cuestión actual, obedece a estas manifestaciones; y a
pesar de la actual situación arancelaria no puede menos de responder a la elevada idea de armonizar y
concertar todos los intereses. Ardua ha sido en este caso la misión del Instituto, luchando con el rigorismo de
las doctrinas proteccionistas o mejor con las diversas apreciaciones de que son objeto en tal difícil situación y
con las necesidades de la industria manufacturera.

Por estas razones, no se le ocultará a la penetración de V.E. que en el informe viene algún tanto
disminuida la aspiración resuelta de algunos industriales favorables a la rebaja de las primeras materias,
aspiración que hubiera aparecido enérgicamente pronunciada, si en vez de oír a la corporación que tengo la
honra de presidir, hubiesen informado directamente algunos fabricantes, bajo la presión de las circunstancias
en que les han colocado las inconsideradas rebajas sobre las manufacturas226.

Els equilibris de l’IFTN en aquest afer per no abandonar, si més no formalment, la seva
postura de proteccionisme per a tots els sectors econòmics, no li estalviarà rebre algunes
crítiques. Així, al següent acte organitzat per l’ARAA, Azcárate al·ludirà a la postura de l’IFTN
de no defensar obertament una rebaixa a les primeres matèries, tot i ser beneficiosa per als
seus interessos, però sense rebutjar-la tampoc, en aquests termes:

                                                     
  225. Dos palabras ..., (full volant).
  226. AFTN, IFTN, “Comunicaciones”, tom 3r, 30-8-1882/4-6-1883.
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(...) los proteccionistas se pasaron mucho tiempo pidiendo la protección para lo que les convenía, y pidiendo
libertad unas veces y guardando silencio cuando se trataba de primeras materias que ellos necesitaban.
(...) Al fin y al cabo cayeron en la cuenta de que obrando de ese modo se desautorizaban para pedir lo suyo y

se les ocurrió que siquiera por el bien parecer debían ser lógicos y consecuentes pidiendo a favor de los
demás. Si prospera el proyecto, dirían para sí, si sigue adelante, tendremos la ventaja que nos procurará a
pesar de nuestras exposiciones, y hemos quedado bien; y si no prospera, es verdad que perderemos uno por
este lado, pero como nos autorizamos para pedir protección para nuestros productos, ganamos dos o tres por
otro, resultando así que el procedimiento nos tiene cuenta227.

En el debat al Senat, Sagasta, aleshores president del Consell de ministres, al·ludeix a la
postura de l’IFTN com de defensa d’uns plantejaments de cara al públic i de gestió per sota
mà d’uns altres de diferents. En resposta al vescomte de Campo-Grande, afirma:

(...) le podría decir que esas exposiciones no son más que de los proteccionistas, de los que se llaman
proteccionistas, y que no queriendo faltar al principio proteccionista, porque faltando hoy para las primeras
materias sería sentar para ellos un precedente que les pudiera ser mañana peligroso, al mismo tiempo que
dirigen estas exposiciones al Senado, le dicen al oído al Gobierno: “da libertad a las primeras materias, si
quieres que nuestra industria pueda competir con la extranjera”. Pero ¿qué quiere el señor Vizconde de
Campo-Grande? ¿Quiere que cuando creen, quizá con error, que una grandísima protección es la que
sostiene a la industria, vengan a pedir que esa protección desaparezca porque a ellos les tiene cuenta? No;
porque eso sería dar un arma a los libre-cambistas para que la esgrimieran mañana contra ellos, y eso es lo
que no quieren228.

C) Postures davant les demandes d’altres sectors econòmics espanyols.

Com ja hem vist anteriorment, una de les principals línies de treball de les corporacions
industrials catalanes era mostrar una imatge de defensa de tots els sectors econòmics
nacionals. Això les durà a donar suport a demandes concretes, provinents d’alguns d’aquests
sectors, com ara la defensa que fa el FPN el 1877 dels sucrers porto-riquenys, per
exemple229. Ara bé, l’actuació dels altres sectors econòmics espanyols, posa a prova en més
d’una ocasió aquesta voluntat de proteccionisme harmònic. A la pràctica, bona part d’aquest
associacionisme d’altres zones realitzarà sols la defensa immediata del seu sector, sense
formular altres plantejaments que vagin més enllà, fins i tot si la seva demanda perjudicava
altres sectors. Això va creant lentament entre una part dels proteccionistes una sensació de
no reciprocitat en l’intent de consens entre sectors econòmics i, conseqüentment, la idea de
no sacrificar els interessos industrials a la dels altres sectors, si aquests no corresponien en
la mateixa mesura.

Aquest darrer aspecte va prenent cos en corporacions com l’IFTN, menys inclinada que el
FPE a donar prioritat al consens programàtic amb altres corporacions econòmiques
espanyoles, però també en l’ANCB. A la publicació del primer, trobem crítiques als ramaders
del sector de la llana, amb motiu de les seves demandes davant del projecte de reducció de
drets a les primeres matèries:

El primer paso de los odiados proteccionistas, en cuanto se tuvo conocimiento del anterior proyecto (ya lo
hemos dicho), fue telegrafiar desde Barcelona, suplicando al Gobierno que aplazara la discusión del mismo, a
fin de poder estudiarlo y exponer sus reclamaciones. Los ganaderos acudieron con una petición exclusivista,
como todas las suyas, porque para estos señores, fuera de la ganadería, y sobre todo, fuera de la lana en
bruto, no hay ningún interés nacional que merezca ser atendido230.

                                                     
  227. ARAA: Meeting ... 24-6-1883, p.46-47.
  228. DSS, legislatura de 1882-83, núm. 120, 4-6-1883, p.2336.
  229. Veure FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL: Exposición que el ... eleva al Excmo. Sr. Ministro de Ultramar para
que sean atendidas las justas reclamaciones de los habitantes de aquella Antilla, reformando la legislación actual acerca la
importación de azúcares en la Península, 5 de Diciembre de 1877 (full volant).
  230. El Eco de la Producción, núm. 62, 10-3-1883, article “Primeras materias”, p.125.
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L’ANCB, per la seva banda, censura l’actitud dels arrossers valencians, hostils a les
demandes dels industrials catalans, però gairebé prohibicionistes davant dels projectes
d’admissions temporals d’arrossos de l’Índia destinats a la reelaboració i reexportació: La
discusión y votación del Modus vivendi con Inglaterra, ha demostrado que los diputados de
las demás provincias de España son proteccionistas relativos, lo que por desgracia significa,
que si, por ejemplo, los valencianos votan constantemente contra los intereses
manufactureros de Cataluña, en cambio cuando se trata de sus arroces, no admiten siquiera,
lo que forma parte del mismo sistema proteccionista o sea las admisiones temporales231.

Dos anys més tard, i en el context del modus vivendi amb Gran Bretanya, l’ANCB dóna un
següent pas i planteja la necessitat de no admetre mesures proteccionistes per als sectors
en què una rebaixa aranzelària beneficiaria els interessos industrials, ja que aquests s’havien
quedat sols en la seva oposició l’esmentat acord comercial. Llegim a la seva revista:

El aislamiento en que los representantes de otras provincias han dejado a Cataluña, debe hacer meditar
seriamente. Por de pronto debemos oponernos resueltamente a todo recargo en el derecho que a su
introducción pagan hoy los trigos y demás cereales. Sería torpe e injusto que al día siguiente o poco menos
en que se ponga en vigor el Modus vivendi, que significa un sacrificio para la industria manufacturera, se
irroguen nuevos perjuicios a ésta y al comercio y navegación, subiendo los derechos a las substancias
alimenticias y de primera necesidad232.

El sector del FPE, no obstant l’aïllament en el que sovint el deixen les corporacions
d’altres zones amb les que té una relació estable, manté inalterable durant aquests anys la
seva postura de proteccionisme harmònic.

3.3.2. Visió del sistema polític.

A les cites textuals de les planes precedents, hem pogut veure com, al costat del discurs
proteccionista, anava apareixent també tota una visió del sistema polític espanyol. Tenint en
compte que els estatuts de la majoria de corporacions econòmiques especificaven
terminantment que aquestes no podien ocupar-se d’afers polítics, les crítiques més de caire
polític que sorgeixen des de les seves files, cal veure-les amb algunes matisacions. La
primera seria que mai es valora les diferents opcions polítiques existents per la seva visió
dels temes estrictament polítics (forma de govern, Constitució i legislació fonamental,
inclinació a la dreta o a l’esquerra), sinó per la seva actuació concreta en política econòmica
i, molt especialment, en matèria aranzelària. I la segona, que la crítica més de caire polític
que es fa des de les corporacions, no es refereix a l’actuació d’un govern concret en el poder,
sinó al propi sistema en el seu conjunt.

Junt amb el proteccionisme, aquesta visió del sistema polític completa el cos doctrinal
generat des de les corporacions durant aquests anys.

3.3.2.1. Visió dels vicis del sistema polític espanyol.

Dels temes que han anat apareixent fins aquí barrejats amb el discurs proteccionista,
alguns d’ells, com la corrupció en l’administració, l’empleomania i els vicis del sistema

                                                     
  231. Revista de la Asociación de Navieros y Consignatarios de Barcelona, núm. d’abril de 1885, article d’E. de M. (Josep Elías
de Molins) “Las admisiones temporales. Arroces de la India”, p.75-76. Veure també ELÍAS DE MOLINS, José: Las admisiones
temporales. Importación de arroces de la India y Filipinas, 1883, p.46.
  232. Revista de la Asociación de Navieros y Consignatarios de Barcelona, núm. d’abril de 1885, p.66.
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representatiu, mereixeran un tractament més detingut per part dels ideòlegs de les
corporacions.

El tema de la corrupció exercida des de l’administració, s’analitza en la seva relació amb
la política econòmica. Des de les corporacions es parla d’aquest fenomen com un veritable
fre al desenvolupament de les forces productives, en el sentit de desviament d’esforços i
recursos, demanant un sanejament a fons del sistema administratiu. Pot ser interessant
veure la visió que ens en dóna el Fomento de la Producción Nacional en el context de la
formació del nou Govern Martínez Campos, el 1879. Per a aquesta publicació, el nou Govern
hauria d’abordar a fons el tema: Importa, pues, adoptar una política económica
diametralmente opuesta a la deficiente y anti-española que se viene siguiendo. Mas para
lograrlo, es preciso empuñar con decisión el instrumento quirúrgico, para con su auxilio
arrancar sin demora hasta la raíz de las mil corrupciones y corruptelas que agravan nuestros
males y emponzoñan el espíritu nacional, con escándalo y desaliento de todo hombre de
bien 

233.

El tema de l’empleomania apareix també sovint. Amb aquest terme, es designava el
sistema d’ocupació de llocs de treball en l’administració pública per la intervenció d’un cap
polític, que tramitava les demandes de col·locació dels seus subordinats, assegurant-se a
canvi el seu suport incondicional (en la mesura que llur continuïtat laboral depenia del
manteniment de la protecció del cap) i, molt sovint també, tenint així els seus peons
distribuïts en llocs del seu interès dins de l’engranatge administratiu. El canvi de govern,
però, significava la destitució col·lectiva de la gran majoria d’aquest personal i la seva
substitució per altre afí a la nova situació. Apareixia així la figura del cessant, aspirant a un
nou destí.

Des de les corporacions, es valora aquest fenomen com a indicatiu de l’escàs
desenvolupament econòmic espanyol. A un article del Fomento de la Producción Española,
titulat precisament “La Empleomanía”, s’insisteix en aquesta interpretació. Es creu que en
d’altres països, on la producció es troba més desenvolupada, el personal amb un grau
d’instrucció mitjana que recerca feina, té més fàcil l’accés a un lloc de treball. En el cas
espanyol, en canvi, les sortides que té són el comerç o l’administració; el primer ja cobriria
les seves necessitats amb els propis fills dels comerciants, pel que l’aspirant hauria de cercar
feina en l’administració. La seva demanda encaixaria amb les necessitats de l’inestable
sistema polític espanyol:

Las incesantes vicisitudes de la política, los cambios de gobierno y los compromisos de los gobernantes,
ganosos además de hacerse amigos, permiten que con frecuencia se conteste al llamamiento, así como dan
ocasión de dejar cesantes a muchísimos, que sólo han tenido tiempo de aprender que se puede ser empleado
trabajando poco y entendiendo menos, siempre que se tenga en las altas esferas un buen padrino. Y gracias
si no ha hecho observaciones peores que le hagan tomar la resolución de aprovecharse si otra vez puede
obtener una credencial.

Los cesantes no piensan más que en recuperar el destino perdido, y unidos a los nuevos aspirantes que
lanzan a las antesalas anualmente las aulas y el desecho de los dependientes de todas clases, forman una
cohorte respetable, que con sus murmuraciones, intrigas y disposiciones a ayudar a cualquier partido cuya
subida al poder les ofrezca esperanzas de colocación, contribuyen, mucho más de lo que a primera vista
parece, a la intranquilidad normal de que el país disfruta234.

                                                     
  233. Fomento de la Producción Nacional, núm. 454, 15-3-1879, article “El nuevo gabinete ante el país productor”, p.160.
  234. Fomento de la Producción Española, núm. 2, 22-7-1876, article “La Empleomanía”, p.60.
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Notem, a la darrera part de la cita, com es valora el contingent de cessants com un factor
d’inestabilitat política afegida. En la mateixa línia s’expressa Bosch i Labrús, en la seva
intervenció en la manifestació proteccionista del FPE:

Señores, cuando el mejor título de aptitud para obtener un destino es el de ser partidario; cuando no se
requieren otros estudios que ser hombre político para ocupar los más altos puestos; cuando son muchos
miles los que conspiran contra el Gobierno existente, cualquiera que sea, para conquistar un empleo;
mientras sean en gran número los que tengan necesidad de acudir a los centros oficiales para procurarse los
medios de atender a las necesidades de la vida, no será posible señores, esto que llaman turno pacífico de
los partidos; todo lo más será posible una revolución pacífica, como lo viene a ser cada cambio de Gobierno,
por la perturbación que lleva a la administración pública235.

La conseqüència d’aquest sistema, seria la manca d’un cos professional i estable de
funcionaris públics, aspecte que es valora novament en la seva relació amb el
desenvolupament de les forces productives.

Pel que fa als vicis del sistema representatiu, l’aspecte en el que més s’insistirà és en el
fenomen del cunerisme, tema que veurem una mica més endavant. Hi ha també una crítica
al falsejament del sufragi, que no apareix formulada d’una manera tan explícita com altres
temes, però que va apareixent en algunes ocasions. Així, al mateix acte del FPE, Eugenio R.
Jara, un dels propagandistes del FPE, hi al·ludeix en els següents termes: Yo no soy de los
que fían gran cosa de las elecciones, pues sabida es la legalidad y sinceridad con que aquí
se practica el régimen representativo, en lo que tienen de más fundamental 236.

3.3.2.2. Visió de la postura dels partits dinàstics en matèria aranzelària.

Val la pena aturar-se a reseguir el procés que va dels inicis de la Restauració fins
l’aprovació del modus vivendi amb Gran Bretanya, des del punt de vista de quina visió estan
tenint en cada moment les corporacions industrials de l’acció dels diversos governs en
matèria aranzelària i també de la postura dels partits dinàstics a l’oposició.

La formació del primer Govern de la Restauració, presidit per Cánovas, és vista amb
precaució des del món de les corporacions industrials catalanes: es creu que potser no
seguirà el camí iniciat amb l’aranzel Figuerola de 1869, però que tampoc no encetarà un
procés de reforma aranzelària decididament proteccionista, com seria el seu desig. Les
primeres disposicions d’aquest Govern en matèria aranzelària —suspensió de la base 5ena
el 1875 i tractat de comerç amb Bèlgica del mateix any— confirmen les seves suposicions.

La valoració que es farà de la suspensió de la base 5ena és d’acceptació, en el sentit que
atura el procés de rebaixes aranzelàries iniciat el 1869, però que, al capdavall, la resolució
definitiva d’un afer tan important queda ajornada, no pas solucionada. El seu desig, hauria
estat la derogació definitiva, com a remei a mesures en sentit contrari de futurs governs.
Aquesta idea apareix clarament a un article de fons del Fomento de la Producción Nacional:
El aplauso que tributamos al señor Ministro de Hacienda es sincero y celebramos la
continuación del status quo arancelario, por más que disten mucho de responder a las
necesidades del país los aranceles vigentes 

237.

Pel que fa al tractat de comerç amb Bèlgica, se l’admet com a mal menor, donades les
circumstàncies (vistes al capítol de política aranzelària), però amb el desig de deslliurar

                                                     
  235. FPE: Gran manifestación ..., intervenció al Circ Eqüestre, p.52.
  236. FPE: Gran manifestación ..., intervenció al Circ Eqüestre, p.42.
  237. Fomento de la Producción Nacional, núm. 259, 26-6-1875, article “Debía hacerse”, p.456.
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l’aranzel espanyol de compromisos internacionals i poder recuperar la independència
aranzelària.

Aquesta visió d’una relativa acceptació matisada de la política aranzelària del Govern
conservador, pateix una forta inflexió amb ocasió de la reforma aranzelària de 1877 i,
especialment, amb les classificacions i valoracions dels teixits de llana que serveixen de
base per a les alteracions en aquestes partides, d’una banda, i amb l’establiment del sistema
de doble columna, clarament orientat cap a la recerca d’acords comercials, de l’altra. A un full
volant editat per l’IIC amb aquest motiu, podem llegir la següent valoració:

La perspectiva que tales procedimientos ofrecen; la seguridad de que, en un plazo no muy largo, el
Arancel de 1869 quedará completamente destruido por obra de la ley que le dió forma; los efectos, que ya se
tocan, de la rectificación de ese mismo Arancel, y el empeño temerario de basar en él compromisos
internacionales, motivos son harto poderosos para causar profunda alarma en el ánimo de cuantos en la
industria tienen, por desgracia, comprometida su fortuna238.

Aquesta visió es va consolidant als mesos següents, en el context de la crisi econòmica
de principis de 1878, destacant la idea de no representar el Govern les necessitats dels
interessos industrials i la crítica a les seves vacil·lacions en política aranzelària. Així, per
exemple, llegim al Fomento de la Producción Nacional:

(...) una indefinible política económica que sin querer ser paladinamente librecambista, tampoco sabe ser
eficazmente protectora; de una política económica veleidosa y acomodaticia, que propende a valoraciones
inexactas, a reformas parciales en los Aranceles, a tratos y convenios de muy dudosa utilidad y en algunos
puntos directamente perjudiciales; a una política económica, en fin, en cuya adopción y planteamiento no se
otorga jamás la intervención que de justicia se debe a los más directamente interesados239.

Aquesta visió que tenen les corporacions industrials catalanes de l’actuació dels governs
conservadors en política aranzelària, és perfectament observada per aquests. Així, el gener
de 1881, quan queden pocs dies per què Cánovas doni el relleu a Sagasta, el primer ens
dóna una visió de com se sent analitzat des de les corporacions catalanes. Adreçant-se a
Víctor Balaguer, que havia fet una gira de propaganda pels territoris de l’antiga Corona
d’Aragó, essent obsequiat amb banquets polítics, afirma en al·lusió a Catalunya:

Bien sé, bien conozco que las provincias que el señor Balaguer ha recorrido, o parte de ellas a lo menos,
con cierta ingratitud respecto de un Gobierno que ha tenido valor de suspender las consecuencias de las
reformas arancelarias hechas en tiempo en que mandaban los amigos de S.S., no estaban bastante
satisfechos de la protección que este Gobierno dispensa al trabajo nacional. ¿Es que el partido de S.S. les
dispensará una mayor protección? Esto es lo que S.S. debió haber dicho allí, para saber si la opinión de
aquellas provincias estaba con S.S. y era tan contraria al Gobierno como S.S. pretende. Dijera S.S. en esos
banquetes, dijera que su creencia y la de los partidos liberales españoles era volver a poner en vigor la
reforma de los aranceles que nosotros hemos suspendido; dijera esto S.S. y hubiera comido solo en una
mesa de 300 cubiertos240.

Efectivament, a la propaganda generada des de les corporacions industrials, no hi ha
pràcticament al·lusions al PC, després PLF i PL, ja que se’l considera hereu directe de la
política aranzelària encetada el 1869, tant per l’aranzel d’aquest any com pels acords
comercials de l’any següent, signats pel cap del partit, Práxedes Mateo Sagasta, aleshores
com a ministre d’Estat, acords que tenien la particularitat de deixar l’aranzel espanyol lligat,
com hem pogut veure al capítol corresponent. En aquest sentit, es creu que el seu accés al

                                                     
  238. IIC: Exposición ..., 9 de Agosto de 1877 (full volant).
  239. Fomento de la Producción Nacional, núm. 402, 16-3-1878, article de “F:” “La crisis económica de Cataluña”, p.152.
  240. DSC, legislatura de 1880-81, 18-1-1881, núm. 12, p.212-213, debat de contestació al discurs de la Corona.
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poder, lluny de significar un canvi en l’orientació dels conservadors, sols significaria una
accentuació de la tendència a rebaixar l’aranzel.

Quan, el febrer de 1881, el partit de Sagasta forma nou Govern, hi ha un clar temor entre
les corporacions industrials, ja que es preveu un fort gir lliurecanvista en política aranzelària,
atenent els antecedents d’alguns ministres. La restitució de la base 5ena i els nous acords
comercials, entre ells el tan temut amb Gran Bretanya, apareixen com a possibles mesures
immediates. Aquest temor genera una mobilització de grans dimensions per part de les
corporacions, que veurem amb més deteniment una mica més endavant. El canvi de govern
és analitzat des de les planes del Fomento de la Producción Española: Reemplaza la
situación actual a la que presidía el Sr. Cánovas, y lejos de que intente poner correctivo a los
errores en que éste incurrió, anuncia propósitos poco favorables y da motivos para hacer
creer que la única medida útil adoptada por el Sr. Cánovas, o sea la suspensión de la Base
5ª, dejará de existir presentando el Ministro a la aprobación de las Cortes el proyecto de
aplicación inmediata de la rebaja gradual 241.

El tractat de comerç amb França de 1882 i la restitució de la base 5ena del mateix any,
seguides de la llei primeres matèries de 1883, confirmen els temors de les corporacions
catalanes de marxa progressiva cap a rebaixes importants de l’aranzel. Si el 1878 es
criticava la postura del Govern conservador per considerar que no representava els
interessos industrials, ara aquesta impressió apareix multiplicada, amb la diferència que si en
aquella ocasió se censurava les vacil·lacions dels conservadors, amb els liberals aquestes
vacil·lacions no existirien, ja que es considera que marxen decididament cap el lliurecanvi.

Des de la premsa de les corporacions, se censura també la gran influència que exerceixen
els lliurecanvistes de l’ARAA en el Govern liberal. Llegim al respecte al Fomento de la
Producción Española:

Desde luego vimos llamados a ocupar puestos importantísimos en la Administración y en las comisiones
más arduas y delicadas a los activos propagandistas de la “Asociación para la Reforma de los Aranceles de
Aduanas”, quienes no habían dejado desde los primeros momentos de ir peregrinando por las antesalas de
los ministerios tras de una influencia y un valimiento, contra el que tanto mal dijeron antes en sus meetings,
recordando a los nuevos ministros amistades, antecedentes y compromisos, y dando prueba, una vez más,
de la sinrazón con que hemos convenido en apellidarles teóricos, mientras los representantes de la industria
lanera luchaban estéril aunque denonadamente en el seno de la Comisión de la Junta de Aranceles y
Valoraciones242.

Dins del període liberal, hi ha un episodi que accentua el sentit de frustració de les
corporacions industrials. Aquestes havien demanat al bisbe de Barcelona, José María
Urquinaona, que ocupés el seu escó corporatiu al Senat per oposar-se al tractat de comerç
amb França. Urquinaona havia acceptat i, en la confrontació amb Sagasta, havia aconseguit
d’aquest unes declaracions que semblaven indicar que no es tiraria endavant amb el projecte
de restitució de la base 5ena. Finalment, però, el projecte es presenta a les Corts,
acompanyat d’un intent de transacció concretat en el vot particular dels diputats Torres i
Rodrigáñez, que tenia el suport del Govern. La presentació del projecte desfà les previsions
de les corporacions, que comptaven amb un ajornament del tema. En telegrama de l’IFTN a
Sagasta, llegim: El Instituto de Fomento no puede asentir a lo propuesto en el voto particular
del Sr. Torres. Desviándose dicho voto de las promesas de V.E., esta corporación debe

                                                     
  241. Fomento de la Producción Española, núm. 248, 9-4-1881, article “Reunión del Teatro Principal”, p.168-169. Veure també
IFTN: A las clases productoras y contribuyentes de España, 7 de Marzo de 1881 (full volant).
  242. Fomento de la Producción Española, núm. 296, 11-3-1882, “Memoria presentada por la Junta Directiva del Fomento de la
Producción Española a la aprobación de la Junta general ordinaria celebrada el día 5 de Marzo de 1882”, p.156.
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reclamar la derogación de la base 5ª y el estudio inmediato de las reformas arancelarias que
los intereses generales del país exigen 

243.

La formació d’un Govern de la ILD, l’octubre de 1883, accentua el sentit crític de les
corporacions fins graus extrems: si el 1881 hi havia el temor davant d’un presumible gir
lliurecanvista de la política aranzelària del Govern liberal, ara hi ha la certesa absoluta de
l’increment d’aquesta orientació; si el 1881 existia la impressió que els lliurecanvistes de
l’ARAA estaven influint excessivament dins del Govern, ara són alguns d’ells els que estan
exercint directament un càrrec ministerial. Llegim al Fomento de la Producción Española:

Días de intranquilidad y zozobra grande fueron para los productores españoles los que precedieron a la
solución última de la laboriosa y oscura crisis política cuyo desenlace ha sido con tanta alarma recibido en
todos los centros del trabajo y de la actividad nacional, y ahora que conocemos ya el criterio decididamente
extranjerista o libre-cambista, que en nuestro país significa lo mismo, del nuevo Gabinete, los vagos
presentimientos y temores fundados de los primeros momentos convirtiéronse ya en tristes
desfallecimientos244.

Una de les primeres actuacions del ministre d’Estat, Servando Ruíz Gómez, és la
signatura d’un protocol d’acord comercial amb Gran Bretanya, que de totes les mesures
possibles en política aranzelària, era de bon tros la més temuda per les corporacions
industrials en els darrers anys. En aquest punt, la crítica de les corporacions puja de to. El
Eco de la Producción es refereix a aquest Govern gairebé com a agent del Cobden-Club, al
servei dels interessos britànics: Ya los tenemos en campaña: en cuanto se efectuó el cambio
de Ministerio, pasando el Gobierno de España de derecha a izquierda, bastónos leer los
nombres de los nuevos ministros de Estado, Hacienda y Gobernación para comprender que
lo que había triunfado era la política de Inglaterra; y en efecto, no ha tardado mucho en verse
cómo se agita la sucursal del Cobden-Club en Madrid 

245. I el Fomento de la Producción
Española reitera des de les seves planes el caràcter de venut del Govern esquerrà:

La nación conoce ya de una manera indudable, que el Gabinete que hoy forma situación, siquiera sea
ésta interina y prestada, al manifestar tanta tenacidad y obcecación en su lucha contra el verdadero país que
trabaja y paga no persiste en sostener la destructora idea que le anima sólo por amor platónico al arte libre-
cambista y a la fanática exaltación anglófila, sino porque algún o algunos miembros del actual gobierno han
subido al poder con la exclusiva idea de satisfacer compromisos contraídos antes con los enemigos de
nuestra industria cuyas exigencias de entonces pagan con usura ahora con sus absurdas concesiones hechas
a costa del país246.

Aquesta publicació arriba a una crítica extrema del Govern de la ILD: Si es verdad que al
árbol se le conoce por sus frutos, bien impresos deben quedar en la memoria del país los
que nos está dando ese Manzanillo siniestro cuya sombra letal y venenosos frutos atosigan y
aniquilan los últimos restos de vitalidad que aún conservamos247.

Ara bé, si en el període de governs conservadors s’havia prestat poca atenció a l’actuació
de l’oposició liberal —en considerar que, situada al poder, faria una política aranzelària
encara pitjor— en canvi ara sí hi ha un creixent interès per la conducta que està tenint el PLC
a l’oposició. A l’apartat dedicat a la política aranzelària, hem tingut ocasió de veure les
declaracions proteccionistes de la plana major dels conservadors a les Corts amb ocasió del
tractat de comerç amb França, així com el discurs de Cánovas a l’AM, en el que lligava el

                                                     
  243. AFTN, IFTN, “comunicaciones” tom núm. 5, 17-11-1881/25-8-1882, sense data (ha de ser entre el 2 i el 6 de juny de
1882).
  244. Fomento de la Producción Española, núm. 343, 1-11-1883, article “El nuevo gobierno”, p.324.
  245. El Eco de la Producción, núm. 76, 1-11-1883, sòlt “Los conspiradores”, p.470.
  246. Fomento de la Producción Española, núm. 348, 15-1-1884, article “La tratadomanía III”, p.402.
  247. Fomento de la Producción Española, núm. 348, 15-1-1884, article “El trágala ministerial”, p.406.
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concepte de nació amb la necessitat d’una política aranzelària proteccionista. Aquest
posicionament és aplaudit des del món de les corporacions econòmiques catalanes, que
creuran que la seva llarga campanya en defensa d’un aranzel protector ha tingut per fi ressò
en una de les grans formacions dinàstiques. Durant gairebé tres anys, des del debat al
Congrés del tractat de comerç amb França, l’abril de 1882, fins la presentació a la mateixa
cambra del modus vivendi amb Gran Bretanya, el febrer de 1885, veuran en el PLC la gran
alternativa dinàstica a la política lliurecanvista de liberals i esquerrans.

La Junta Directiva de l’IFTN, en la memòria anual que adreça a la Junta General de socis,
es mostra convençuda que els treballs de propaganda dels proteccionistes han aconseguit
convèncer els conservadors, afavorint el seu gir proteccionista: (...) el INSTITUTO mandó a
Madrid sus comisionados que, durante tres meses trabajaron de modo incansable,
contribuyendo en gran manera con sus esfuerzos a la aceptación decidida del
proteccionismo, como principio de gobierno, por una de las escuelas políticas militantes248.
L’Institut, portat del seu entusiasme per les declaracions de Cánovas al Congrés, en les que
assegurava que el PLC era proteccionista, decideix fer-lo soci de mèrit. En una carta que li
adreça la directiva amb aquest motiu, podem mesurar l’efecte causat per aquesta declaració
per al món de les corporacions:

El discurso y la rectificación pronunciados por V.E. en el seno del Congreso de los Sres. Diputados [en la
sesión] celebrada el día 29 del corriente contra el funesto tratado de comercio con Francia no ha podido
menos que ser admirado por las Juntas Directiva y Consultiva de este Instituto de Fomento. La exposición de
la doctrina proteccionista que allí se hace, los argumentos contra la doctrina librecambista, son dignos del alto
nombre que V.E. goza en el mundo científico y en el literario; pero lo que más vivamente ha interesado a las
Juntas de este Instituto, son las paladinas manifestaciones proteccionistas contenidas en aquel discurso, no
sólo en nombre propio sino en el del partido del que V.E. es jefe y el que, desde hoy, tiene el lema de la
protección al trabajo nacional escrito en su bandera249.

A l’epistolari de Manel Duran i Bas trobem una altra mostra de l’efecte favorable
d’aquesta declaració entre el món de les corporacions catalanes. En carta de Josep Sert a
Duran, li explica que tant ell com Josep Ferrer i Vidal, ambdós directius de les corporacions
industrials i senador el segon en aquells moments (Sert serà diputat a les següents Corts),
havien insistit a Cánovas per què es pronunciés en aquest sentit. Sert confessa: pero es la
verdad que no confiaba que hiciese tanto. I afegeix aquesta significativa valoració: Es todavía
al Sr. Cánovas a quien debe agradecer si aquí se han calmado algo los ánimos puesto que
después de su discurso ha vuelto a renacer la esperanza250.

Si la intervenció de Cánovas al Congrés produeix satisfacció entre les corporacions
catalanes, el seu discurs a l’AM, molt elaborat des d’un punt de vista doctrinal, reafirma
aquest sentiment i la convicció que els interessos industrials tenen per fi un defensor
important en la vida política espanyola. El Fomento de la Producción Nacional, que
reprodueix a les seves planes el discurs, el defineix com d’un criterio de un proteccionismo
altamente nacional 251. Per la seva banda, la Junta Directiva de l’IFTN, en una carta de
felicitació a Cánovas, en fa una valoració entusiasta:

                                                     
  248. El Eco de la Producción, núm. 83, 10-3-1884, “Junta general ordinaria de Socios del INSTITUTO DE FOMENTO DEL
TRABAJO NACIONAL, celebrada el día 24 de Febrero 1884”, p.86.
  249. AFTN, IFTN, “Comunicaciones”, tom núm. 5, 17-11-1881/25-8-1882. Carta de la Junta Directiva a Cánovas datada el 27-
4-1882.
  250. RIQUER: Epistolari ..., p.297 i 298.
  251. Fomento de la Producción Española, núm. 322, 15-11-1882, article “Discurso del Sr. Cánovas del Castillo leído en el
Ateneo de Madrid”, p.74.
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Conceptúe V.E. el efecto que en nosotros ha de haber producido su oportuno y nunca bien ponderado
discurso, cuando precisamente en él hemos hallado nuestra fórmula, nuestro programa, de mil maneras
definido y explicado hasta el presente pero que nunca halló expresión más exacta y bien definida que en el
discurso de V.E. Precisamente si el Instituto de Fomento defiende la idea proteccionista, es porque entiende
que la idea proteccionista es la idea esencialmente patriótica (...)252.

Si l’IFTN havia nomenat Cánovas soci de mèrit amb motiu de la seva oposició al tractat
de comerç amb França, el FPE també el distingeix amb aquest nomenament, amb motiu de
la seva actuació en els preliminars de la llei de rebaixa de drets a les primeres matèries. A la
sessió de la Junta Directiva del FPE en què s’aprova el nomenament es fa la següent
valoració del paper que està tenint per a la causa proteccionista: se acordó por unanimidad
nombrar socio de mérito del Fomento al Excmo. Sr. D. Antonio Cánovas del Castillo, por los
elevados y grandes servicios que está prestando a la causa de la producción253.

La reflexió que es fan els homes de les corporacions per a ells mateixos durant aquests
tres anys, és que si ara han de patir els efectes d’una política econòmica desfavorable,
l’accés al poder del PLC significarà no sols l’aturada d’aquesta tendència, sinó també el tan
desitjat rearmament aranzelari. Per això, quan la crisi de la ILD dóna pas a un nou Govern
conservador, aquest serà rebut amb satisfacció des de les corporacions catalanes. El FPE
envia a Cánovas un telegrama de felicitació, en el que llegim: Fomento Producción Española
felicita calurosamente V.E. por patriótica solución crisis y nombramiento Presidencia Consejo
donde será salvaguarda intereses país, comprometidos por funesta gestión económica
anterior Gabinete254. I a la revista de l’associació, se’n fa la següent valoració: (...) no se
olvide que en los principios que informan el dogma conservador, figura el de la protección a
todos los intereses vitales del país; no se olvide que don Antonio Cánovas del Castillo, en
distintas ocasiones ha manifestado su criterio proteccionista; que él mismo en recientes
discursos, ha definido como nadie puede hacerlo mejor, el concepto de patria y nación255.

Tot i que veurem aquesta qüestió amb més deteniment a l’apartat dedicat als partits
polítics a Catalunya (dins del capítol cinquè), cal deixar anotat ja aquí que la creació del
Círculo Conservador-Liberal de Barcelona (CCLB) i, especialment, l’entrada en ell de bona
part dels més caracteritzats directius de les corporacions econòmiques catalanes, cal situar-
la en aquest context de confiança envers els conservadors, als que es considera en aquests
moments com la força política espanyola que assumeix per fi de manera clara el compromís
d’impulsar una política aranzelària proteccionista.

Aquesta confiança en una solució proteccionista, però, s’esvaeix de manera fulminant
quan el Govern conservador, després d’un any de negociacions, accepta signar un modus
vivendi amb Gran Bretanya, continuador del protocol signat pel Govern de la ILD. Aquest
acte, constitueix un veritable daltabaix per al món de les corporacions econòmiques
catalanes, ja que el fet mateix de patir els efectes d’una política aranzelària desfavorable als
seus interessos per part dels governs liberals i esquerrans, havia accentuat la seva confiança
en la postura adoptada pels conservadors, com a darrer refugi dins del sistema de partits
dinàstics per a la solució de les seves necessitats.

                                                     
  252. AFTN, IFTN, “Comunicaciones” tom 3, 30-8-1882/4-6-1883, carta de Manel Feliu i Coma, president de l’IFTN, a Cánovas,
datada el 18-11-1882.
  253. AFTN, FPE, “Actas” 4-9-1878/9-7-1884, sessió de la Junta Directiva de 2-3-1883.
  254. AFTN, FPE, “Actas”, 4-9-1878/9-7-1884, sessió de la Junta Directiva de 23-1-1884; telegrama sense data (ha de ser del
dia 19 o 20 de gener de 1884).
  255. Fomento de la Producción Española, núm. 358, 15-6-1884, article “Algo es algo”, p.565.
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Curiosament, durant el debat parlamentari tractat de comerç amb França, un ministerial
havia esbossat, com si fos una predicció, quina seria la situació futura dels interessos
industrials catalans respecte els partits dinàstics. Joaquín López Puigcerver, liberal fusionista
i membre de la comissió parlamentària, rebat el conservador Romero Robledo —que havia
assegurat que els catalans ja no podrien militar en el PLF per haver fet el tractat de comerç
amb França— assegurant que tampoc no podrien militar en el conservador, per haver
intentat fer un tractat amb Gran Bretanya: si los catalanes no podrían ser fusionistas porque
los fusionistas han hecho un tratado con Francia, yo le digo a S.S. que los catalanes
tampoco podrían ser conservadores, porque los conservadores han querido celebrar un
tratado con Inglaterra dando rebajas en todo el arancel a cambio sólo de rebajas para los
vinos256.

Les crítiques adreçades des de les corporacions al Govern conservador pel que es
considera greu inconseqüència amb els principis defensats a l’oposició, agafa tons
extremadament durs. A l’exposició que el FPE adreça a les Corts per oposar-se al modus
vivendi, per exemple, aquesta corporació s’entreté a rebatre l’acord comercial amb cites
textuals extretes d’intervencions dels conservadors als anys anteriors, entre les que podem
destacar una cita de Cánovas al seu tan aplaudit discurs de l’AM: no es la competencia
estímulo que avive el propio valor, sino segura ruina cuando se establece entre naciones,
como entre individuos, grandemente desiguales en fuerzas materiales y aún en las morales e
intelectuales257.

Però on trobem una explicació més detallada de tot el procés de desencís experimentat
per les corporacions per la conducta dels conservadors, és en la memòria anyal que la Junta
Directiva del FPE adreça a la Junta General de socis de l’entitat. En ella s’al·ludeix primer al
pas, que es considera funest, de la ILD pel poder: Acababa de ocurrir a la sazón un cambio
profundo en la organización política del país; el partido izquierdista cuyo paso brevísimo por
el poder, se había señalado con huellas indelebles de imprevisión y de imprudencia a causa
de las tendencias económicas radicales y disolventes que manifestó, legaba a la nueva
situación que le sucedía la funesta herencia del tratado de Comercio con Inglaterra (...)258. En
aquest context, es produí el canvi de govern, amb l’entrada dels conservadors: (...) la entrada
en el poder del partido conservador que, aparte de las opiniones políticas siempre
respetables, era acogido en aquellas circunstancias por la mayoría de los productores como
una esperanza de salvación, y como un término natural de las angustias e inquietudes que
sufrían los industriales justísimamente alarmados ante las tendencias librecambistas del
Gabinete anterior. Les corporacios esperaven d’aquest Govern una actitud que solucionés
els problemes creats pel seu predecessor: (...) no cabía humanamente esperar ni presuponer
otra cosa, a [l] ver en las alturas del Gobierno al único partido español que se ha declarado
en estos últimos tiempos explícita y terminantemente proteccionista, sino que sería una
sólida y eficaz garantía para la amenazada producción española y que serviría de dique y de
barrera para contener y encauzar la desbordada corriente destructora que inundaba la
Nación y devoraba la riqueza. De fet, es creia que no sols aturaria el tractat de comerç amb
Gran Bretanya, sinó que es procediria a altres reformes aranzelàries: como es la que recobre
España inmediatamente su libertad arancelaria y quede en términos de poder reformar sus

                                                     
  256. DSC, legislatura de 1881-82, 22-4-1882, núm. 110, p.2998.
  257. FPE: Exposición-Memoria ..., 1885, p.7.
  258. Fomento de la Producción Española, núm. 5 (de 1885), 15-2-1885, “Memoria presentada por la Junta directiva del
Fomento de la Producción Española a la aprobación de la Junta General ordinaria reunida el día 22 de Febrero de 1885”, p.72.
Les cites següents corresponen a la mateixa memòria, planes següents.
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aranceles en sentido proteccionista. No obstant aquestes previsions, aviat vingué el
desencís: Defraudáronse sin embargo muy pronto semejantes ilusiones. Es fa una crítica
extrema al Govern conservador:

La conducta del Gabinete actual en las circunstancias que han precedido, acompañado y sucedido a las
negociaciones sostenidas con el gobierno de la Gran Bretaña para concertar un modus vivendi provisional
preliminar de un arreglo subsidiario y de un tratado definitivo entre las dos Altas Partes contratantes, no tiene
precedente en los fastos de la historia contemporánea, ni justificativo de ningún género, ni puede censurarse
lo bastante más que diciendo que no hay términos hábiles dentro de las conveniencias sociales para expresar
la profundísima e inextinguible indignación que ha producido entre todos los hombres honrados.

La inconsecuencia patente de los hombres que hoy nos gobiernan, su apostasía declarada, su deslealtad
manifiesta, son circunstancias tales, que no hallan, que no merecen excusa, ni disculpa, ni atenuación jamás.
El tratado de comercio con Inglaterra es peor, mil veces peor, que el tratado de comercio con Francia y que
todos los tratados de comercio juntos. Ninguna reforma económica en nuestros tiempos, ni la misma reforma
arancelaria de 1869 tan funesta para el país puede traer tan gravísimas consecuencias como el proyecto de
ley presentado en las Cámaras últimamente pidiendo autorización para que además de concertar un modus
vivendi con Inglaterra que está calcado sobre el de 1º de Diciembre de 1883, se faculte al Gobierno para
ajustar un tratado definitivo sobre bases inciertas, sobre estipulaciones indeterminadas, sin límites y
desconocidas.

El Govern conservador de 1884-85 tanca una alternança en el poder de totes les opcions
dinàstiques. Després del modus vivendi, però, aquest sistema de partits perd els darrers
vestigis de credibilitat als ulls dels homes de les corporacions. El següent Govern que es
forma, és l’anomenat gobierno largo de Sagasta (1885-1890), creat després de la mort
d’Alfons XII i que afronta els primers anys de la Regència, del que ja no s’espera cap altra
cosa que la continuació de la línia encetada el 1881. La incorporació de bona part de la ILD
al PL, transporta Segismundo Moret —un dels polítics considerats com a més perillosos per
les corporacions pel seu lliurecanvisme militant— precisament a la cartera d’Estat, que era
l’encarregada de les negociacions dels acords comercials. Des d’aquest lloc, Moret signarà
un tractat de comerç definitiu amb Gran Bretanya, el 1886. Llegim al Centro Industrial de
Cataluña:

Se ha formado un Ministerio, que perdonándosenos la frase, es todo tipo madrileño puro, excesivamente
centralizador, con compromisos extranjeristas, sumamente perjudiciales al porvenir del trabajo transformativo,
y con pocas garantías de moralidad administrativa. Regiones importantes que forman parte de la nacionalidad
española, que la honran por su actividad y por las aptitudes de sus naturales, que representan grandes y
respetables intereses morales y materiales, están sin representación en el primer Gobierno del nuevo reinado
para que puedan defender lo que intente vulnerarse. Pero, en cambio, el Cobden-Club de Londres, los
intereses del comercio y de la industria de la Gran Bretaña tienen el más entusiasta de sus adictos, y
francamente, la designación del Sr. Moret para el departamento de Estado que es el que ha de negociar
tratados comerciales que pueden ser fatales para las industrias manufactureras y los oficios de
transformación, es un azote dado a las mejillas del honrado trabajo, y en particular a la región catalana259.

3.3.2.3. Concepció corporativa de la política.

El progressiu desencís envers els partits dinàstics experimentat des del món de les
corporacions industrials catalanes, té com a un dels seus efectes la progressiva aparició de
concepcions corporatives de la política, en les que s’insisteix en la no representativitat dels
partits i dels polítics professionals dels interessos del país productor i en la necessitat de
superar aquest sistema per un altre, basat en una representació a partir de l’associacionisme
econòmic, que sigui la veritable expressió d’aquells interessos260.
                                                     
  259. Centro Industrial de Cataluña, núm. 23 (de 1885), article de Josep Roca i Galés “Peligros futuros”, p.507.
  260. Sobre el corporativisme decimonònic, veure GINER; PÉREZ YRUELA: “Sobre el origen ...”, p.23 i seg. Sobre l’aparició de
concepcions corporatives de la política entre les corporacions econòmiques catalanes, veure BENGOECHEA ECHAONDO,
Soledad: “Restauració i actituds organitzatives i corporativistes de la patronal catalana”, 1992, p.255-256; BENGOECHEA,
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Es considera que el sistema polític vigent, amb tots els seus vicis (caciquisme, corrupció,
empleomania, cunerisme, falsejament del sufragi ...) no sols no serveix per fomentar els
interessos dels diversos sectors productius, sinó que constitueix un fre al seu ple
desenvolupament. Es veu amb malfiança la figura del parlamentari professional, en
considerar que la seva actuació al Congrés o al Senat es limita a obeir les consignes dels
caps polítics als que deu l’escó, deixant de banda els interessos dels seus teòrics
representats, els electors del districte per on ha obtingut l’acta de parlamentari. Igual visió hi
ha dels dirigents dels grans partits dinàstics (amb l’excepció dels conservadors entre abril de
1882 i febrer de 1885: però després el desencís encara serà més fort), en considerar que
prenen decisions vitals per als interessos del país productor sense que aquest estigui
degudament representat o, fins i tot, ignorant la realitat fabril o, pitjor encara, influenciats per
les tesis lliurecanvistes i per les pressions de les ambaixades estrangeres261.

Davant d’això, apareix reiteradament en el discurs de les corporacions industrials la idea
que les classes productores han de prescindir, en la tramitació dels seus interessos, de
qualsevol preferència política i centrar els seus esforços en la recerca d’una representació
veritable d’aquests interessos, que en el cas de la representació a Corts, es concretaria en el
rebuig sistemàtic del cunerisme, la recerca de candidats del país i l’exigència a aquests d’un
compromís proteccionista i d’independència d’actuació envers les directrius dels partits.

El rebuig del cunerisme apareix amb força en el discurs de les corporacions. Segons la
seva idea de representació d’interessos, el cunero (personatge forani, encasellat per
imposició del ministre de la Governació), no sols desconeix completament quines són les
necessitats i les demandes d’un districte, sinó que s’hi mostrarà hostil a la menor indicació
dels seus caps polítics. Per a les corporacions, el cunerisme seria una de les més evidents
mostres de la no representativitat del sistema polític vigent. Contra els candidats cuneros,
doncs, s’hi oposa la figura del candidat del país, preferentment del propi districte i amb
interessos econòmics en ell, i conegut directament pels electors, que podrien així exercir
millor el seu control sobre la seva actuació. La següent condició del candidat del país, és la
de ser decididament proteccionista i capaç de mantenir amb fermesa els seus criteris a les
Corts, amb independència d’actuació, resistint els embats de la política ministerial.

Les anteriors idees van apareixent reiteradament en el discurs generat des de les
corporacions. Així, per exemple, davant de les eleccions de 1881, alguns directius del FPE
publiquen una circular electoral a les planes de la revista de l’entitat, en la que demanen
obertament el rebuig dels candidats cuneros i el suport a candidats del país, decididament
proteccionistes:

Para merecer la elección el candidato ha de ser decididamente proteccionista; debiendo los electores dar
preferencia a los que hayan dado pruebas de serlo y de saber sacrificar cuando conviene sus afecciones
personales o de partido en aras de la idea económica.

Al cosmopolitismo del libre-cambio hay que oponer el patriotismo de la protección, y como no es posible
el amor a la patria en quien no lo sienta por la región que le vio nacer o en donde radiquen sus afecciones o
intereses, conveniente será, particularmente en los momentos difíciles que estamos atravesando, rechazar las
candidaturas de hombres desconocidos y desconocedores del distrito por donde se presentan, y cuyas
necesidades ignoran, oponiéndoles personas conocidas y apreciadas que por su amor al distrito ofrezcan

                                                                                                                                                                      
Soledad: Organització patronal i conflictivitat social a Catalunya, 1994, p.284; BENGOECHEA, Soledad; BRAVO, Montserrat:
“Auge asociativo y pensamiento corporativo entre la burguesía catalana de la Restauración”, s/n, p.6 i seg.
  261. Sobre la malfiança envers els polítics professionals, veure CAÑELLAS; TORAN: “La representación ...”, 1991, p.98;
GONZÁLEZ PORTILLA, Manuel: “Industrialización y política en la Restauración: la formación de una nueva élite política”, 1994,
p.115; RIQUER: “Les burgesies ...”, 1994, p.55.
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segura garantía para el fomento de los intereses del mismo, en armonía con el progreso general de la
nación262.

En un article de la mateixa publicació titulat “El período electoral desde el punto de vista
del país productor y contribuyente”, s’insisteix en els mateixos conceptes, demanant, a més,
prescindir dels partits polítics a l’hora d’emetre el vot:

Obsérvelo fríamente el país que produce y paga. En vísperas de ir a las urnas, no hay aspirante que no
se proclame amigo y entusiasta defensor de los intereses positivos del contribuyentes, (agricultor, industrial o
comerciante) porque sabe que este es el camino para atraer simpatías y asegurar votos. Pero ¡ay! ¡cuán
pronto, apenas recibida la investidura en virtud de un acta más o menos limpia, el mismo sujeto que
aparentaba ser generoso padre del pueblo, dispuesto a sacrificarlo todo en aras del bien público, olvida todo
cuanto ofreció y subordina el criterio propio a que le obligan moralmente sus compromisos, a la disciplina, a la
consigna o a la pasión irreconciliable del partido político de quien espera fama, ascensos, lauros o posición!

(...) Prescinda [el país productor y contribuyente] en absoluto de los partidos políticos, y allí donde vea la
candidatura de un hombre digno, independiente y proteccionista, pero proteccionista de la víspera, apóyelo
con toda resolución, sin escatimar al efecto ningún medio honroso de influencia.

¡Guerra declarada a los cuneros, a los advenedizos, a los perturbadores de distritos, sin garantías, sin
arraigo, sin afecciones en el país!263.

I a la manifestació proteccionista del FPE, Eduard Vidal Valenciano (havia estat directiu de
l’associació; fa la intervenció en català, essent traduïda en publicar-se com a fullet) remarca
la necessitat d’independència d’actuació dels representants del país: Para evitarlo [la
imposició de tractats de comerç], lo primero que debemos procurar [es], que nuestros
representantes en las cámaras sean independientes, y decididos protectores; que no teman
perder las simpatías o el favor de este o aquel jefe de partido, por alto y valioso que sea; que
al tratarse las vitales cuestiones económicas, dejen oír su voz en defensa de nuestros
intereses, que son y serán siempre los intereses de la patria264.

Notem que en totes aquestes formulacions s’admet encara, com un mal inevitable, que els
candidats del país han d’obtenir la seva acta de parlamentari formant part, ni que sigui
nominalment, de les candidatures dels grans partits dinàstics que tenen possibilitats de
formar govern. No obstant, al costat d’aquesta visió, es va consolidant una altra que proposa
donar un pas més enllà i cercar alguna mena de plataforma política alternativa als partits
dinàstics. Enfront del model liberal de partits, es proposa un tipus de representació
corporativa de les classes productores. Així, per exemple, l’Eco de la Producción fa seu un
article del Diario de Villanueva y Geltrú en el que, a més dels conceptes vistos fins aquí, es
proposa la creació de juntes proteccionistes provincials, que nomenarien candidats propis a
les eleccions:

El período electoral se acerca; hagamos abstracción completa de la política; no nos ofusquen pequeñas
diferencias, no nos dejemos imponer por ninguna clase de influencia, y sea la Junta proteccionista de cada
provincia la que proponga los candidatos para diputados a Cortes y senadores respectivos, sin excluir a
ningún partido político la representación que deba tener; pero que como condiciones precisas e
indispensables deban reunir las de ser hijos de la respectiva provincia y decididos proteccionistas, para que
todos ellos sigan la noble senda emprendida por nuestro inolvidable amigo y estimado compatricio D. Víctor
Balaguer265.

                                                     
  262. Fomento de la Producción Española, núm. 266, 13-8-1881, article “Circular electoral”, p.491.
  263. Fomento de la Producción Nacional , núm. 457, 5-4-1879, article d’I. M. de F. “El período electoral desde el punto de vista
del país productor y contribuyente”, p.208-209.
  264. FPE: Gran manifestación ..., intervenció al Teatre del Buen Retiro, p.125.
  265. El Eco de la Producción, núm. 27, 1-5-1881, p.267; article del Diario de Villanueva y Geltrú “¿A dónde se nos quiere
llevar? ¿Qué debemos hacer?”
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Per la seva banda, el Centro Industrial de Cataluña, en un article titulat “¿Qué es
política?”, proposa la superació dels partits existents i la creació d’un Partit Nacional, que
doni prioritat als interessos del treball nacional:

Nuestra bandera del Partido Nacional no tiene propósitos egoístas ni reaccionarios. Quiere ante todo
respetar todos los adelantos del siglo, que son la gloria de nuestra generación. Empero, antepone los
intereses del trabajo nacional en todas sus múltiples manifestaciones a los intereses de grupo o pandilla, a las
personalidades y santonismos, a un poco más o menos de libertad, ilusoria cuando no le acompaña el
progreso del trabajo, y real cuando éste se desarrolla aunque en apariencia sea menor, o ésta o aquella forma
de gobierno, o ésta o aquella personalidad respetable, y lo que pretende que exista en las esferas
gubernamentales es moralidad, justicia y legalidad suma en todos los actos, y en los gobernados y en el país
un respeto profundo al principio de autoridad y a las leyes que nos rigen266.

Però, sense dubte, la formulació corporativa més acusada la trobem en el treball de Pere
Estasén Regionalismo económico (1887), escrit una mica després del període aquí analitzat,
en el que podem llegir:

No es verdad que la única manera de gobernar sea por medio de los partidos (...). No encuentro bien que
las disposiciones que emanen de los poderes sean reflejo de las necesidades de los partidos, que no deben
representar, que no representan fuerzas sociales; nada de esto, las leyes deben responder a las necesidades
de los pueblos y en las Cortes sólo deben figurar brazos, estamentos, clases, corporaciones, gremios,
representación de las fuerzas vivas del país y no partidos. Entonces, cuando las leyes respondan a la
necesidad nacional, es cuando se hace verdadera política, esto es, política nacional, política positiva, no
política de partido, de bandería o de grupo267.

3.3.2.4. Cap a un associacionisme de grup de pressió.

Paral·lelament a l’aparició d’aspectes vistos fins aquí, com la malfiança envers els polítics
professionals o la no representativitat del sistema polític dels interessos del país productor,
es va consolidant una altra qüestió, com és la convicció de l’esterilitat de les demandes de
les classes productores a uns governs que no mostren cap predisposició a admetre-les,
acompanyada d’un clar desencís per la inutilitat dels esforços emprats en campanyes de tan
escàs èxit. Així, podem llegir al Fomento de la Producción Nacional, en el context de la crisi
de 1878: hemos llegado a un firmísimo convencimiento respecto a la inutilidad del empleo de
ciertos métodos ordinarios para el logro del patriótico objeto que acá nos proponemos todos,
para hacer que en las alturas donde se decide de los destinos de España pese la opinión de
Cataluña lo que realmente pesa y ha de pesar 

268. La mateixa idea trobem en el full volant
elaborat per l’IFTN davant del protocol d’acord comercial amb Gran Bretanya, signat pel
Govern de la ILD el 1883: [El IFTN] no ha de malgastar sus fuerzas en súplicas y ruegos,
cuya esterilidad ha demostrado una dolorosa experiencia269. Per la seva banda, l’ANCB
valora així els escassos resultats de la conclusió de la informació naviliera, el 1884: este
desengaño no es ya una sorpresa para nosotros: la lucha constante contra esas tendencias
exageradas, contra el exclusivismo de escuela, es, por decirlo así, el resumen de la modesta
historia de nuestra Asociación270.

                                                     
  266. Centro Industrial de Cataluña, núm. 28 (de 1881), 15-9-1881, article “¿Qué es política?”, p.466.
  267. ESTASÉN, Pedro: Regionalismo económico. Discurso acerca de los fines del Fomento de la Riqueza de Cataluña por su
presidente D. ..., 1887, p.23-24 de la primera versió en castellà.
  268. Fomento de la Producción Nacional, núm. 408, 27-4-1878, article de “F.” “La crisis catalana y la reunión del “Instituto
Industrial””, p.255.
  269. INSTITUTO DE FOMENTO DEL TRABAJO NACIONAL: El ... a las autoridades y al país, 18 de Diciembre de 1883 (full
volant). Veure també El Eco de la Producción, núm. 79, 24-12-1883, p.530-535; IFTN: El ... al país, 17 de Mayo de 1886 (full
volant).
  270. Revista de la Asociación de Navieros y Consignatarios de Barcelona, núm. de març de 1884, article “Soluciones a la
información naviera”, p.52.
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La constatació de la reiterada negativa dels successius governs a atendre les seves
demandes, fa aparèixer entre les corporacions industrials la sensació que els mètodes
utilitzats per traslladar al poder aquestes demandes han estat poc enèrgics i que cal donar un
pas més, cercant un associacionisme de grup de pressió, que no menystingui cap dels
recursos al seu abast per fer sentir la seva veu en tot moment i obtenir del poder una
receptibilitat més gran a les seves pretensions.

Així, per exemple, el Centro Industrial de Cataluña es lamenta de la timidesa amb què
s’ha estat formulant les demandes: Basta ya de respetos infundados; basta ya de temores
pueriles; basta ya de tanta modestia que llega a ser criminal por lo que perjudica a los
intereses morales y materiales del país; impongámonos todos los que del trabajo vivimos;
demos el grito de atrás la especulación y la inmoralidad a tanto politicastro como nos regalan
las nulidades271. I més endavant, rebutja el pretext que utilitzen els governs per signar els
acords comercials apel·lant a los altísimos intereses del Estado, que estan ocults per al
ciutadà i que justifiquen qualsevol acció, tot considerant que els tals interessos es redueixen
a la sola satisfacción de complacer a una cancillería extranjera272.

On apareixen més clarament aquests temes, és en una reunió d’industrials, feta el 1878
als locals de l’IIC i ressenyada al Fomento de la Producción Nacional, en la que la majoria
dels assistents es mostra partidària d’utilitzar mètodes extraordinaris; Pujol Fernández,
president del FPN, proposa i s’accepta: acudir a la acción propia de las fuerzas vivas del país
para buscar los medios de que se nos oiga y atienda273. La revista, per la seva banda,
demana com a conclusió d’aquesta reunió un fort associacionisme de les classes
productores i una acció enèrgica com a grup de pressió:

Ahora hace falta que no sólo no se diseminen las fuerzas, sino que todas las que son afines y solidarias
se mancomunen en un haz robusto e inquebrantable, por medio de una íntima unión y de una organización
acertada; que haya desinterés y abnegación por parte de todos, ya que en obsequio de todos ha de
trabajarse; que se olviden ante el peligro común pasados y enojosos disentimientos, ya que los intereses
aislados y egoístas nada han de poder conseguir.

Es menester que una poderosa representación del país productor lleve el eco de sus quejas a todos los
ámbitos de España, y diga elocuentemente a la nación, al Gobierno y al Rey cuan hondamente sufrimos y
cuan inútilmente nos sacrificamos, merced a la funesta preocupación y al inexplicable recelo con que se nos
mira y escucha.

3.4. Les corporacions econòmiques catalanes com a grups de pressió.

3.4.1. De grups d’interès a grups de pressió.

Si a les planes precedents vèiem el món de les corporacions econòmiques catalanes en
tant que grups d’interès representatius de sectors econòmics diversos, a les següents les
veurem en tant que grups de pressió, és a dir, en tant que demandants al Govern de
mesures concretes de política econòmica, mobilitzant, a tal efecte, tota la seva capacitat
organitzativa i d’actuació274. Cal dir que aquesta actuació com a grups de pressió no
s’improvisa, sinó que és el resultat de dècades de procés associatiu. Igualment, des del punt
de vista del rerefons ideològic de les corporacions, hi ha —com acabem de veure— una
                                                     
  271. Centro Industrial de Cataluña, núm. 28 (de 1881), 15-9-1881, article “¿Qué es política?”, p.467.
  272. Centro Industrial de Cataluña, núm. 3 (de 1884), article “El “Centro Industrial de Cataluña” y dos telegramas”, p.42.
  273. Fomento de la Producción Nacional, núm. 408, 27-4-1878, article de “F.” “La crisis catalana y la reunión del “Instituto
Industrial””, p.257. La cita següent correspon a les planes 257-258.
  274. Per a l’actuació dels grups de pressió, especialment en el terreny de la política aranzelària, veure FRAILE BALBÍN, Pedro:
Industrialización y grupos de presión. La economía política de la protección en España 1900-1950, 1991; per a un estat de la
qüestió (1994) sobre aquest tema, veure SOLÀ, Àngels: “Poder político y grupos de presión”, 1994.
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evolució que empeny en aquesta direcció. Com assenyala Borja de Riquer, però, és en
aquests anys que conflueixen diversos aspectes que contribueixen a incrementar el
moviment associatiu d’aquests sectors econòmics:

Durant la dècada dels vuitanta i el començament dels noranta aparegueren una sèrie de factors que
reforçaren la necessitat d’un associacionisme empresarial que actués en defensa dels interessos dels
grups econòmics davant el govern i el parlament. L’abast de la crisi econòmica, la disparitat de criteris
sobre la política comercial, els projectes de reforma de la fiscalitat, l’emergència de la conflictivitat i de les
reivindicacions obreres i els debats sobre la necessitat d’una legislació social foren, sens dubte, uns
estímuls per al reagrupament associatiu burgès275.

Aquesta actuació com a grups de pressió, es podria agrupar en quatre grans blocs de
treball: activitats organitzatives, recurs a les forces vives, activitat envers Madrid i disseny
d’una estratègia parlamentària, que veurem en aquest ordre (constituint el darrer un apartat
independent). En destaquen les grans corporacions industrials barcelonines, però
l’associacionisme d’altres sectors presenta força similituds.

Una primera característica d’aquesta actuació com a grups de pressió, seria l’alt nivell
d’eficàcia assolida, especialment si se la compara amb la resta de l’associacionisme
espanyol d’interessos econòmics. Eficàcia que no vol dir necessàriament èxit de les
demandes, però que en facilita el camí. Hi ha nombrosos testimonis de l’època que es fan
ressò d’aquesta eficàcia organitzativa. Així, per exemple, en el transcurs de la informació
especial aranzelària sobre la marina mercant, Moret constata com la gran majoria de
respostes escrites procedeixen de Catalunya: En esa información escrita que yo he recorrido
página por página, argumento tras argumento, hay 40 contestaciones que llenan más de 448
páginas, hay 350 páginas ocupadas por las respuestas de los industriales de Barcelona276. I
Ruíz de Velasco, des de les planes d’El Eco de las Aduanas, se sorprèn de la velocitat amb
què les corporacions industrials de Barcelona reben les notícies sobre el debat parlamentari
sobre el tractat de comerç amb França de 1882 i reaccionen, tenint en compte els medis
tècnics de l’època; en al·lusió a les felicitacions enviades a diversos oradors conservadors
per les seves declaracions proteccionistes, afirma: Tan pronto, y muchas veces cuando era
imposible que en Barcelona conocieran los discursos de los catequizados para defender los
privilegios y la granjería del proteccionismo, ya funcionaba el telégrafo felicitándolos y
dándoles la bienvenida. ¡Admirable es la organización y los fuertes elementos con que
cuentan los proteccionistas barceloneses 

277! I, per la seva banda, Gabriel Rodríguez ens
ofereix una visió de conjunt de la múltiple activitat desplegada per les corporacions catalanes
amb motiu del tractat de comerç amb França:

Veo, señores, a los intereses del privilegio y del monopolio unidos y activos contra el tratado de comercio
y de la base 5ª de la ley arancelaria; oigo el vocerío, la gritería intemperante con que se combaten esas
reformas desde algún punto de España; siento la presión que se está ejerciendo en los órganos directores del
gobierno y de la vida del comercio y de la industria del país; veo a esos intereses pesando por medio de esas
comisiones, que inundan las antesalas y los despachos de los ministros y los salones de conferencias de los
Cuerpos Colegisladores278.

                                                     
  275. RIQUER: “Les burgesies ...”, p.48.
  276. COMISIÓN ESPECIAL ARANCELARIA: Información...; Tomo 1: “Derecho diferencial de bandera”, 1880, intervenció de
Segismundo Moret de 3-5-1880, p.690.
  277. El Eco de las Aduanas (Madrid), núm. 590, 28-5-1882, onzena part de la sèrie d’articles de Bonifacio Ruíz de Velasco
“Los tratados de comercio y la reforma arancelaria”, p.270.
  278. CUMM: Conferencias  ..., desde 13-11-1880 a 7-12-1880, conferència de Gabriel Rodríguez del 8-4-1882, titulada “El
tratado de comercio con Francia”, p.322-323.
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3.4.2. Activitats organitzatives.

3.4.2.1. Desplegament organitzatiu.

De cara a les grans campanyes de defensa del treball nacional, les corporacions, a més
de tots els seus nombrosos recursos de pressió (que anirem veient a les planes següents),
practiquen un desplegament organitzatiu a diversos nivells: les assemblees generals de
sector, les subscripcions de fons extraordinaris i les comissions de treball.

Les assemblees generals de sector, estaven previstes a la majoria d’estatuts de les
corporacions, en forma de Junta General ordinària d’associats a principis de cada any. A més
d’aquestes, però, hi ha en algunes ocasions el recurs a convocatòries extraordinàries,
encaminades a involucrar el màxim nombre possible de persones en una campanya concreta
i, al mateix temps, a assolir un ampli consens entre els associats de cara a aprovar
actuacions que se surten del funcionament ordinari de les corporacions. Aquestes
assemblees agafen de vegades la forma de Junta General extraordinària de socis, però
també poden ser reunions de les juntes Directiva i Consultiva plegades, ampliades amb
l’assistència d’altres persones, o bé reunions sectorials més o menys obertes.

Entre les primeres, trobem la que realitza l’ANCB el novembre de 1884, per tractar
diversos afers relatius al moll de Barcelona279, o la de l’IFTN de desembre de 1883, davant
del protocol d’acord comercial amb Gran Bretanya280. Entre les segones, podem esmentar
una reunió extraordinària de les juntes Directiva i Consultiva de l’IFTN de març de 1882, amb
assistència d’altres persones i de parlamentaris catalans, feta amb motiu del nou reglament
de la contribució industrial, del tractat de comerç amb França i de la base 5ena281. I entre les
terceres, una reunió oberta d’industrials, convocada pel FPE el gener de 1882, també amb
motiu de la contribució industrial282.

Normalment són assemblees concorregudes, en les que l’associació convocant surt del
seu funcionament ordinari, basat en la direcció d’un grup reduït, per desplegar el seu
potencial organitzatiu. El motiu de la convocatòria acostuma a ser prou important com per
què la directiva prefereixi l’aval del màxim nombre de socis, de cara a emprendre actuacions
de dimensions de més volada. I els acords presos poden significar l’aprovació d’aquest tipus
d’actuacions i són, normalment, l’inici d’una campanya gran.

Les subscripcions de fons extraordinàries van, de fet, aparellades a les assembles
generals i, en general, a l’inici de campanyes de grans proporcions. En tenim un bon
exemple a la reunió de l’IFTN, esmentada com a exemple del segon tipus d’assemblees:
alguns dels assistents insisteixen en la necessitat d’obtenir fons extraordinaris per iniciar una
campanya de grans dimensions davant de les previsibles reformes aranzelàries del nou
Govern liberal i així s’aprova. En aquesta reunió, Frederic Nicolau, que hi assisteix en la seva
doble condició de soci de l’IFTN i de directiu de l’ANCB, s’expressa en els següents termes:
El Sr. Nicolau, hizo notar que se iba generalizando la idea de que lo primero que se
necesitaba era dinero y propuso que la Comisión de propaganda del Instituto de Fomento
procurase un fondo de 50.000 duros 

283, cooperando a ello los fabricantes y los obreros. Dijo

                                                     
  279. Veure Revista de la ANCB, octubre 1884, p.167-168.
  280. Veure AFTN, IFTN, “Actas” tom “Juntas generales”, 14-1-1882/7-6-1885
  281. Veure El Eco de la Producción, núm. 47, 16-3-1882, article “Reunión en el Instituto de Fomento”, p.136-138.
  282. Veure Fomento de la Producción Española, núm. 289, 21-1-1882, p.36-37.
  283. 250.000 pessetes, 1.502,53 euros.
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que, la Asociación de Navieros estaba procurando fondos, y que había impuesto una especie
de tributo de un tanto por tonelada284.

De comissions de treball en trobem de divers tipus: poden ser fixes o creades per a un
afer concret; poden ser pròpies d’una corporació o incloure representacions d’altres
corporacions; poden executar la seva feina a la pròpia ciutat o bé desplaçar-se a Madrid per
practicar sobre el terreny els seus treballs de pressió a Govern i Corts. Anem a veure aquí el
tipus de comissions pròpies d’una corporació, ja siguin fixes o temporals, deixant les que
inclouen representants de més corporacions per a l’apartat de coordinació i les que actuen a
Madrid per a l’apartat d’actuacions en aquesta ciutat.

Dins de cada corporació, acostuma a haver algunes comissions que funcionen de manera
permanent, com són les de govern interior d’algunes corporacions industrials i la comissió de
foment de l’IACSI. Al seu costat, se’n formen d’altres amb caràcter temporal, amb una missió
concreta assignada, que pot allargar-se més o menys temps. A tall d’exemple, podem
esmentar la comissió del FPE creada el setembre de 1878, que tenia com a objectiu fer un
seguiment de la informació especial aranzelària; la seva missió era aplegar el màxim
d’informació sobre el desenvolupament de la informació, dades tècniques per preparar els
informes i cercar una coordinació d’esforços amb altres corporacions285. La mateixa
corporació en crea una altra el gener de 1884, per afrontar la campanya contra el protocol
d’acord comercial amb Gran Bretanya, que agafa el nom de Junta de Defensa del Trabajo
Nacional contra el Tratado con Inglaterra 

286. La mateixa idea de defensa, la trobem en una
comissió de l’IFTN, creada a la tardor de 1881, per afrontar la campanya contra un possible
restabliment de la base 5ena, que agafa el nom de “Comissió de Defensa”287.

3.4.2.2. Treballs de propaganda.

Dins de l’estratègia de treball de les corporacions (en aquest cas, sobretot les industrials),
la propaganda agafa un paper molt important, des del punt de vista d’intentar contrarestar la
poderosa influència que el nucli lliurecanvista de Madrid exercia damunt del Govern i de
l’opinió. Aquesta idea queda molt ben reflectida en una intervenció que fa Teodor Baró a la
sessió conjunta de les juntes directiva i consultiva de l’IFTN esmentada anteriorment: El Sr.
Teodoro Baró recomendó la necesidad de influir en las elecciones y de oponer a los actos
librecambistas prensa a prensa, libro a libro y meeting a meeting288.

Dins de la seva trajectòria d’actuació, observem com apareix la figura del propagandista,
sensiblement diferent de la de l’associat normal. Si aquest generalment pertany al sector al
que representa l’entitat, aquell presta els seus serveis a la corporació de manera
professional. En algunes ocasions formen part de les juntes directives, com és el cas del
secretari, i en d’altres es troben vinculats a les comissions de propaganda.

La presència d’aquests propagandistes es va fent més necessària a mesura que les
corporacions eixamplen el seu radi d’actuació i els seus recursos de pressió. I és que no
totes les tasques, especialment les que requerien desplaçaments o concentració d’esforços
en unes dates concretes, podien ser executades pels socis normals, generalment ocupats en

                                                     
  284. AFTN, IFTN, “Actas” núm. 1, 17-7-1879/12-9-1881, p.295, sessió de 3-3-1881.
  285. Sobre la creació d’aquesta comissió, veure Fomento de la Producción Española, núm. 116, 28-9-1878, p.683-687.
  286. Veure AFTN, IFTN, “Actas” 4-9-1878/9-7-1884.
  287. Veure AFTN, IFTN, “Comunicaciones” tom núm. 4, 31-5-1881/17-11-1881.
  288. AFTN, IFTN, “Actas” núm. 1, 17-7-1879/12-9-1881, sessió del 3-3-1881.
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les seves activitats professionals. En aquest context, els propagandistes apareixen com
l’opció més recomanable. Tot i que el següent llistat no és exhaustiu, podem destacar quatre
d’aquests personatges: Pere Estasén, Francesc Josep Orellana, Antoni Rodó i Ramon
Soriano.

A Pere Estasén ja hem tingut ocasió de veure’l als apartats precedents, en la seva
condició de secretari de l’IFTN i com a autor de diversos fullets de tema proteccionista i del
llibre La protección y el librecambio (1880). Realitza nombroses tasques de propaganda
relacionades amb la demanda de proteccionisme aranzelari de les corporacions:
conferències a l’AB i al cicle organitzat pel FPE el 1880, participació a les informacions
especials aranzelàries, a la comissió de propaganda de l’IFTN, col·laboracions a El Eco de la
Producción, La Mañana (Madrid) i  El Bien Público (Madrid) i intervencions a manifestacions
proteccionistes.

Francesc Josep Orellana és secretari de l’IIC i després de l’IFTN. El trobem publicant
sèries d’articles al Fomento de la Producción Nacional i intervenint a la informació especial
aranzelària sobre la indústria llanera. En el seu cas, hi ha documentat un pagament per
gestions diverses practicades per ell el 1877 amb motiu de l’impost del segell de vendes,
activitat per a la qual l’IIC li fa un pagament de 3.000 pessetes (18,03 euros)289.

Antoni Rodó és el representant del FPE a Madrid. El trobem a la fundació de la Liga de
Contribuyentes de Madrid (LCM, 1879) i al directori de la Liga Nacional de Contribuyentes
(LNC, 1882), intervenint als primers mítings de l’ARAA defensant postures proteccionistes i a
la informació especial aranzelària. Presenta una candidatura a les eleccions de 1881 pel
districte de Castellterçol, però finalment no obté l’acta de diputat.

Ramon Soriano és vocal de la Junta Directiva de l’IFTN i es troba a les ordres de la
comissió de propaganda de l’IFTN. El trobem en successius viatges de propaganda per
diverses ciutats espanyoles, entre 1881 i 1882, i participant a comissions de l’IFTN que es
traslladen a Madrid per gestionar afers concrets.

Entre les seves tasques més habituals, podem esmentar els viatges de propaganda per
altres ciutats a la recerca de suports a les demandes proteccionistes, l’assistència a les
manifestacions proteccionistes celebrades fora de Barcelona, la redacció d’articles a la
premsa de les corporacions, els treballs dins de les comissions de propaganda d’aquestes, i,
en general, totes aquelles tasques que requereixen una inversió de temps considerable.
Capítol a part mereixen el representant fix que tenen les corporacions a Madrid i el
corresponsal de la revista a la mateixa ciutat, càrrecs que de vegades executen persones
diferents i d’altres una mateixa persona.

Pel que respecta als viatges de propaganda, Miquel Izard esmenta com el FPN
n’organitza el 1869 per algunes províncies, amb l’objectiu de crear centres similars a d’altres
ciutats290. Al període analitzat, aquests viatges es tornen a repetir en diverses ocasions. Així,
per exemple, el 1879 el FPN envia Andreu Piñol a recórrer les províncies de Castelló,
València i Terol, per gestionar el suport dels centres econòmics locals a les tesis
proteccionistes, en el context de la informació especial aranzelària291. O, el 1881, l’IFTN envia
Ramon Soriano a diverses poblacions, a la recerca de suports a la campanya contra la
restitució de la base 5ena i de creació de centres proteccionistes a altres ciutats; el trobem a

                                                     
  289. AFTN, IIC, volum “Caja” 1-1-1863/30-9-1879.
  290. IZARD: Manufactureros ..., p.239 i seg.
  291. Veure AFTN, FPN, “Correspondencia” 2-1-1879/20-8-1879, 25-2-1879.
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Madrid (abril 1881), a València i Manresa, a Tarragona i Reus (maig 1881), a Vitòria, Bilbao,
Santander, Valladolid i novament Madrid (agost); protagonitza el conflictiu viatge a Lleida,
que hem tingut ocasió de veure anteriorment. Pot ser interessant veure en quins termes la
Junta Directiva de l’IFTN li encarrega aquesta feina: el 14-4-1882, el president, Manel Feliu i
Coma, i el secretari, Pere Estasén, li escriuen tot explicant-li que han sabut que han sortit
exposicions favorables al tractat de comerç amb França des de corporacions de Lleida; se li
demana que s’hi traslladi immediatament, que esbrini l’estat de l’opinió local i que tramiti
exposicions contràries al tractat:

(...) resolvieron ambas juntas [la Directiva i la Consultiva] que sin pérdida de tiempo se sirviera pasar a la
Ciudad de Lérida donde aprovechando de sus múltiples relaciones averiguara el verdadero espíritu de la
Ciudad, y a ser posible de la provincia, trasladándose también a Balaguer de donde igualmente se dice habían
salido adhesiones para el tratado de comercio con Francia y con facultades para trasladarse a los demás
puntos de la provincia que creyese oportuno.

También se ha acordado que si como es de esperar encuentra elementos que se opongan al Tratado de
comercio se sirva promover la elevación de una exposición o protesta a quien corresponda dentro de la
legalidad, y que la firmen las Corporaciones más caracterizadas y la genuina representación de las clases
productoras de la provincia y en especial de la Ciudad de Lérida292.

L’IFTN, en el context de la campanya encetada davant dels temors a una reforma
aranzelària lliurecanvista per part del nou Govern liberal, arriba a considerar la possibilitat
d’enviar un grup de proteccionistes catalans a un míting lliurecanvista de l’ARAA a Madrid,
per intervenir-hi aprofitant els torns lliures de paraula, i fer propaganda proteccionista ben bé
al cor de l’enemic. Finalment, es valora una altra possibilitat: oposar als mítings
lliurecanvistes de Madrid les manifestacions proteccionistes de Catalunya293.

Les manifestacions proteccionistes ja ens han anat apareixent anteriorment. Sovint eren
copiades taquigràficament i reproduïdes en forma de fullet294. Es concentren a l’any 1881,
entre el març i l’agost, en un període que va des de la reacció davant de possibles reformes
aranzelàries del nou Govern Sagasta i la celebració de les eleccions generals. Les
celebrades aquest any són les següents: Vilanova i la Geltrú, 25-3-1881; Barcelona, IFTN, 4-
4-1881 i 4-6-1881; Gràcia, 30-4-1881; Barcelona, FPE, 26-6-1881; Manresa, 8-5-1881;
Girona, 6-6-1881; Olot, 19-6-1881; Puigcerdà, 6-1881; Vic, 25-7-1881; i Sant Martí de
Provençals, 11-8-1881.

Les comissions de propaganda funcionaven al si de les corporacions industrials de
manera pràcticament permanent, però multipliquen els seus treballs davant de campanyes
concretes, com ara la de 1881. Així, per exemple, la comissió de propaganda de l’IFTN
redobla els seus treballs durant aquest any; trobem el maig Soriano i Estasén organitzant
una gran tramesa de propaganda a diversos centres productors de l’estat i, després, un full
volant sobre els vins i el fullet de la primera manifestació proteccionista de l’IFTN a totes les
corporacions econòmiques amb les que es té relació.
                                                     
  292. AFTN, IFTN, “Comunicaciones” núm. 5, 17-11-1881/25-8-1882. Carta del president, Manel Feliu i Coma, i del secretari,
Pere Estasén, adreçada a Ramon Soriano i datada a Barcelona, 14-4-1882.
  293. AFTN, IFTN, “Actas” núm. 1, 17-7-1879/12-9-1881; sessió de la Junta Directiva de 21-2-1881 i sessió conjunta de la Junta
Directiva i la Junta Consultiva de 3-3-1881.
  294. FPE: Gran manifestación...; Manifiesto al País que la Junta Directiva del ... somete a la aprobación de los concurrentes a
la gran Manifestación proteccionista de 26 de junio de 1881, 1881 (full volant); Gran manifestación proteccionista iniciada por el
... Con el concurso y apoyo de asociaciones y corporaciones científicas, literarias, artísticas, económicas, de artes y oficios,
obreros y prensa periódica. Manifiesto al país aprobado por aclamación en las reuniones celebradas el día 26 de Junio de 1881
en el Circo Ecuestre y teatros de Novedades, Tívoli, Buen Retiro y Español, 26 de Junio de 1881 (full volant); IFTN:
Manifestación proteccionista celebrada el día 4 de abril de 1881 en el Teatro Principal de Barcelona por iniciativa del ..., 1881;
Manifestación proteccionista ... 4-6-1881; Manifestación proteccionista celebrada el día 8 de Mayo de 1881, en el Teatro
Conservatorio de Manresa, 1882; Manifestación proteccionista del partido de Vich celebrada el día 25 de Julio de 1881 en el
teatro Ausonense y en el salón de Santo Domingo de esta ciudad, 1881.
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L’agost se subvenciona propaganda proteccionista a València; Estasén, que actuava com
a secretari de l’IFTN per malaltia d’Orellana, escriu a un contacte que havia fet Soriano al seu
pas per València, donant-li les següents instruccions: Espero de su amabilidad se sirva
disponer se repartan 100 hojas que le remito a las personas que V. considere más
caracterizadas en esa población. Como supongo le sobrarán muchas, tenga la bondad de
escoger un hombre de su confianza y disponer que las reparta a la puerta del colegio
electoral y luego remítame la nota de gastos295.

El mateix mes s’escriu a autors que han publicat articles a diaris i revistes d’altres zones
analitzant sectors econòmics concrets i plantejant solucions proteccionistes: se’ls felicita i
s’estreny la relació entre ells i l’IFTN, bé fent-los socis, bé demanant-los de reproduir llurs
treballs a El Eco de la Producción.

L’IFTN té també una comissió recaptadora de fons per a la comissió de propaganda.
Entre 1881 i 1882 fa diverses subscripcions extraordinàries. Un exemple: el juliol de 1881
s’escriu als representants a Vilanova i la Geltrú i a Sallent, amb instruccions d’obrir una
subscripció especial a llurs comarques, que després hauran de remetre a l’IFTN, per afrontar
la campanya proteccionista; els seus objectius són: contrarrestar los trabajos y los efectos de
la propaganda libre cambista al mismo tiempo que para influir en España al objeto de
implantar un régimen proteccionista que desenvuelva y apoye nuestra agricultura, industria,
comercio, marina mercante y artes y oficios296.

Una altra actuació en el terreny de la propaganda, és la subvenció directa a treballs de
difusió de les tesis proteccionistes. Així, el 1880 l’IFTN acorda subvencionar l’obra de Pere
Estasén La protección y el libre-cambio, comprant-ne 200 exemplars, que es reparteixen
entre els socis, parlamentaris i vocals de la JCAV. El 1882 acorda subvencionar el llibre de
Juan Pérez de Guzmán La discusión parlamentaria de el [sic] tratado de comercio con
Francia bajo el punto de vista del trabajo y de la riqueza nacional, comprant-ne 50 exemplars
(que s’obsequien als directors de premsa de Barcelona), recomanant als socis que el
comprin i publicant una ressenya a El Eco de la Producción.

Els banquets són una altra varietat d’actes públics que utilitzen les corporacions amb una
certa freqüència. Es tracta d’actes dedicats a personatges als que se’ls vol agrair llurs serveis
en defensa de la producció nacional o bé encoratjar-los a iniciar-la. Després de l’àpat, hi ha
discursos no gaire llargs, pronunciats en forma de brindis tant pels organitzadors com pels
que reben l’homenatge.

Un banquet important és el de 25-5-1879, que ofereixen IIC, FPN i FPE en el moment en
què estaven a punt de fusionar-se (el FPE encara no havia fet marxa enrera), als diputats i
senadors electes per les quatre províncies catalanes, al saló de contractació de la Casa
Llotja, amb l’objectiu d’encoratjar-los en la defensa dels interessos del treball nacional. Hi
assisteixen també les forces vives locals: bisbe de Barcelona, capità general de Catalunya,
governador civil (interí) i president de la Diputació Provincial de Barcelona, que pronuncien
algunes paraules.

Igualment important és la relació amb la premsa. A més dels òrgans propis de cada
corporació, aquestes tindran cura de mantenir una relació amical amb la premsa local, de
cara a poder fer servir el seu suport en moments puntuals. Així, al banquet esmentat més

                                                     
  295. AFTN, IFTN, “Comunicaciones” núm. 4, 31-5-1881/17-11-1881, carta de 19-8-1881.
  296. AFTN, IFTN, “Comunicaciones” tom 4, 31-5-1881/17-11-1881, carta de 8-7-1881.
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amunt, també hi són convidats els directors dels diaris de Barcelona (més el de La Mañana
de Madrid), igual que al banquet celebrat al Restaurant Martín el 21-4-1881, ofert per l’IFTN
als oradors de la manifestació proteccionista de 4-4-1881. I, en l’altre sentit, l’IFTN ha de fer
servir urgentment el suport de la premsa de Barcelona en l’afer de les primeres matèries:
Cristino Martos, president de la comissió del Congrés d’aquesta llei, llegeix al Congrés un
telegrama de l’IFTN donant-li una interpretació oposada a la desitjada per aquest; això dóna
peu a un incident parlamentari i l’IFTN ha de mobilitzar els seus recursos per aclarir la seva
postura i, entre aquests, hi ha el d’enviar a tota la premsa de Barcelona còpia de tots els
telegrames intercanviats amb Madrid per aquest afer, junt amb una nota explicativa i prec de
publicació297.

3.4.2.3. Presència pública.

A més dels espais de sociabilitat en els que acostumen a moure’s una part significativa
dels directius de les corporacions (AB, Cercle del Liceu: CL298), hi ha esdeveniments, com ara
congressos i exposicions, en els que es procura que no hi manqui una representació de la
corporació.

D’aquesta manera, trobem l’IACSI enviant una delegació composada pels marquesos de
Camps de Mata i de Montoliu al Congrés general d’agricultors i ramaders de Madrid, celebrat
el 1880, i enviant al segon al Congrés internacional fil·loxèric de Saragossa, també el 1880299.
Per la seva banda, la SEBAP organitza el Congrés Català de Jurisconsults, inaugurat el 30-
12-1880 a la UB, que tenia com a objecte l’estudi del Codi Civil català davant dels projectes
d’unificació del Codi Civil espanyol. I l’IFTN delega Enrique de Orozco per què el representi
al Congreso Español de Geografia Colonial y Mercantil de 1883.

Pel que fa a les exposicions, tant el FPE com el FPN tenen alguna mena de
representació a l’Exposició Universal de Filadèlfia de 1876. Ambdues entitats tenen
contactes regulars amb Francesc López Fabra, comissari espanyol a l’exposició i personatge
molt vinculat a les corporacions industrials (als capítols següents el veurem en tant que
diputat per Barcelona). El FPE, a més, hi té com a delegat propi Frederic Garriga, que és el
representant dels expositors catalans coordinats pel FPE, mentre que el FPN hi envia com a
representant seu Josep Roca i Galés, que envia periòdicament cròniques per al Fomento de
la Producción Nacional.

A nivell local, les corporacions industrials organitzen el 1876 una exposició de productes
catalans, amb motiu de la visita d’Alfons XII a Barcelona300. El 1878 organitzen l’exposició
d’arts decoratives. Participen igualment en una iniciativa de Manuel María Santa Ana,
director del periòdic madrileny La Correspondencia de España, consistent en organitzar un
regal de noces al rei composat únicament de productes de la indústria nacional301.

                                                     
  297. Veure AFTN, IFTN, “Comunicaciones”, tom 3, 30-8-1882/4-6-1883.
  298. Sobre els espais de sociabilitat d’aquests sectors, veure BENGOECHEA: “Les organitzacions ...”,  p.103-120. Sobre el
Cercle del Liceu, LAGOUTTE, Nathalie: “El Cercle del Liceu: exemple de sociabilitat burgesa, urbana i formal a la Barcelona del
segle XIX”, 1993, p.54-57. Veurem l’Ateneu Barcelonès més endavant.
  299. Veure Revista del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, 1-7-1880, article “Congreso de agricultores de Madrid”, p.169-
174.
  300. Veure Manifestación de los productos de la Agricultura, Industria, Ciencias y Artes de Cataluña, en obsequio de S.M. el
Rey. A los productores catalanes, 1º de Febrero de 1877 (full volant); La comisión organizadora de la manifestación de
productos catalanes de ciencias, letras y bellas artes, agricultura e industria, improvisada en obsequio de S.M. el Rey D. Alfonso
XII (Q.D.G.) en el edificio de la Universidad de Barcelona, a los expositores, 20 de Marzo de 1877 (full volant).
  301. Veure Manifestación de la industria y el trabajo nacional por medio del regalo de boda a la que va a ser Reina de España,
31 de Diciembre de 1877 (full volant).
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3.4.2.4. Coordinació entre corporacions econòmiques catalanes.

A) Col·laboracions entre corporacions.

Abans d’entrar en l’anàlisi del procés de coordinació entre corporacions, cal donar una
ullada a la dinàmica força habitual de col·laboracions entre elles. Aquesta col·laboració pot
prendre la forma de reunions conjuntes i de comissions de treball per a temes concrets.

De reunions conjuntes en trobem nombrosos exemples. Aquest pot ser el cas de la reunió
convocada per l’ANCB a la Casa Llotja de Barcelona, l’abril de 1876, per l’afer del punt de
sortida dels vapors filipins i pel tractat de comerç amb Bèlgica, o la convocada pel CHUB als
seus locals, el febrer de 1879, per crear una comissió de corporacions que anés a Madrid a
saludar Martínez Campos, recentment retornat de Cuba, entre moltes altres. El seu objectiu,
sol ser plantejar afers concrets i eixamplar la base de corporacions involucrades en ells.

De comissions de treball amb representants de diverses corporacions en trobem també
nombrosos exemples. És el cas de la comissió amb representants de l’IIC, FPN, FPE,
CAMSB, ANCB i dels centres de Sabadell i Terrassa, que es desplaça a Madrid l’agost de
1876 per gestionar en l’afer del segell de vendes, o la comissió organitzada pel CUMB
l’octubre de 1879, per analitzar les reformes als aranzels de Cuba, entre d’altres.

D’aquestes col·laboracions en surten de vegades documents que duen la signatura de
diverses corporacions, en una voluntat de reforçar la seva incidència. Aquest és el cas del full
volant signat per l’IIC, el FPN i el FPE el juny de 1879 i adreçat als parlamentaris catalans
recentment electes, per encoratjar-los a mantenir una postura proteccionista a les properes
Corts302, o l’exposició adreçada al Senat per l’empresa “Cuadras, Feliu y Compañía” pel tema
dels estams en el projecte de primeres matèries, que apareix amb el suport d’IFTN, IACSI,
FPE, CIC, GFS i IIT303.

De les col·laboracions entre corporacions, mereix un esment especial la CCUDIL, creada
amb motiu de la revisió de les classificacions i valoracions dels teixits de llana, que serví de
base a la reforma aranzelària de 1877. Inicialment englobava IIC, FPN, FPE, GFS, IIT i
representants d’Olesa, tot i que després el FPE se’n separa. La confluència dins seu de l’IIC i
del FPN serà, de fet, una de les vies d’aproximació entre ambdues corporacions, que duran a
la fusió de 1879. Aquesta comissió es mostra força activa: desplaçaments a Madrid,
entrevistes amb membres del Govern, exposicions a les Corts, influència en el nomenament
de vocals a la comissió especial i respostes conjuntes a la informació aranzelària 304.

B) Iniciatives de la SEBAP: la Comissió Permanent de Defensa del Treball, de la
Producció i de la Riquesa del País i el Centre de Defensa Proteccionista.

Entre els assaigs de coordinació entre corporacions, cal esmentar les iniciatives de la
SEBAP de creació d’un centre que representi diverses corporacions econòmiques de
Barcelona, amb la idea d’unificar les seves demandes. L’estiu de 1877 fa una primera

                                                     
  302. Veure [INSTITUTO INDUSTRIAL DE CATALUÑA, FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL, FOMENTO DE LA
PRODUCCIÓN ESPAÑOLA]: Sr. D. ..., 25 de Junio de 1879 (full volant).
  303. Veure El Eco de la Producción, núm. 65, 30-4-1883.
  304. Sobre els treballs d’aquesta comissió, veure CORPORACIONES DE BARCELONA, SABADELL Y TARRASA: Exposición
... a las Cortes, 1878; COMISIÓN DE LOS CENTROS UNIDOS DE CATALUÑA: Observaciones al dictamen emitido por una
comisión del Consejo Superior de Agricultura, Industria y Comercio acerca de los valores y clasificaciones de los tejidos de lana
por la ..., 1879.
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convocatòria de constitució d’un nou centre: para velar por los intereses del país y unificar y
armonizar las reclamaciones que se dirigen al Gobierno305. Aquesta iniciativa, però,
coincideix en el temps amb la creació de la UCCLEB (que veurem tot seguit), que incloïa una
trentena de corporacions de Barcelona, sense que la SEBAP, no obstant, en formés part ni
en la seva fundació ni en els anys següents.

El desembre de 1880, la SEBAP reprèn la idea i vol impulsar una “Comissió Permanent
de Defensa del Treball, de la Producció i de la Riquesa del País” (primer apareix com “del
Regne” i a partir de febrer de 1881 com “del País”). Hi ha constància de diverses reunions
preparatòries, amb assistència de delegats de corporacions. El febrer de 1881, i ja en el
context dels temors davant de la previsible política aranzelària del nou Govern liberal, la
iniciativa de la SEBAP pren el nom de “Centre de Defensa Proteccionista306”. Igualment hi ha
constància de diverses reunions de corporacions fetes a iniciativa de la SEBAP als mesos
següents, però tot sembla indicar que la seva iniciativa de creació d’un centre proteccionista
no passà d’una fase embrionària, atenent que ja existia la UCCLEB.

Aquest intent de creació d’un centre proteccionista a Barcelona per part de la SEBAP
coincideix amb els treballs que fa la SEGAP a Girona: organitza la manifestació
proteccionista d’aquesta ciutat de 6-6-1881 i intenta crear també un centre proteccionista307.

C) La Unió de les Corporacions Científiques, Literàries i Econòmiques de Barcelona.

Jordi Casassas, en el seu estudi sobre l’AB, parla d’una iniciativa de coordinació de
corporacions impulsada el 1867 per l’aleshores Ateneu Català (AC)308. El projecte es reprèn a
la tardor de 1876, essent president de l’AB Manel Duran i Bas. Duran convoca diverses
reunions de presidents de corporacions de Barcelona, de cara a crear unes bases per a la
unió de totes elles, conservant cadascuna la seva independència. Aquestes reunions es fan
als locals de l’Ateneu i les presideix Duran i Bas. Des de gener fins juny, les diverses
corporacions interessades aproven les bases i el 10-6-1877 s’aprova la unió, en la que hi ha
representades 28 corporacions; dies després s’aprova el reglament309.

El llistat de corporacions adscrites ens dóna una idea de l’envergadura del projecte: Reial
Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (RABLB), Reial Acadèmia de Ciències Naturals i
Arts, Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Barcelona (AJLB), Societat Barcelonesa
d’Amics de la Instrucció, Associació de Socors i Protecció a la Classe Obrera i Jornalera, IIC,
Col·legi de Farmacèutics, Consistori dels Jocs Florals, AB, Associació d’Enginyers
Industrials, FPN, Fundació Savigny, Centre de Mestres d’Obres de Catalunya, Acadèmia
Científic-Mercantil, Acadèmia de Dret, CHUB, Corporació Taquigràfica del Sistema Garriga,
Societat Mèdica “El Laboratori”, APFUBZE, Acadèmia de Taquigrafia, Associació
d’Arquitectes, Acadèmia Mèdic-Farmacèutica de Barcelona, ANCB, Acadèmia de Dret
Administratiu, FPE, UBCP, ACEC, Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya. Als anys
següents s’hi afegeixen l’Associació Artística Geològica Barcelonina (1878), el Sindicat
General (1881), el CJMB (1882), el Centre d’Aquarel·listes (1882), l’Associació General per a

                                                     
  305. AFTN, FPE, “Actas” 15-5-1876/28-8-1878, sessió de la Junta Directiva de 5-9-1877; veure també sèrie varis, “papers de
l’antic arxiu que es troben al dipòsit de llibres”, lligal núm. 4: “Comunicaciones Fomento de la Producción Española, 1877”.
  306. Veure AFTN, FPE, “Actas” núm. 1, 17-7-1879/12-9-1881.
  307. Veure AFTN, IFTN, “Actas” núm. 1, 17-7-1879/12-9-1881, sessions de la Junta Directiva de maig de 1881.
  308. CASASSAS I YMBERT, Jordi: L’Ateneu Barcelonès. Dels seus orígens als nostres dies, març de 1986, p.48 i seg.
  309. Veure UNIÓN DE LAS CORPORACIONES CIENTÍFICAS, LITERARIAS Y ECONÓMICAS DE BARCELONA: Bases y
reglamento para la ... Inauguró sus tareas en Junio de 1877, 1878.
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la Reforma Penitenciària a Espanya (1883), el CAC (1883), i el Col·legi de Corredors
Intèrprets Reials de Navili (1883). Del món de les corporacions econòmiques únicament
deixen d’afegir-se a la UCCLEB l’IACSI, la SEBAP, el CUMB i la CAMSB.

La idea dels promotors era presentar un front comú d’actuació en determinats temes.
Entre els seus treballs, dedicà una atenció preferent a les qüestions econòmiques, en
especial de política aranzelària. Així, el 1878 s’interessa per la crisi econòmica, adreçant-se a
les Corts amb diverses peticions de mesures de política aranzelària, fiscal i de foment310, per
les modificacions aranzelàries contingudes al projecte de pressupostos de Puerto-Rico i pel
tractat de comerç amb Bèlgica; el 1881 per la base 5ena; el 1882 pel tractat de comerç amb
França i novament per la base 5ena; el 1883 per les primeres matèries; i el 1884 pel modus
vivendi amb Gran Bretanya. Segons Emili Bayón, la Unió de Corporacions es manté en actiu
fins 1886311.

3.4.2.5. Recerca d’una coordinació amb corporacions econòmiques espanyoles.

A) Del projecte d’Asociación Nacional de Contribuyentes a la Liga Nacional de
Contribuyentes.

Diverses corporacions econòmiques catalanes es vinculen al moviment de les lligues de
contribuents, ja des dels seus inicis al Sexenni, cercant en elles el desitjat referent espanyol
d’associacionisme d’interessos econòmics. No obstant això, la seva indefinició programàtica
en aspectes considerats com a fonamentals per les corporacions catalanes o, fins i tot, la
presa de postura d’algunes d’elles en sentit contrari al demandat per aquestes, farà que el
projecte vagi perdent interès per a aquestes corporacions que, sense deixar de banda la
seva participació en aquest moviment, cercaran simultàniament altres vies d’expansió312.

L’interès de les lligues rau en el fet que s’expandeixen molt ràpidament per bona part de
la geografia peninsular, constituint una de les primeres iniciatives d’associacionisme
econòmic que traspassava el marc local, així com en el fet de tenir una representació a les
Corts, en forma de diputats i senadors membres seus.

El moviment de les lligues de contribuents s’inicia a Cadis el febrer de 1872. Bernardino
de Sobrino presideix la LCC en la seva fundació i durant tots els anys següents, essent
l’impulsor del moviment que s’expandeix a partir d’aquí. Al reglament fundacional de la LCC,
es defineix uns objectius genèrics de defensa dels contribuents i de les classes productores
del país. Com a medis per aconseguir-ho, s’insisteix molt en l’estudi dels pressupostos
generals de l'Estat i de tota la legislació econòmica 313. Segons una circular de la mateixa, que
al·ludeix a les conclusions d’una reunió de lligues de 1875, els objectius del moviment serien:

Armonizar todos los intereses legítimos; proteger el desarrollo de la riqueza pública; alejar a los pueblos
del exagerado culto a la política, haciendo fecundo para el bien del país, el espíritu de concordia y de
asociación de todas las personalidades dignas y útiles, sin consideración alguna a sus compromisos con los
partidos militantes; velar por las clases contribuyentes y productoras; auxiliar con sus luces, con su

                                                     
  310. [UNIÓN DE LAS CORPORACIONES DE BARCELONA]: Exposición que con motivo de la crisis que afecta a la nación
eleva la ... a las Cortes, treinta de Marzo de mil ochocientos setenta y ocho (full volant).
  311. BAYÓN, Emili et. al.: “L’aparició del món contemporani (1860-1914)”, 1999, p.137.
  312. Sobre la disparitat de criteris dins les lligues de contribuents, veure RIQUER: “Les burgesies ...”, p.50.
  313. LIGA DE CONTRIBUYENTES DE CÁDIZ: Reglamento de la Asociación o ... aprobado en Junta General celebrada en 17
de Marzo de 1872, 1872, p.9.
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experiencia y sus levantadas aspiraciones en la Administración del Estado a los Gobiernos constituidos; y
procurar a toda costa que sea una verdad la nivelación de los presupuestos de la Nación314.

Hi ha entre els components més ideològics de les lligues alguns conceptes similars als de
les corporacions econòmiques catalanes, com ara la necessitat de prescindir de preferències
polítiques a l’hora de cercar vies de representació dels interessos econòmics, la voluntat de
sanejament de la despesa pública, o la noció de classes productores. En qualsevol cas, però,
no es parla gens ni mica, ni ara ni mai, de la necessitat d’una reforma aranzelària
proteccionista, que era el que de fet interessava de debò a les corporacions econòmiques
catalanes, sinó que sempre es mantindrà força ambigüitat en aquest terreny.

Als següents anys, es van formant associacions similars a diferents poblacions, amb
especial intensitat a la meitat sud de la península, al mateix temps que s’estableixen
relacions de col·laboració estable amb corporacions ja existents. Així, segons dades de les
pròpies lligues, a finals de 1878 hi havia 66 centres (32 a capitals de província i 34 en d’altres
poblacions), més 18 societats afins, mentre que a finals de 1884 ja eren 140 lligues i 37
societats afins315. Cal dir que algunes d’aquestes lligues tenen una existència força
testimonial, però també que d’altres tenen una activitat molt considerable.

Hi ha alguns parlamentaris que són membres de les lligues. Així, trobem el comte de
Torres Cabrera, que el 1876 és president de la lliga de Còrdova i diputat per Hinojosa
(Còrdova, el 1877 opta per una senaduria); Ignacio Vázquez, president de la de Sevilla i
diputat per aquesta demarcació entre 1876 i 1881; Eduardo J. Genovés, president de la de
Cadis i diputat per aquest districte entre 1876 i 1883; Antonio Jesús de Santiago316, president
de la de Samora i diputat per la Puebla de Sanabria (Samora) entre 1876 i 1881 i per Samora
entre 1884 i 1886; Mariano Lino de Reinoso, president de la de Valladolid i senador per
aquesta província entre 1877 i 1879; Pablo Díaz, president de la de Granada i senador per
aquesta província entre 1879 i 1884; i Enrique Bushell, president de la d’Alacant i diputat per
Pego entre 1881 i 1884. Aquests personatges es troben molt vinculats a l’anomenada secció
econòmica i, després, secció tercera, que són agrupacions de parlamentaris preocupats per
les reformes econòmiques, especialment les de caràcter fiscal, com tindrem ocasió de veure
al capítol dedicat als treballs parlamentaris de representació.

Hi ha alguna premsa pròpia del moviment. A més dels butlletins de cada associació, hi ha
una publicació comuna, l’Eco de las Ligas de Contribuyentes (1877), la Revista de las Ligas
de Contribuyentes de España (1878) o el Boletín Oficial de las Ligas de Contribuyentes
(1880).

Ja hem vist anteriorment la presència de lligues de contribuents a Catalunya. Hi ha
notícia de quinze lligues, algunes d’elles força testimonials. Són les de Reus, Tarragona,
Balaguer, Os de Balaguer, Tàrrega, Solsona, Barcelona, Gràcia, Badalona, Esparreguera,
Piera, Olesa de Montserrat, Caldes de Montbui, Riells del Fai i Girona. A més d’aquestes
lligues, hi ha altres corporacions amb una dinàmica pròpia d’actuació, però que mantenen
relacions estables amb el moviment de les lligues. De bon principi aquestes són el FPN317 i
l’APFUBZE, a les que s’afegeixen després el CIMG, l’escindit FPE, l’IIC, IMCIA i, més
                                                     
  314. Fomento de la Producción Española, núm. 5, 12-8-1876, p.116.
  315. LIGA DE CONTRIBUYENTES DE BURGOS: Memoria de los trabajos hechos por la Junta Directiva de la ..., durante el
año de 1878, tercero de su creación, leída en Junta General por el Secretario de dicha Asociación D. Federico Martínez del
Campo, 1879; LCC: Memoria ... 11-1-1885, 1885.
  316. Antonio Jesús de Santiago apareix de vegades amb Jesús com a segona part d’un nom compost i d’altres com a primer
cognom.
  317. Per a les primeres preses de contacte del FPN amb la LCC al Sexenni, veure IZARD: Manufactureros ..., p.83.
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endavant, el CIC, l’IACSI, APRV, UBCP, UFMB, l’Associació d’Agricultors (Manresa), la Lliga
de Propietaris (Tortosa), el Centre Mutu d’Agremiats (Gràcia) i l’Associació de Foment (Olot).

Per part de les lligues, hi ha també un lent procés de coordinació, que vol anar cap a una
organització central d’àmbit espanyol. Hi ha una primera iniciativa, amb dues reunions de
corporacions fetes a Madrid entre abril i maig de 1874, que parteix de fet del CUMM i de
l’APFUMZE, als que s’afegeixen les lligues i corporacions afins. El seu objectiu era crear
l’ANC, amb representació de la propietat, del comerç i de la indústria, organitzada amb una
junta directiva central i representants de les associacions provincials. El projecte tenia un
ambiciós programa d’actuació, que no va reeixir degut a el estado del país y la sensible
indiferencia de algunos centros de provincias, segons valoració dels convocants318. A la
segona d’aquestes reunions hi assistiren des de Catalunya el CUMB, el FPN, IIC, IACSI,
APFUBZE i CIS.

El maig de 1875 se celebra a Còrdova una reunió de lligues i societats afins, ja a iniciativa
de les lligues, i més com a presa de contacte que com a intent de creació d’una organització
d’àmbit més gran. De Catalunya hi assistí una delegació del FPN, amb Pere Bosch i Labrús,
Josep Pi i Solanas i Francesc López Fabra. El primer va exposar les seves tesis de
proteccionisme harmònic i de solidaritat d’interessos entre sectors econòmics i entre
províncies319.

La següent cita havia de ser la conferència de presidents de lligues i societats afins de
Toledo d’octubre de 1877, però aquesta reunió no va ser autoritzada pel Govern
conservador. Això motivà una proposició de llei presentada al Congrés per alguns diputats de
la secció econòmica, entre ells Bosch i Labrús, en la que es demanava que els governadors
civils respectessin la llibertat d’acció de les lligues320 i a un incident parlamentari, en el que
Claudio Moyano, president d’aquella agrupació de parlamentaris, explica que el Govern no
sols ha prohibit la celebració de l’assemblea, sinó que els governadors civils han incautat els
llibres d’actes de les lligues de cada província i que el president de la de Toledo (on s’havia
de fer l’assemblea) va rebre l’ordre de desterrament a Canàries (que finalment va quedar en
suspens)321.

La conferència de presidents s’ajorna dos anys i se celebra a Madrid l’octubre de 1879. El
seu objectiu: preparar una assemblea general de lligues i societats afins. D’aquesta
conferència en surt una embrionària LNC, encara pendent de ser ratificada per cada
associació i per la futura assemblea general. La indefinició programàtica en matèria de
política aranzelària continua essent la nota dominant: alguns dels assistents manifesten que
no tenen poders per aprovar un programa econòmic i d’altres, fins i tot, qüestionen si cal fer
una definició i es deixa el tema per a més endavant. S’aproven dos documents —Liga
Nacional de Contribuyentes i A los contribuyentes de España 

322
 — que han de servir de base

per al debat constituent, en els que es parla del tema pressupostari, però no pas de
l’aranzelari. Com a aspecte significatiu en aquest terreny, podem esmentar la presència a la
conferència de Julián Prats (o Prast) i Manuel Zapatero, president i vocal del CUMM

                                                     
  318. CÍRCULO DE LA UNIÓN MERCANTIL [DE MADRID]: Memoria leída en la Junta General de Señores socios el día 15 de
Enero de 1875, 1875, p.5.
  319. Veure la ressenya del Fomento de la Producción Nacional, núm. 250, 24-4-1875.
  320. DSC, leg. 1878, 12-4-1878, núm. 43, p.986.
  321. DSC, leg. 1878, 12-4-1878, núm. 43, p.988 i seg.
  322. Veure Fomento de la Producción Española, núm. 174, 14-12-1879, article “La Liga nacional de contribuyentes”, p.765-
771.
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respectivament i alhora membres de l’ARAA, al costat de Bosch i Labrús i Adolf Blanch,
representants del FPE.

L’assemblea general no se celebra fins tres anys més tard, concretament el desembre de
1882, a Madrid. En ella es ratifica el projecte de LNC i s’escull un directori, presidit pel
marquès de Riscal (Camilo Hurtado de Amézaga), i amb Antoni Rodó com a vocal català.
Igual que a les reunions precedents, no s’arriba a cap mena de definició en el terreny de la
política aranzelària. La LNC celebra algunes assemblees generals més323, però no
aconsegueix superar una certa provisionalitat organitzativa i indefinició programàtica.

A la pràctica, aquesta indefinició programàtica comportà situacions força paradoxals. Així,
per exemple, a finals de 1878 es crea la LCM, amb una important participació del CUMM
(que ja figurava al moviment de lligues com a societat afí) i amb els lliurecanvistes Bonifacio
Ruíz de Velasco i Andrés Borrego com a directius; poc abans el Fomento de la Producción
Española es referia en els següents termes al CUMM, corporació amb la que, a la pràctica,
coincidia en el moviment de les lligues:

Gran parte de la gloria adquirida en la batalla librada contra la industria lanera corresponde al “Círculo de
la Unión Mercantil” de Madrid, que con innegable actividad y amontonando datos y cálculos a su manera,
logró hacer que prevaleciese su influencia en la Junta de Valoraciones. Y ya se sabe que el tal “Círculo” sólo
procura obtener lo que juzga más conveniente para el interés inmediato de los comercios —no del comercio—
cuidando poco de que el día de mañana traiga el diluvio y nos ahogue a todos, como ya está sucediendo324.

Igualment, en el context de la informació aranzelària de 1879, trobem a la Liga de
Contribuyentes de Sevilla demanant un acord comercial amb Gran Bretanya i les rebaixes
aranzelàries previstes el 1869; a la de Valladolid mostrant la seva conformitat amb les noves
taxes de les llanes i censurant l’actitud dels industrials catalans; i a la d’Oviedo, adherint-se a
l’informe del CUMM, en el que es pot llegir:

Si la historia arancelaria de España no nos diera exacta medida de la tenaz resistencia que han opuesto
siempre, a toda clase de reformas, los fabricantes españoles, lo que ha ocurrido desde que tuvo lugar la
última realizada en el año pasado, nos pondría al descubierto de lo poco que puede esperar la nación de una
clase que, disfrutando de irritantes privilegios, pues no son otra cosa los derechos tan fuertemente
protectores, pretende hacerlos subsistir eternamente, a despecho de la justicia y de la equidad, que debe
amparar y medir a todos los ciudadanos por igual325.

També cal dir que a l’extrem contrari trobem també exemples de postures més
proteccionistes des de les lligues, com l’exposició que la de Cadis envia al Congrés (i que, a
més, presenta Bosch i Labrús) contra el restabliment base 5ena, amb la idea de defensar els
interessos industrials326.

Tot plegat fa que fins i tot el sector de les corporacions catalanes més proper a les lligues
(el FPN d’abans de l’escissió i el FPE després), vegi amb un cert recel la possibilitat d’arribar
a fixar un mínim programa proteccionista d’àmbit espanyol a partir d’elles. Això és tant més
significatiu des del moment en què l’escissió del FPE va ser en bona part deguda a la fidelitat

                                                     
  323. LIGA NACIONAL DE CONTRIBUYENTES: Memoria presentada a la asamblea general ordinaria de la ... en la sesión
celebrada el 24 de Octubre de 1883 por el Directorio, 1883.
  324. Fomento de la Producción Española, núm. 108, 3-8-1878, article “El art. 29 de la ley de presupuestos”, p.559.
  325. Informe de la Liga de Contribuyentes de Sevilla: COMISIÓN ESPECIAL ARANCELARIA: Información ... tomo 1, p.27-36
(editat també com a full volant, LIGA DE CONTRIBUYENTES DE SEVILLA: Contestación al interrogatorio general acerca de la
valoración de los tejidos de lana, que da la ..., 6 de Febrero de 1879); de Valladolid: tomo 2, p.109-111; d’Oviedo: tomo 2, p.199,
l’informe del CUMM objecte de l’adhesió és a p.20.
  326. Archivo del Congreso de los diputados, serie general, legajo 208/expediente 7, 3/7.
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del sector escindit als seus compromisos amb la LCC, d’una banda, i que el FPN va dedicar
esforços a la creació de lligues a algunes poblacions de Catalunya327, de l’altra.

El FPE, doncs, adopta una postura prudent envers les lligues, de no abdicar de la pròpia
independència organitzativa a favor d’un projecte no del tot definit en l’únic terreny en què és
absolutament prioritari: el proteccionisme. Per això, el 1876 rebutja la proposta de la LCC de
canviar el seu propi nom pel de Lliga de Contribuents de Barcelona328, així com la de
constituir en aquell moment una única organització. En resposta a la LCC, llegim al respecte:
pues de otro modo no siendo posible que tantos intereses y entre ellos muchos de diversa
naturaleza puedan someterse a una sola dirección central, se abdicarían los derechos
adquiridos por dichos Centros 

329. I pel mateix motiu, ajorna el seu suport al projecte de
periòdic de l’embrionària LNC de 1879 fins que aquesta defineixi el seu programa
econòmic330.

D’altra banda, l’estiu de 1877 el FPE decideix forçar la màquina i proposar a la LCC la
creació d’una organització d’àmbit espanyol, però amb un programa decididament
proteccionista, com a suma de les aportacions de totes les lligues. La resposta de Bernardino
de Sobrino, president de la LCC, no ofereix dubtes: Una cuestión tan importante como la
reforma Arancelaria sabe V. que exige gran meditación, profundo estudio y el concurso de la
representación de todas las regiones del país, y no pudiendo estar representadas en la
Asamblea que V. tiene la bondad de proponer adolecerán esos trabajos de un defecto de
origen que los harían distar mucho de la perfección y equidad que en ellos deben resaltar331.

Per això no és estrany trobar a la revista del FPE crítiques a la manca de definició
doctrinal d’un moviment en el que, als seus inicis, s’havia esperat trobar el desitjat referent
espanyol:

La debilidad representativa de las Ligas consiste en la falta de un programa concreto y claro que abrace y
enlace todos los intereses de la nación española. Se han quejado de la pesadez de los tributos, y tenían
razón; han hablado de vicios administrativos, y tenían razón; han lamentado el descuido con que se trata la
cuestión de presupuestos, y tenían razón; pero con sólo argumentos negativos no se resuelve nada. ¿Cuáles
son las afirmaciones presentadas por las Ligas? ¿Cuáles los medios de carácter general que han aconsejado
de una manera explícita y por iniciativa propia?332.

La conclusió de l’article, és que les lligues s’han mogut fins al moment gairebé sempre
per interessos locals.

B) El projecte d’Asociación Marítima Española.

Per la seva banda, els naviliers catalans cerquen un tipus d’organització específica del
seu sector, però d’àmbit espanyol, que permetés afrontar amb més èxit les nombroses
gestions i demandes que protagonitzen durant aquests anys davant del Govern. En aquest
sentit, el 1877 l’ANCB escriu als naviliers dels altres ports espanyols, tot incitant-los a crear

                                                     
  327. Veure Fomento de la Producción Nacional, núm. 345, 10-2-1877, p.92-100.
  328. Arxiu FTN, sèrie FPE, “Correspondencia”, 15-5-1876/1-2-1882, p.6; carta del FPE a la LCC de 9-7-1876.
  329. Arxiu FTN, sèrie FPN, “Actas” núm. 4, 18-8-1875/13-10-1877, p.138; sessió de la Junta Directiva de 15-11-1876; adhesió
a una resposta de la Liga de Contribuyentes de Valladolid.
  330. Arxiu FTN, sèrie FPE, “Actas”, 4-9-1878/9-7-1884, sessió de la Junta Directiva de 27-12-1879; “Correspondencia”, 15-5-
1876/1-2-1882, carta de 30-1-1880.
  331. AFTN, FPE, “Correspondencia”, 15-5-1876/1-2-1882; carta del president del FPE, Josep de Letamendi, al de la LCC,
Bernardino de Sobrino, de 24-4-1877 i resposta d’aquest: sèrie varis, “papers de l’antic arxiu que es troben al dipòsit de llibres”,
lligall núm. 4, “Comunicaciones Fomento de la Producción Española, 1877”.
  332. Fomento de la Producción Española, núm. 94, 27-4-1878, article “Las Ligas de Contribuyentes”, p.309.
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associacions similars o bé a donar suport a les seves reivindicacions. Es reben adhesions
dels ports de Mallorca, València, Màlaga, Cadis, La Corunya, Santander i Bilbao, però no
s’arriba a crear cap altra associació333.

L’any següent, i en el context de la campanya de les corporacions catalanes per la crisi
econòmica, l’ANCB aconsegueix reunir a Madrid comissions dels naviliers de Cadis
(Asociación de Navieros, Comerciantes y Pilotos de Cádiz), Vigo (Asociación de Navieros,
Consignatarios y Comerciantes de Vigo), Palma de Mallorca (Asociación Marítima y
Comercial de Palma), València, Santander i Bilbao sota la presidència de Frederic Nicolau,
amb la intenció de crear l’Asociación Marítima Española (AME). A la reunió s’aproven unes
bases, en les que es preveu la creació d’una associació a partir del comerç marítim i la
marina mercant de tots els ports espanyols, destinada a la defensa dels interessos del sector
i agafant com a model organitzatiu les associacions existents a Barcelona, Mallorca i Bilbao.
S’incorpora un sistema que combini la defensa d’interessos locals i dels interessos generals
del sector, amb diferents graus de coordinació segons cada cas. Es preveu els treballs de
pressió a Madrid: Cuando el asunto sea de tal importancia que reclame que se practiquen
activas gestiones cerca de los altos poderes del estado, todos los puertos de España se
obligan a enviar comisiones, que se reunirán en Madrid, al objeto de lograr que las
reclamaciones que se entablen tengan en breve una solución satisfactoria334. El projecte,
però, no arribaria a reeixir.

C) Relacions amb altres corporacions.

A més de la LNC, les corporacions industrials mantenen una certa relació, més a nivell
d’intercanvis d’informacions que altra cosa, amb associacions econòmiques d’altres ciutats,
com ara el FPN de Saragossa, la Liga de Comerciantes e Industriales de Valencia, la Liga de
Propietarios de Valencia i la Junta Representante del Comercio y la Industria de Málaga335.
Més estreta és la relació amb les corporacions del sector llaner de Béjar i d’Alcoi (JFB i
GFA), en la campanya contra la reforma aranzelària de 1877 en relació a la indústria llanera
(1877-1879). Finalment, l’ITFN manté una col·laboració puntual amb l’Asociación de
Agricultores de España, de cara a concertar una transacció al Senat en la partida dels
estams en la llei de primeres matèries336.

Per la seva banda, l’IACSI, junt amb altres associacions agràries com l’Asociación
Valenciana de Agricultura, participa al projecte de creació d’una Sociedad General Protectora
de la Agricultura Española, impulsada el març de 1878 per la duquessa de Medinaceli337. No
sembla que aquesta iniciativa prosperés.

3.4.2.6. Recerca d’una ampliació de la base proteccionista.

Des de les corporacions industrials catalanes se cercarà amb insistència, dins i fora de
Catalunya, altres veus demandants de solucions proteccionistes per afegir a la veu pròpia i
trencar així la imatge dibuixada pels lliurecanvistes madrilenys, de ser els proteccionistes
                                                     
  333. Sobre aquesta iniciativa, veure ANCB: Memoria ... 11 de Enero de 1878, 1878.
  334. Bases reproduïdes a Fomento de la Producción Española, núm. 103, 28-6-1878, article “Asociación marítima española,
p.470-472; base tercera, apartat tercer.
  335. AFTN, FPE, “Correspondencia”, 17-12-1874/16-3-1877; enviament d’una circular el 28-11-1876.
  336. AFTN, IFTN, “Comunicaciones”, núm. 3, 30-8-1882/4-6-1883, carta de l’IFTN a Zoilo Espejo, president de l’associació, de
4-6-1883.
  337. Veure La Mañana, 7-4-1878.
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sols quatre cotoners barcelonins. Anem a veure aquí els resultats d’aquesta recerca a
diversos nivells: dins de Catalunya, entre la resta de l’associacionisme econòmic i entre
l’associacionisme de caire no estrictament econòmic, junt amb les institucions econòmiques
oficials (societats econòmiques d’amics del país i juntes provincials d’agricultura, indústria i
comerç), i fora de Catalunya, entre corporacions i particulars que en un moment o altre fan
sentir la seva veu en sintonia amb les demandes de les corporacions industrials catalanes.

A) Suports rebuts per les corporacions industrials de la resta de l’associacionisme
econòmic català.

La pràctica totalitat de l’associacionisme econòmic català, tancarà files al costat de les
corporacions industrials en la demanda d’un aranzel proteccionista. En els grans temes de
política aranzelària del període, la majoria d’elles adrecen a les Corts les seves exposicions,
amb un llenguatge i una línia argumental força coincident amb els d’aquelles. Podem
destacar aquí els casos de l’IACSI i de l’ANCB.

Tant d’una com de l’altra corporació, ja hem tingut ocasió de veure alguns exemples dels
seus components ideològics i algunes cites extretes de les seves revistes, a l’apartat
corresponent a les tesis proteccionistes. En alguns casos, el seu discurs fa encara més
explícita la idea de suport de tots els sectors econòmics catalans a les demandes dels
industrials. Així, per exemple, el marquès de Ciutadilla, un dels homes importants de la
propietat agrària, intervé a la informació aranzelària sobre la indústria llanera i planteja
aquesta idea d’interessos coincidents entre ambdós sectors:

Es admirable, Excmo. Sr., la unión que existe en Cataluña entre industriales y propietarios. Allí todos
queremos lo mismo, todos somos proteccionistas. Y puedo hablar en estos términos, porque las
corporaciones que representan la propiedad, como son el Instituto Agrícola de San Isidro, la Liga de
propietarios de Barcelona, las Asociaciones de propietarios del Vallés, de Villafranca, etc., en las varias
exposiciones que han dirigido al Gobierno de S.M. siempre han hecho alarde de sus ideas proteccionistas
considerándolas como las únicas salvadoras del país productor.

No: la división que aquí se ha querido suponer, no existe, no existirá jamás.
Y ¿sabéis por qué? Porque la experiencia nos ha demostrado que la agricultura prospera siempre, en los

países donde la industria florece338.

El marquès intervé també a la manifestació proteccionista de l’IFTN de 4-4-1881, perfilant
una línia argumental proteccionista, plenament coincident amb la de la corporació convocant
de l’acte339.

Però cal dir que aquest suport també funciona en sentit contrari, és a dir des de les
corporacions industrials a les altres. Així, per exemple, trobem l’IFTN interessant-se amb
l’IACSI per aturar l’avanç de la fil·loxera a la província de Barcelona el 1882340.

Pel que fa a l’ANCB, manté una postura en la mateixa línia. D’aquesta manera, per
exemple, trobem Frederic Nicolau, en la seva doble condició de president de l’associació i de
soci de l’IFTN, assistint a una sessió extraordinària de la Junta Directiva d’aquest segon
dedicada a la preparació de les manifestacions proteccionistes de 1881, i expressant a la
Junta el suport explícit de la corporació presidida per ell a aquests actes341.

                                                     
  338. COMISIÓN ESPECIAL ARANCELARIA: Información ..., tom 2, p.431; intervenció de 21-11-1879.
  339. IFTN: Manifestación ... 4-4-1881, p.11 i seg.
  340. AFTN, IFTN, “Comunicacions”, núm. 3, 30-8-1882/4-6-1883, carta de la Junta Directiva de l’IFTN al president de l’IACSI
de 21-11-1882.
  341. AFTN, IFTN, “Actas” núm. 1, 17-7-1879/12-9-1881, sessió extraordinària de la Junta Directiva de 23-3-1881.
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B) Actituds proteccionistes de l’associacionisme català de caire no econòmic.

Entre l’associacionisme català de caire no econòmic, podem esmentar les postures
adoptades pels Ateneus de Barcelona (l’AB i l’Ateneu Lliure de Catalunya: ALC) i pel CC.

Un dels antecessors de l’AB, l’AC, ja disposava de tres seccions dedicades al món
econòmic-professional: comerç, agricultura i indústria. Quan el 1872 es fusiona amb el
Casino Mercantil, originant l’AB, aquest manté totes tres seccions.

A banda d’això, durant aquests anys sorgeixen de l’Ateneu diverses iniciatives
relacionades amb el món de les corporacions econòmiques. Ja hem vist el seu paper
destacat en la creació de la UCCLEB. Anteriorment, entre 1874 i 1875, havia organitzat una
comissió d’estudis sobre la legislació duanera, amb participació de l’IIC i de l’IACSI,
estructurada internament en les tres mateixes seccions que el propi AB: comerç, agricultura i
indústria342.

Un altre terreny en el que l’entitat demostra el seu interès per la qüestió proteccionista, és
el de les conferències. Aquest és el cas de la pronunciada per Pere Estasén l’abril de 1878
sobre la crisi industrial, o els discursos dels presidents de torn a les sessions inaugurals de
cada curs. Entre aquests, podem esmentar el de 1874 de Ferrer i Vidal (El desarrollo material
de España) i el de 1885 de Manel Girona (De la navegación. Decadencia de nuestra marina.
Manera de mejorar pronto su situación)343.

Pel que fa a l’ALC, entitat creada el 1878 com a escissió dels elements més progressistes
de l’AB, mostra també el seu interès pels temes econòmics des de bon començament. Així,
per exemple, l’abril de 1878, en el context de la crisi econòmica, organitza un cicle de
conferències amb el títol Las crisis, sus causas, sus efectos y medios de evitarlas344, i el
febrer de 1881, s’interessa pel plet entre les companyies ferroviàries i les corporacions de
propietaris immobiliaris en el tema de l’enllaç dels ferrocarrils a Barcelona345.

Del CC, ja hem vist anteriorment la intervenció de Valentí Almirall a la manifestació
proteccionista de l’IFTN. El mateix Almirall, al cicle de conferències dominicals organitzat pel
Centre el 1882, reivindica clarament el proteccionisme com a element consubstancial del
catalanisme, igual que fa a la inauguració del curs 1886-87 i des de les planes del Diari
Català346. De fet, el catalanisme del període pren una postura molt clara enfront de la

                                                     
  342. Sobre aquesta iniciativa, veure AFTN, varis, “Comisión de estudios sobre la legislación aduanera”, “Actas”  3-10-1874/18-
12-1875.
  343. Per a la conferència d’Estasén, veure Fomento de la Producción Española , núm. 92, 13-4-1878; per al discurs de Ferrer i
Vidal, veure ATENEO BARCELONÉS: Acta de la sesión pública celebrada en el salón de cátedras del mismo el día 26 de
Noviembre de 1874, 1875; per al discurs de Manel Girona, veure ATENEO BARCELONÉS: Acta de la sesión pública celebrada
en el ... el día 18 de Diciembre de 1885, 1886; també reproduït en forma de fullet independent: GIRONA, Manuel: De la
navegación. Decadencia de nuestra marina. Manera de mejorar pronto su situación, 1885. Veure també Boletín del Ateneo
Barcelonés. Sobre les aportacions proteccionistes fetes des de l’AB, veure ARTAL: Pensament econòmic ..., p.247-250. Sobre
l’associacionisme intel·lectual-professional i la seva relació amb el món de les corporacions econòmiques, veure CASASSAS:
L’Ateneu ..., p.19.
  344. Veure ATENEO LIBRE DE CATALUÑA: Discurso y memoria leídos por su Presidente y Secretario en la sesión inaugural
celebrada el 6 de Octubre de 1878, 1878.
  345. Veure ATENEO LIBRE DE CATALUÑA: Enlace de los ferrocarriles en Barcelona. Dictamen formulado por la comisión
especial. Leído en sesión pública celebrada el 12 de Febrero de 1881, 1881.
  346. Per a  la intervenció de 1882, veure Butlletí del Centre Català, núm. 2, 16-8-1882, “Conferencias dominicals en lo Centre
català. Conferencia per don Valentí Almirall, donada en sessions públicas dels dias 25 y 30 de Juliol del any corrent. TEMA:
Quinas son les aspirasions de Catalunya y quin lo modo de realizarlas no sols per curarse dels mals que lo causan las novas
condicions económicas en que se l’ha col·locada, sinó també per obrirse un pervenir millor que’l present”, p.14 i seg. Per a la de
1886, veure ALMIRALL: Lo “Cobden Club” ... Per a la seva producció teòrica des de les planes del Diari Català, veure TRÍAS
VEJARANO, Juan J.: Almirall y los orígenes del catalanismo, 1975, p.253 i seg. Per a la seva relació amb el Memorial de
Greuges, veure FIGUERES, Josep M.: “Valentí Almirall i el Memorial de Greuges: del “Diari Català” a la “Renaixensa” (1879-
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demanda de proteccionisme, com es pot apreciar en la lectura del Memorial de Greuges de
1885, que dedica a aquesta qüestió una part important del text presentat a Alfons XII347.

C) Actituds proteccionistes de les institucions econòmiques oficials a Catalunya.

És interessant veure la postura adoptada per les societats econòmiques d’amics del país
catalanes, especialment en comparació amb les seves homònimes espanyoles. Entre elles,
destaca pel seu compromís amb el plet proteccionista la SEBAP. Ja hem tingut ocasió de
veure en aquest sentit algunes de les seves aportacions en el terreny doctrinal, així com els
seus intents de creació del Centre de Defensa Proteccionista i, en un altre ordre de coses,
l’organització del Congrés Català de Jurisconsults. A més, la trobem a totes les grans cites
del període de política aranzelària, ja sigui adreçant-se a les Corts en un to clarament
proteccionista348, ja sigui col·laborant amb altres corporacions en les campanyes d’oposició.

Per la seva banda, trobem la SEGAP participant a les dues informacions aranzelàries
(sobre indústria llanera i sobre marina mercant) i organitzant la manifestació proteccionista
de Girona de juny de 1881. La SEAPL, tot i la seva exposició favorable al tractat de comerç
amb França (arrancada a la societat pel governador civil amb mètodes expeditius), té una
postura coincident amb les corporacions industrials en la base 5ena, afer en el que
s’adhereix explícitament a l’exposició de l’IFTN349. La resta de societats econòmiques
catalanes tenen un paper molt més discret.

L’alineament de les societats econòmiques catalanes amb les tesis proteccionistes,
contrasta amb la postura d’algunes societats espanyoles, amb plantejaments lliurecanvistes i,
fins i tot, hostils a les demandes dels proteccionistes catalans. En tenim un bon exemple en
les exposicions que algunes d’elles adrecen a les Corts amb motiu del tractat de comerç amb
França de 1882. Així, per exemple, les societats de Saragossa, Toledo, Cadis i Zamora
elaboren documents en els que trobem molts dels arguments esbossats pels lliurecanvistes
de l’ARAA: no afavoriment de la indústria protegida, privilegiada i monopolista, aposta pel
sector vitivinícola amb la idea d’especialització en un sol sector, dures censures contra els
industrials catalans o demanda d’un tractat de comerç amb Gran Bretanya350.

Igual que les societats econòmiques, les juntes provincials d’agricultura, indústria i
comerç catalanes adopten una postura de suport a les tesis proteccionistes de les
corporacions industrials. Així, totes quatre participen a les dues informacions especials
aranzelàries de 1879. És la Junta de Barcelona (JPAICB) la que dedica més esforços a
aquest tema. Així, el gener de 1879, organitza dues informacions prèvies a les convocades
per la comissió especial aranzelària. En les seves pròpies respostes a ambdues
informacions, apareixen plantejaments proteccionistes completament en línia amb els de les
corporacions industrials351.

                                                                                                                                                                      
1885)”, p.43 i seg. És interessant també la recopilació ALMIRALL, Valentí: Articles polítics. “Diari Català” 1879-1881 . Ed. a cura
de Josep M. Figueres, 1984.
  347. Memoria en defensa dels interessos morals y materials de Catalunya presentada directament á S.M. lo Rey en virtut
d’acort pres en la reunió celebrada en la Llotja de Barcelona, lo día 11 de janer de 1885, 1885, sobretot p.26-36.
  348. Per a les aportacions proteccionistes de la SEBAP, veure ARTAL: Pensament econòmic ..., p.210-217; “Contingut
econòmic ...”, p.87.
  349. Archivo del Congreso de los diputados, serie general, legajo 208, expediente 7, núm. 3.5, exposició de la SEAPL datada
el 30-12-1881.
  350. Veure Archivo del Congreso de los diputados, serie general, legajo 209/expediente 11, núms. 7.75, 7.55, 7.51, 7.13.
  351. Veure JUNTA PROVINCIAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO DE BARCELONA: Contestación dada por la
..., al interrogatorio acerca de los valores y clasificaciones de los tejidos de lana, 1879; Informe emitido por la ..., contestando al
interrogatorio acerca de las consecuencias que ha producido la supresión del derecho diferencial de bandera y las medidas que
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Trobem igualment la JPAICB fent sentir la seva veu en els grans esdeveniments de
política aranzelària del període, com el tractat de comerç amb França i el modus vivendi amb
Gran Bretanya, adreçant exposicions contràries a les Corts352.

Igual que en el cas de les societats econòmiques, les juntes d’altres províncies adopten
una línia força diferent de la de les catalanes. Així, per exemple, en el mateix tema del tractat
de comerç amb França, la Junta de Toledo elabora un document que destil·la hostilitat cap
els industrials catalans353.

D) Recerca d’actituds proteccionistes fora de Catalunya.

Si per a les corporacions industrials catalanes era important trobar postures similars a les
seves dins de Catalunya, trobar-les fora encara ho serà més, per trencar la imatge d’una
demanda exclusivament catalana forjada des de les files lliurecanvistes. Tant és així, que el
1881 l’IFTN finança l’edició d’un full volant proteccionista, elaborat a Barcelona i enviat a un
centre impulsat per diversos personatges relacionats amb Catalunya i residents a Madrid,
amb l’únic motiu que dugués peu d’impremta madrilenya. En les instruccions que Estasén
dóna a Guillem Graell (secretari d’aquest centre madrileny; anys més tard ho seria del FTN),
llegim:

También le envío una especie de hoja electoral proteccionista en número de 100 ejemplares y desearía
que la firmara usted, Armet, Diz Romero, Arenillas y demás personas del centro proteccionista que V.
considere conveniente, que mandara imprimir (o la hiciera en la imprenta del Monitor) los nombres de los que
firman al pie de dicho manifiesto, que como V. verá va sin firma y le pusiese además antes de la fecha,
impreso la palabra Madrid, y las reparta a los periódicos, sociedades, casinos, cafés, etc., acompañándome
luego la nota de los gastos354.

Hi ha diverses iniciatives de les corporacions industrials tendents a mostrar la seva
voluntat d’impulsar un model proteccionista que abasti tots i cadascun dels sectors
econòmics nacionals, desfent així la imatge d’exclusivisme, d’una banda, i cercant ampliar el
suport a les seves demandes, de l’altra. Un bon exemple d’aquesta tàctica, el tenim en la
decisió de la Junta Directiva del FPN d’enviar al president del Consell de ministres, Cánovas
(aviat serà rellevat per Martínez Campos), una exposició demanant proteccionisme aranzelari
per al blat, sector en el qual els socis de l’entitat no hi tenien gaire interessos i en el que,
contràriament, un abaratiment de preus més aviat els afavoriria. El motiu d’aquesta iniciativa,
el trobem expressat en la resolució de la pròpia Junta; s’acorda que se dispusiese una tirada
aparte de 300 hojas sueltas, que los Sres. Vocales cuidarían de circular a las provincias
interesadas, en las cuales no es dudoso que producirá excelente efecto el apoyo que de esta
suerte les presta espontáneamente el “Fomento de la Producción Nacional” 

355.

                                                                                                                                                                      
pueden adoptarse para el fomento de la marina mercante y del comercio nacional , 1879. Sobre les seves aportacions a les tesis
proteccionistes, veure ARTAL: Pensament econòmic ..., p.228-229; “Contingut econòmic ..., p.87. Per a la participació de la
junta de Tarragona, veure JUNTA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA PROVINCIA DE TARRAGONA:
Contestación a los interrogatorios formulados por la Comisión especial arancelaria acerca de los valores y clasificaciones de los
tejidos de lana, consecuencias que ha producido la abolición del derecho diferencial de bandera y de las medidas que pueden
adoptarse para el fomento de la marina mercante y del comercio nacional, 1879; per a la de Girona, veure COMISIÓN
ESPECIAL ARANCELARIA: Información ..., 1879-80, tom 1, p.345-353 i tom 2, p.200-202; per a la de Lleida, veure COMISIÓN
ESPECIAL ARANCELARIA: Información ..., 1879-80, tom 2, p.75.
  352. Per a l’exposició de la JPAICB al tractat de comerç amb França, veure Fomento de la Producción Española, núm. 301,
15-4-1882, p.249-251; per a l’exposició relativa al modus vivendi amb Gran Bretanya, veure El Eco de la Producción, núm. 84,
1-3-1884, p.115-118.
  353. Veure Archivo del Congreso de los diputados, serie general, expediente 209, legajo 11, núm. 7.54.
  354. AFTN, IFTN, “Comunicaciones” tom 4, 31-5-1881/17-11-1881; carta de finals de juliol o principis d’agost de 1881.
  355. AFTN, FPE, “Actas” núm. 5, 20-10-1877/23-7-1879, sessió de la Junta Directiva de 27-2-1879.
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En sentit invers, de vegades hi ha per part de les corporacions industrials una petició
explícita a altres centres d’afegir-se a les seves demandes. Aquest és el cas d’una circular
que l’IFTN adreça a corporacions i particulars de diverses zones de l’estat, que han mostrat
inclinació cap el proteccionisme, tot demanant-los que enviïn comissions a Madrid per
gestionar en el Senat la no aprovació del tractat de comerç amb França. En aquesta circular,
s’argumenta la conveniència de trobar suports en altres províncies: de ahí resulta la
necesidad de enviar Comisiones de todas las provincias de España (para que no se crea que
únicamente hay proteccionistas en Cataluña) durante la discusión del Tratado de Comercio
con Francia en la Alta Cámara 

356.

En algunes ocasions, les corporacions industrials reben realment suports explícits
procedents d’altres zones de l’estat. Aquest és el cas del suport donat pels fabricants de
llanes d’Alcoi i Béjar a les demandes dels llaners catalans en la informació aranzelària del
sector de 1879 o a la seva oposició al tractat de comerç amb França de 1882357. O el de la
Liga de Contribuyentes de Granada, que s’adhereix a l’informe del FPN a la informació
aranzelària sobre marina mercant358. O, encara, les adhesions de diverses corporacions i
particulars de fora de Catalunya a la manifestació proteccionista de l’IFTN de 4-4-1881359.

És per aquesta voluntat de trobar suports a altres zones, que es fa un seguiment dels
articles de premsa i assaigs publicats a altres zones de l’estat, que continguin postures
proteccionistes. Aquest és el cas del fullet publicat per Miguel Primo de Rivera a Cadis, al
que es dóna ple suport des de les planes del Fomento de la Producción Nacional360, o els
documents elaborats per la fàbrica de ceràmica de La Cartuja de Sevilla del marquès de
Pickman amb motiu dels grans tractats de comerç361.

3.4.3. Recurs a les forces vives.

El recurs a les forces vives, per què interposin la seva influència en els centres de decisió
de l’Estat, esdevé una pràctica habitual durant aquests anys, especialment per part de les
corporacions industrials. Ajuntaments i diputacions provincials, capitans generals,
governadors civils i bisbes rebran tot de peticions d’intervenció, responent favorablement en
la majoria dels casos. És significatiu, en aquest sentit, que el reglament de l’IFTN consideri
socis honoraris de mèrit nats el capità general de Catalunya, el president de l’Audiència, el
bisbe, el governador civil, el president de la Diputació Provincial, l’alcalde i el rector de la UB,
en un intent d’atreure les persones que ocupen aquests càrrecs cap el terreny de la
corporació.

D’altra banda, en alguns actes importants de les corporacions, trobem una presència
significativa d’aquestes autoritats. Aquest és el cas del banquet de 25-5-1879 que IIC, FPN i
FPE ofereixen als parlamentaris catalans electes. En aquest important acte són presents i

                                                     
  356. AFTN, IFTN, “Comunicaciones” núm. 5, 17-11-1881/25-8-1882; circular de 18-4-1882.
  357. Per a 1879, veure FABRICANTES DE SABADELL, TARRASA, OLESA, ALCOY Y BÉJAR: Contestación ...; per a 1882,
veure Archivo del Congreso de los diputados, serie general, legajo 209/expediente 11, 8/27
  358. Veure LIGA DE CONTRIBUYENTES DE GRANADA: Memoria leída por el Presidente de la misma, Excelentísimo Señor
Don Pablo Díaz y Jiménez en la Junta general Extraordinaria celebrada el día 14 de Marzo de 1880, 1880, p.8.
  359. Veure El Eco de la Producción, núm. 26, 16-4-1881, article “La manifestación proteccionista del día 4 de Abril de 1881”,
p.219-230.
  360. PRIMO DE RIVERA, Miguel: Los aranceles. Ligeras consideraciones sobre los mismos, como cuestión de actualidad, por
D. ..., 1877); Esmentat a Fomento de la Producción Nacional, núm. 364, 23-6-1877, p.409-410.
  361. PICKMAN Y Cª: Exposición que dirigen a las Cortes los Sres. ... Propietarios de la fábrica de Loza y Porcelana de La
Cartuja, de Sevilla, con ocasión del tratado de comercio franco-español que se firmó en París el 6 de Febrero de 1882, 1882;
PICKMAN Y COMPAÑÍA: Al Congreso de los Sres. Diputados de la Nación, 26 de Febrero de 1885 (full volant)).
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intervenen, a petició dels organitzadors, el bisbe de Barcelona (José María Urquinaona), el
capità general de Catalunya (Luís Prendergast), el governador civil interí (Josep Maria
Camprodon) i el president de la Diputació Provincial de Barcelona (Josep Vilaseca)362.

3.4.3.1. Ajuntaments i diputacions provincials de Catalunya.

Tant els ajuntaments com les diputacions provincials, i en especial els de Barcelona,
reben peticions de les corporacions industrials per què actuïn en un determinat sentit. Aquest
és el cas del FPN, que el març de 1878 escriu a l’Ajuntament de Barcelona i a les quatre
diputacions provincials catalanes, encoratjant-los a què demanin al Govern solucions
proteccionistes en el tema de la crisi industrial, o la petició que fa l’IFTN a l’alcalde de
Barcelona, l’abril de 1882, tot instant-lo a enviar comissions a Madrid, per pressionar el Senat
contra el tractat de comerç amb França363.

Cal dir que la postura adoptada per ajuntaments i diputacions catalans —en tot cas, llevat
dels de Lleida— és de ple suport a les demandes de les corporacions industrials. Fixant-nos
en els exemples anteriors, observem com l’abril de 1878, comissions de l’Ajuntament, de la
Diputació Provincial i de la Junta d’Obres del Port de Tarragona, es traslladen a Madrid amb
peticions concretes pel tema de la crisi364. O com l’abril de 1882, comissions de l’Ajuntament
de Barcelona i de la Diputació Provincial s’hi traslladen per gestionar la no aprovació pel
Senat del tractat de comerç amb França365.

De fet, davant dels grans temes de política aranzelària del període, ajuntaments i
diputacions faran sentir la seva veu, ja sigui elaborant exposicions a les Corts o nomenant
comissions per traslladar-se a Madrid, amb una postura plenament coincident amb les
demandes de les corporacions industrials. Continuant amb l’exemple del tractat de comerç
amb França, envien exposicions oposant-se al projecte, bé al Congrés o bé al Senat, les
diputacions provincials de Barcelona i Tarragona i els ajuntaments de Tarragona, Reus,
Valls, Barcelona, Sant Martí de Provençals, Sabadell, Manresa i Girona (de vegades,
impreses en forma de fullet, per facilitar-ne la difusió366). A més, la Diputació de Barcelona
convoca prèviament una reunió amb els diputats i senadors per la província de Barcelona,
per aprovar entre tots el text de la seva exposició a les Corts i obre, posteriorment, una
informació sobre els efectes del tractat367. Igualment, tant l’Ajuntament de Barcelona com la
Diputació, envien comissions a Madrid per demanar la no aprovació del tractat, primer al
Congrés i després al Senat, practicant allí intenses gestions en forma d’entrevistes amb
membres del Govern i amb els parlamentaris catalans.

Són mols altres els temes en els que intervenen ajuntaments i diputacions: la crisi
econòmica de 1878, la base 5ena de 1882, la llei de primeres matèries de 1883 o el modus
                                                     
  362. Per a una ressenya de l’acte i de les intervencions, veure Fomento de la Producción Española, núm. 151, 31-5-1879,
article “El banquete del 25 de mayo”, p.358-373.
  363. Arxiu del FPN, sèrie FPE, “Actas” núm. 5, 20-10-1877/23-7-1879; sessió de la Junta Directiva de 8-3-1878. Sèrie IFTN,
“Comunicaciones”, tom 5, 17-11-1881/25-8-1882; carta de 29-4-1882).
  364. Fomento de la Producción Española, núm. 91, 6-4-1878, article “La crisis”, p.235-241.
  365. Diario de Barcelona, 28-4-1882, ed. matí, p.5347.
  366. Veure AYUNTAMIENTO DE BARCELONA: A las Cortes para que no den su aprobación definitiva al Tratado de comercio
con la República Francesa, 1882. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BARCELONA: Exposición que la Excma. ... eleva a las
Cortes en súplica de que se dignen denegar su aprobación al Tratado de Comercio Franco-español estipulado en 6 de Febrero
del año actual, 1882.
  367. Sobre aquesta informació, veure Arxiu del FPN, sèrie FPE, “Actas” 4-9-1878/9-7-1884, sessió de la Junta Directiva de 27-
10-1882. Veure també DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BARCELONA: Memoria presentada por una comisión especial de
Señores Diputados a consecuencia de la información pública abierta para mejorar la situación de la agricultura, la industria y el
comercio de la comarca. Publícase por acuerdo de la Corporación de 30 de Diciembre de 1882, MDCCCLXXXIII.
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vivendi amb Gran Bretanya de 1885. Igualment, l’Ajuntament de Barcelona fa sentir la seva
veu també en el tema de la conservació del Dret Civil català368, aspecte aquest en el que es
mostrava especialment interessat l’IACSI.

És interessant veure també que el discurs d’ajuntaments i diputacions en els seus
documents oficials o en les intervencions dels seus comissionats a Madrid, coincideix amb
tots i cadascun dels arguments proteccionistes vistos anteriorment. D’aquesta manera,
podem observar com a la reunió conjunta dels comissionats de l’Ajuntament i la Diputació de
Barcelona i de l’IFTN més els diputats i senadors catalans, celebrada a Madrid el 7-4-1882,
Coll i Pujol, Carbó (representants de l’Ajuntament) i Benet i Colon, Serret, Jover, Manfrid (de
la Diputació) en llurs intervencions a la reunió, sostenen una línia argumental clarament
proteccionista, reclamen per a les institucions que representen una postura completament
coincident amb les de les corporacions industrials, i conclouen per demanar als parlamentaris
la seva més decidida oposició al tractat de comerç369. La Diputació de Barcelona fins i tot
arriba a definir-se a si mateixa proteccionista en un document oficial: la Diputación,
proteccionista ante todo y sobre todo 

370.

Finalment, cal no oblidar que en aquest nivell de les administracions locals hi ha també
una notable presència directa de membres de les corporacions371.

3.4.3.2. El capità general de Catalunya.

No hi ha dubte que dins de l’estratègia de les corporacions de recórrer a les “forces
vives”, el capità general de Catalunya juga un paper destacat. Juan Jacob, a la seva tesi
doctoral sobre la Capitania General de Catalunya a la Restauració, assenyala aquest recurs
al capità general per a la qüestió proteccionista per part de les corporacions, i també la seva
resposta generalment positiva:

Los Capitanes Generales mantendrán a lo largo de todo este período una actitud altamente positiva
respecto a la realidad proteccionista, suscribiendo personalmente la defensa del ideal económico catalán a
pesar de no sentirse ligados a Cataluña por su nacimiento y a pesar de que por sus concepciones ideológicas
se veían a veces arrastrados hacia la línea librecambista, cuando se daba el caso de su adscripción política a
los grupos liberales; por su parte, los elementos proteccionistas catalanes no desdeñaron en ningún momento
el recurso al Capitán General para lograr su apoyo en esta cuestión ideológico económica372.

Per la seva banda, Miquel Izard creu que la relació de l’IIC amb Prim (en aquest cas, no
estaríem parlant del capità general de Catalunya, sinó d’un militar català de la màxima
graduació) hauria impedit que la indústria cotonera sortís perjudicada de la reforma
aranzelària de 1869373.

                                                     
  368. DSS, leg. 1884-85, 23-2-1885, núm. 69, p.1310.
  369. La Mañana, 8-4-1882, article “Reunión importante”.
  370. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BARCELONA: Memoria ..., p.47. Sobre les aportacions proteccionistes de la Diputació
Provincial de Barcelona, veure també ARTAL, Francesc: Pensament ..., p.206-209; “Contingut ...”, p.87.
  371. CAÑELLAS, Cèlia; TORAN, Rosa: “L’Ajuntament de Barcelona i el règim restauracionista (1875-1901)”,
1988); “L’Ajuntament de Barcelona durant la Restauració: del corporativisme a la mediatització”, 1989; “La classe política
barcelonina. Substrat sòcio-econòmic dels consistoris (1875-1901)”, 1989; “La representación política ...”, 1991; “Dinastisme i
notables locals: l’arrelament social i urbà. Els consistoris a la ciutat de Barcelona”, 1992; “Dominis socials i poder local a
Barcelona. Del Sexenni democràtic a la Restauració borbònica”, 1993; El personal polític de l’Ajuntament de Barcelona (1877-
1923). Del provincialisme corporatiu al cosmopolitisme classista; 1996.
  372. JACOB CALBO, Juan: La capitanía general de Cataluña de 1875 a 1931. La actuación política de los capitanes
generales. Resumen de la Tesis doctoral, 1978, p.11. La mateixa interpretació sosté Trías Vejarano: TRÍAS VEJARANO, Juan
J.: Almirall y los orígenes del catalanismo, 1975, p.63.
  373. IZARD: Manufactureros ..., p.202-203.
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Al període estudiat, el capità general amb el que les corporacions catalanes tenen una
relació més fluïda és sense dubte Arsenio Martínez Campos, sense oblidar el marquès de
Peña-Plata (Ramón Blanco) o el marquès de la Victoria de las Tunas (Luís Prendergast).
Aquesta estreta relació amb militars d’alta graduació per part de les corporacions catalanes,
era perfectament copsada a l’època, especialment pels seus adversaris ideològics.
D’aquesta manera, el lliurecanvista Martín Rey, en el transcurs de la informació aranzelària
sobre la indústria llanera, es permet ironitzar sobre aquesta relació: y puesto que los mismos
proteccionistas han confesado la influencia del malogrado D. Juan Prim en el Arancel del 69;
y si hoy todo lo esperan del general Martínez Campos, (...) yo iba a decir a estos señores
que pidieran al Gobierno que llevara la Dirección de Aduanas al Ministerio de la Guerra374.

Podem dir que els èxits militars de Martínez Campos varen coincidir plenament amb els
desigs de les corporacions catalanes: fi de la guerra civil carlina a Catalunya, que allunyava
la inseguretat pròpia de la guerra al territori més immediat al de la seva activitat econòmica, i
fi de la insurrecció a Cuba, que permetia normalitzar la relació amb un territori amb el que
existien creixents lligams econòmics de tota mena.

En la seva etapa com a capità general de Catalunya (1875-1876), les corporacions
estrenyen la relació amb Martínez Campos. La seva actuació com a pacificador de Catalunya
mereix una subscripció pública, en la que hi ha constància documental de la participació del
FPN375, destinada a recompensar econòmicament els seus treballs. La Mañana dóna la
notícia del lliurament per part d’una comissió al general d’aquesta subscripció, dipositada al
Banc de Barcelona (BB), de la que una part corresponia al general Jovellar376.

La gestió més significativa atribuïda a Martínez Campos, és la suspensió de la base 5ena
de 1875. Tant Jacob com Trías Vejarano al·ludeixen a aquesta gestió, mentre que Izard, en
canvi, creu que les corporacions catalanes varen tenir un escàs paper real en la gestació de
la suspensió i qüestiona la mateixa idea que Martínez Campos hi intervingués377. En
qualsevol cas, per als coetanis, i especialment per als lliurecanvistes de l’ARAA, aquesta
intervenció no oferia dubtes. Ens diu Figuerola (autor de la base 5ena i, per tant, interessat
en les interioritats de la seva suspensió) al primer míting de l’ARAA: Conste, pues, que no se
hizo la reforma [de 1869] por la fuerza ni por la violencia; que no hubo fuerza en el Ministerio
de Hacienda, y que si la ha habido ha sido de un general para hacer suspender las reforma
arancelarias en 1875 

378. Per la seva banda, Gabriel Rodríguez s’hi refereix a una conferència
al CUMM: Llega el año de 1875; entonces ni el mismo Sr. Salaverría pensaba en suspender
la reforma arancelaria, pero los proteccionistas hicieron grandes trabajos de zapa, y se dice
que un general victorioso se puso en camino desde Barcelona a Madrid, y echando el peso
de su espada en la balanza, la inclinó del lado del proteccionismo379. El mateix Gabriel
Rodríguez, a un míting de l’ARAA de 1882, es torna a referir a aquest general, però ara amb
noms i cognoms: Martínez Campos380.

                                                     
  374. COMISIÓN ESPECIAL ARANCELARIA: Información ..., tomo 2, p.408; intervenció del 20-11-1879.
  375. AFTN, FPN, “Actas” núm. 4, 18-8-1875/13-10-1877, Junta Directiva extraordinària de 8-1-1876.
  376. La Mañana, 29-9-1876.
  377. JACOB: La capitanía ..., p.11; TRÍAS VEJARANO: Almirall ..., p.63; IZARD: Manufactureros ..., p.127-128. Veure també
CASTERA ARCHIDONA, Ramón: “Ideas y actitudes del conservadurismo burgués catalán ante los inicios del reformismo social
de la Restauración”, 1987, p.191.
  378. ARAA: Meeting ... 8-6-1879, p.30.
  379. Fomento de la Producción Nacional, núm. 459, 26-4-1879, article “Don Gabriel Rodríguez y la nueva asociación libre-
cambista de Madrid”, p.248.
  380. ARAA: Meeting ... 21-5-1882, p.59.
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En qualsevol cas, sí que hi ha constància d’aquesta estreta relació amb les corporacions
en altres temes. Així, per exemple, el setembre de 1875, Bosch i Labrús, en tant que
president del FPN, s’hi entrevista per demanar-li garanties d’actuació de l’Exèrcit en cas de
vagues obreres, obtenint una resposta satisfactòria del general381. O, el juny de 1876,
participa a la sessió inaugural del nou FPE, celebrada l’11-6-1876 a la Casa Llotja: presideix
honoríficament l’acte i hi pronuncia unes paraules; el FPE el fa soci de mèrit tot seguit382. Per
a Guillem Graell, a la seva Historia del Fomento del Trabajo Nacional, el nucli d’impulsors del
FPE, anteriorment organitzats al FPN, haurien afavorit la carrera de Martínez Campos ja des
de 1873383.

El març de 1876, davant de la notícia del seu trasllat a un altre destí, l’IIC s’afanya a
escriure al president del Consell de Ministres, Cánovas, tot sol·licitant el seu manteniment a
Catalunya: Las Juntas Directiva y Consultiva de este Instituto industrial interpretando los
deseos de las clases que representan y que son los de todas las personas adictas a la
Monarquía constitucional y a nuestro augusto Soberano, suplican encarecidamente a V.E. y
demás miembros que componen el Gobierno de S.M. se dignen conservar al General D.
Arsenio Martínez Campos al frente de la Capitanía General de este Principado384. Quan,
finalment, es trasllada a Cuba, l’octubre de 1876, és acomiadat per representacions de les
corporacions industrials.

De fet, el trasllat de Martínez Campos a Cuba no interromp la seva relació amb les
corporacions catalanes. En diverses ocasions l’envien telegrames de felicitació pels seus
èxits militars a l’illa i no es desaprofita l’ocasió per sol·licitar la seva intervenció en altres
afers. Així, per exemple, el febrer de 1878 el FPE li envia un telegrama de felicitació-petició,
en el que se li demana que interposi la seva influència davant del Govern per aconseguir la
declaració de navegació de cabotatge a l’existent entre la península i les Antilles: Junta
General Fomento Producción Española acuerda felicitar calurosamente a V.E. paz Cuba y
suplica interponga su influencia cerca del Gobierno para que comercio entre Antillas y
península sea declarado cabotaje, providencia que estrecharía lazos unión entre españoles
de ambos hemisferios 

385. A les felicitacions, no s’oblida tampoc Jovellar.

Al seu retorn de Cuba, les corporacions econòmiques catalanes organitzen una comissió
encarregada de traslladar-se a Madrid, per felicitar-lo personalment per la pacificació i per
sondejar les seves veritables intencions en matèria de reformes econòmiques a l’illa, en uns
moments en què semblava que havia d’ocupar la presidència del Consell de ministres i dur a
la pràctica els acords de Zanjón. L’IIC dóna al seu representant en aquest afer, Francesc
López Fabra (que, a més de soci i gestionador habitual de l’IIC i diputat per Barcelona, era
també militar, concretament coronel), instruccions molt precises sobre l’entrevista amb
Martínez Campos:

No necesita esta Junta dar instrucciones a V.E.: únicamente deseo manifestarle, que después de cumplido el
acto de atención de que se ha hecho mérito, será muy conveniente procurar, en una segunda entrevista,
conocer la opinión del General respecto a las cuestiones económicas de Cuba relacionadas con los intereses
de la Península, e inclinar su ánimo hacia las soluciones que más conduzcan a estrechar los vínculos de

                                                     
  381. AFTN, sèrie FPN, “Actas” núm. 4, 18-8-1875/13-10-1877; sessió de la Junta Directiva de 9-9-1875.
  382. Veure AFTN, FPE, “Actas”, 11-6-1876/24-2-1884 “juntas generales ordinarias”; veure també Fomento de la Producción
Española, núm. 1, 15-7-1876.
  383. GRAELL: Historia del Fomento ..., p.332-333.
  384. AFTN, IIC, “Correspondencia” 13-1-1876/3-7-1879, carta de Joan Jaumandreu, president de l’IIC, de 3-8-1876.
  385. AFTN, FPE, “Correspondencia” 15-5-1876/1-2-1882, telegrama del 10-3-1878.
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unión entre España y sus posesiones de Ultramar así como también interesarle a favor de los demás asuntos
que tanto afectan al porvenir de nuestra patria, y de los cuales tiene V.E. perfecto conocimiento386.

La comissió, presidida pel marquès de Monistrol, el visita quan encara no és president.
Se li demana que no negociï un acord comercial entre els Estats Units i Cuba. El president
del FPN, Pujol Fernández, també present a la reunió, n’informa després a la seva Junta
Directiva (quan ho fa, Martínez Campos ja és president del Consell de Ministres):

(...) el General les había asegurado, con su habitual franqueza, cuanto se exageraba por algunos lo relativo a
las mejoras económicas y en la tributación que él pensaba proponer a favor de la Isla de Cuba, de que en su
día habrían de ocuparse detenidamente las Cortes del Reino; que, convencido de que las Islas se hallaban
tan necesitadas de protección como la Península, había que lograr que España fuese mercado para las
Antillas así como las Antillas debían serlo para España, con lo cual se combatiría el contrabando, que
disminuye los rendimientos, y se daría movimiento a la Marina mercante facilitándole los retornos; que en
cuanto a los proyectos de tratados con los Estados-Unidos, de cuya inconveniencia se le arguyó, él sólo había
hablado como un medio decisivo de convicción, y en el sentido de que, o las Islas habían de tratar y comerciar
libremente con la Metrópoli, o tendrían que tratar y ligarse con los Estados-Unidos; y finalmente, que el
General Martínez Campos habíase expresado en términos tan sinceros y patrióticos, que la comisión de
centros catalanes no había podido menos de salir muy satisfecha de la entrevista, pudiéndose ahora abrigar
mayores esperanzas todavía, al considerar [que] el General Martínez Campos estaba en situación de poder
realizar los buenos deseos que le animan, desde la Presidencia del Consejo de Ministros, a que ha sido
elevado por S.M. el Rey387.

Quan rep el nomenament de president del Consell de ministres, rep la felicitació de les
corporacions catalanes, igual que quan passa a ser ministre de la Guerra, amb el Govern
Sagasta de febrer de 1881. El general no oblida les deferències de les que és objecte durant
anys per part de les corporacions catalanes, i així, és un dels pocs senadors no catalans que
vota contra el modus vivendi amb Gran Bretanya, el març de 1885 (18 vots en contra; 12
catalans o electes per districtes catalans i 6 no catalans)388.

Amb el marquès de Peña-Plata, també hi haurà una relació força fluïda. A la seva
arribada a Barcelona, és rebut per comissions de les corporacions industrials, que practiquen
aquest tipus d’accions de manera habitual, per anar obrint camí a l’eficaç cooperació dels
capitans generals. El 1878 el trobem plenament identificat amb els treballs relatius a l’aranzel
de la indústria llanera: acompanya personalment a Madrid a una comissió de les
corporacions catalanes i li obre portes als ministeris. Segons el Fomento de la Producción
Española: El general Blanco ha favorecido extraordinariamente los trabajos de la referida
Comisión proporcionándola varias entrevistas con el señor Cánovas y acompañándola en
algunas de ellas389.

Amb el marquès de Peña-Plata tenim un bon exemple d’intermediari entre el Govern i les
corporacions, però en sentit invers: l’octubre de 1878 convoca al president del FPN, Pujol
Fernández, seguint instruccions del Govern; el motiu: aquest desitjaria que la seva política
econòmica tingués el ple suport de les corporacions catalanes i, no obstant, aquestes
estarien mostrant els seus recels. La funció encomanada al capità general seria sondejar
l’opinió de les corporacions i intentar atreure el seu suport cap el Govern390.

Igual que Martínez Campos, el marquès de Peña-Plata és traslladat a Cuba. El març de
1879 va primer a Madrid i, des d’allí, emprèn camí cap el seu nou destí de governador
general de Cuba. Una comissió del FPN va expressament a Madrid, per acomiadar-lo a
                                                     
  386. AFTN, IIC, “Correspondencia” 13-1-1876/3-7-1879, carta de 21-2-1879.
  387. AFTN, FPN, “Actas” núm. 5, 20-10-1877/23-7-1879, sessió de la Junta Directiva de 12-3-1879.
  388. DSS, leg. 1884-85, 28-3-1885, núm. 97, p.1978-79.
  389. Fomento de la Producción Española, núm. 101, 15-6-1878, p.435.
  390. AFTN, FPE, “Actas” núm. 5, 20-10-1877/23-7-1879, 24-10-1878.
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l’estació de tren; el marquès, agraït, manifesta a la comissió: S.E. ofreció sus servicios y
cooperación, a los fines de esta Sociedad, en el nuevo e importantísimo cargo que pasa a
ocupar 

391. També igual que amb Martínez Campos, en el seu nou destí continua tenint
notícies de les corporacions catalanes. Així, per exemple, el setembre de 1881 l’IFTN li
escriu, tot felicitant-lo per unes declaracions proteccionistes de les que la corporació diu
haver tingut notícia a través de Víctor Balaguer392.

Retrobem el marquès de Peña-Plata a Barcelona a partir de gener de 1882, rebut a la
seva arribada per comissions de les corporacions industrials. Novament aquestes li demanen
que interposi la seva influència davant del Govern. Així, en l’afer de la base 5ena, actua com
a intermediari entre el Govern Sagasta i les corporacions; l’IFTN li demana que pressioni el
Govern per què Sagasta mantingui les seves declaracions al Senat quan va afirmar que no
es tocaria la base 5ena: El Instituto de Fomento confía que V.E., que con tanta benevolencia
nos hizo conocer las promesas del Sr. Sagasta, no ha de negarnos su valiosa influencia y
apoyo para que cuando menos aquellas se cumplan393. El mateix mes l’IFTN li demana que
interposi també la seva influència en l’afer de la contribució industrial: La ocasión es por
demás oportuna para que V.E. dando una muestra más de sus bondades, allanase el camino
a las gestiones del Instituto394.

També hi ha bona relació amb el marquès de la Victoria de las Tunas. Comissions de les
corporacions el van a rebre, com és habitual, a la seva arribada a Barcelona, el març de
1879. Es requereix la seva mediació per què demani al Govern la finalització definitiva de la
informació llanera: El patriótico interés con que V.E. mira todo cuanto se relaciona con el
fomento de la producción nacional, inspira a la Junta Directiva de este Instituto la confianza
necesaria para permitirse molestar la atención de V.E. suplicándole tenga a bien interponer
su valiosa mediación cerca del Gobierno de S.M. a fin de conseguir que la instancia, cuya
copia es adjunta, obtenga pronto las resoluciones favorables que se desean 

395.

Una relació tan fluïda amb l’autoritat militar, fa que des de les corporacions es recorri a
l’Exèrcit fins i tot per a afers menors. Així, per exemple, l’IFTN demana al coronel del primer
regiment d’artilleria de Barcelona que cedeixi la banda de música per a l’acte de lliurament de
premis de l’exposició d’arts decoratives de juliol de 1881, mentre que el FPE demana al
capità general cinc soldats de cavalleria, amb els seus cavalls i equips, per a una desfilada a
Barcelona, el desembre de 1884396.

3.4.3.3. El governador civil de Barcelona.

El governador civil de Barcelona és una altra peça important en l’estratègia de treball de
les corporacions. Curiosament, el governador amb el que existirà una sintonia més gran
durant aquests anys és Gil Maestre, nomenat per un Govern —el de la ILD— amb el que les
corporacions tenien les màximes discrepàncies en política aranzelària. A Gil Maestre, el FPE

                                                     
  391. AFTN, FPN, “Actas” núm. 5, 20-10-1877/23-7-1879, sessió de la Junta Directiva de 24-3-1879.
  392. AFTN, IFTN, “Comunicaciones” tom 4, 31-5-1881/17-11-1881; carta de Pere Estasén de 10-9-1881.
  393. AFTN, IFTN, “Comunicaciones” tomo 5, 17-11-1881/25-8-1882; carta del president, Manel Feliu i Coma, sense data, de
principis de Juny de 1882.
  394. AFTN, IFTN, “Comunicaciones” tomo 5, 17-11-1881/25-8-1882; carta de 20-6-1882.
  395. AFTN, FPN, “Correspondencia” 2-1-1879/20-8-1879; a partir de 20-8-1879 correspon a l’IFTN; carta del president de torn,
Marià Parellada, d’1-10-1879
  396. AFTN, IFTN, “Comunicaciones”, tom 4, 31-5-1881/17-11-1881, carta de 30-6-1881; sèrie FPE, “Correspondencia” 3-10-
1883/20-7-1888, carta de 9-12-1884.
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el nomena soci honorari i l’IFTN li fa un petit homenatge a la seva marxa, regalant-li una vara
de comandament.

Igual que en el cas del capità general, les corporacions adquireixen l’hàbit de rebre’l a la
seva arribada a la ciutat. Aquest és el cas d’Aquilino Herce, rebut per comissions de les
corporacions a la seva arribada, el gener de 1884. També igual que en l’altre cas, sovint fa
feines d’intermediari entre les corporacions i el Govern. Podem esmentar en aquest sentit,
els treballs de Cástor Ibáñez de Aldecoa, personatge polèmic per la seva actuació en el
conflicte del gas de Barcelona, el 1878397, però que als anys anteriors manté una bona
sintonia amb les corporacions. Ibáñez de Aldecoa es manté en el càrrec entre gener de 1876
i juliol de 1878. Durant el seu mandat, rep peticions diverses d’intervenció per part de les
corporacions industrials. Així, el trobem l’agost de 1876 fent feines d’intermediari en l’afer del
segell de vendes: d’una reunió, amb assistència de nombroses corporacions (IIC, FPN, FPE,
CAMSB, IACSI, CHUM, CUMB i AB), en surt la resolució d’enviar un telegrama al ministre
d’Hisenda amb la petició de reformar l’impost i de paralitzar-lo mentre no es reformés; en lloc
d’enviar-lo directament, una comissió de les esmentades corporacions es trasllada al Govern
Civil, demana audiència al governador, i li demana que sigui ell qui transmeti el telegrama.
No cal dir que el governador accepta l’encàrrec398.

Igual gestió fa el juliol de 1877, aquest cop per al FPE. Aquesta corporació volia iniciar
una campanya pel tema de les valoracions i classificacions dels teixits de llana que havien de
servir de base al nou aranzel. Una comissió va a veure el governador civil i li demana que
telegrafiï al Govern en aquest sentit. El governador accedeix a la petició i, posteriorment, fa
arribar al FPE el telegrama de contestació del ministre, que arriba també a través seu399.

Finalment, en el context de la crisi econòmica de 1878, Ibáñez de Aldecoa pren la
iniciativa de convocar una reunió de corporacions econòmiques, per estudiar les possibles
mesures a emprendre.

Però no sempre hi haurà entesa en les relacions amb els governadors civils. La fricció
més greu amb un governador, es produirà el juny de 1881, en denegar Feliciano Herreros de
Tejada la seva autorització a la manifestació (en el sentit de desfilada al carrer, no de míting)
proteccionista que preparava el FPE. La idea d’aquesta corporació era fer cinc mítings
simultanis (com així es va fer) i després fer confluir els assistents a una gran manifestació
proteccionista al carrer, que aniria des de la plaça Catalunya fins la plaça Palau, al palau del
Govern Civil. La petició d’autorització d’aquests actes anava signada per la majoria de
corporacions econòmiques de Barcelona i una comissió d’elles va anar al Govern Civil a
lliurar-la en mà al governador, per si aquest volia preguntar alguna qüestió. Aquest, però, va
negar l’autorització i l’acte es va haver de limitar als mítings. La comissió organitzadora va
adreçar una sol·licitud al ministre de la Governació demanant-li que revoqués la prohibició del
governador, en la que, referint-se a la comissió que va anar a presentar la sol·licitud, diu: cual
había de ser la sorpresa de la misma cuando, apenas enterada verdaderamente dicha
Autoridad del objeto de la instancia, y sin dignarse leerla, manifestó a los comisionados con
la mayor vehemencia que negaba el permiso por ser la petición contraria a ley;
despidiéndoles enseguida sin expresar los fundamentos de esta negativa ni menos citarles el
                                                     
  397. Veure RISQUES, Manel: “Un exemple de l’actuació del governador civil de Barcelona: la vaga del gas de 1878-1879”,
1989.
  398. AFTN, IIC, Correspondencia 13-1-1876/3-7-1879, 7 i 8-8-1876; veure també Fomento de la Producción Española, núm. 5,
12-8-1876.
  399. AFTN, FPE, “Actas” 15-5-1876/28-8-1878, sessió de la Junta Directiva de 18-7-1877; sèrie varis, “papers de l’antic arxiu
que es troben al dipòsit de llibres”, lligall núm 4: “Comunicaciones, Fomento de la Producción Española, 1877”.
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texto legal en que la apoyaba400. Posteriorment es va adreçar al ministre de la Governació un
recurs d’alçada contra la decisió del governador civil, que no va sortir efecte401.

Igualment polèmica, va ser la decisió del següent governador civil, Francisco Moreu, de
suspendre una reunió al Teatre Novedades de Barcelona, feta el 20-3-1882 i amb assistència
de delegacions d’associacions diverses, pel tema del nou reglament de la contribució
industrial; en llegir una carta del president del sindicat madrileny (el Govern l’havia
empresonat per dirigir la protesta d’aquesta corporació contra el reglament), el delegat del
Govern suspèn la reunió. Aquesta decisió va motivar fins i tot un incident parlamentari402.

3.4.3.4. El bisbe de Barcelona.

El bisbe de Barcelona també rep algunes demandes d’intervenció per part de les
corporacions industrials, tot i que amb molta menys assiduïtat que les altres autoritats. En
aquest cas, el bisbe amb el que millor relació hi ha és sens dubte José María Urquinaona. Ja
hem tingut ocasió de veure’l intervenint a l’acte que oferien les corporacions industrials als
parlamentaris catalans electes el 1879. El trobem també adherint-se a la manifestació
proteccionista del FPE de 26-6-1881.

Però on protagonitza una intervenció més destacada, és amb motiu del debat al Senat del
tractat de comerç amb França. D’una banda, el FPE havia escrit a l’arquebisbe de Tarragona
per què ocupés el seu escó per dret propi al Senat per oposar-se al tractat de comerç; des de
l’arquebisbat es respon excusant l’assistència403 (pensem que aquest escó no s’exerceix fins
a les Corts de 1891-92). D’altra banda, l’IFTN havia anat mantenint contactes amb
Urquinaona (a qui corresponia l’escó corporatiu per l’arquebisbat, però que encara no havia
pres possessió del càrrec) en el mateix sentit404.

Urquinaona accepta la petició i es trasllada a Madrid expressament per combatre el
tractat de comerç amb França. La seva intervenció, molt celebrada des de les corporacions
catalanes, combina alguns elements propis del proteccionisme amb recursos oratoris propis
de la missa, fet que farà que Sagasta la defineixi com a teorías económico-teológicas405. No
obstant, davant de la insistència del bisbe, el president del Consell de ministres assegura al
Senat que el seu Govern no durà el plantejament de la base 5ena mentre duri el tractat amb
França (finalment és Moret, president de la comissió del Congrés, qui accelerà la seva
tramitació per les Corts).

La intervenció d’Urquinaona i la promesa de Sagasta fan incrementar la popularitat del
bisbe: si a la seva sortida havia estat acomiadat per comissions de les corporacions, a la
seva tornada és aclamat al pas del tren on viatjava per diverses poblacions industrials.

Quan Moret accelera els treballs de la comissió del Congrés per emetre dictamen sobre
el projecte de restitució de la base 5ena, Urquinaona escriurà a Sagasta, demanant-li
l’ajornament d’aquesta reforma aranzelària406.

                                                     
  400. AFTN, varis, “Gran Manifestación proteccionista, 26 Junio 1881. Apuntes”.
  401. Sobre el recurs d’alçada, veure Fomento de la Producción Española, núm. 261, 9-7-1881, article “Recurso de alzada
dirigido al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación”, p.392-396.
  402. Veure DSC, legislatura de 1881-82, 22-3-1882, núm. 87, p.2308 i seg.
  403. AFTN, FPE, “Actas” 4-9-1878/9-7-1884, sessió de la Junta Directiva de 3-5-1882.
  404. AFTN, IFTN, “Comunicaciones”, tom 5, 17-11-1881/25-8-1882; carta sense data de finals d’abril de 1882.
  405. DSS, legislatura de 1881-82, 8-5-1882, núm. 94, p.1909.
  406. Diario de Barcelona, 19-5-1882, ed. del matí.
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3.4.4. Activitat envers Madrid.

Dins de l’actuació de les corporacions econòmiques com a grups de pressió, l’activitat
envers Madrid esdevé un punt central de la seva estratègia. Centraran els seus esforços a
diversos nivells: manteniment d’una representació permanent a Madrid, finançament directe
de centres i de premsa afins, recerca d’una presència d’homes de confiança als diversos
organismes i comissions oficials, organització de comissions de pressió que es traslladen a
Madrid per a la tramitació d’afers concrets, el sistema de relacions diverses amb el Govern i
quadres mitjos de l’administració o les apel·lacions directes al rei, això sense oblidar el
disseny d’una veritable estratègia parlamentària d’interessos (aspecte que veurem després).

3.4.4.1. Representacions permanents a la Cort.

La voluntat de les corporacions econòmiques catalanes de disposar d’una representació
permanent a Madrid, ve ja de les dècades anteriors. Roser Solà, en el seu estudi sobre l’IIC,
parla d’una organització permanent dels interessos industrials catalans a Madrid ja als anys
trenta407. Per la seva banda, Montserrat Caminal, situa la primera comissió permanent de
l’IACSI a Madrid el 1855408.

Una molt bona definició de quines tasques podia tenir el representant permanent d’una
corporació econòmica catalana a Madrid, ens la dóna el FPN, en una carta adreçada a Víctor
Balaguer, informant-lo que ha decidit nomenar per al càrrec el seu recomanat José Sánchez
Gadeo: Los deberes de nuestro representante consisten, principalmente en la redacción
semanal de una carta sobre asuntos financieros adelantando cuantas noticias pueda; en
tener a la Sociedad al corriente de las medidas gubernativas, y si éstas son graves y se
entienden perjudiciales a la industria, agricultura o comercio, dar aviso por telégrafo;
presentar exposiciones y dar cuenta de su estado409. És a dir, interessa a les corporacions
sobretot estar permanentment informades de qualsevol disposició de tema econòmic que es
mogui a les Corts i als ministeris, per poder reaccionar a temps, si cal. I el factor distància,
amb els medis de comunicació i de transport de l’època, feia recomanable als ulls de les
corporacions disposar d’un informador permanentment instal·lat als centres de les decisions
polítiques. Igualment, el representant d’una corporació tenia assignades altres tasques de
gestió, com presentar exposicions a Govern i Corts o acompanyar els comissionats
procedents de Catalunya. De vegades podia encarregar-se també de la corresponsalia de la
revista de la corporació. Aquesta representació permanent pot recaure en una sola persona o
ser compartida per més d’una, especialment en els moments de grans campanyes.

Es va creant així un sistema d’informació molt eficaç entre Madrid i Barcelona, que
funciona en casos puntuals a cop de telègraf. Sobre la seva eficàcia, ja hem vist el comentari
que feia Ruíz de Velasco amb motiu de les felicitacions que arribaven des de Barcelona als
oradors conservadors que intervenien al Congrés al debat sobre el tractat de comerç amb
França, gairebé abans que haguessin acabat el seu torn de paraula. Això significava un
sistema àgil, en el que un o més observadors, situats a les tribunes del públic, retransmetien
constantment informacions a Barcelona on, directius de guàrdia, prenien decisions. Sobre
l’eficàcia del sistema d’informació muntat per les corporacions ens en dóna un magnífic

                                                     
  407. SOLÀ: L’Institut Industrial ..., p.32 i seg.
  408. CAMINAL: “La fundació ...”, p.126.
  409. AFTN, FPN, “Correspondencia” 17-3-1877/26-12-1878; carta del president, Josep Pujol Fernández, a Balaguer, datada el
5-10-1877.



El rerefons econòmic de l’activitat dels parlamentaris catalans (1876-1885)

286

exemple del Diario de Barcelona: en les seves edicions de matí i tarda, fa servir com a una
de les seves fonts d’informació sobre el transcurs dels debats parlamentaris de la base 5ena
els telegrames que rep puntualment l’IFTN410.

Hi ha constància de representacions permanents a Madrid de les principals corporacions
catalanes. L’IIC té, en iniciar-se el període aquí analitzat, a Segundo de Humbert com a
representant fix. El juny de 1877 se li ofereix el lloc a Joaquim Maria Paz, aleshores senador
per la SEBAP i que ja havia fet anteriorment algunes gestions per a l’IIC a Madrid411. Amb la
documentació disponible (pensem que l’IIC no tenia revista) no queda clar si l’oferiment a
Paz es fa perquè Humbert deixa el càrrec, si Paz accepta, ni tampoc, en cas contrari, qui
ocupa el càrrec.

Pel que fa al FPN, Miquel Izard ha localitzat gestions de Víctor Balaguer a Madrid per a
aquesta corporació a partir de 1870, així com pagaments regulars per aquest concepte entre,
com a mínim, octubre de 1870 i abril de 1871. Segons Izard, durant el Sexenni el FPN manté
sempre un representant fix a Madrid, que va canviant durant aquests anys: Antoni Vicens,
Antoni Rodó i Josep Leopold Feu; també se li ofereix el lloc a Balaguer412.

En iniciar-se el període aquí analitzat, trobem com a representant del FPN a Feu i com a
corresponsal de la revista a Rodó, personatge que ja hem vist en l’apartat dedicat als
propagandistes de les corporacions. En produir-se l’escissió del FPE, Rodó se’n va a la nova
associació. El setembre de 1877 marxa Feu i el substitueix Sánchez Gadeo, recomanat de
Víctor Balaguer, amb un sou de 125 pessetes (0,75 euros)/mes. En produir-se la fusió de
1879 encara venia desenvolupant el càrrec.

El FPE agafa com a representant seu Rodó, fins aleshores corresponsal de la revista del
FPN, amb un sou de 100 pessetes (0,60 euros)/mes i de 125 a partir de setembre de 1878.
Rodó manté la representació i la corresponsalia fins a la seva mort, el setembre de 1883. No
queda clar qui ocupa el seu lloc després; potser el seu fill, que l’ocupava durant les seves
absències.

Pel que fa a l’IFTN, el novembre de 1879 cessa Gadeo, que venia representant el FPN,
en considerar que les notícies de Madrid les enviaria un centre afí, impulsat per Manuel
María Santa Ana (ho veurem tot seguit). Aquest projecte fracassa i durant un cert temps
l’IFTN està sense representació. El desembre de 1880 es nomena per al càrrec Eduard
Bosch Laredo, que s’hi manté alguns anys.

D’altra banda, el febrer de 1881 i en el context del nou Govern liberal, la Junta Directiva
de l’IFTN valora crear a Madrid una comissió amb algunes persones significades i presidida
per Balaguer413. Com a aspecte nou de l’IFTN respecte les altres corporacions, podem dir
que l’1-1-1882 nomena Tomás José Meler representant seu a París414.

L’IACSI, per la seva banda, manté una comissió permanent a Madrid, presidida pel
marquès de Monistrol des de 1864 i durant tot el període analitzat. Al marquès el veurem
més endavant com a senador i també transportant iniciatives de l’IACSI a les Corts. Podem
anticipar que realitza diversos treballs al Senat pel tema de la fil.loxera, que el 1879 és vocal
de la Comisión Central de Defensa contra la Filoxera (CCDF) i que presideix la comissió de

                                                     
  410. Veure Diario de Barcelona, 5-6-1882.
  411. AFTN, IIC, “Correspondencia”, 13-1-1876/3-7-1879; carta d’Orellana a Paz de 19-7-1877.
  412. IZARD: Manufactureros ..., p.55-56 i p.234.
  413. AFTN, IFTN, “Actas” núm. 1, 17-7-1879/12-9-1881; sessió de la Junta Directiva de 28-2-1881.
  414. AFTN, IFTN, “Comunicaciones”, tom núm. 5, 17-11-1881/25-8-1882.
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corporacions catalanes que passa a Madrid a saludar Martrínez Campos al seu retorn de
Cuba.

L’APFUBZE crea entre 1873 o 1874 una comissió permanent a Madrid, amb Jaume
Girona i Lluís de Escrivà i Romaní415 de la que, no obstant, no hi ha referències als anys
següents. La SEBAP també manté una comissió permanent a Madrid, que el 1878 estava
composada per José de Entrala y Perales (president), Manuel de Foronda y Aguilera (vice-
president) i Modest Llorens (secretari)416; el 1885 Víctor Balaguer també n’és membre. Igual
que la SEGAP, que el 1878 presenta els següents membres: marquès de Monistrol
(president), Víctor Balaguer (vice-president), Marià Vergara (vocal) i Joan Fabra i Floreta
(secretari)417.

3.4.4.2. Finançament de centres i premsa afins.

La idea de disposar a Madrid d’un centre afí a les corporacions catalanes, i especialment
pel que fa a les industrials, no com a delegació d’aquestes sinó amb entitat pròpia, és una
altra constant de la seva estratègia d’actuació envers la capital política de l’Estat. En la seva
concepció, Madrid era alhora el centre de les decisions polítiques i la seu principal dels
lliurecanvistes, que podien així influenciar poderosament l’opinió de les persones situades en
la proximitat dels centres de decisió: diputats i senadors, ministres i directors generals i
vocals de la JCAV. Per això, disposar-hi d’un centre clarament proteccionista era vist per les
corporacions com una important via d’actuació des de diversos punts de vista: com a difusió
d’un programa proteccionista prop dels centres de decisió de l’Estat, com a contrapès a la
influència lliurecanvista i com a trencament de la imatge de demanda exclusiva de Catalunya.
Tant és així, que quan el 1879 l’IFTN es planteja subvencionar un centre impulsat per Manuel
María Santa Ana418 a Madrid, un dels directius de la corporació, Antoni Serret, afirma: no
dudando que lo que gaste para constituir y arraigar el proyectado Centro de Madrid, será en
definitiva una gran economía para todos y un medio de facilitar el triunfo de nuestra causa419.

A) Creació de centres fins 1875.

Igual que en el cas del representant permanent de les corporacions a Madrid, la idea del
centre afí en aquesta ciutat ve de lluny. Alexandre Sánchez situa el 1839 la creació a Madrid
d’una Asociación Catalana, impulsada per la Junta de Fàbriques i orientada a defender los
intereses del comercio e industria y abogar a favor del sistema prohibitivo de manufacturas
extranjeras420. Per la seva banda, Roser Solà ens parla de la creació, a la mateixa ciutat i als
anys quaranta, d’un Instituto Industrial de España, amb les mateixes o similars finalitats421.

Ja en un període més proper a l’analitzat, Miquel Izard descriu la creació, el març de
1869, d’una Asociación Protectora del Trabajo Nacional, amb el suport del FPN422. La nova
entitat comptava a la seva Junta Directiva amb personatges com Balaguer, Madoz, Pi i

                                                     
  415. Veure APFUBZE: Memoria ... durante los años 1873 y 1874.
  416. Veure SOCIEDAD ECONÓMICA MATRITENTE [DE AMIGOS DEL PAÍS]: Memoria de sus actas y tareas durante el año
de 1878 escrita por su secretario 1º D. Luís María de Tro y Moxó. Lista de los individuos de la sociedad, 1879.
  417. Veure SEMAP: Memoria ... 1878.
  418. El cognom de Manuel María Santa Ana, apareix de vegades com Santana.
  419. AFTN, sèrie IFTN, “Actas” núm. 1, 17-7-1879/12-9-1879; sessió de la Junta Directiva de 20-8-1879.
  420. AFTN, Registro de Oficios III, 1939, p.41, esmentat per SÁNCHEZ, A.: Protecció ..., p.85.
  421. SOLÀ: L’Institut..., p. 44 i seg.
  422. IZARD: Manufactureros ..., p.238. Veure també MONTAÑÁ: Orígenes de la Asociación ..., p.140.
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Margall i altres. Es dissolgué a finals de juliol. Tot seguit, però, hi hagué un intent de
reconstrucció per part de Madoz, que era un home de l’IIC, que coincidí en el temps amb un
altre projecte de crear un FPN a Madrid, amb el suport de Balaguer. Segons Izard, el FPN va
continuar finançant l’associació de Madoz, però varen trencar la relació el desembre de 1870,
ja que aquesta entitat tractava de crear associacions similars a d’altres ciutats i, fins i tot,
enviava propaganda als socis del FPN perquè s’hi associessin. Es crearen societats del
mateix nom a Màlaga, València i Sant Sebastià.

Izard ens parla també d’unes comissions de propaganda del FPN, organitzades entre
1869 i 1870, amb l’objectiu de recórrer diverses províncies i fomentar la creació
d’organitzacions similars. Aconseguiren crear centres a una dotzena de ciutats, tot i que Izard
insisteix en la seva operativitat més aviat escassa i no sempre del tot coincident amb la de la
corporació impulsora423. Segons Montañá els fomentos creats a altres ciutats s’acostarien a la
vintena424, xifra que també ens dóna el Dr. Letamendi a l’acte inaugural del FPE de 1876425.

B) La Sociedad Protectora y Defensora del Trabajo y de la Producción Nacional.

El 1879, el senador Manuel María Santa Ana, secundat pels diputats Francesc López
Fabra (de qui ja hem tingut ocasió de veure la seva relació amb les corporacions industrials
catalanes) i Francisco Rodríguez Avial, impulsen la creació a Madrid d’una Sociedad
Protectora y Defensora del Trabajo y de la Producción Nacional (SPDTPN). Santa Ana era el
propietari de La Correspondencia de España, periòdic madrileny relacionat amb
l’associacionisme econòmic local, especialment l’APFUMZE426. El 1878 havia organitzat la
iniciativa del regal de noces a Alfons XII, fet únicament a partir de productes espanyols.

Amb ocasió de la iniciativa del regal de noces, s’havia relacionat amb les corporacions
industrials catalanes, especialment amb el sector de l’IIC i el FPN. El febrer de 1878, Santa
Ana organitza un banquet al Teatro de La Alhambra de Madrid, dedicat als industrials que
havien participat a la iniciativa del regal de noces i amb assistència de més de 300 convidats.
En aquest acte, hi trobem ja la barreja de personal de diverses tendències i el gust de Santa
Ana per rodejar-se de personatges d’elevada posició que caracteritzaran la futura Sociedad
Protectora. Així, al costat del president del FPN i del director de l’IIC, veiem el president de la
SEMAP i Ruíz Gómez, aleshores membre del Consell d’Estat, directors de periòdics,
directors generals, el ministre de Foment (el comte de Toreno) i altres personatges. El
discurs predominant en aquest acte no és en absolut proteccionista en el sentit propugnat
per les corporacions catalanes, sinó que es mou en una ambigüitat que mereix les censures
del FPE ja molt abans que Santa Ana es llenci a la creació del centre427.

La iniciativa de la SPDTPN no arriba fins un any més tard. Interessa destacar que, a
diferència d’altres iniciatives precedents, no parteix d’entrada directament de les
corporacions industrials catalanes, tot i que aquestes aviat agafaran un protagonisme
important en el seu sosteniment.

El 29-6-1879 es realitza l’acte de constitució de la nova societat. Entre els 30 membres de
la seva Junta Directiva i a més del propi Santa Ana, hi trobem Víctor Balaguer (diputat i molt
                                                     
  423. IZARD: Manufactureros ..., p.242.
  424. MONTAÑÁ: Orígenes de la Asociación ..., p.135-136.
  425. LETAMENDI: Discurso inaugural ..., p.20 i seg.
  426. Veure ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE FINCAS URBANAS DE MADRID Y DE SU ZONA DE ENSANCHE:
Memoria que a la Junta General de la ... presenta la Directiva el 9 de Diciembre de 1877, 1877.
  427. Fomento de la Producción Española, núm. 84, 16-2-1878, article “Protectores y proteccionistas”, p.100.
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vinculat a les corporacions industrials catalanes), el marquès de Monistrol (senador i
representant de l’IACSI a Madrid), Antoni Rodó (representant del FPE a Madrid), Josep de
Letamendi (antic president del FPE i catedràtic a la Facultat de Medicina de la UCM), junt
amb polítics, militars i membres de sectors econòmics diversos, entre els que podem
esmentar Joaquín Jovellar, Claudio Moyano, Francisco Rodríguez Avial, Saturnino Álvarez
Bugallal, el marquès de Valdeiglesias (José Ignacio Escobar), el duc de Santoña, Tomás
Rodríguez Rubí, José Fernández de la Hoz, Manuel María Álvarez, José Pedro Romero i el
marquès de Campo. La nova associació no es defineix com a proteccionista, sinó que
demana el fomento de la producción española o protección de la patria428.

Als dies següents, fa alguns nomenaments de càrrecs directius: el general Joaquín
Jovellar és president, Claudio Moyano és president de la secció d’agricultura, Víctor Balaguer
ho és de la secció científic-econòmica, Francisco Rodríguez Avial de la d’indústria i comerç,
Manuel María Santa Ana de la de beneficència i Antoni Rodó és secretari general. Es divideix
internament en dues seccions de treball: foment de la producció nacional i beneficència.

L’agost 1879, és a dir, quan el centre ja està constituït i organitzada la seva estructura
interna, Santa Ana i López Fabra es traslladen a Barcelona per donar explicacions a la Junta
Directiva de l’IFTN, amb l’objectiu d’aconseguir un ampli finançament per a la seva entitat. El
dia 14, Santa Ana presenta a la Junta unes base de fusió del centre de Madrid amb l’IFTN;
afegeix que si aquest ho prefereix, pot assumir directament la direcció del centre de Madrid,
fent-se càrrec de les despeses fetes fins el moment, i nomenant un representant seu per
dirigir-lo429.

L’IFTN estudia la proposta amb deteniment. Alguns dels seus directius s’hi mostren molt
ben predisposats, com és el cas d’Antoni Serret, que hem vist anteriorment, que considera
que les inversions fetes a Madrid en aquest sentit tindran una rendibilitat en resultats
concrets molt superior. Es té molt en compte també que l’ARAA acaba de recomposar-se i
que ha reprès els seus mítings lliurecanvistes a Madrid, després d’anys d’inactivitat. La
corporació, doncs, decideix donar el seu suport. A principis d’octubre, l’IFTN disposa ja d’un
crèdit de 25.000 pessetes (150,25 euros) per a l’operació, de les que vol invertir en un termini
breu dues terceres parts i reservar l’altra. Com a primers pagaments, hi ha la devolució a
Rodríguez Avial i a la CCUDIL de les quantitats avançades. El dia 20 es lliura a Santa Ana
una lletra de 7.000 pessetes (42,07 euros) 430. D’altra banda, l’IFTN aprova les bases de fusió,
amb algunes matisacions de detall431. La corporació, potser preveient possibles dificultats
futures amb l’orientació definitiva del centre de Madrid i tenint en compte que hi destinava
quantitats de diners prou significatives, aixeca acta notarial de tots els seus moviments432.

A les setmanes següents, el president de l’IFTN, Pujol Fernández, es desplaça a Madrid
junt amb altres comissionats catalans per intervenir a la informació aranzelària sobre la
indústria llanera. Pujol aprofita la seva estada a Madrid per avaluar sobre el terreny la
situació del centre al que la corporació que ell presideix està destinant recursos tan
importants. La idea que se’n forma Pujol no el deixa gens satisfet. S’entrevista amb Balaguer,
que és de la mateixa opinió. De retorn a Barcelona, reuneix la Junta Directiva de l’IFTN i
ofereix la seva valoració negativa: creu que Santa Ana ha plantejat l’associació amb grans
                                                     
  428. Fomento de la Producción Española, núm. 153, 14-6-1879, p.142.
  429. “Actas” núm. 1, 17-7-1879/12-9-1879, sessió de la Junta Directiva de 14-8-1879.
  430. AFTN, IFTN, “Actas” núm. 1, 17-7-1879/12-9-1881.
  431. AFTN, FPN “Correspondencia”, 2-1-1879/20-8-1879; correspon a IFTN a partir 20-8-1879; carta del president de torn,
Marià Parellada, a Santa Ana, de 3-10-1879.
  432. AFTN, IFTN, “Actas” núm. 1, 17-7-1879/12-9-1881; Junta Directiva extraordinària de 20-11-1879.



El rerefons econòmic de l’activitat dels parlamentaris catalans (1876-1885)

290

medis pensant que comptaria amb un suport inesgotable de l’IFTN i que ha elaborat un
reglament i diverses circulars sense consultar amb la directiva del centre. Per al president de
l’IFTN, però, allò més greu és la no definició doctrinal del centre madrileny. En al·lusió a
aquest fet, Pujol es refereix a:

(...) la circunstancia de haber dedicado las primeras sesiones [de la Junta Directiva] a discutir la denominación
o lema de la nueva sociedad en lo que precisamente debió tener de más indiscutible, que era la afirmación
proteccionista, y otra todavía más significativa, como era la de haber escrupulizado, y aún repugnado, el
calificativo de tal, algunos de los mismos que fueron designados para constituir la Junta, y entre ellos, aunque
por distinta índole, el conocido compositor de música española D. Francisco Asenjo Barbieri, que protestó de
su afición al libre-cambio, y el Capitán general de Ejército D. Joaquín Jovellar, que estimaba poco conciliador
y ocasionado a disidencias el desplegar en Madrid bandera de franco y abierto proteccionismo433.

La directiva de l’IFTN, valorant que la conducta del centre madrileny no s’ajusta als
acords signats per acta notarial, decideix exigir a Santa Ana una rectificació immediata o la
liquidació i venda dels béns adquirits.

A les setmanes següents, Santa Ana reconeix la situació i valora que es traslladi algú des
de Barcelona per fer-se càrrec de la direcció del centre. El desembre, la directiva de l’IFTN
examina les propostes enviades per Santa Ana per carta, que són o liquidació o
reconstrucció del centre: mediante la dirección de persona absolutamente adicta al “Instituto
de Fomento” de Barcelona y dotada de grandes condiciones de actividad 

434. Als dies
següents, s’opta per la liquidació. Es decideix, en aquest sentit, vendre el mobiliari i recobrar
l’IFTN els diners pagats; els diners obtinguts passaran al Centro Proteccionista Español
(CPE), que estava creant Víctor Balaguer; s’autoritza Timoteo Bustillo (comerciant madrileny
que als anys noranta veiem com a diputat pel nou districte electoral de Sabadell i com a
vocal de la JCAV) a fer les operacions de liquidació435.

El FPE, que s’havia mantingut fora del procés i en tot moment crític amb l’ambigüitat
doctrinal de Santa Ana, es refereix a la seva revista amb ironia a la trajectòria de la Sociedad
Protectora:

Inauguróse la flamante asociación con sesiones de éclat, abrió oficinas, exhibió en sus salones a notables
personajes; pero cuando se trató de que tomara fisonomía franca y de que se declarase francamente por una
de las dos escuelas que se disputan la influencia en el régimen económico, el Centro concebido y puesto en
el mundo por el Sr. Santana no quiso o supo decidirse.

Si hubiese estado en cuestión el arte de Pepe Hillo, la cosa hubiera cambiado de aspecto y la asociación
del Sr. Santana hecho probablemente declaraciones categóricas; pero obtar [sic] decididamente entre la
protección y el libre-cambio podía ser peligroso para el propietario de la “Correspondencia de España” y
comprometer a altas notabilidades que maldita la gana que tienen de comprometerse en asuntos que no
entienden. Así es que la Asociación protectora del trabajo permaneció tranquila sin dirigirse al vado ni a la
puente436.

C) Del Centro Proteccionista Español al Centro Proteccionista de Madrid.

El juny de 1880, i en el context de la recomposició de l’ARAA a Madrid, Víctor Balaguer i
Francesc López Fabra escriuen des d’aquesta ciutat al FPN, tot recomanant la creació d’un
centre proteccionista a Madrid, que oponga su actividad y propaganda a la que despliegan
los libre-cambistas de la reconstituida “Asociación para la reforma de los Aranceles de

                                                     
  433. AFTN, IFTN, “Actas” núm. 1, 17-7-1879/12-9-1881; Junta Directiva extraordinària de 20-11-1879.
  434. AFTN, IFTN, “Actas” núm. 1, 17-7-1879/12-9-1881; Junta Directiva de 15-12-1879.
  435. AFTN, IFTN, “Actas” núm. 1, 17-7-1879/12-9-1881; Junta Directiva de 19-1-1880.
  436. Fomento de la Producción Española, núm. 192, 13-3-1880, article “R.I.P.”, p.164.
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Aduanas”437. El FPN com a tal es dilueix en el nou IFTN i tant Balaguer com López Fabra
dirigeixen els seus esforços als mesos següents al centre impulsat per Santa Ana.

No obstant, Balaguer no abandona el projecte, especialment des del moment en què
constata que la SPDTPN es mou en un terreny que no pot satisfer les corporacions industrials
catalanes. Quan l’IFTN decideix procedir a la liquidació del centre madrileny, decideix també
traspassar els diners així recuperats al projecte de Balaguer. Tot i així, no hi ha cap més
notícia d’aquesta iniciativa als mesos següents.

El 1881 apareix una altra iniciativa, el Centro Proteccionista de Madrid (CPM), que si bé
no és la mateixa que la propugnada per Balaguer un any i mig abans, sí que n’agafa el
concepte: constituir a Madrid un centre clarament proteccionista, modest si cal, però
composat d’elements que no dubtin en treballar en aquesta direcció.

Entre els promotors del nou centre, trobem alguns personatges catalans o molt
relacionats amb els interessos catalans: Guillem Graell (anys més tard el trobem com a
secretari del FTN), Antoni Rodó (representant del FPE a Madrid), Avel·lí Brunet (també molt
relacionat amb les corporacions catalanes, especialment als anys següents), Pedro Diz
Romero (director del periòdic madrileny La Mañana, proper a Víctor Balaguer i amb un
important finançament per part de les corporacions industrials catalanes, com veurem tot
seguit; Diz serà a més diputat per Olot a les Corts que s’inicien el 1881).

De tots aquests personatges, és Guillem Graell qui apareix més clarament com a
promotor del nou centre. El maig de 1881 sol·licita a l’IFTN fons per al finançament del
centre, que fins el moment havia anticipat ell. La corporació decideix abonar-se’ls438. El juny,
Graell comença a editar a Madrid el setmanari proteccionista El Monitor. Al mateix temps, els
promotors del nou centre treuen unes bases de constitució, en les que s’aposta clarament
per la defensa dels plantejaments proteccionistes439.

El 3 de juliol se celebra a Madrid la reunió constituent del nou centre. Entre els assistents,
a més del grup anteriorment esmentat, hi trobem el xocolater Matías López, l’impressor
Manuel Tello, Francisco Rodríguez Avial, que havia estat un dels promotors de la SPDTPN i
Félix Berdugo, un dels diputats propers a les tesis de Bosch i Labrús a les legislatures
precedents440. Graell passa a ser el secretari de l’associació.

Graell, a la seva Historia del Fomento del Trabajo Nacional, es refereix a aquesta
iniciativa d’associació proteccionista creada a Madrid, amb Matías López de directiu i ell
mateix de secretari, però situa la seva creació el 1882. Pensem que Graell va un tant fluix en
dates, com assenyala Izard. Refereix una entrevista amb Sagasta, com cap de govern, per
demanar-li que no tirés endavant el projecte de restitució de la base 5ena. Aquesta entrevista
es va celebrar el 7 de juliol de 1881, poc després de la creació del centre, i sense gaire èxit;
segons Graell: inmediatamente, fue una comisión a visitar al señor Sagasta, quien nos
deshaució rotunda y categóricamente441.

El centre impulsa treballs de propaganda i elabora un manifest electoral proteccionista.
Està documentat el finançament que hi aporta l’IFTN442, tot i que la relació entre ambdós
centres no és del tot fluïda, com denota la correspondència entre ambdós secretaris, Estasén
                                                     
  437. AFTN, FPN, "Actas” núm. 5, 20-10-1877/23-7-1879, sessió de la Junta Directiva d’11-6-1879.
  438. AFTN, IFTN, “Actas” núm. 1, 17-7-1879/12-9-1881, sessió de la Junta Directiva de 31-5-1881.
  439. Veure Fomento de la Producción Española, núm. 155, 28-6-1879, p.450-452.
  440. Fomento de la Producción Española, núm. 261, 9-7-1881, article “El centro proteccionista de Madrid”.
  441. GRAELL: Historia del FTN, p.347. Per a la data exacta de l’entrevista, La Mañana, 8-7-1881.
  442. AFTN, IFTN, “Comunicaciones” núm. 4, 31-5-1881/17-11-1881, carta d’Estasén a Graell de 29-9-1881.
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i Graell. A finals d’aquest any, Graell impulsa també a Madrid la creació del diari El País, per
al que demana subvenció a l’IFTN, però no hi ha constància que la rebi443. Pel que fa al FPE,
Antoni Rodó informa a la seva directiva de la constitució del centre a posteriori444; aquesta
corporació hi té poc a veure, per tant.

Més enllà de 1881 ja no hi ha notícies d’aquest centre.

D) Creació de centres a altres llocs.

Tot i que l’objectiu d’aquest apartat és veure l’estratègia de les corporacions catalanes
envers Madrid, en tant que centre de les decisions polítiques, no es pot deixar d’esmentar,
encara que sigui molt breument, el seu interès per crear centres afins a altres ciutats,
continuant així la dinàmica encetada durant el Sexenni dels viatges de propaganda.

Com a resultat dels viatges de Ramon Soriano de 1881, vistos anteriorment, El Eco de la
Producción dóna la notícia de la creació d’una Comisión permanente de los fabricantes e
industriales de Guipúzcoa, creada a Sant Sebastià445, de la que, no obstant, no hi ha
referències posteriors.

L’altre objectiu de les corporacions industrials catalanes en aquest sentit, serà Cuba. El
1878 el FPE practica diverses gestions per impulsar la creació d’un centre similar al seu a
Cuba. Es demana a Martínez Campos, aleshores a l’illa, la seva col·laboració446, i s’adreça un
full volant a diverses persones residents a Cuba, tot encoratjant-les a crear aquest centre447.
Per la seva banda, l’IFTN té contactes amb un Centro Catalán de la Instrucción, Recreo y
Fomento de la Producción Nacional, que s’està constituint a L’Havana l’estiu de 1881448. Al
reglament fundacional d’aquesta associació, de nom prou expressiu, es parla de la
intervenció de les corporacions industrials catalanes en la seva creació449.

E) Finançament de premsa de Madrid.

Igual que en els altres aspectes relacionats amb Madrid vistos fins aquí, trobem
precedents al Sexenni de finançament de premsa madrilenya per part de les corporacions
industrials catalanes. Miquel Izard parla de diversos contactes amb premsa madrilenya, de
cara a publicar articles proteccionistes, a canvi de subvencions. En destaca els contactes
establerts, a partir d’abril de 1871, amb La Nación, propera a Víctor Balaguer450.

Al període estudiat, hi ha nombrosos casos de finançament a premsa de Madrid i també
alguns casos de finançaments puntuals a premsa d’altres ciutats. Cal especificar, però, que
sovint no es tracta d’un procés lineal i ininterromput: les directives de les corporacions
aproven partides pressupostàries destinades a finançar alguna determinada publicació, però
el seu import i la seva regularitat va variant segons cada conjuntura.

                                                     
  443. AFTN, IFTN, “Comunicaciones” tom 4, 31-5-1881/17-11-1881, carta de l’IFTN a Graell de 24-10-1881.
  444. AFTN, sèrie FPE, “Actas”, 4-9-1878/9-7-1884, sessió de la Junta Directiva de 13-7-1881.
  445. El Eco de la Producción, núm. 29, 1-6-1881, p.334.
  446. AFTN, FPE, “Correspondencia” 15-5-1876/1-2-1882, 31-8-1878; “Actas”, 4-9-1878/9-7-1884, 20-10-1878.
  447. FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN ESPAÑOLA: [sense títol], 20 de Agosto de 1878 (full volant). Hi ha un altre full volant
del FPE amb la mateixa data i també sense títol, que reprodueix el document fundacional del FPN de desembre de 1878.
  448. AFTN, IFTN, “Actas núm. 1, 17-7-1879/12-9-1881, sessió de la Junta Directiva d’1-8-1881 i comunicació amb data de 5-8-
1881.
  449. CENTRO CATALÁN: Reglamento del ... Sociedad de fomento de la producción nacional, instrucción y recreo, 1882.
  450. IZARD: Manufactureros ..., p.232.
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L’objectiu d’aquests finançaments, en línia amb els altres aspectes vistos fins aquí, era
disposar a Madrid d’una premsa afí, que contrarestés els treballs de la premsa lliurecanvista,
i en la que les corporacions catalanes poguessin publicar els seus treballs i notícies en
qualsevol moment. Un bon exemple dels motius d’aquesta mena d’actuacions, el tenim en la
iniciativa d’uns quants personatges vinculats a les corporacions industrials catalanes
(Joaquim Maria Paz, Eduard Reig, Frederic Nicolau, Josep Pujol Fernández), que volen
impulsar a Madrid la creació d’una societat per accions, dedicada a l’edició d’un periòdic en
aquesta ciutat. En carta al FPN exposen llur motiu: indicando la conveniencia de una
publicación periódica en la Corte que defienda los intereses del país y sostenga la lucha
contra la prensa hostil que guía y extravía sistemáticamente la opinión451.

El diari que rep una atenció més preferent per part de les corporacions industrials
catalanes, és sens dubte La Mañana, impulsat per Víctor Balaguer, que cal situar
políticament com afí al PC i, a partir de la creació del PLF, en el seu sector més esquerrà, de
fet en el sector del partit que s’escindirà més endavant per marxar cap la formació de la ILD.
Com podem veure, doncs, es tracta d’una opció ideològica allunyada del conservadorisme
dominant entre els directius de les corporacions. No obstant, per a aquests, el que comptarà
no serà tant això com la línia editorial clarament proteccionista d’aquest diari i la possibilitat
de publicar-hi tota mena de treballs seus.

Hi ha constància documental que tant l’IIC com el FPN fan en diverses ocasions
aportacions econòmiques a La Mañana452. Aquestes aportacions es calculen en forma de
subscripció a un determinat nombre d’exemplars, que va variant segons els mesos. Sovint es
demana que la redacció no enviï tots els exemplars, sinó sols una part, quedant la resta en
subvenció directa. Aquest és el cas de la partida aprovada per la Junta Directiva del FPN el
febrer de 1878:

Continuó el propio Sr. Arango, manifestando que para proteger la publicación del periódico de Madrid “La
Mañana” se proponía a la Directiva continuar con una subvención del Fomento por la cantidad de cuarenta y
cinco pesetas mensuales, indicando a su Director Sr. Diz Romero que excusara el envío de treinta ejemplares
de su periódico, pudiendo limitarlo a menor número, con lo cual la subvención quedaba en su lugar. Judicó
igualmente la conveniencia de que por los Sres. Directores se hiciera subscripción personal, buscando cada
uno entre sus amigos, nuevas subscripciones. Se acordó de conformidad453.

L’IFTN resultant de la fusió de les dues corporacions esmentades, continua i incrementa la
seva línia de subvenció a aquest periòdic. En destaca l’aprovació, el gener de 1880, de la
important xifra de 300 subscripcions, que representaven 600 pessetes (3,61 euros)/mes,
deixant de rebre igualment bona part dels exemplars, per què la subscripció esdevingués
subvenció454.

La resposta del diari a tan importants contribucions, és una línia editorial constantment
proteccionista, amb informacions puntuals de tot allò relacionat amb els interessos
econòmics i, molt especialment, amb la política aranzelària. Trobem a les seves planes
exposicions i documents de les corporacions industrials, sèries d’articles extrets de la premsa
catalana i col·laboracions de Pere Estasén, de Vicente de Romero i de Josep Roca i Galés
(el seu Eco de las clases productoras). Fins i tot, el maig de 1879, el seu director, Pedro Diz

                                                     
  451. AFTN, FPN, “Actas” núm. 5, 20-10-1877/23-7-1879; sessió de la Junta Directiva de 2-4-1878.
  452. AFTN, IIC, volum “Caja” 1-1-1863/30-9-1879; FPN, “Mayor”, 1-7-1873/30-9-1877.
  453. AFTN, FPN, “Actas” núm. 5, 20-10-1877/23-7-1879, sessió de la Junta Directiva de 26-2-1878.
  454. AFTN; IFTN, “Actas” núm. 1, 17-7-1879/12-9-1881, sessió de la Junta Directiva de 26-1-1880.
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Romero, visita personalment la seu del FPN i reitera a la seva Junta Directiva la disponibilitat
de les planes del diari que ell dirigeix per a la publicació de textos de la corporació455.

De fet, i igual que en el cas del centre impulsat per Santa Ana, hi ha diverses publicacions
madrilenyes que no dubten a oferir les seves planes a les corporacions industrials catalanes
a canvi d’alguna subvenció. Aquest és el cas de La Patria, dirigida per Leopoldo Alba
Salcedo (serà diputat a les primeres Corts de la Restauració), que el març de 1875 escriu al
FPN tot oferint el diari per a la inserció d’articles de fons de la corporació a canvi d’alguna
subvenció. La Junta Directiva del FPN aprova una subvenció per a aquest diari, que es
manté fins gener de 1877, variant el seu import; indicativament, l’abril de 1876 aquesta se
situava en 200 pessetes (1,20 euros)/mes456.

En la llista de publicacions madrilenyes que demanen subvenció a alguna de les
corporacions industrials catalanes, rebent alguna mena d’ajut o bé establint alguna mena de
lligam amb elles, podem esmentar, amb imports i durades de l’ajut molt diferents entre si, El
Monitor, que és el setmanari proteccionista impulsat per Guillem Graell el 1881; La Época,
principal diari conservador madrileny; El Derecho, el director del qual, José María de
Torquemada, intervé a la manifestació proteccionista del FPE de 26-6-1881; El Estandarte,
La integridad de la Patria, La Política, El Economista, o El Bien Público, en el que trobem
diversos articles d’Estasén i documents de l’IFTN. Igualment hi ha algunes subvencions
menors a premsa d’altres ciutats, com La Opinión de Cádiz o El Faro de Castilla, dirigit per
Miguel Alonso Pesquera, un dels pocs parlamentaris no catalans que segueix una línia
clarament proteccionista en els grans temes de política aranzelària.

3.4.4.3. Presència d’homes de confiança als organismes oficials.

Hi ha diversos organismes, dependents sobretot dels ministeris d’Hisenda i de Foment i
que agafen la forma de juntes consultives, comissions especials i consells superiors, que
mereixen també una molt detinguda atenció per part de les corporacions econòmiques
catalanes, que intentaran col·locar-hi homes de la seva confiança, disposats a votar en
defensa dels interessos de la producció nacional. De tots aquests organismes, el que centra
més la seva atenció és la JCAV.

La JCAV experimenta durant aquests anys diverses modificacions457. En iniciar-se el
període aquí analitzat, trobem vigent l’organització del Sexenni, que es basava en l’existència
de dos organismes: la Junta Consultiva de Aranceles (JCA) i la Comisión de Valoraciones.
La primera havia estat creada pel decret de 9-1-1869, essent ministre d’Hisenda Laureà
Figuerola. El decret reorganitzava la Junta amb la intenció de limitar el nombre de vocals i de
donar més entrada a una representació dels diversos sectors econòmics i també dels
consumidors. Preveia 6 vocals nats entre autoritats dels rams implicats, més 20 vocals de
nomenament. Entre els vocals nomenats el 1869 que es troben propers a les corporacions
industrials catalanes, trobem Josep Ferrer i Vidal, Antoni Escubós, Antoni Serret i Pau Maria
Tintoré (o Tintorer), als que després s’afegí Joaquim Maria Paz. El decret de Figuerola es

                                                     
  455. AFTN, FPN, “Actas” núm. 5, 20-10-1877/23-7-1879, sessió de la Junta Directiva de 14-5-1879.
  456. AFTN, FPN, “Actas” núm. 3, 9-9-1873/11-8-1875, sessió de la Junta Directiva de 2-6-1875; núm. 4, 18-8-1875/13-10-
1877, sessions de la Junta Directiva d’1-9-1875 i de 6-4-1876.
  457. Per a una visió de conjunt de l’evolució de la JCAV i organismes similars durant tot el segle XIX, veure CASTEDO Y
HERNÁNDEZ, Julián: Juntas de Aranceles y de Valoraciones. Colección de sus decretos y disposiciones orgánicas con los
fundamentos de las respectivas creaciones o supresiones, reglamentos y personal desde la primera en 1816 hasta la actual de
1898 por Don ... jefe de Administración del Cuerpo de Aduanas, 1900.
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complementa amb el del regent, Francisco Serrano, i del ministre d’Hisenda, Constantino de
Ardanaz, de 27-8-1869, de creació de la Comisión de Valoraciones. Aquesta comissió és
nova i es crea a partir de la llei de pressupostos de 1869 per fer les valoracions de les
mercaderies, que han de servir de base per modificar l’aranzel (amb drets ad valorem) i
formar l’estadística del comerç exterior. Alguns dels seus membres, propers a les
corporacions industrials, són Francesc de Paula Isaura, Josep Antoni Muntadas, Delmer de
Caralt, Joaquim Gumí, Domènec Sert, Lluís P. Vilanova, Antoni Galí, Ferran Puig, Nemesi
Singla, Pau Maria Tintoré, Joan Nolis i Josep Ferrer i Vidal.

El RD de 19-12-1876, del ministre d’Hisenda José García Barzanallana, refon ambdós
cossos en la JCAV. El nou organisme té 6 vocals nats, també entre autoritats del ram, 26
vocals de nomenament i un secretari, que ha de ser funcionari del cos pericial de duanes.
Entre els vocals nomenats, trobem també alguns personatges propers a les corporacions
catalanes: Josep Ferrer i Vidal, Antoni Escubós, Pau Maria Tintoré, Joaquim Maria Paz,
Frederic Ricart i Joan Tous.

L’anterior RD es complementa amb el de 15-1-1877, que fixa el reglament de l’organisme,
i el de 28-1-1878, ja amb el marquès d’Orovio com a ministre, que eixampla a 34 el nombre
de vocals de nomenament. La consideració d’aquesta ampliació es troba plenament en línia
amb les demandes de les corporacions catalanes: Con insistencia se reclama acerca de la
necesidad de ensanchar la Junta consultiva de aranceles, dando en ella cabida a mayor
número de comerciantes e industriales de los que figuran como vocales electivos, para que
tengan representación más amplia y directa algunos ramos importantes del comercio y de la
industria458. Entre els nous vocals, trobem Joan Sallarès i Pla. D’altra banda, l’abril de 1877
mor Escubós i el substitueix probablement Ferran Puig, mentre que el juny de 1880 mor
Tintoré i el substitueix Andreu Piñol. El 1879 se’ls afegeix Josep Sert i, en data indeterminada
Joan Casanovas i Sallarès, probablement en substitució de Tous i Sallarès.

El RD de 30-6-1882, del ministre d’Hisenda Juan Francisco Camacho, suprimeix la JCAV
existent fins aleshores i en crea una altra, d’igual nom. Com a motius, exposa que l’anterior
Junta havia rebut queixes (que ell creu sense fonament) sobre errors en les valoracions;
també, que en ser la Junta sols consultiva però dependent de la Direcció General de Duanes,
es podria pensar (també sense fonament, segons el ministre) que les seves decisions es
trobaven supeditades a aquest organisme, des del punt de vista de maximitzar la renda de
duanes. Vol crear una nova junta, amb més atribucions i independència, que haurà d’estudiar
també les rebaixes previstes per la base 5ena.

El RD de 24-11-1882 del mateix Camacho, inclou el reglament de la nova JCAV i els
nomenaments dels vocals. Aquests són 8 vocals nats, entre autoritats implicades, 36 vocals
designats pel ministre, i un secretari, que ha de ser funcionari del cos pericial de duanes,
com a la Junta anterior. Entre els vocals nomenats que podem considerar propers a les
corporacions industrials, trobem Josep Ferrer i Vidal, Manel Feliu i Coma, Frederic Nicolau,
Ferran Puig i Frederic Ricart, als que podem afegir Miguel Alonso Pesquera i Ricardo
Pickman, personatges amb els que les corporacions tenen força afinitats. El RD de 18-12-
1882 del mateix Camacho, organitza el servei de valoracions.

Aquesta Junta es manté fins el RD de 16-8-1895 del ministre d’Hisenda, Juan Navarro
Reverter, que crea el Consejo de Aduanas y Aranceles (CAA). Entre 1882 i 1895 es van
cobrint les baixes amb nous nomenaments, entre els que podem esmentar Maties Muntadas.
                                                     
  458. RD de 28-1-1878, reproduït a CASTEDO: Juntas de Aranceles ... , p.78.
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Dins de la trajectòria de la JCAV, hi ha alguns moments en què al seu si es tracten temes
que interessen molt especialment les corporacions catalanes i en el que els vocals propers a
elles han de redoblar els seus esforços, generalment en forma de vots particulars. El primer
d’aquests moments és el 1877, en què es debat les valoracions i les classificacions que han
de servir de base a la reforma aranzelària d’aquest any. En aquesta ocasió, Ferran Puig
presenta vot particular en sintonia amb els interessos dels industrials llaners catalans, tot i
que finalment el retira, donades les escasses probabilitats d’èxit.

La següent cita important és l’abril de 1878, moment en què la JCAV dedica algunes
sessions a analitzar les valoracions de les llanes i de les seves manufactures. En aquesta
ocasió, Tintoré i Sallarès presenten un vot particular, amb el suport de Paz i Puig, però és
rebutjat a la Junta. Segueixen a aquestes sessions unes altres, el maig, dedicades a un
expedient instruït pel ministre d’Hisenda a partir de les reclamacions dels naviliers. Els temes
plantejats eren l'establiment d’algunes modalitats de drets diferencials de bandera i de
procedència, tractats de comerç amb els països d’Amèrica i d’Àsia i cabotatge amb les
possessions colonials. Tintoré emet vot particular sobre els drets diferencials, essent també
derrotat459.

Ambdues derrotes motiven un gran malestar entre les corporacions catalanes i la dimissió
(finalment retirada) d’alguns vocals catalans de la JCAV, en considerar que llurs treballs en
aquest organisme mai no podien aconseguir l’èxit, donat el pes numèric de l’elemento oficial.
A una reunió extraordinària de la Junta Directiva de l’IIC, amb assistència de vocals catalans
de la JCAV i dels membres de la CCUDIL, Paz explica que ell i Ferrer i Vidal havien
presentat llur dimissió, però que després l’han retirat, perquè habían creído de su deber
retirar las dimisiones para no abandonar los intereses de la producción460.

El mateix 1878, assistim a una altra fita important pel que respecta a organismes
relacionats amb l’aranzel: la creació de la comissió especial aranzelària pel RD de 8-9-1878,
anomenat Decreto de Riofrío perquè el rei es trobava en aquest indret en el moment de
signar-lo. L’objectiu d’aquesta comissió, era obrir una informació aranzelària sobre la
indústria llanera i sobre la marina mercant, sectors prioritaris en les demandes de les
corporacions catalanes d’aquests moments. Igual que en la JCAV, entre els 29 vocals
nomenats trobem també alguns personatges propers a les corporacions catalanes: Víctor
Balaguer, Ignasi Amat, Joan Sallarès i Pla, Claudi Arañó, Antoni Serret i Frederic Nicolau, als
que l’octubre de 1879 se’ls afegeix Joaquim Valentí461.

Si alguna característica pot definir els treballs d’aquesta comissió, és la lentitud. En un
primer moment elabora dos qüestionaris, un per a cada tema, i es divideix operativament en
dues. Planteja la informació amb una primera part, en base a informes escrits, i una segona,
amb intervencions orals. El termini per a la informació escrita concloïa el gener de 1879, però
es va haver de prorrogar. Després d’alguns mesos d’inactivitat, es va remprendre el tema,
amb la convocatòria de la informació oral, encetada el novembre de 1879. Fins maig de 1880
la comissió aranzelària no va remetre a la JCAV el seu informe per què aquesta emitís
dictamen. La Junta va nomenar vocals ponents per elaborar el seu dictamen. Fins desembre
de 1880 no es va convocar sessió per discutir aquest dictamen.

                                                     
  459. Sobre el vot particular de la indústria llanera, veure Fomento de la Producción Nacional, núm. 407, 20-4-1878. Sobre el de
la marina mercant, veure La Mañana de 5 i 7-5-1878.
  460. AFTN, IIC, “Actas” 19-1-1879/6-7-1879, sessió de la Junta Directiva de 27-1-1879.
  461. Sobre el RD i composició de la comissió, veure Fomento de la Producción Nacional, núm. 429, 21-9-1878, article “El
decreto de Riofrío”, p.595-598.
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Josep Sert i Joan Casanovas emeten un vot particular al si de la JCAV, relatiu al tema de
les llanes i en sintonia amb les demandes de les corporacions catalanes. A la Junta, però,
s’acceptà per a la partida de les llanes el criteri del CUMM i no pas el dels industrials
catalans, acceptant-se, per tant, el dictamen de la majoria. La nova derrota provoca una
dimissió en massa dels vocals catalans, primer els de la JCAV i després els de la comissió
aranzelària. Mentre, els successius ajornaments de sessions havien fet que arribés el canvi
de govern de febrer de 1881.

Les sessions de la comissió especial aranzelària se celebren entre abril i juny de 1881.
Són sessions posteriors a la dimissió dels vocals catalans i el tema de la indústria llanera es
despatxa sense ells. En canvi, pel que fa a la naviliera, s’allarga més i hi ha intensos treballs
de Nicolau, que presenta un vot particular relatiu a les lleis de relacions comercials entre la
península i Ultramar (el text aprovat no opina sobre aquest tema, en considerar que sobre ell
ja havia recaigut una resolució de les Corts).

Els vocals catalans que dimiteixen de la JCAV, el març de 1881, són Joaquim Maria Paz,
Josep Sert, Joan Casanovas i Sallarès, Andreu Piñol i Josep Ferrer i Vidal. Frederic Nicolau
es manté al seu lloc, per defensar el seu vot particular sobre marina mercant. I els vocals que
dimiteixen de la comissió especial aranzelària, l’abril de 1881, són Ignasi Amat, Antoni Serret,
Joan Sallarès i Pla, Claudi Arañó i, després, Joaquim Valentí; a part, i per altres motius,
Víctor Balaguer. Els vocals dimissionaris de la JCAV adrecen una carta explicativa a les
corporacions catalanes, en la que podem llegir:

(...) después de ocho sesiones pasadas en interminable discusión y en las que ha dominado una pasión y un
encono inconcebibles contra los defensores del voto particular de la cuestión lanera, fue aprobado sin
modificación el dictamen de la mayoría representada por el elemento oficial, con lo cual quedan sentados
precedentes contrarios al desenvolvimiento del trabajo nacional en cuanto se tiende a favorecer sobre la
exportación la importación del trabajo extranjero dando preferencia a las notas de precios facilitadas por las
casas importadoras en cuya virtud considerando los expresados vocales como inútil su permanencia en una
Junta en que eran completamente desatendidos y obedeciendo a un justo sentimiento de dignidad habían
acordado unánimemente presentar la dimisión de vocales de la indicada Junta de Valoraciones462.

Per la seva banda, Amat, Serret, Arañó i Sallarès, que dimiteixen al mateix temps de la
comissió aranzelària, el 16-4-1881, presenten el mateix text de dimissió, en el que llegim: Los
procedimientos y los trámites dilativos que se ha seguido para llevar a cabo una información
administrativa, que podía y debía haberse ultimado en pocos meses; la oposición sistemática
que han encontrados los informes favorables a la industria en ciertos centros oficiales, y
otros hechos recientes y personalísimos que es preciso acatar, todo induce a temer que la
intransigencia inspirada por la pasión de escuela conduzca a la adopción de soluciones
preconcebidas463. El malestar d’aquests vocals es veia incrementat, perquè, en l’acceptació
de la dimissió dels seus companys de la JCAV, no s’havia fet servir la fórmula de cortesia
habitual, i perquè s’havia nomenat Salvador Albacete com a vicepresident de la comissió (en
substitució del també dimissionari Fernández Álvarez); tenint en compte que Albacete era
l’autor del dictamen aprovat per la JCAV que havia motivat la dimissió dels vocals catalans i
que ara havia de ser discutit per la comissió especial, el seu nomenament es considera una
presa de postura per part del ministre d’Hisenda.

Un altre tema en el que intervé la JCAV, és l’afer de les admissions temporals d’arrossos
de l’Índia destinats a la reelaboració i a la reexportació, que enfrontava des de feia temps els
                                                     
  462. AFTN, FPE, “Correspondencia 15-5-1876/1-2-1882; carta del FPE, reproduint la dels comissionats dimissionaris, datada
el 17-3-1881.
  463. Document reproduït per La Mañana, 31-5-1881.
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interessos d’una casa importadora de Santander amb els dels arrossers valencians. Hi ha un
considerable interès de l’ANCB per aquest afer, però sense la magnitud dels treballs de la
JCAV esmentats fins aquí. La Junta obre una informació sobre aquest afer el maig de
1883464.

Durant tot el període analitzat, la JCAV és objecte de les crítiques de les corporacions
industrials, per l’escassa representativitat que creuen que hi tenen les classes productores i
per considerar que les decisions més transcendentals són preses per la majoria numèrica de
l’elemento oficial. Així, per exemple, Bosch i Labrús s’hi refereix al Congrés, amb ocasió de la
derrota dels vots particulars dels catalans de 1878 i dimissions (després retirades) d’aquests;
en al·lusió al ministre Orovio, afirma: Le es muy fácil a S.S. subir o bajar los valores; tiene
una gran mayoría, sino unanimidad, en la Junta de valoraciones y aranceles, y es posible
que antes de poco tenga unanimidad completa; porque los defensores de la industria han
empezado ya a presentar sus dimisiones, yo no sé si seguirán todos, pero si así lo hacen,
dentro de poco tendrá asegurada S.S. una unanimidad no sólo completa, sino asfixiante465.

Un altre aspecte destacat des de les corporacions, és el problema de residir l’elemento
oficial a Madrid, fet que facilita la seva assistència a les sessions de la JCAV sense cap
problema, mentre que els industrials han de desplaçar-s’hi expressament, de vegades per
molts dies, abandonat llurs negocis mentre duren les sessions. En aquest sentit s’expressa
Pujol Fernández, president del FPN, tot analitzant la convocatòria d’informació aranzelària:
Expuso el inconveniente de ser Madrid el punto elegido para celebrar la Comisión sus
sesiones, pues mientras el elemento oficial tiene la ventaja de permanecer en su propia
casa, el particular se ve obligado a dejarla, a abandonar sus intereses y a prescindir de sus
afecciones, lo cual ofrece gravísima desigualdad 

466. Roca i Galés, per la seva banda, es
lamenta des de les planes de La Mañana dels successius ajornaments de sessions de la
JCAV, que afecten els interessos dels vocals catalans: siéndoles sumamente perjudicial el
perder días miserablemente en las fondas de Madrid 

467.

Per això, hi haurà per part de les corporacions industrials catalanes una constant
demanda de reforma de la JCAV, amb l’entrada massiva de les classes productores al seu si,
amb la fixació de dates fixes de reunió o fent-la dependre del Ministeri de Foment enlloc del
d’Hisenda468. El RD del marquès d’Orovio de 15-1-1877, al·ludit més amunt, es feia ressò en
part d’aquestes demandes.

Al costat de la demanda més o menys constant de reforma de la JCAV, hi ha per part de
les corporacions industrials catalanes importants treballs de pressió per aconseguir que entre
els vocals nomenats, tant a la Junta com a les comissions aranzelàries, hi hagi el màxim
nombre de persones afins als seus plantejaments i interessos. Podem veure, a tall
d’exemple, les gestions fetes per l’IIC el 1877 per cobrir una vacant de la JCAV i les
practicades per una comissió mixta de corporacions catalanes amb motiu dels nomenaments
de la comissió especial aranzelària de 1878.

L’abril de 1877 mor Antoni Escubós, membre de la JCAV i de l’IIC. La Junta Directiva
d’aquesta corporació practica diverses gestions per tal de cobrir la vacant amb una altra
                                                     
  464. JUNTA DE ARANCELES Y VALORACIONES: Información acerca de la importación temporal de los arroces de la India.
Sesiones celebradas en los días 17 y 18 de Mayo de 1883, en el Ministerio de Hacienda, 1883.
  465. DSC, legislatura de 1878-79 [DSC: 1878], 16-5-1878, núm. 63, p.1636.
  466. Fomento de la Producción Nacional, núm. 433, 19-10-1878, p.665.
  467. La Mañana, 1-3-1881, “Ecos de las clases productoras”.
  468. Veure, per exemple, [INSTITUTO DE FOMENTO DEL TRABAJO NACIONAL]: A las Cortes, 4 de Mayo de 1882 (full
volant).



3.Les corporacions econòmiques catalanes

299

persona de la seva confiança. En aquest sentit, demana al director general de Duanes, Juan
Cavero, que nomeni un dels candidats que li proposa. En la carta que se li adreça amb
aquest motiu, llegim:

Como sabrá V. ya probablemente, ha fallecido el vocal de la Junta de Aranceles y Valoraciones D. Antonio
Escubós individuo que era de la Junta Directiva de este Instituto. La industria de Cataluña queda privada de
representación propia en dicha Junta, porque si bien hay otros dignísimos vocales, que son catalanes, éstos
están en gran minoría en ella. Si no fuese abusar de la bondad de V. me permitiría suplicarle que para llenar
la vacante del Sr. Escubós, tuviese presentes a D. Antonio Serret o a D. Delmiro Caralt, industriales en
quienes concurren todas las condiciones apetecibles para desempeñar dicho cargo; en la seguridad de que el
nombramiento de cualquiera de ellos, sería muy bien acogido por la fabricación y por el público en general469.

Serret representava en aquests moments els interessos del sector llaner i Caralt els del
jute. El primer ja havia estat membre de la Junta de 1869, mentre que el segon ho havia
estat de la comissió de valoracions. L’anterior gestió es complementa amb una altra carta al
diputat Joaquim Valentí, en la que se l’informa de la carta adreçada al director general de
Duanes i se li demana que gestioni aquest afer:

Mi objeto es pues, al dirigirme a vos, por encargo de los Sres. del Instituto, suplicar que en unión del Sr. Reig,
que tan buenos deseos demuestra siempre a favor de los intereses de Cataluña, y de los demás Diputados
que bien os parezca, veáis al Director general de Aduanas y recomendéis con eficacia nuestra propuesta,
manifestando con empeño la razón que nos asiste para reclamar un puesto más en la Junta de aranceles, ya
que en ella el elemento catalán está en minoría470.

Aquestes gestions obtindran un èxit sols parcial, ja que qui sembla ocupar la vacant no és
cap dels dos candidats proposats per l’IIC, sinó Ferran Puig que, no obstant, també és
membre destacat de la corporació. Serret serà membre de la comissió aranzelària de 1878.

En el cas de la comissió especial aranzelària de 1878, una comissió mixta de
corporacions catalanes es trasllada a Madrid a entrevistar-se amb el president del Consell de
ministres, Cánovas, per pressionar-lo de cara al nomenament dels vocals d’aquesta
comissió. En carta de Francesc Josep Orellana, secretari de l’IIC, a Manel Feliu i Joaquim
Planas, que han de participar a la comissió, se’ls diu: Hase acordado asimismo que esta
comunicación sea presentada por VV. de quienes se espera que aprovecharán la ocasión
para obtener por conducto de dicho Sr. Presidente, el plan de nombramiento de la Comisión
mencionada a fin de saber el número de vocales que serán concedidos a la industria y
proponerles desde aquí a la vez que VV. procuran interponer los medios conducentes a que
la designación de los elementos oficiales sea en lo posible favorable a los intereses de la
producción471.

L’IIC proposa com a candidats per formar part de la comissió aranzelària Antoni Serret,
Ignasi Amat, Claudi Arañó, Joan Sallarès i Pla, Josep Sert i Pere Bresca. Dels sis noms
proposats, els quatre primers reben la designació del càrrec.

No cal dir que la relació entre els vocals catalans de la JCAV i les juntes directives de les
corporacions industrials és molt fluïda. Així, per exemple, el febrer de 1876, Joan Sallarès
escriu a les corporacions industrials tot oferint els seus serveis de vocal proteccionista472 o, el
juny de 1880, Joan Casanovas escriu a l’IFTN en idèntic sentit473. I, en sentit contrari, hi ha

                                                     
  469. AFTN, IIC, “Correspondencia” 13-1-1876/3-7-1879, carta de 26-4-1877.
  470. AFTN, IIC, “Correspondencia” 13-1-1876/3-7-1879, carta de 27-4-1877.
  471. AFTN, IIC, “Correspondencia” 13-1-1876/3-7-1879, carta de 4-6-1878.
  472. AFTN, FPN, “Actas” núm. 5, 20-10-1877/23-7-1879; sessió de la Junta Directiva de 5-2-1878; FPE, “Actas” 15-5-1876/28-
8-1878, sessió de la Junta Directiva de 20-2-1878; no hi ha copiador d’actes de la Junta Directiva de l’IIC d’aquest any.
  473. AFTN, IFTN, “Actas” núm. 1, 17-7-1879/12-9-1881, sessió de la Junta Directiva de 7-6-1880.
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una estreta vigilància per part de les corporacions dels vocals catalans de la JCAV, bé per
què no oblidin les dates de reunió de la junta, bé per orientar la conducta a seguir. Aquest pot
ser el cas del telegrama que envia el FPE a Ferran Puig, demanant-li que s’oposi a qualsevol
rebaixa aranzelària, en el context de les valoracions i classificacions dels teixits de llana de
1877: Si V. como individuo de la Junta consultiva de valoraciones se halla poseído como no
dudamos de los mismos sentimientos, no vacilará en oponerse a toda rebaja injustificada
cuya trascendencia sería indudablemente fatal para la producción del país así como contraria
a los rendimientos del Tesoro474; al mateix temps se li adjunta una còpia de l’exposició
adreçada al ministre d’Hisenda. Recordem que Puig emet vot particular en aquest tema. O
de la carta de juny de 1880 de l’IFTN als vocals Puig, Paz i Tintoré demanant-los que donin
suport als treballs en defensa de la indústria llanera de Josep Sert i de la naviliera a Joan
Casanovas475. Paz i Puig contesten posant-se a la disposició de l’IFTN (Tintoré mor durant
aquests dies).

D’altra banda, tot sovint les corporacions realitzen reunions conjuntes amb els vocals
catalans de la JCAV, per analitzar les properes sessions de la Junta i decidir quines postures
adoptar. D’aquesta manera, l’abril de 1876 trobem els vocals catalans de la Comisión de
Valoraciones reunits amb l’IIC per preparar la propera sessió d’aquesta comissió a Madrid476.
O, el gener de 1879, veiem alguns vocals catalans de la JCAV reunits amb la Junta Directiva
de l’IIC i amb representants de la CCUDIL per analitzar el sistema de valoracions i per
preparar la propera informació aranzelària477.

Però si bé la JCAV centra els esforços de les corporacions catalanes, cal no oblidar altres
organismes en els que també es recerca una representació. Aquest és el cas del Consejo
Superior de Agricultura, Industria y Comercio (CSAIC), en el que pel RD de 30-7-1875, els
presidents de l’IIC i del FPN d’abans de la fusió tenien el càrrec de vocals nats, juntament
amb el de vicepresident primer i segon de la JPAICB; després de la fusió, aquests càrrecs
passen al president i vicepresident de l’IFTN, segons la RO de 15-10-1879478. Per la seva
banda, l’IACSI té interès en col·locar algun representant seu a la CCDF i aconsegueix una
vocalia per al marquès de Monistrol, alhora que manté relació amb Manel Duran i Bas com a
vocal de la CGC479, interessant per a la corporació de cara al manteniment de les formes
contractuals recollides en el Dret Civil català.

3.4.4.4. Les comissions a Madrid.

L’enviament de comissions a Madrid, destinades a gestionar un afer concret, constitueix
un altre dels recursos habituals de les corporacions. Pel que fa a les corporacions industrials,
aquestes comissions estan composades amb personal d’alt nivell, generalment directius o el
propi president. Surten amb un mandat molt concret i practiquen intensos treballs: entrevistes
amb el president del Consell de ministres i amb altres membres del Govern, amb els
parlamentaris catalans i amb els membres de les comissions parlamentàries. Van informant
puntualment a Barcelona de les seves gestions a base de telegrames. Podem veure un parell
d’exemples significatius de comissions, dels molts que se’n podrien esmentar: la comissió de
                                                     
  474. AFTN, FPE, “Correspondencia” 15-5-1876/1-2-1882, carta del president, Josep de Letamendi, i del secretari, Adolf Solà,
de 21-7-1877.
  475. AFTN, IFTN, “Actas”, núm. 1, 17-7-1879/12-9-1881, sessions de la Junta Directiva de 7 i de 14-6-1880.
  476. AFTN, IIC, “Correspondencia”, 13-1-1876/3-7-1879, carta als vocals de 18-4-1876.
  477. AFTN, IIC, “Actas” 19-1-1879/6-7-1879, sessió de la Junta Directiva de 27-1-1879.
  478. Veure Fomento de la Producción Nacional, núm. 4, 16-5-1880, p.101-103.
  479. Veure Revista del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, 1-3-1879, p.85 i 1-2-1881, p.45.
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diverses corporacions pel tema del segell de vendes (estiu 1876) i la comissió de l’IFTN per
la base 5ena (tardor 1881).

L’agost de 1876, després d’alguns treballs previs amb participació de diverses
corporacions, es nomena una comissió per anar a Madrid a gestionar l’afer del segell de
vendes. Integren aquesta comissió Josep Monteys, Francesc Josep Orellana i Josep Cortils
(tots tres membres de l’IIC i Orellana, secretari), Pere Casas (president del CUMB) i Josep
Pujol Fernández (president del FPN). A Madrid se’ls han d’afegir Segundo de Humbert
(representant de l’IIC en aquesta ciutat), Antoni Rodó (representant a la mateixa del FPE),
Josep Pi i Solanas (directiu del FPE) i Emili Serra (de l’ANCB) i Ferran Puig (de l’IIC, a més
de senador). El CAMSB participa a les reunions fetes a Barcelona per la comissió mixta de
corporacions, amb el seu president, Jordi Parellada, i s’adhereix a la comissió a Madrid, però
no sembla que cap membre seu s’hi traslladi480.

La comissió surt cap Madrid a finals d’agost de 1876. Allí s’entrevista amb el ministre
d’Hisenda i amb el director general de Duanes i es negocia un encapçalament provincial en
base a un nombre fix de vendes diàries481.

Les despeses d’aquesta comissió estan documentades a la comptabilitat de l’IIC: al
CAMSB li correspon pagar 860 pessetes (5,17 euros), mentre que a IIC, FPN, FPE i CUMB,
3.202 pessetes (19,24 euros) cadascun. L’IIC comptabilitza, a més, pagaments als seus tres
comissionats: Orellana, 3.000 pessetes (18,03 euros), i Monteys i Cortils, 2.000 pessetes
cadascun. A destacar, que inicialment l’IIC es fa càrrec de totes les despeses, passant
factura després a les altres corporacions; el FPE s’endarrereix un any en el pagament, com a
resultat dels seus problemes financers482.

Pel que fa a la comissió de l’IFTN de 1881, se situa en el context dels creixents temors
per part de les corporacions catalanes d’un gir lliurecanvista en la política del Govern, en uns
moments en què les primeres Corts amb majoria liberal són ja obertes. Si el 24 d’octubre de
1881 el ministre d’Hisenda, Juan Francisco Camacho, presentava al Congrés dels diputats el
seu projecte de llei de restitució de la base 5ena, l’endemà mateix la Junta Directiva de
l’IFTN nomenava la comissió que havia de traslladar-se a Madrid, per gestionar la no
aprovació del projecte. La composen Francesc López Fabra, com a president, Francesc
Josep Orellana, Pere Estasén i Ramon Torelló, com a secretaris, i Josep Sert, Antoni
Bastinos, Manel Feliu i Coma, Ramon Soriano, Andreu Sard, Joan Sallarès (de Sabadell) i
Josep Maria Cornet, com a vocals483.

Durant alguns dies de novembre, la comissió practica intensos treballs a Madrid,
destacant les reunions que celebren amb els diputats catalans i alguns senadors al saló de
pressupostos del Congrés els dies 8 i 13. A la primera d’aquestes reunions, lliuren als
parlamentaris presents el document elaborat per l’IFTN amb motiu de la base 5ena i
Francesc López Fabra, Francesc Josep Orellana i Pere Estasén pronuncien sengles
discursos en suport de les demandes del mateix484.

Entre la primera i la segona reunió amb els parlamentaris catalans, alguns dels membres
de la comissió retornen a Barcelona. En qualsevol cas, el dia 15 la Junta Directiva de l’IFTN

                                                     
  480. AFTN, IIC, “Correspondencia”, 13-1-1876/3-7-1879, diversos dies de la segona quinzena d’agost de 1876; FPE,
“Correspondencia”, 15-5-1876/1-2-1882, 25 i 26-8-1876.
  481. Fomento de la Producción Española, núm. 8, 2-9-1876.
  482. AFTN, IIC, volum “Caja”, 1-1-1863/30-9-1879.
  483. AFTN, IFTN, “Comunicaciones” tom 4, 31-5-1881/17-11-1881, sessió de la Junta Directiva de 25-10-1881.
  484. El Eco de la Producción núm. 40, 16-11-1881, article “La cuestión arancelaria”, p.671-675.
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aprova enviar a López Fabra, president de la comissió, 5.000 pessetes (30,05 euros) per
afrontar despeses485.

López Fabra va informant per telègraf a Barcelona de les gestions de la comissió. Així,
per exemple, telegrafia per informar dels resultats de la segona reunió amb els parlamentaris
catalans i des de Barcelona el president de la corporació, Ferrer i Vidal, i el secretari,
Estasén (que ja havia retornat de Madrid) el telegrafien mostrant la seva aprovació486.

3.4.4.5. El sistema de pressions al Govern.

Les corporacions fan servir nombrosos recursos per adreçar-se directament al Govern
amb demandes concretes: exposicions, telegrames i cartes i entrevistes. Igual que en el cas
anterior, hi ha desenes d’exemples, sobretot d’exposicions adreçades al Govern o a algun
ministre en concret, generalment els d’Hisenda, Estat i Foment, segons sigui l’objecte de la
demanda. És indicativa en aquest sentit la frase del ministre d’Hisenda, Justo Pelayo Cuesta,
que en el debat al Senat sobre el projecte de primeres matèries al·ludeix als telegrames
rebuts de les corporacions econòmiques catalanes com infinitas reclamaciones hechas por
telégrafo al Gobierno487.

Segons Miquel Izard, en el període del Sexenni, aquesta relació de les corporacions amb
el Govern no seria tant de pressió com de submissió: La misma debilidad, mayor o menor, de
las burguesías industriales y su escasa o nula capacidad de influir sobre el poder las obligó
constantemente a mantener unas relaciones de sumisión, que no de presión, sobre todo tipo
de autoridades488. Al període aquí analitzat, hi ha encara aquesta tàctica diguem prudent,
però es va perfilant ja en alguns casos un estil de demanda considerablement més enèrgic.
Com a exemple significatiu de la primera, podem esmentar la definició sobre la tàctica del
FPN en la seva relació amb el Govern que dóna el seu president, Pujol Fernández, a la Junta
General ordinària de socis de principis de 1878. Per a Pujol: la prudencia y las razones de
alta conveniencia para la misma sociedad en sus relaciones con los poderes públicos,
requerían y habían aconsejado siempre obrar con la mesura y tacto exquisito para obtener
resultados provechosos489. Aquesta tàctica anirà canviant, com veurem tot seguit.

D’exposicions adreçades a algun membre del Govern en trobem a desenes i per part de
totes les corporacions catalanes. Podem esmentar algunes d’aquestes exposicions, com a
visió orientativa del ventall de demandes fetes en moments diferents des de les corporacions
representatives dels diversos sectors econòmics.

El març de 1877, el FPE adreça una exposició al ministre d’Estat, Manuel Silvela,
demanant la denúncia dels tractats de comerç i un rearmament aranzelari490; l’agost del
mateix any, l’IIC n’adreça una altra al ministre d’Hisenda, José García Barzanallana, relativa
a la reforma aranzelària d’aquest any491; el desembre del mateix 1877, el FPN n’adreça una
al ministre d’Ultramar, Cristóbal Martín de Herrera, demanant rebaixes a l’aranzel peninsular
a l’entrada dels sucres antillans492; el febrer de 1878, l’ANCB n’envia una altra, al ministre
                                                     
  485. AFTN, IFTN, “Comunicaciones” tom 4, 31-5-1881/17-11-1881, sessió de la Junta Directiva de 15-11-1881.
  486. AFTN, IFTN, “Comunicaciones” tom 4, 31-5-1881/17-11-1881; telegrama sense data, entre el 15 i el 17-11-1881.
  487. DSS, legislatura de 1882-83, 18-6-1883, núm. 132, p.2582.
  488. IZARD: Manufactureros ..., p.201.
  489. AFTN, FPN, “Actas, juntas generales”, 9-1-1869/6-7-1869, Junta General ordinària del 10-2-1878
  490. FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN ESPAÑOLA: Exposición al Excmo. Sr. Ministro de Estado encareciendo y
demostrando la conveniencia de proceder a la denuncia de los tratados de comercio y reformar la legislación arancelaria, 1877.
  491. IIC: Exposición dirigida ..., 9 Agosto de 1877 (full volant).
  492. FPN: Exposición que el ..., 5 de Diciembre de 1877 (full volant).
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d’Hisenda, el marquès d’Orovio, sobre els efectes de la reforma aranzelària de 1877 i dels
darrers acords comercials493; el febrer de 1881, davant del nou Govern liberal, l’IIC, el FPN i
el CIC (cadascun d’ells per separat), s’adrecen al president del Consell de ministres,
Sagasta, rebutjant les pressions que aquest havia rebut per part dels lliurecanvistes i
demanant una política aranzelària proteccionista494; l’agost del mateix any, l’IFTN s’adreça
novament a Sagasta demanant un tractat de comerç amb Veneçuela495; el setembre també
de 1881, l’IACSI envia una exposició al ministre de Foment, José Luís Albareda, relativa als
treballs d’extinció de la fil·loxera496; el gener i també el març de 1882, l’IFTN n’envia una altra
al ministre d’Hisenda, Juan Francisco Camacho, demanant la suspensió i reforma del
reglament de la contribució industrial497. Se’n podria esmentar unes quantes desenes més.

Aquestes exposicions, són normalment documents que no duen sols una petició
concreta, sinó que van acompanyats de tota una línia argumental i, tot sovint, d’abundants
dades que justificarien la solució de l’afer objecte de la demanda, en el sentit desitjat per la
corporació demandant. D’altra banda, les directives de les corporacions acostumen a donar
la màxima publicitat a aquests documents, ja sigui imprimint-los en forma de full volant o
fullet o insertant-los a la premsa pròpia i periòdica. Es lliuren en mà al seu destinatari, ja sigui
per una comissió enviada a Madrid per gestionar en aquell mateix afer, ja per algun
parlamentari afí o pels representants de la corporació en aquesta ciutat.

Dins d’aquest tipus de documents, podem apreciar ja el gir cap a tons de demanda més
enèrgics. Aquest és el cas de l’esmentada exposició que l’IFTN adreça a Sagasta poc
després que aquest formi govern, el 1881. Aquesta exposició, impresa com a full volant, es
planteja com a rèplica a les insistents demandes de l’ARAA al Govern de restitució de la
base 5ena i tractat de comerç amb Gran Bretanya. En aquest sentit, es parla de:

(...) el tenaz empeño con que se procura influir en el ánimo del Gobierno de S.M., para inducirle a llevar a
cabo ciertas reformas arancelarias y tratados de comercio, que, ofreciendo ventajas muy problemáticas,
pueden acarrear funestas consecuencias y males irreparables.

No ha de encarecer este INSTITUTO la importancia suma de las cuestiones a que se refiere, ni la
necesidad de que precedan a su resolución arduos estudios y profundas meditaciones: tiene el
convencimiento de que el Gobierno tan dignamente presidido por V.E. las conoce, y que, celoso de su propia
honra y atento a la responsabilidad que contraería ante el País y ante la Historia, no podrá menos de mirarlas
con la detención que merecen.

Séale permitido, sin embargo, al INSTITUTO DE FOMENTO recordar que esas importantísimas
cuestiones más de una vez fueron resueltas con apasionamiento y ligereza, sacrificando los intereses del país
a las obsesiones del ciego espíritu de escuela498.

                                                     
  493. ASOCIACIÓN DE NAVIEROS Y CONSIGNATARIOS DE BARCELONA: Exposición que eleva al Excmo. Sr. Ministro de
Hacienda la ..., 19 de febrero de 1878 (full volant).
  494. INSTITUTO DE FOMENTO DEL TRABAJO NACIONAL: Exposición que el ... ha elevado al Excelentísimo Sr. Presidente
del Consejo de Ministros sobre varias cuestiones económicas, 14 de Marzo de 1881 (full volant); FOMENTO DE LA
PRODUCCIÓN ESPAÑOLA: Los vinos españoles y el tratado con Inglaterra. Exposición elevada por el ..., al Excmo. Sr.
Presidente del Consejo de Ministros, 16 de Febrero de 1881 (full volant); CIC”: Exposición al Excmo. Sr. ..., 27-2-1881 (full
volant).
  495. INSTITUTO DE FOMENTO DEL TRABAJO NACIONAL: Exposición al Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros,
solicitando la celebración de un tratado de comercio entre España y la República de Venezuela, 10 de Julio de 1881 (full volant).
  496. Revista del IACSI, setembre 1881, p.214-216.
  497. INSTITUTO DE FOMENTO DEL TRABAJO NACIONAL: El ... ha elevado al Excelentísimo Sr. Ministro de Hacienda la
exposición siguiente, pidiendo que se suspenda la aplicación del Nuevo reglamento y tarifas de la contribución industrial, 30 de
Enero de 1882 (full volant); Exposición que el ... ha dirigido al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, acompañando su Memoria
sobre los perjuicios que se irrogan a la industria y al comercio por las tarifas de la contribución industrial reformadas en 31 de
Diciembre de 1881, 8 de Marzo de 1882 (full volant).
  498. IFTN: Exposición que el ..., 14 de Marzo de 1881 (full volant)
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Les cartes i telegrames constitueixen un altre mecanisme de comunicació habitual de les
corporacions amb el Govern, les primeres per a temes en els que es disposa d’un cert marge
de temps i els segons per a temes en els que urgeix fer arribar un missatge.

Una tàctica habitual per part de les corporacions catalanes és la de felicitar alguns
ministres, sobretot el d’Hisenda i el president del Consell de ministres, quan prenen
possessió del càrrec. Però no és una felicitació neutra, sinó que, al costat de les frases de
cortesia, hi ha una demanda implícita del que la corporació espera d’aquella persona en
l’exercici del càrrec. Podem veure, a tall d’exemple, la carta de felicitació que el gener de
1875 envia l’IIC al nou ministre d’Hisenda, Pedro Salaverría, en la que llegim: El Instituto que
ya de tiempo conoce los vastos conocimientos y demás apreciables condiciones que a V.E.
le adornan para el más acertado desempeño de un ramo de administración tan principal, se
felicita a si mismo y se recomienda confiadamente a V.E. porque sabe que los altos intereses
que hoy están a su cargo y especialmente los de la producción en todos sus ramos, han de
ser mirados por V.E. con la singular predilección y cuidado que V.E. siempre les ha
dispensado a fin de que hermanados entre si, caminen todos a su más completo desarrollo y
al más alto grado de prosperidad posible499. O la que envia el juliol de 1876 al seu successor,
José García Barzanallana, en la que se li diu: Los varios servicios prestados por V.E., los
varios conocimientos de que tiene dadas brillantes y repetidas muestras, y el sólido criterio
adquirido en fuerza de una larga experiencia, inspiran a esta Junta la mayor confianza para
no dudar que el advenimiento de V.E. al frente de ese Ministerio será fecundo en bienes para
la Industria nacional y para la prosperidad general del país500. En el cas del comte de Toreno,
ministre de Foment durant força anys, el FPN arriba a oferir-li un banquet d’homenatge,
celebrat als salons del seu local, al mateix temps que se’l fa soci de mèrit, en un intent
d’atreure’l cap els plantejaments de la corporació501.

Però en aquest tipus de comunicacions adreçades a membres del Govern, no tot són
felicitacions i frases de cortesia. Al seu costat apareixen clarament els tons més enèrgics,
especialment en els telegrames per a afers que s’estan gestionant pel Govern en aquell
mateix moment. Aquest és el cas del telegrama que el GFS envia a Sagasta el juny de 1882,
en el moment de presentar-se la base 5ena al Congrés, tot recordant-li les promeses que
havia fet al Senat al bisbe Urquinaona: Dijo V.E. en el Senado: “Pues el tratado dura diez
años, si no se puede denunciar en ese tiempo, claro está que estaremos los mismos diez
años, por lo menos, en el primer período de la base quinta”. Esperamos confiadamente
rechazará V.E, dictamen Comisión y voto particular por oponerse al cumplimiento de su
palabra leal y honrada502. O el telegrama que la Junta General del FPE decideix enviar a
Cánovas amb motiu del modus vivendi amb Gran Bretanya (amb prec de publicació a la
premsa): Junta general Fomento Producción española profunda y penosamente
impresionada ante posibilidad aprobación funestísimo proyecto ley convenio Inglaterra
acuerda unanimidad transmitir vuescencia testimonio disgusto inmenso elementos
productores503. Quan, mesos més tard, arriba la notícia de la ruptura de negociacions, el FPE
envia un altre telegrama a Cánovas de felicitació–pressió: Fomento Producción Española ve

                                                     
  499. AFTN, IIC, “Correspondencia”, 9-6-1870/8-10-1875, carta del president Joan Jaumandreu, i del secretari, Joan Costa, de
14-1-1875.
  500. AFTN, IIC, “Correspondencia”, 9-6-1870/8-10-1875, carta del president Joan Jaumandreu, i del secretari, Francesc Josep
Orellana, de 29-7-1876.
  501. Fomento de la Producción Nacional, núm. 349, 10-3-1877, sòlt “Banquete ofrecido al Excmo. Sr. Conde de Toreno por el
“Fomento de la Producción Nacional””, p.158-165.
  502. Diario de Barcelona, 3-6-1882, telegrama del GFS signat pel seu president, Sallarés.
  503. AFTN, FPE, “Correspondencia”, 3-10-1883/20-7-1888, telegrama de 28-1-1885.
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satisfacción inmensa conducta patriótica seguida Gobierno resistiendo enérgicamente
imposiciones Inglaterra y felicita V.E. en la esperanza de que en ningún caso cederá ante
exigencias que amenacen intereses país y menoscaban dignidad nacional 504.

Pel que fa a les entrevistes amb membres del Govern, ja hem tingut ocasió d’anar veient
alguns casos, com el de la comissió de corporacions pel segell de vendes de 1876, que
s’entrevista amb el ministre d’Hisenda i amb el director general de Duanes, o la de 1879, que
s’entrevista amb Martínez Campos, quan es troba a punt de formar govern, amb unes
demandes relatives a les reformes econòmiques a les Antilles. Aquestes entrevistes són
freqüents, fet que mereix la frase de Gabriel Rodríguez, vista anteriorment (veo a esos
intereses pesando por medio de esas comisiones, que inundan las antesalas y los
despachos de los ministros).

Un bon exemple d’aquestes entrevistes amb membres del Govern, el tenim en la
comissió de corporacions industrials catalanes, amb membres de l’IIC, FPN, GFS, IIT i
representants d’Olesa de Montserrat, que es trasllada a Madrid el setembre 1877, per
gestionar afers relatius a la darrera reforma aranzelària i especialment les valoracions en les
llanes que li han servit de base, junt amb els acords comercials que es puguin fer a partir
d’ella.

En les seves gestions, la comissió és auxiliada pels diputats Balaguer i Turull, el primer
en tant que polític català influent a Madrid i el segon en tant que representant d’un districte
llaner. S’entrevista amb el ministre d’Hisenda, el marquès d’Orovio, i amb el president del
Consell de ministres, Cánovas. El primer els assegura: que los beneficios de la última
reforma sólo los recibirían las naciones que nos concedieran el trato de las más favorecidas,
con el propósito de beneficiar y atender la producción vinícola; dando la más completa
seguridad de que no serían objeto de trato o negociación en dichos convenios
internacionales las industrias lanera y algodonera505. I el segon: aseguró asimismo que en el
caso de celebrarse tratados con las naciones extranjeras, se examinarán antes
detenidísimamente y que nada se resolverá en ellos que pueda perjudicar los intereses que
los comisionados representan506.

Els comissionats, en marxar de Madrid, adrecen una carta a Cánovas, en la que
manifesten la seva impressió de no haver aconseguit els seus objectius, no obstant les
bones paraules:

Bajo este punto de vista, los comisionados que subscriben, ni pueden ni deben decir que vuelven
satisfechos a sus hogares; y serían desleales a V.E. y al Gobierno de S.M. si dejasen de manifestar
ingenuamente a V.E. sus sentimientos. Dirán, sí, que acatan resignados y sumisos los acuerdos de la
Superioridad; pero deplorando a la vez que no haya sido posible dar una solución inmediata y conveniente a
lo esencial de sus reclamaciones; tanto más, cuanto que los centros de que proceden abrigaban la convicción,
tal vez equivocada, de que aquello, con tal que fuera justo, sería factible desde luego507.

3.4.4.6. Apel·lacions directes al rei.

Les apel·lacions directes al rei, eren un altre recurs no deixat de banda per part de les
corporacions catalanes. Coneixem el cas del Memorial de Greuges, presentat a Alfons XII el
març de 1885, però aquesta mena d’apel·lacions a un monarca que una de les primeres

                                                     
  504. AFTN, FPE, “Correspondencia”, 3-10-1883/20-7-1888, telegrama de 13-5-1885.
  505. Fomento de la Producción Nacional, núm. 377, 22-9-1877, sòlt “Conferencia con el señor Ministro de Hacienda”, p.667.
  506. Fomento de la Producción Nacional, núm. 378, 29-9-1877, sòlt “Comisión”.
  507. AFTN, IIC, “Correspondencia”, 13-1-1876/3-7-1879, 28-9-1877, 28-9-1877.
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coses que havia fet en retornar de l’exili era visitar els locals del FPN508, eren un recurs que
ja comptava amb nombrosos precedents, tant a Catalunya com a la resta de l’estat509.
Podem veure una petita cronologia de la relació entre les corporacions econòmiques
catalanes i el rei.

Quan, el març de 1877, Alfons XII torna a visitar Barcelona, rep en audiència una
comissió de l’ANCB, que li lliura una memòria sobre la situació de la marina mercant, junt
amb possibles solucions510. Per la seva banda, la UBCP adreça al rei, el setembre del mateix
any, una exposició oposant-se a la reforma aranzelària d’aquest any511. El recurs a l’exposició
és utilitzat també pel FPE, que el novembre de 1878 li n’envia una amb motiu de la iniciativa
del regal de noces amb productes de la indústria nacional512. L’ANCB, comptant amb el
precedent de 1877, acorda en la seva reunió extraordinària a la Casa Llotja del 4-5-1878,
feta amb motiu de la derrota del vot particular de Tintoré sobre marina mercant a la JCAV,
enviar un telegrama al rei amb les demandes dels naviliers513. La comissió de corporacions
catalanes que passà a saludar Martínez Campos al seu retorn de Cuba, s’entrevista també
amb el rei514.

L’IFTN escriu al monarca el juny de 1881, després de la seva visita al vapor mercant
Antonio López, en la que va pronunciar unes paraules, en reposta al discurs de benvinguda
de Claudio López, que la corporació interpreta com de clar suport a la marina mercant i als
plantejaments proteccionistes. A la carta, l’associació mostra la seva satisfacció per aquelles
declaracions i alhora li planteja alguns aspectes de les seves reivindicacions en tema
aranzelari, insistint en la improcedència d’establir acords comercials amb les potències
econòmiques515.

El mateix procediment fa servir el FPE, l’octubre del mateix any, en escriure al rei amb
motiu de la seva visita a unes mines de fosfat a la província de Càceres, en la que havia fet
unes declaracions que el FPE interpreta com de suport al treball nacional. Se’l felicita i se li
fan algunes reflexions sobre la conveniència d’elaborar al propi país els productes de la
mineria, abans de ser exportats516.

L’abril de 1882, la comissió de l’IFTN que gestiona a Madrid pel tractat de comerç amb
França, és rebuda pels reis, plantejant els seus punts de vista sobre el tractat517.

El març de 1885, després de la presentació al rei del Memorial de Greuges (en la
gestació del qual hi tenen molt a veure les corporacions econòmiques catalanes), l’IFTN
adreça una carta pròpia a Alfons XII, amb data d’11-3-1885 i també en el context del modus
vivendi amb Gran Bretanya, en la que es queixa de la situació que aquest crea a la indústria i
es recorre a ell com a darrer recurs. En aquesta carta llegim:

                                                     
  508. Sobre la visita del rei als locals del FPN, el gener de 1875, veure Fomento de la Producción Nacional, núm. 236, 16-1-
1875.
  509. Com a precedents espanyols, veure LIGA DE CONTRIBUYENTES DE GRANADA: La Liga de Contribuyentes de esta
capital ha tenido la honra de poner en manos de S.M. el rey, en la mañana de hoy, la exposición siguiente, 1º de Abril de 1877
(full volant)
  510. La Mañana, 9-3-1877.
  511. La Mañana, 12-9-1877.
  512. La Mañana, 11-11-1877.
  513. Fomento de la Producción Nacional, núm. 410, 11-5-1878, p.290.
  514. AFTN, FPN, “Actas” núm. 5, 20-10-1877/23-7-1879, sessió de la Junta Directiva de 12-3-1879.
  515. AFTN, IFTN, “Comunicaciones”, tom 4, 31-5-1881/17-11-1881, 16-9-1881.
  516. AFTN, FPE, “Correspondencia”, 15-5-1876/1-2-1882, 22-10-1881.
  517. La Época, 5-4-1882.
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Es tanta la tristeza y abatimiento que embarga el ánimo de cuantos viven de la industria y se interesan por su
suerte que raya en la desesperación. Con el modus vivendi concertado con Inglaterra se hiere de muerte a las
más valiosas fuentes de producción y se hace improbable en España todo progreso industrial para el porvenir.

La única esperanza que podemos abrigar es la voluntad poderosa de V.M. que desea el bien de la
industria porque al igual que los jefes de los estados más poderosos de Europa y América está convencido de
que el esplendor y la riqueza de los pueblos es una consecuencia de su poderío industrial518.

3.5. Disseny d’una estratègia parlamentària.

Dins de l’estratègia d’actuació de les corporacions econòmiques catalanes, hi ha un
apartat que convé ressaltar molt especialment: la voluntat que els interessos per elles
representats tinguin una presència com més gran millor a les Corts, de tal manera que les
seves demandes tinguin un camí franc per arribar en tot moment a un dels centres principals
de les decisions polítiques. Aquesta voluntat duu les corporacions a dissenyar una veritable
estratègia parlamentària, que aniria des de l’afavoriment de candidats afins als seus
plantejaments fins a la recerca d’una representació directa de personal propi, ja sigui
directius o socis destacats, i la pressió constant al grup de parlamentaris catalans per què
actuïn en sintonia amb les seves demandes; això es complementaria amb una relació —no
tan constant, però a tenir en compte— amb alguns membres de la classe política espanyola,
junt amb un treball constant de pressió a les Corts, ja sigui en forma d’exposicions o de
visites i/o telegrames a les comissions parlamentàries.

Aquesta important activitat de les corporacions envers la classe parlamentària catalana,
aconsegueix realment influir en els seus comportaments a ambdues cambres. Molt sovint, el
diputat o el senador que està intervenint a les Corts, o que està interessant-se per un
determinat afer, no ho fa tant per si mateix com per què té al darrera la poderosa i constant
demanda de les corporacions.

Veurem en aquest apartat la relació entre les corporacions econòmiques catalanes i els
parlamentaris catalans des del punt de vista de les primeres, és a dir, dels components de la
seva estratègia parlamentària i de les demandes fetes als parlamentaris. Al capítol sisè,
veurem aquesta relació des del punt de vista dels segons, és a dir, de la seva activitat
parlamentària en relació amb les demandes rebudes.

3.5.1. Relació amb el grup de parlamentaris catalans.

3.5.1.1. Afavoriment de candidats proteccionistes a les eleccions a Corts.

Al principi d’aquest capítol, hem vist la definició clàssica que feia Jacqueline Bernat de
Celis dels grups d’interès i dels grups de pressió i diferències entre ambdós. La mateixa
autora fa també una reflexió entre les diferències que hi ha entre un grup de pressió i un
partit polític, concloent que el primer no es planteja l’exercici directe del poder, sinó tan sols
influir-hi, a diferència del segon, que ho té per objectiu. No obstant, dóna força importància,
com a punt de separació entre ambdós models organitzatius, a la presentació de candidats
propis: En verdad, el paso del grupo de presión al partido da la clave de la distinción que se
hace en toda la doctrina entre los dos fenómenos. Se considera que el grupo de presión se
transforma en partido político cuando decide presentar candidatos a las elecciones y se da
por objetivo el conquistar y conservar el Poder para sí, es decir, asumir la responsabilidad

                                                     
  518. AFTN, IFTN, “Comunicaciones”, tom 2, 15-4-1881/12-1-1887, 11-3-1885.
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decisional. Mientras no se propone tal finalidad el grupo de presión no se confunde con el
partido519.

En el cas de les corporacions econòmiques catalanes, sembla clar que en aquests anys
no s’estan plantejant l’exercici directe del poder polític, però en canvi, sí que intervenen en un
nombre d’ocasions que ja comença a ser significatiu en els processos electorals, fins i tot
amb candidats propis. Aquest és un aspecte ja esmentat per Juan J. Linz, que dóna
importància en el procés a la recerca d’una representació d’interessos econòmics en relació
a la política aranzelària: El debate entre librecambismo y proteccionismo estaba sólo
articulado de manera imperfecta a través de los partidos y podían elegirse representantes de
regiones con intereses económicos propios independientemente de la posición de su
partido520. Borja de Riquer es refereix més concretament a les preferències de les
corporacions econòmiques catalanes: Davant els “homes de partit” els dirigents de les
corporacions econòmiques catalanes defensaren la representació per “classes”; davant els
diputats vinculats als corrents polítics es reivindicà la necessària representació del “país
productor”; en comptes dels “fills de l’encasillado” governamental, es demanà la presència al
parlament dels portaveus dels interessos reals dels districtes521.

La base doctrinal de les corporacions en la seva voluntat d’aconseguir l’èxit de les
candidatures de personatges proteccionistes, del país i representants dels interessos
econòmics de les classes productores del districte, l’hem vist ja amb amplitud a l’apartat
dedicat als components ideològics de les corporacions. Aquesta aposta per una classe
política representant d’interessos econòmics, no es queda sols en el terreny de les
propostes, sinó que es materialitza en nombroses actuacions en les que les corporacions
mobilitzen els seus recursos a favor de determinades candidatures electorals, sumant alguns
èxits i també alguns fracassos, però, en qualsevol cas, consolidant un nucli de parlamentaris
catalans plenament vinculats a elles i a les seves demandes.

En aquestes actuacions directes de les corporacions en temes electorals, l’adscripció
política dels candidats afavorits es deixa en un segon terme. La prioritat és, doncs, el seu
compromís proteccionista i la seva voluntat d’independència d’actuació, és a dir, que en cas
de pressions contràries del partit i de les corporacions, sàpiga optar per les segones, per la
defensa dels interessos del país productor. Generalment, els candidats que tenen el suport
de les corporacions, formen part d’una de les dues grans opcions dinàstiques, però des de
les corporacions es veu això sols com un requisit imposat per un sistema polític i electoral
poc representatiu dels interessos reals del país, no com una identificació política amb el
partit. Que aquesta visió de la representació d’interessos obté ressò entre nombrosos sectors
econòmics catalans, ens ho confirma l’afirmació que fa l’industrial i membre de l’IFTN Ferran
Puig, en presentar al Senat el seu vot particular contra el tractat de comerç amb França;
Puig, senador per Girona, adverteix que no farà oposició política al Govern, ja que en la seva
elecció hi ha contribuït tant els electors ministerials com els d’oposició: no es mi oposición al
Gobierno la que me ha inducido a presentar voto particular. La circunstancia de haberse
sumado en mi elección los votos de los amigos del Gobierno a los de la oposición, me
impone deberes que sabré cumplir 

522.

                                                     
  519. B [ERNAT] DE CELIS: Los grupos de presión ..., p.65-66.
  520. LINZ, Juan J.: “Política e intereses a lo largo de un siglo en España, 1880-1980”, octubre 1988, p.78.
  521. RIQUER: “Les burgesies ...”, p.55.
  522. DSS, legislatura de 1881-82, 27-4-1882, núm. 86, p.1653.
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Per a les corporacions, hi haurà un cert tipus de parlamentaris addictes, que no seran els
enquadrats en el partit ministerial, sinó els defensors d’una política econòmica proteccionista,
sigui quina sigui la seva adscripció política. Així, per exemple, el FPE treballa amb aquesta
noció de diputats addictes, quan decideix adreçar una felicitació a diversos diputats que
s’havien oposat al conveni comercial amb França de 1878523, de la mateixa manera que
l’IFTN, en una circular adreçada a alguns diputats catalans amb motiu del tractat de comerç
amb el mateix país de 1882, parla de señores Senadores y Diputados y personas adictas a la
causa del trabajo nacional 524. En ambdós casos, s’ha creat una distinció entre la classe
parlamentària completament diferent a la utilitzada des del Govern i des dels partits dinàstics.

Igual que en altres treballs de pressió exercits des de les corporacions, el seu interès pels
processos electorals té antecedents als anys anteriors. Roser Solà i Borja de Riquer
esmenten les candidatures de principis dels anys cinquanta, que incloïen personatges amb
adscripcions polítiques diverses i que comptaven amb el ple suport de l’IIC525. A un número
de la publicació de l’Institut, El Bien Público, corresponent a 1850, podem llegir: en las
próximas elecciones debe procurarse que la Diputación Catalana en lo posible forme un
cuerpo homogéneo en que estén debidamente representados los intereses del Principado, y
se componga de personas que a su independencia reúnan la decisión de sacrificar a
aquellos intereses toda afección personal o de partido526.

Per la seva banda, Miquel Izard, ja en el període del Sexenni, al·ludeix a un manifest del
FPN de 1871, demanant als electors el vot per a candidats proteccionistes que, sean cuales
fueran sus ideas políticas, profesen de una manera definida los principios proteccionistas,
així com un segon manifest, de 1873, en la mateixa direcció527. Igualment, esmenta el suport
que rep Víctor Balaguer per part de l’IIC a les eleccions de 1871528.

Al període aquí analitzat, l’afavoriment per part de les corporacions de candidats propers
a elles es fa igualment tant en forma de peticions genèriques a través de les seves
publicacions i també d’actes públics, com en intervencions concretes a cada elecció general.

De peticions genèriques, ja n’hem vist algunes a l’apartat de components ideològics de
les corporacions. Podem dir que hi ha tota una producció de manifests i articles de premsa
encaminats a encoratjar els electors a rebutjar els candidats cuneros, desconeixedors i
indiferents als interessos de les classes productores del districte i a donar el vot als candidats
del país, decididament proteccionistes de sempre i compromesos amb les demandes
d’aquestes classes. Podem esmentar, a tall d’exemple, el full volant editat per l’IFTN a les
eleccions de 1881529, o la circular electoral signada pels directius del FPE i personatges afins
a l’entitat, també amb motiu de les eleccions de 1881530. D’altra banda, a les nombroses
manifestacions proteccionistes celebrades a diverses ciutats catalanes el 1881, aquest és un
dels temes en el que més insistiran els oradors, fet que mereixerà l’habitual comentari de
Gabriel Rodríguez, en una de les seves intervencions als mítings de l’ARAA: Este

                                                     
  523. AFTN, FPE, “Correspondencia” 15-5-1876/1-2-1882, sessió de la Junta Directiva de 4-3-1878.
  524. AFTN, IFTN, “Comunicaciones” tom 5, 17-11-1881/25-8-1882, 4-4-1882.
  525. SOLÀ: L’Institut ..., p..291-292; RIQUER: “El conservadorisme ...”, p.32; “Manuel Duran i Bas i el conservadorisme català
sota la Restauració”, 1988, p.92.
  526. El Bien Público, 13-8-1850, esmentat a SOLÀ: L’Institut ..., p..291-292.
  527. AFTN, FPN, Libro de Actas A, II, p.25-26, 25-2-1871; esmentat a IZARD: Manufactureros ..., p.120-121; p.255-263, 28-4-
1873, esmentat a p.91-92.
  528. IZARD: Manufactureros ..., p.212, nota 23.
  529. INSTITUTO DE FOMENTO DEL TRABAJO NACIONAL: Al país en general y a los contribuyentes en particular, 25 de
Junio de 1881 (full volant).
  530. Fomento de la Producción Española, núm. 266, 13-8-1881, article “Circular electoral”, p.489-492.
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proteccionismo barcelonés, apenas entró el Sr. Sagasta en el poder, creyendo que el Sr.
Sagasta había de obrar en armonía con sus antecedentes, celebró una porción de meetings,
haciendo mucho ruido, durante el período de las elecciones531.

Més interessant és veure com es van concretant aquestes peticions genèriques en
actuacions concretes. Malauradament, no sempre és possible reseguir l’activitat de les
corporacions en matèria electoral: els seus estatuts prohibien la seva participació en afers
polítics, pel que els treballs d’afavoriment de determinats candidats molt sovint estan rodejats
d’una discreció que no es té en gestions d’altra mena. Fins i tot a la documentació interna de
les corporacions industrials (actes de les sessions de les juntes directives, correspondència,
comptabilitat) aquest tema és tractat molt més discretament que els altres. Són molts, però,
els directius i membres destacats de les corporacions econòmiques catalanes que obtenen
representació parlamentària (com veurem a l’apartat següent), fet que permet suposar que
els treballs reals d’afavoriment de candidats són molt superiors als que apareixen de manera
pública.

A les primeres eleccions de la Restauració, celebrades entre el 20 i el 23 de gener de
1876, el FPN té alguna intervenció en l’intent d’aconseguir l’elecció de parlamentaris
proteccionistes. Ja el juliol de 1875, forma una comissió amb persones de la Junta Directiva,
per analitzar quins treballs es podien practicar per donar suport a candidats proteccionistes.
La proposició sotmesa a la deliberació de la Junta Directiva i que s’aprova per unanimitat,
plantejava: decidir si el Fomento de la Producción nacional debe tomar parte en las próximas
elecciones de Diputados a Cortes, a fin de obtener que las personas que representen a
Cataluña en el Congreso, participen de las convicciones y aspiraciones del Fomento y sean
verdaderos defensores del trabajo nacional 532. No hi ha més referències documentals als
treballs d’aquesta comissió, però tot fa pensar que les seves gestions poden haver contribuït
—com a mínim— al triomf del president de l’entitat, Pere Bosch i Labrús, pel districte de Vic.

Per a les eleccions de 25-4-1879, Borja de Riquer ha detectat la candidatura impulsada
pel Comitè Conservador-Liberal (CCLBA), confeccionada a partir d’assemblees de diferents
sectors sòcio-professionals: els propietaris de finques urbanes i els professionals liberals
presenten Manel Duran i Bas, els comerciants i els financers, Frederic Nicolau, i l’IIC i el
FPN, Francesc López Fabra533. Tots tres personatges obtenen l’acta de diputat.

En aquest cas, el suport donat per l’IIC a la candidatura conservadora està plenament
documentat, insistint aquesta corporació en què aquest suport cal entendre’l en la mesura
que es tracta d’una candidatura proteccionista i no pas pel seu color polític. A l’acta de la
sessió de la Junta Directiva de 28-4-1879, llegim: A continuación se confirmó el acuerdo
tomado en la sesión anterior, aprobando los gastos hechos para procurar el triunfo de la
candidatura proteccionista en las elecciones para Diputados a Cortes, últimamente
verificadas en esta capital, debiendo hacerse constar que sólo en este concepto y no en otro
alguno se habían considerado como un deber de la Corporación apoyar dicha candidatura534.
D’altra banda, al llibre de comptes de l’entitat es comptabilitza una partida de 3.900 pessetes
(23,44 euros), en concepte de gastos de la defensa de la candidatura proteccionista en las
últimas elecciones de Diputados a Cortes535.
                                                     
  531. ARAA: Meeting ... 21-5-1882, p.62.
  532. AFTN, FPN, “Actas” núm. 3, 9-9-1873/11-8-1877, sessió de la Junta Directiva de 30-7-1875.
  533. RIQUER I PERMANYER, Borja de: “Del dinastisme al catalanisme. Sobre el fracàs del ‘Círculo Conservador-Liberal’ de
Barcelona”, 1985, p.417. Veure també CIVERA: Las elecciones ..., p.255-256.
  534. AFTN, IIC, “Actas” 19-1-1879/6-7-1879, sessió de la Junta Directiva de 28-4-1879.
  535. AFTN, IIC, “Caja”, 1-1-1863/30-9-1879, assentament de 31-7-1879.
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Les eleccions generals de 21-8-1881, en el context dels temors de les corporacions a un
gir lliurecanvista per part del nou Govern Sagasta, són potser les que tenen una participació
més decidida d’aquelles en el procés electoral. Ja hem vist, en aquest sentit, les nombroses
manifestacions proteccionistes celebrades durant la primavera i estiu d’aquest any, en les
que la demanda del vot per a candidats proteccionistes era una constant, així com els
intensos treballs en aquest sentit fets per les comissions de propaganda de les corporacions
industrials.

De tots els treballs electorals del període, crida l’atenció el míting organitzat per les
corporacions industrials a Sabadell el 30 de juliol de 1881, per obtenir el districte de Terrassa
(abans de la formació del districte de Sabadell, el de Terrassa englobava ambdues ciutats). A
diferència de les manifestacions proteccionistes, que eren mítings destinats en principi a
analitzar i opinar sobre política aranzelària, l’acte de Sabadell és pròpiament un míting
electoral, destinat a presentar un candidat i a demanar el vot per a ell. L’acte comptà amb el
suport explícit de l’IFTN, el FPE i el CIC i es plantejà la presentació d’una candidatura
alternativa a la del candidat oficial, Joaquim Planas i Borrell. El candidat presentat és Josep
Roca i Roca, que és ni més ni menys que demòcrata possibilista, a les antípodes
ideològiques de la majoria de directius de les corporacions catalanes (notem que si s’hagués
proposat un conservador, enfront del candidat liberal Planas, no hauria estat tan fàcil donar la
imatge de no intencionalitat política i sí sols econòmica proteccionista). Roca era membre del
CIC, director de La Gaceta de Cataluña i havia intervingut a la manifestació proteccionista de
l’IFTN de 4-6-1881 i a la del FPE de 26-6-1881.

L’acte se celebra al Teatre dels Camps Elisis de Sabadell, amb assistència de 6.000
persones segons el Fomento de la Producción Española536. A més del candidat, que reitera el
seu compromís proteccionista en el cas de sortir electe diputat, intervenen directius
importants de les tres corporacions assistents: Pere Bosch i Labrús, en la seva condició de
president del FPE, Josep Pujol Fernández, com a vicepresident de l’IFTN, Josep Roca i
Galés com a representant del CIC (intervé en català), Josep Fiter, com a secretari del FPE, i
Pere Estasén, com a secretari de l’IFTN. Tots cinc directius de les corporacions, intervenen
al míting en llur condició de tals i demanen explícitament el vot per al candidat possibilista.
Pujol Fernández ho fa en aquests termes, segons la ressenya del Fomento de la Producción
Española: Con frase elocuente el señor Pujol Fernández se declaró adversario político del
candidato demócrata; pero identificado por completo con sus opiniones económicas, y en
este sentido lo recomendó con ahínco a los votos del pueblo de Sabadell, quien tiene
necesidad de un esforzado adalid de la buena causa, para salvar los intereses que son los
intereses de la nación. Grandes aplausos interrumpieron y coronaron la elocuente peroración
del vice-presidente del Instituto de Fomento del Trabajo Nacional 537.

Per la seva banda, el candidat manté un discurs molt en sintonia amb el que venien
reclamant les corporacions industrials: rebuig al cunerisme, elecció de candidats del país,
proteccionistes i amb independència d’actuació. Segons la mateixa ressenya:

Se ocupó luego de las candidaturas oficiales, y dijo que eran más propias para los distritos de la Mancha,
donde no hay iniciativa alguna, que para los distritos que tienen vida propia. Yo no seré nunca, dijo el Sr.
Roca, candidato oficial en el sentido que suele darse a esta palabra. Antes que la opinión del ministro,
consultaré siempre la de los electores, y poco me importará que aquel me rechace, si los últimos me apoyan.
Yo no seré nunca candidato oficial.

                                                     
  536. Fomento de la Producción Española, núm. 265, 6-8-1881, article “Acto patriótico”, p.470-473.
  537. Fomento de la Producción Española, núm. 265, p.472.
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Luego añadió el Sr. Roca, que los candidatos que se engalanaban con el título de proteccionistas, debían
declarar terminantemente que combatirán sin tregua ni cuartel a algunos ministros libre-cambistas que hoy
forman parte del Gobierno, aún cuando al declararlo debiesen perder el apoyo oficial538.

Finalment, Roca retira la seva candidatura, segons el Centro Industrial de Cataluña, per
no haver aconseguit el suport dels industrials de Sabadell, que preferien un sabadellenc a un
terrassenc539. De fet, aquest temor ja era esmentat pel propi Roca, terrassenc, en el transcurs
de la seva intervenció als Camps Elisis. I és que Planas, que obté l’escó, podia ser candidat
oficial, però no era pas cunero, sinó un industrial sabadellenc.

En la mateixa línia de presentació de candidats alternatius, els promotors de la
manifestació proteccionista de Girona decideixen presentar un candidat alternatiu a l’oficial,
Joan Fabra i Floreta, al que es considera que no oferia garantías suficientes bajo el punto de
vista económico540. El candidat proposat és el metge Josep Ametller i Viñas. Qui obté l’escó
finalment, però, és Fabra.

D’altra banda, el FPE aprova el juny d’aquest any 1881 algunes directrius d’actuació,
entre les quals hi ha la d’afavorir l’elecció de candidats proteccionistes: Autorizar a la
Comisión de propaganda para contribuir a que salgan elegidos diputados que sean genuinos
representantes de la idea proteccionista541. El FPE, a més del seu suport a la candidatura de
Roca i Roca, dóna un cert recolzament a la candidatura d’Antoni Rodó (recordem que era el
seu representant a Madrid) al districte de Castellterçol. Cal tenir en compte que no era un
candidat proposat pel FPE, sinó que ell escriu tot demanant suport542. Rodó surt electe, però
la seva acta és impugnada i, ja a la legislatura següent, rebutjada.

Més decidit és el suport del FPE a la candidatura de Bosch i Labrús per Vic. La
corporació adreça una carta-tipus a personatges del districte que podien influir en les
eleccions, tot recomanant-los la candidatura de Bosch i Labrús, en la que es diu:

Sr. D. --- Vich
Muy Sr. Nuestro: conocida su influencia en esa localidad y lo mucho que se desvela Vd. por la

prosperidad de la misma, lo cual sólo se obtendrá eligiendo representantes de la nación que como el Sr.
Pedro Bosch y Labrús tengan acreditado que saben luchar con inquebrantable firmeza a favor de los
verdaderos intereses del país, nos permitimos recomendar a Vd. la candidatura del expresado Sr. cuyos
esfuerzos en las pasadas Cortes como Diputado por este Distrito electoral son conocidos de todos
especialmente en esta laboriosa comarca.

Hoy más que nunca en la situación difícil que atravesamos y cuando va a decidirse radicalmente sobre
las grandes cuestiones que directamente afectan a las clases agrícolas y a los contribuyentes, convine dar
prueba de verdadera independencia y de amor al país.

Por ello esperamos confiadamente que interpondrá Vd. toda su influencia a favor de la candidatura
indicada.

De Vd. atentos S.S.S.S. Q.B.S.M.543

Bosch i Labrús aconsegueix l’acta de diputat, repetint per terceres Corts consecutives pel
districte de Vic. En totes les eleccions que afronta, presenta als seus electors com a únic
programa electoral el text programàtic fundacional del FPN. El seu cas és potser el que té
una implicació més directa per part d’una corporació: candidat i programa propis d’una
organització que actua com a tal i suport explícit d’aquesta en la campanya electoral.

                                                     
  538. Fomento de la Producción Española, núm. 265, p.471.
  539. Centro Industrial de Cataluña, núm. 26, 16-8-1881, p.437-438.
  540. Fomento de la Producción Española, núm. 262, 16-7-1881, article “¡Bien por Gerona!”, p.425.
  541. AFTN, FPE, “Actas”, 4-9-1878/9-7-1884, sessió de la Junta Directiva de 8-6-1881.
  542. AFTN, FPE, “Actas”, 4-9-1878/9-7-1884, sessió de la Junta Directiva de 26-7-1881; veure també “Correspondencia” 15-5-
1876/1-2-1882.
  543. AFTN, FPE, “Correspondencia 15-5-1876/1-2-1882, carta de principis d’agost.
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Pel que fa al Senat, l’IFTN mostra molt interès en què Joaquim Maria Paz repeteixi com a
senador per la SEBAP a les eleccions de 2-9-1881. Paz, que havia estat senador per
Barcelona a les primeres Corts de la Restauració i per la SEBAP després de la recomposició
de l’alta cambra del 1877, repetint també el 1879, havia gestionat a Madrid alguns afers de
les corporacions industrials. L’IFTN demana a Víctor Balaguer que intercedeixi davant del
president de la SEBAP, Vicente de Romero, per què aquest interposi la seva influència de
cara a què Paz repeteixi com a senador per aquesta corporació:

He sabido que el amigo Señor D. Vicente de Romero podría influir bastante en la elección de nuestro
común amigo D. Joaquín Mª de Paz para el cargo de senador por las Económicas de Cataluña, Aragón y
Valencia. Los servicios prestados a la causa del trabajo nacional que todos defendemos le hacen acreedor de
los altos cargos que ha desempeñado y a nuestro apoyo más decidido. Es innegable que una pequeña
indicación de V. basta para influir en el ánimo del Sr. Romero Presidente de la económica de Barcelona al
objeto de que apoye al Sr. Paz, no sólo entre los amigos de esta Sociedad sino de aquellas otras que han de
votar al Sr. Paz y confiando en sus buenos deseos por la causa y en la amabilidad de que tengo tantas
pruebas recibidas espero se servirá molestarse recomendando al amigo Sr. Romero que si por un momento
calla la voz de la política para dar paso a la patriótica idea del trabajo nacional, es innegable que el triunfo de
nuestra causa está poco menos que asegurado544.

Més endavant, una comissió de cinc directius de l’IFTN va directament a casa de
Romero, que acabava d’obtenir l’escó per Gràcia al Congrés, per tractar de l’elecció a la
SEBAP. En carta d’Estasén (un d’aquests directius) a Romero, llegim:

El objeto de nuestra entrevista, que no se ha llevado a cabo, era felicitar a V. por su triunfo en nombre del
Instituto de Fomento y al mismo tiempo hablarle acerca la cuestión de el [sic] candidato para Senador de las
Económicas.

El amigo Roca y Galés ha venido alborotado manifestándonos que V. apoyaba la candidatura del Sr. D.
Cipriano Segundo Montesinos y deseábamos saber la verdad sobre el particular.

Tengo el gusto de acompañarle un ejemplar del manifiesto que al País dirigen los libre-cambistas y en él
verá V. que lo firma D. Cipriano Segundo Montesinos, y no le digo más sobre el particular545.

Paz repetirà als anys següents com a senador per la SEBAP, però en aquestes eleccions
obté l’escó el científic Marià de la Pau Graells.

A les eleccions de 27-4-1884, trobem l’ANCB demanant obertament als seus associats,
des de les planes de la seva revista, el vot per a Frederic Nicolau, candidat per Barcelona, en
la seva condició de president de l’ANCB i prescindint de preferències polítiques:

Ajenos a todo punto de vista político completamente extraño a nuestra especial misión, reconociendo además
los merecimientos de los otros dignísimos candidatos en cuanto significan la defensa y representación de los
grandes intereses morales y materiales del país que deben ser la base preferente para la designación de
candidatos de cualquiera que sea el partido al que pertenezcan, y fijándonos en la gran importancia que tiene
en nuestro país la cuestión naviera, creemos que nadie más indicado que el Sr. Nicolau para representar en el
Congreso al primer puerto mercantil de España, por los distinguidos servicios que ha prestado a la marina
mercante española, desde que se fundó esta Asociación. Celebramos pues que nuestros asociados, sin
distinción de partidos, procuren el triunfo de nuestro Presidente, pues hoy más que nunca necesita la marina
española que una voz autorizada y por todos conceptos digna y respetable defienda enérgicamente en los
Cuerpos Colegisladores los abatidos intereses marítimos de España546.

Nicolau obté l’acta de diputat.

A les mateixes eleccions, el CIC crea una Comisión electoral para la candidatura
independiente y proteccionista, que dóna suport, a algunes candidatures, entre la que hi ha

                                                     
  544. AFTN, IFTN, “Comunicaciones” tom 4, 31-5-1881/17-11-1881, carta sense data (entre el 19 i el 22-7-1881; a l’esborrany
no va signada).
  545. AFTN, IFTN, “Comunicaciones” tom 4, 31-5-1881/17-11-1881, 31-8-1881.
  546. Revista de la Asociación de Navieros y Consignatarios de Barcelona, març 1884, “Miscelánea”, p.58.
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documentada la d’Enrique Orozco pel districte d’Arenys de Mar (districte en el que ja havia
estat diputat; és derrotat per Antoni Borrell i Folch) i Josep Roca i Galés, probablement per la
circumscripció de Barcelona (tampoc no obté l’acta)547.

3.5.1.2. Representació directa a les Corts.

Si des de les corporacions econòmiques es venia repetint amb tanta insistència que el
que calia era tenir un grup de diputats i senadors decididament proteccionistes, del país, que
escoltessin abans la veu dels interessos de les classes productores que la dels caps polítics,
una de les vies d’actuació més en consonància amb aquests plantejaments era que els
propis interessats passessin a exercir directament el càrrec parlamentari. Aquesta idea de
representació directa la trobem molt ben expressada en una carta que el 1881 adreça el FPE
a l’industrial Camil Fabra, electe com a diputat per Barcelona, que s’havia posat a la
disposició de la corporació, ressaltant el seu caràcter de diputat industrial, coneixedor i part
interessada en els afers relacionats amb el treball nacional:

Apreciando esta Directiva el valioso concurso que se sirve V.S. ofrecerle con atenta de 21 anterior en su
calidad de productor y de diputado a Cortes, cargo que meritísimamente le ha dispensado a V.S. la confianza
de los electores de este Distrito no puedo menos de manifestarle por ello el mayor agradecimiento y felicitarle
por tan acertada elección mayormente en las actuales críticas circunstancias en que el peligro de los
elementos todos de la producción y riqueza patrias, hace más necesario el esfuerzo de los que como V.S. se
hallan en el caso de sostener con verdadera competencia y profunda convicción la causa del trabajo que es la
del progreso material y moral del país548.

Es va configurant així un creixent grup de parlamentaris catalans que són membres dels
diversos sectors econòmics i destacats directius de les seves corporacions representatives.
En aquest apartat anem a veure quins membres de les corporacions econòmiques catalanes
estan exercint alhora un càrrec parlamentari.

L’IIC d’aquests primers anys de la Restauració, coincideix en el temps amb dues Corts,
abans de fusionar-se amb el FPN per crear l’IFTN, el juliol de 1879: les de 1876-79 i l’inici de
les de 1879-81, tenint en compte que en el cas del Senat hi ha una recomposició completa
de la cambra el 1877, en aplicació de la nova llei electoral. En el primer Senat, que ocupa
sols l’any 1876, Josep Ferrer i Vidal i Ferran Puig, socis destacats de l’IIC són senadors per
Barcelona. Amb la recomposició de 1877 i fins la fi d’aquestes Corts a principis de 1879, però
també a l’inici de les Corts de 1879-81, Puig repeteix en el càrrec, essent alhora vocal de la
Junta Consultiva de l’Institut a partir de març de 1878.

El FPN coincideix en el temps amb les mateixes Corts que l’IIC, però cal tenir en compte
l’escissió patida el maig de 1876. A les Corts de 1876-79, trobem el president de la
corporació, Pere Bosch i Labrús (el 1876 és un dels escindits, però), com a diputat pel
districte de Vic; Eduard Reig, vocal de la Junta Directiva i vicepresident primer a partir de
gener de 1879, com a diputat pel districte de Manresa; i Pau Turull, diputat pel districte de
Terrassa i soci. Just després de la seva elecció, tant Bosch i Labrús com Reig, exposen a la
Junta Directiva la seva línia d’actuació parlamentària, en plena sintonia amb els desigs de la
corporació: La junta oyó con satisfacción y agradecimiento las palabras de despedida del
Señor Reig ofreciéndose a la misma en su carácter de Diputado electo, en lo que le
acompañó el Señor Bosch manifestando que no estaba dispuesto a llevar al Congreso otra

                                                     
  547. Centro Industrial de Cataluña, núm. 9 de 1884, 9-5-1884, article “Las elecciones”, p.166-167.
  548. AFTN, FPE, “Correspondencia” 15-5-1876/1-2-1882, carta d’1-11-1881.
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mira que la de continuar representando las aspiraciones del Fomento de la Producción
Nacional 549.

En iniciar-se les Corts de 1879, trobem cinc membres del FPN, amb escó de diputat:
Eduard Reig, que és diputat per Manresa i vicepresident primer; Fèlix Macià i Bonaplata,
diputat per Puigcerdà i vocal de la Junta Directiva; Frederic Nicolau, diputat per Barcelona i
soci (havia estat directiu al període anterior); Francesc López Fabra, diputat per Barcelona i
soci; i Joaquim Valentí, diputat per Mataró i soci. López Fabra i Reig expliquen a la Junta
Directiva les seves intencions com a diputats. El primer, planteja la seva intenció de defender
con más tesón que nunca los intereses del trabajo nacional. Per la seva banda, Reig afirma:

El Sr. Reig hizo presente además, que arreciando el ataque contra la producción nacional, según venía a
demostrarlo harto elocuentemente la reconstitución en Madrid de la titulada “Asociación para la reforma de los
Aranceles”, cuyas tendencias libre-cambistas por nadie son ignoradas, se estaba en el caso de acentuar cada
vez más la defensa, levantando un poderoso e indestructible baluarte que cobije a la protección; que por su
parte, entendiéndolo así, militaría con más ardor, si cabe, que hasta ahora; y que, para verificarlo con más
acierto, proponíase prescindir en absoluto de toda consideración de partido y de color político siempre que
debiera tratarse en la Cámara de materias económicas y financieras, para las cuales no reconocía otro criterio
que el fomento de los intereses productivos de la patria española550.

El FPE té com a principal representant parlamentari a Pere Bosch i Labrús, diputat per Vic
durant tot el període estudiat i president de la corporació des de març 1879. Novament
trobem un cas de sintonia entre el diputat electe i la corporació, en aquest cas després de les
eleccions de 1879: La presidencia informó cual era la línea de conducta que se proponía
seguir como diputado en la cuestión económica manteniendo incólumes los principios que
hasta aquí ha sostenido dentro y fuera del parlamento y la necesidad de que los esfuerzos
de los diputados fuesen apoyados por los centros productores, mereciendo el completo
asentimiento de la Directiva551.

Pel que fa a l’IFTN, uneix en el moment de la fusió de 1879 les representacions que
tenien IIC i FPN per separat: Ferran Puig és senador per Barcelona i soci; Eduard Reig és
diputat per Manresa i vicepresident segon durant bona part de 1880; Fèlix Macià i Bonaplata
és diputat per Puigcerdà i vocal de la Junta Directiva entre gener de 1880 i febrer de 1881;
Frederic Nicolau és diputat per Barcelona i soci.

A les següents Corts, les de 1881-84, trobem també una representació notable: Josep
Ferrer i Vidal és senador per Barcelona i president de la Junta Directiva fins el gener de
1882, en què passa a ser president honorari de la corporació; Ferran Puig és senador per
Girona i soci; Camil Fabra és diputat per Barcelona i vocal de la Junta Directiva; Bartomeu
Godó és diputat per Igualada i vocal de la Junta Directiva; Fèlix Macià i Bonaplata és diputat
per Puigcerdà i soci (havia ocupat càrrecs directius fins febrer de 1881); Manel Henrich és
diputat per Figueres i soci (igual que l’anterior, havia ocupat càrrecs directius fins febrer de
1881); Antonio López és senador vitalici des de 1882 i soci (no actiu, però); Francesc Gumà
és diputat per Matanzas (Cuba) i soci (tampoc és soci actiu).

I a les Corts conservadores de 1884-86, trobem novament Josep Ferrer i Vidal, senador
per Barcelona i president honorari de l’IFTN; Ferran Puig és senador per Girona i soci; Josep
Sert és diputat per Barcelona i vocal de la Junta Consultiva (havia estat vicepresident fins
1884); Camil Fabra és diputat per Barcelona i soci (ocupa càrrecs directius fins 1884);
                                                     
  549. AFTN, FPN, “Actas” núm. 4, 18-8-1875/13-10-1877, sessió de la Junta Directiva de 17-2-1876.
  550. AFTN, FPN, “Actas” núm. 5, 20-10-1877/23-7-1879, sessió de la Junta Directiva de 30-4-1879; veure també Fomento de
la Producción Nacional, núm. 461, 3-5-1879, p.263-264.
  551. AFTN, FPE, “Actas” 4-9-1878/9-7-1884, sessió de la Junta Directiva de 31-10-1879.
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Frederic Nicolau és diputat per Barcelona i soci; Frederic Marcet és diputat per Barcelona i
soci protector.

El GFS té com a representant Pau Turull, diputat per Terrassa a les Corts conservadores
de 1876-79, 1879-81 i 1884-86 i soci de la corporació. La UFMB, per la seva banda, té
Eduard Reig, diputat per Manresa i president de la corporació el 1879; Bartomeu Godó,
diputat per Igualada el 1881 i soci; i Frederic Marcet, diputat per Barcelona el 1881 i soci.

Molt important és també la representació parlamentària de l’IACSI durant aquests anys,
destacant la significativa presència de membres seus al Senat. Al primer Senat de 1876,
trobem el marquès de Monistrol, que és senador per Girona i president de la comissió
permanent a Madrid. Després de la recomposició de l’alta cambra de 1877, retrobem el
marquès de Monistrol, però ara com a senador vitalici; al seu costat hi ha el marquès de
Palmerola, també senador vitalici i president de la Junta Directiva; Manel Girona: senador per
Barcelona i soci. Pel que fa al Congrés i en aquestes primeres Corts de 1876-79, trobem el
marquès de Montoliu, que és diputat per Tarragona i vocal de la Junta Directiva, alhora que
president de la delegació de l’IACSI a Tarragona; Pelagi de Camps i de Mata (marquès de
Camps de Mata des de 1878), diputat per Girona i soci (havia estat president de la Junta
Directiva el 1874); Albert Quintana, diputat per Torroella de Montgrí i soci; Joaquim Valentí,
diputat per Mataró i soci; Josep Maria Nadal, diputat per Gràcia i soci; i Joaquim Cabirol,
diputat per Arenys de Mar i soci.

Aquesta nodrida representació fa que l’IACSI creï el 1876 una comissió permanent de
parlamentaris socis. A la Junta General de socis de principis de 1877, se’n fa la següent
valoració: Reunidos en Madrid han formado una Comisión especial permanentemente
defensora de nuestros intereses bajo la presidencia del Sr. Marqués de Monistrol eligiendo
Secretario al Sr. D. José María Nadal. A ella se deben en su mayor parte los favorables
resultados que nuestras gestiones hayan obtenido552. L’any següent, ja amb el Senat
recompost, l’Institut encarrega al seu grup de parlamentaris treballs relatius a la contribució
territorial, en la part relativa a penalitzacions per a l’ocultació de riquesa rústica i urbana. A la
Junta General de principis de 1878, es valora l’èxit de les seves gestions: Acudimos a la
numerosa Agrupación con que afortunadamente cuenta el Instituto de los señores Senadores
y Diputados, socios del mismo, que permanecen en la corte durante las deliberaciones de los
cuerpos colegislativos; y el Excmo. Sr. Marqués de Monistrol, su presidente, tuvo la bondad
de participarnos, como también lo hizo nuestro consocio y Diputado S. Joaquín de Cabirol,
que reunidos en el Congreso estuvieron conformes en oponerse y votar en contra de dicho
proyecto, y en trabajar, como lo hicieron, para que no fuese admitido, habiendo coronado el
éxito las aspiraciones de todos 

553.

A les Corts de 1879-81, retrobem en els seus llocs de senadors vitalicis els marquesos de
Monistrol i de Palmerola, presidents de la comissió permanent a Madrid i de la Junta
Directiva, respectivament. També repeteixen els marquesos de Montoliu i de Camps de
Mata, diputats per Tarragona i per Girona, respectivament, i vocal de la Junta Directiva el
primer i president a partir de 1882 el segon (per defunció del marquès de Palmerola). El
marquès de Ciutadilla, és senador per Barcelona i soci; Antoni de Barnola és diputat per

                                                     
  552. Revista del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, enero 1877, article “Junta general celebrada en 15 de enero de 1877”,
p.26.
  553. Revista del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, 1-2-1878, article “Junta General celebrada por el INSTITUTO, el día
15 de Enero de 1878”, p.45.
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Castellterçol i soci (el 1881 serà vocal de la Junta Directiva); Manel Duran i Bas és diputat
per Barcelona i soci.

Les Corts de majoria liberal de 1881-84, són les que tenen una representació menor de
l’IACSI. Retrobem en els seus llocs els marquesos de Monistrol i de Camps de Mata,
senador vitalici i president de la comissió permanent a Madrid el primer i senador per Girona i
president de la Junta Directiva el segon; Josep Ferrer i Vidal és senador per Barcelona i soci;
Marià de la Pau Graells és senador per la SEBAP i col·laborador habitual de l’IACSI; Evarist
Arnús és senador per Barcelona i soci; i Josep Collaso i Gil és diputat per Barcelona i soci.

A les Corts conservadores de 1884-86, apareix un altre cop una representació molt
nodrida. Els marquesos de Monistrol i de Camps es mantenen al seu lloc; el marquès de
Montoliu és senador per Tarragona i soci (recordem que havia estat directiu fins 1880); el
marquès de Ciutadilla és senador per Barcelona i soci; el fill del marquès de Monistrol, el
marquès d’Aguilar, és diputat per Olot i soci; Antoni de Barnola és diputat per Castellterçol i
soci (fins 1884 és vocal de la Junta Directiva); Ramon Rocafort és diputat per Manresa (igual
que l’anterior, és vocal de la Junta Directiva fins 1884); Manel Duran i Bas és diputat per
Barcelona i soci; i Manel Girona passa a ocupar una senadoria vitalícia a partir de 1885,
essent soci també.

L’APFUBZE té també la seva representació parlamentària. A les Corts de 1876-79,
trobem Manel Girona, que és senador per Barcelona (a partir de la recomposició del Senat
de 1877) i vicepresident primer; Antoni Castell de Pons és diputat per Igualada i vocal. A les
de 1879-81, trobem el marquès de Ciutadilla, que és senador per Barcelona i vocal de la
Junta Directiva. A les Corts liberals de 1881-84, en canvi, l’associació es queda sense
representació directa. A les de 1884-86, retrobem Manel Girona, senador vitalici des de 1885
i vocal de la Junta Directiva, junt amb el marquès de Ciutadilla, senador per Barcelona i
president de la Junta Directiva.

La UPUBZE té a Ramon Estruch, senador per Barcelona i vicepresident de la corporació
el 1883. L’ANCB té a Frederic Nicolau, diputat per Barcelona a les Corts conservadores de
1879-81 i 1884-86 i president de la Junta Directiva a partir de 1878. La SEBAP té a Vicente
de Romero, que és diputat per Gràcia i president de la Junta Directiva el 1881; Pere Bosch i
Labrús és diputat per Vic i vocal de la Junta Directiva el 1882; hi ha diversos parlamentaris
que són socis de la SEBAP, com ja hem vist en l’anàlisi d’aquesta corporació a l’apartat
dedicat als grups d’interès.

En la relació de parlamentaris vista fins aquí, podem apreciar com les corporacions no
sols es troben àmpliament representades a les Corts, sinó que sovint aquesta representació
és a nivell dels propis presidents. Aquest és el cas de Pere Bosch i Labrús i el FPN, primer, i
el FPE, després de l’escissió, de Josep Ferrer i Vidal i l’IFTN, dels marquesos de Palmerola i
de Camps i l’IACSI, del marquès de Ciutadilla i l’APFUBZE, de Frederic Nicolau i l’ANCB,
d’Eduard Reig i la UFMB i de Vicente de Romero i la SEBAP.

Igualment, sembla clara l’orientació cap el conservadorisme d’una part significativa dels
directius de les corporacions, que fa que durant les Corts liberals de 1881-84 disminueixi o
fins i tot desaparegui la seva representació parlamentària. No obstant, seria una equivocació
plantejar una identificació exclusiva amb el conservadorisme, ja que una part d’aquests
directius es troben adscrits al PL. Cal veure que les pròpies corporacions tenen interès en
disposar d’homes de confiança en ambdues formacions dinàstiques, per mantenir
permanentment oberts els accessos al poder, sigui quin sigui el partit en el govern. Una
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adscripció a un sol partit dinàstic, no sols entorpiria la comunicació amb el Govern quan el
propi partit estigués a l’oposició, sinó que lligaria excessivament les corporacions a opcions
polítiques a les que es considera en la majoria dels casos mers instruments per accedir a
escons a Congrés i Senat, alhora que es perdria un dels requisits que segons les
corporacions han de tenir els parlamentaris: la independència d’actuació per qüestionar
decisions de política econòmica fins i tot de la pròpia majoria parlamentària.

Podem veure, doncs, notables casos d’adscripcions liberals de directius i socis de
corporacions, com ara Ferran Puig (apareix als anys setanta com a conservador, però és de
procedència progressista i més endavant va reorientant-se cap el PL), Eduard Reig, Fèlix
Macià i Bonaplata, Camil Fabra, Bartomeu Godó, Manel Henrich, Frederic Marcet (de
procedència conservadora, el 1881 passà a les files liberals per interessos empresarials),
Albert Quintana, Marià de la Pau Graells, Evarist Arnús (amb algunes anades i tornades
entre els corrents conservadors i els liberals, als anys vuitanta se’l pot situar en l’òrbita
liberal), Josep Collaso i Gil o Vicente de Romero.

3.5.1.3. Demandes i pressions fetes als parlamentaris catalans.

Des de les corporacions econòmiques catalanes, es va generant un flux constant de
demandes d’actuació al grup de parlamentaris catalans. Aquestes demandes es poden
realitzar a la col·lectivitat de parlamentaris o en tot cas a una part significativa d’ells, o bé a
un de sol o a un grup reduït, especialment vinculat a la corporació demandant. Entre els
primers casos, predomina la demanda d’un compromís proteccionista, feta als parlamentaris
ja sigui d’una manera genèrica (per exemple, després d’unes eleccions i quan els
parlamentaris electes es disposen a prendre possessió de llurs escons) o davant de temes
concrets (reformes de l’aranzel i grans acords comercials). Els segons casos signifiquen la
demanda de tramitació d’afers molt diversos, tals com presentació d’exposicions a les Corts,
iniciatives d’esmenes a projectes de llei o acompanyament de comissionats de les
corporacions en les seves gestions als ministeris; poden ser gestions fetes per parlamentaris
de la pròpia corporació, o bé per altres que tot i no ser-ne membres actius, adquireixen una
certa especialització en aquest tipus de treballs.

A) Demandes genèriques de compromís proteccionista al grup de parlamentaris
catalans.

Des de les corporacions —sobretot les industrials— es va generant d’una manera força
constant un missatge proteccionista destinat al grup de parlamentaris catalans. Es vol que
aquests sàpiguen en tot moment no sols quina és la seva postura doctrinal en matèria de
política econòmica, sinó també quines mesures es demanen per a tots i cadascun dels temes
concrets que van sorgint durant aquests anys. Per això, els parlamentaris catalans reben
circulars, materials impresos i són objecte d’actes públics. Dins d’aquesta estratègia
d’actuació de les corporacions, podem distingir entre aquelles demandes que es fan d’una
manera genèrica, és a dir reforçant el missatge proteccionista sense que al davant hi hagi un
projecte de llei concret, d’aquelles altres en què la demanda esdevé exigència d’un veritable
compromís proteccionista davant dels grans temes de política aranzelària, en els que cal una
actuació immediata del parlamentari.
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Entre les demandes de tipus més genèric, en destaca la felicitació-pressió als
parlamentaris electes (similar a la utilitzada amb els ministres d’Hisenda en prendre
possessió del càrrec, vista anteriorment), en els que les corporacions aprofiten l’avinentesa
de l’elecció per felicitar els parlamentaris i alhora exposar-los quina és la conducta que
s’espera d’ells.

Després de les eleccions de 1879, en les que les corporacions catalanes comencen a
témer la influència que pot agafar la recent reconstruïda ARAA davant del Govern, tant IIC
com FPN envien sengles cartes de felicitació a alguns diputats electes per districtes catalans.
En la del primer, després de les frases habituals de cortesia, podem llegir:

En las circunstancias críticas porque atraviesan los elementos productores del país, y cuando más que
nunca necesitan el amparo de leyes sabiamente protectoras, la ilustrada y patriótica intervención de V.S. en
las tareas del Parlamento no puede menos de inspirar consoladoras esperanzas.

Confiando esta Junta en que la merecida distinción de que ha sido V.E. objeto será beneficiosa para los
grandes intereses que representa, tiene el honor de ofrecerle sus respetos y la seguridad del más alto aprecio
y distinguida consideración554.

I en la carta del segon, que va acompanyada d’un full volant i alguns fullets, la Junta
Directiva escriu als diputats llamándoles la atención sobre la gravedad que reviste en este
momento la oposición que se trata de hacer a las ideas proteccionistas del trabajo nacional, y
excitándoles a prestar el concurso de su palabra y de sus votos a la defensa de los
amenazados intereses del país productor 

555.

Alguns dels destinataris d’aquestes cartes i materials impresos, com ara Alonso Martínez
o Emilio Castelar, són personatges sense gaire o gens vinculació amb les corporacions
catalanes i encara menys identificació amb el seu ideari i pretensions, aspecte perfectament
conegut per les pròpies corporacions en escriure’ls. El motiu d’adreçar-se a ells, no estaria
tant en la convicció que la seva elecció serà beneficiosa per als interessos representats per
les corporacions, sinó en la voluntat d’advertir-los amablement que una conducta contrària a
la demanada, tenint en compte que representen un districte català, serà interpretada com
hostil a aquests interessos. Cal dir que l’efecte aconseguit sobre aquesta mena de
personatges, que si representessin altres districtes tindrien una conducta parlamentària
completament oposada a la demanada des de les corporacions catalanes, sol ser l’abstenció
tant d’intervencions com de votacions a les Corts, en temes de política aranzelària.

El full volant que adjunta el FPN a la seva carta, estava imprès per les tres corporacions
industrials barcelonines —IIC, FPN i FPE— en el moment en què totes tres estaven en
negociacions per establir una fusió entre elles. En aquest document, podem llegir quina
conducta esperen les corporacions dels parlamentaris: (...) no cabe dudar de que tendrán en
V.E., los grandes elementos de actividad y riqueza uno de sus más ilustrados y celosos
defensores en el seno de la representación nacional y que se inspirará en el deseo unánime
del país productor, para que se proceda, al fin, a la denuncia de los tratados de comercio
como medida precursora de nuestra regeneración económica556.

Per rematar la feina, una comissió de l’IIC visita a domicili tres dels diputats electes per
Barcelona —Frederic Nicolau, Manel Duran i Bas i Francesc de Paula Rius i Taulet— per
expressar-los en persona els conceptes continguts a la circular de l’Institut557.

                                                     
  554. AFTN, IIC, “Correspondencia” 13-1-1876/3-7-1879, 25-4-1879.
  555. AFTN, FPN, “Actas” núm. 5, 20-10-1877/23-7-1879, sessió de la Junta Directiva de 30-4-1879.
  556. [IIC, FPN, FPE]: Sr. D. ..., 25 de Junio de 1879 (full volant).
  557. AFTN, IIC, “Actas”, 19-1-1879/6-7-1879, sessió de la Junta Directiva de 28-4-1879.
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Si a les eleccions de 1879 les corporacions catalanes mostraven un cert temor davant de
la influència de l’ARAA, amb la formació d’un Govern liberal el 1881 aquest temor creix
considerablement d’intensitat, com hem vist anteriorment. Per això, en la carta de felicitació
que envia l’IFTN als parlamentaris catalans electes el 1881, hi ha ja referències clares a
temes aranzelaris concrets, que es creu que impulsarà el nou Govern. Notem també que
se’ls adjunta material imprès, destinat a la seva consulta i com a base documental en cas
d’iniciar gestions parlamentàries:

Próximos a celebrarse tratados de comercio y navegación con Francia e Inglaterra, y ante la perspectiva
de la proposición a las Cortes del restablecimiento de la base 5ª del arancel de Aduanas de 1869, el Instituto
de Fomento del Trabajo Nacional se cree en el deber de llamar la atención de V.E./V.I. sobre el problema
arancelario y la influencia que en la agricultura, la industria, el comercio y la marina Mercante pueden ejercer
las leyes que emanen de las próximas Cortes y que indudablemente intervendrá V. Excmo. Senador/Diputado.

A este efecto tengo el gusto de acompañarle un ejemplar del manifiesto que al país en general dirige este
Instituto, llamándole muy especialmente la atención acerca del cuadro final que demuestra cómo quedarán las
partidas del arancel una vez aplicada la base 5ª y en consecuencia los daños y perjuicios que se causarán a
la industria y sobretodo a la agricultura con el planteamiento de dicha base558.

No gaire després de l’anterior circular, els diputats catalans, sota la presidència de Víctor
Balaguer, organitzen la DC, organisme que aplegava els diputats catalans i/o electes per
Catalunya, que al capítol sisè veurem amb més deteniment. La DC aviat comença de definir-
se com netament proteccionista. En la felicitació que l’IFTN adreça als diputats catalans per
conducte de Balaguer, notem una altra vegada el missatge constant generat des de les
corporacions: Esta directiva felicita cordialmente a V.E. y demás señores por la realización
de tan importante acto, del que esperamos, con la cooperación de otros dignos
representantes del país, la salvación de los grandes intereses de la producción y el trabajo
nacional 559.

No cal dir que després de les eleccions de 1884, amb el tan temut acord comercial amb
Gran Bretanya al damunt de la taula, les corporacions catalanes tornen a insistir als
parlamentaris catalans en la necessitat de continuar els esforços en defensa del treball
nacional. Així, a la carta que adreça l’IFTN als senadors catalans electes, llegim: esperando
que en el desempeño de su elevado cargo podrá V.E. a sus brillantes antecedentes añadir
servicios muy señalados en defensa de la causa del trabajo, así en la cuestión del tratado
comercial con la Gran Bretaña, como en las demás que, relacionadas con los intereses
económicos del país, puedan presentarse durante la existencia de las futuras Cortes560.

Al costat d’aquest tipus de circulars, les corporacions troben altres recursos per fer arribar
clarament el seu missatge als parlamentaris catalans. La iniciativa més significativa és el
banquet ofert el 1879 per IIC, FPN i FPE als parlamentaris catalans electes, que ja hem vist
anteriorment. Aquest acte es va celebrar el 25-5-1879 al saló de contractació de la Casa
Llotja, amb assistència de les forces vives i de la premsa i d’uns 300 comensals. En el
transcurs d’aquest acte, les corporacions reiteren als parlamentaris, ara de manera pública,
quines conductes esperen d’ells a les properes Corts561.

                                                     
  558. AFTN, IFTN, “Comunicaciones” tom 4, 31-5-1881/17-11-1881, 23-9-1881; El manifest és IFTN: Manifiesto que dirige al
país en general y a los Sres. Senadores y Diputados a Cortes en particular el ... sobre la reforma arancelaria, 1881.
  559. AFTN, IFTN, “Comunicaciones” núm. 4, 31-5-1881/17-11-1881, telegrama a Víctor Balaguer de 21-10-1881.
  560. AFTN, IFTN, “Comunicaciones”, tom 2, 15-4-1881/12-1-1887, 10-5-1882.
  561. Sobre aquest acte, veure Fomento de la Producción Nacional, núm. 465, 31-5-1879, article “El banquete proteccionista y
su genuina representación”, p.327-333; Fomento de la Producción Española núm. 151, 31-5-1879, article “El banquete del 25 de
Mayo”, p.358-373.
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B) Exigència d’un compromís proteccionista al grup de parlamentaris catalans.

En algunes ocasions, la demanda feta per les corporacions als parlamentaris catalans
agafa un to més exigent, en el que la petició ja no és un objectiu més o menys genèric i
llunyà, sinó una actuació immediata i decidida. En tenim dos bons exemples amb motiu dels
debats parlamentaris sobre el tractat de comerç amb França i sobre restitució de la base
5ena, ambdós el 1882.

En el primer cas, l’IFTN adreça una carta als diputats Josep García Oliver, Bartomeu
Godó, Camil Fabra, Joan Cañellas, Antoni Mataró, Josep Castellet, Manel Henrich i Pere
Antoni Torres, tots ells absents de Madrid quan estava a punt de començar el debat al
Congrés sobre el tractat de comerç amb França, demanant-los que ocupessin urgentment
llurs escons per combatre el tractat. En aquesta carta podem llegir:

Próximo a discutirse el tratado de comercio con Francia qe causa la ruina de nuestra industria y en gran parte
de la agricultura y que concede grandes ventajas a Francia sin compensación ninguna para España y
conceptuando que no está muy lejos la votación definitiva del mismo; este Instituto por acuerdo de su Junta
Directiva y Consultiva tiene que participarle que ha recibido algunas comunicaciones de varios señores
Senadores y Diputados y personas adictas a la causa del trabajo nacional, donde se expresa la gran
necesidad que en los momentos actuales existe de que todos los Diputados catalanes se encuentren en la
Corte.

El Instituto en nombre de la causa que representa tienen qe recordarle la gran minoría en que se
encuentran los Diputados proteccionistas en el Congreso, y lo premioso de las circunstancias actuales.

El trabajo nacional le quedará altamente reconocido si haciendo un sacrificio se traslada en estos
momentos a la Corte, para asistir a la votación del tratado y de las enmiendas presentadas562.

Cal destacar l’eficàcia d’aquesta pressió, ja que dels vuit parlamentaris convocats, set
apareixen puntualment els dies següents votant al Congrés contra el tractat, mentre que el
vuitè, García Oliver, no pot afegir-se als altres per una greu malaltia que li havia impedit
prendre possessió del seu escó, tot i que al posterior debat sobre la base 5ena manifesta
que la seva voluntat hauria estat poder assistir a les sessions i oposar-se la tractat: si mi
escasa salud me lo hubiera permitido , —diu aleshores García Oliver— hubiese venido aquí y
luchado con mis demás compañeros de diputación catalana, quemando hasta el último
cartucho contra el tratado de comercio con Francia563.

Dies després, l’IFTN, vigilant que no li quedi cap detall per deixar ben lligat, escriu en el
mateix sentit al marquès de Monistrol, senador vitalici i representant permanent de l’IACSI a
Madrid: rogarle se sirviera acudir al Senado para cooperar a la defensa de los enumerados
intereses de la producción nacional rechazando el tratado de comercio con Francia y
ponerse de acuerdo con el E.S.D. José Ferrer y Vidal, Presidente honorario de este Instituto
y demás señores que componen la comisión del mismo que se halla en Madrid 

564. El
marquès respon que ja tenia previst sortir cap Madrid l’endemà.

Pel que fa al segon cas, el de la base 5ena, la inesperada acceleració de la seva
tramitació parlamentària fa que comenci el debat al Congrés amb uns quants diputats
catalans fora de Madrid. L’IFTN torna a escriure als absents, tot encoratjant-los a ocupar llurs
escons i a oposar-se al projecte. Escriu en aquest sentit a Teodor Baró, Camil Fabra, Antoni
Roger i Vidal, Frederic Marcet, Bartomeu Godó, Josep García Oliver i Josep Mas. En
aquesta carta, l’Institut demana: que haga V. un nuevo sacrificio en bien del país, acudiendo
al Congreso con la urgencia que el caso requiere pa unirse a los demás señores Diputados,

                                                     
  562. AFTN, IFTN, “Comunicaciones” tom 5, 17-11-1881/25-8-1882, 4-4-1882.
  563. DSC, legislatura de 1881-82, 1-6-82, núm. 141, p.3936.
  564. AFTN, IFTN, “Comunicaciones” tom 5, 17-11-1881/25-8-1882, 27-4-1882.
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cuyos esfuerzos se dirigen a lograr que no resulten vanas las promesas y declaraciones del
Sr. Sagasta respecto la base 5ª 

565.

En aquest cas, si bé es produirà l’assistència dels absents a les sessions del Congrés, les
seves opinions es repartiran entre els partidaris de donar suport al vot particular del diputat
per Gandesa, Pere Antoni Torres, i els partidaris d’una oposició frontal al projecte,
encapçalats per Víctor Balaguer. En la postura d’aquest darrer i dels diputats que el
secunden, hi és també present la pressió de les corporacions. Entre la correspondència
rebuda per Balaguer en el moment de la presentació del projecte de llei i del vot particular, hi
ha una allau de telegrames procedents de les corporacions industrials, que s’oposen a
ambdós textos i demanen el manteniment de l’status quo aranzelari. A la carta que li envia
l’IFTN com a complement dels seus telegrames, i que és lleugerament anterior a l’enviada
als diputats absents, podem observar com la corporació indica clarament quina és la
conducta que cal adoptar en el Congrés davant d’aquest afer:

El Instituto no pude asentir al voto particular del Sr. Torres, porque no solamente está en contra de los
principios que siempre hemos sustentado, sino que rectifica y cambia por completo lo ofrecido por el Sr.
Sagasta a la Comisión del Instituto, a la de la Diputación y al Sr. Obispo, y lo declarado por el mismo
solemnemente al cerrar la discusión del Tratado en el Senado.

La interpretación estricta de esa declaración era que en diez años no se aplicaría ninguna rebaja sobre
las acordadas a Francia, y previa una razonada información, y esto se confirmó en altas regiones a persona
muy caracterizada de este Instituto, y esto se me prometió por el general Blanco, y se aseguró reiteradamente
al Sr. Obispo.

En esta situación no nos queda más remedio que protestar enérgicamente de esa nueva agresión a los
intereses productores, y rogar a V. y demás compañeros que se mantienen fieles a la causa del Trabajo
Nacional, que se opongan a la aprobación del voto y sostengan las declaraciones del Sr. Sagasta en el
Senado, pues todo lo que pase de lo allí prometido es simplemente adoptar el libre cambio y realizar por
entero el programa de Figuerola, con más o menos prisa, con mayor o menor crudeza, y ante esa actitud del
Gobierno no podemos hacer sino protestar, luchar como hasta aquí, y deplorar que una ceguera inconcebible
ponga el país al borde de un abismo, y la producción a los pies de la secta del meeting de la indignación.

Estamos pues a su lado en esa justa defensa de tan sagrados intereses, como al de sus dignos
compañeros, y me parece útil y conveniente la actitud que piensan adoptar.

Creo que mañana salen varios diputados; excitaré a todos para que sigan su ejemplo566.

En el capítol dedicat als aspectes biogràfics dels parlamentaris catalans, tindrem ocasió
de veure els components polítics que configuren la creixent oposició de Balaguer al Govern
Sagasta. En qualsevol cas, dins d’aquest debat parlamentari sobre la base 5ena es produeix
un xoc molt dur entre ambdós polítics, que constitueix una etapa important de la separació de
Balaguer del PLF. Hi ha en aquests moments una molt significativa carta de l’IFTN a
Balaguer, mostrant-li el seu màxim suport en el cas que la defensa dels seus interessos faci
perillar la posició del polític català dins del partit:

Justas, justísimas han sido las increpaciones que en el seno del Congreso le tiene V. dirigidas [a
Sagasta]. Si acto tan patriótico y ardiente le acarrea la enemistad del Sr. Presidente del Consejo, el
rompimiento con sus compañeros de gabinete, la indiferencia de los más adictos amigos del Gobierno, que no
me incumbe definir políticamente pero que en el tema económico he de confesar que ha sido funestísimo para
el país, no tema V. el aislamiento pues a su lado estaremos todos cuantos nos preciamos de amantes del
trabajo nacional, dispuestos a apoyarle en todas ocasiones. Las clases productoras se hacen cargo de la
importancia del acto realizado por V. en el Congreso y de la gravedad del rompimiento con su antiguo amigo y
Jefe; y por este motivo hoy desean más y más encontrase a su lado en todas ocasiones567.

                                                     
  565. AFTN, IFTN, “Comunicaciones” tom 5, 17-11-1881/25-8-1882, 2-6-1882.
  566. BMVB, Manuscrits núm. 364/88, carta de Manel Feliu i Coma, president de l’IFTN, de 31-5-1882; AFTN, IFTN,
“Comunicaciones” tom 5, 17-11-1881/25-8-1882, 31-5-1882.
  567. BMVB, Manuscrits, núm. 364/122, 5-6-1882; AFTN, IFTN, “Comunicaciones” tom 5, 17-11-1881/25-8-1882, 6-6-1882.
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Una altra forma que tenen les corporacions industrials de recordar als parlamentaris
catalans el seu necessari compromís proteccionista, és la felicitació després d’una campanya
a les Corts. D’aquesta manera, i continuant amb els exemples de 1882, tant l’IFTN com el
FPE adrecen cartes de felicitació als diputats i senadors catalans que s’oposen al tractat de
comerç amb França568. En el cas de la base 5ena, ofereixen als parlamentaris catalans que
s’han oposat al projecte, però també al vot particular de Torres, un homenatge públic en
forma de te, realitzat al Teatre Líric el 2 de juliol de 1882569.

C) Peticions concretes d’actuació al grup de parlamentaris catalans.

Els parlamentaris catalans es troben en el punt de mira de les corporacions econòmiques,
en tant que personatges en una posició política propera als centres de decisió de l’Estat i,
com a tals, capaços de traslladar a les Corts i de gestionar als ministeris les seves
demandes. A més dels grans debats sobre política aranzelària a les Corts, hi ha nombroses
ocasions en què són requerits per alguna corporació per gestionar dins o fora de les cambres
temes diversos. Podem veure alguns exemples d’aquests temes i de quina manera les
corporacions compten amb el recurs als parlamentaris catalans.

El novembre de 1876, el FPN escriu a alguns diputats catalans, tot demanant-los la seva
intervenció en les reclamacions sobre l’impost del segell de vendes. Aquest tema, com ja
hem vist en l’apartat dedicat a les comissions de les corporacions que es desplacen a
Madrid, no era de tramitació parlamentària, sinó de negociació amb el ministre d’Hisenda i
amb el director general de Duanes. En carta adreçada al diputat Josep Maria Nadal, que en
aquells moments es disposava a sortir cap Madrid, se li diu:

Esta directiva cree que V.S. interpondrá su valioso apoyo para que por parte de la superioridad se
atiendan las justas quejas del comercio y de la industria evitándose los grandes y trascendentales perjuicios
que se les irrogan.

A este efecto, nos dirigimos con esta fecha a los demás Señores Diputados por estas provincias, no
dudando que en estos asuntos, como en todos los demás de entidad general de este país, darán una prueba
más de lo mucho que se interesan por el bien de sus representados570.

En la carta als diputats catalans al·ludida a l’anterior cita, s’inclou una exposició sobre el
segell de vendes i un informe adreçat a la comissió del Congrés que estudiava les millores
que calia introduir al servei de ferrocarrils; es demana als diputats el seu suport: esperando
que, mereciendo su aprobación, se servirá apoyarla para que produzca los resultados
apetecidos571.

Per la seva banda, l’IACSI recorre igualment al conjunt dels parlamentaris catalans (a
més de la nodrida representació de parlamentaris que són socis seus) per a afers diversos.
Així, per exemple, el 1876 els envia un treball elaborat per Ignasi Maria de Ferran, relatiu al
projecte de Codi Rural, en el que se subratlla la conveniència de mantenir les legislacions
forals572. El mateix any, se’ls demana també que intervinguin en el projecte de llei

                                                     
  568. AFTN, IFTN, “Comunicaciones” tom 5, 17-11-1881/25-8-1882, cartes de 26-4-1882 i 15-5-1882;  FPE, “Correspondencia”
15-5-1876/1-2-1882, sessió de la Junta Directiva de 4-3-1878; Fomento de la Producción Española, núm. 304, 10-5-1882, sòlt
“Gestiones”, p.339; núm. 305, 20-5-1882, sòlt “Gratitud”, p.354.
  569. AFTN, IFTN, “Papers de l’antic arxiu que es troben al dipòsit de llibres”, lligall núm. 2: “Documentos varios, 1882 y ...”;
Diario de Barcelona, 3-7-1881.
  570. AFTN, FPN, “Correspondencia”, 17-12-1874/16-3-1877, carta del president, Josep Pujol Fernández, i del secretari, Bernat
Muntadas, de 30-11-1876.
  571. AFTN, FPN, “Correspondencia”, 17-12-1874/16-3-1877, 2-12-1876.
  572. Revista del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, desembre 1876, p.272; gener 1877, p.26.
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d’arranjament dels foros i subforos a Astúries i Galícia, tot ressaltant les diferències amb
l’emfiteusi i la rabassa morta catalans573.

I l’ANCB demana el 1877 als parlamentaris catalans el seu suport en la seva demanda al
ministre d’Hisenda de restabliment del dret diferencial de procedència. A la Junta General
ordinària de l’associació es diu: Todos nuestros esfuerzos se dirigieron pues a lograr en
general el restablecimiento del derecho diferencial de procedencias, y como la cuestión
debía resolverse en las Cortes, desde luego obtuvimos el apoyo de los Sres. Senadores y
Diputados por Cataluña574.

D) Reunions de treball amb el grup de parlamentaris catalans.

Són nombroses també les reunions de treball entre les corporacions i els parlamentaris
catalans, ja sigui a Barcelona, coincidint amb l’estada en aquesta ciutat de diputats i
senadors, o a Madrid, durant les anades de les comissions de les corporacions. Podem
veure alguns casos de reunions a ambdues ciutats, com a exemples indicatius de la
permanent i estreta relació entre corporacions i parlamentaris.

El març de 1882, se celebra als locals de l’IFTN una reunió de les seves juntes Directiva i
Consultiva, amb assistència d’un grup de diputats i senadors catalans, per analitzar els
temes del nou reglament de la contribució industrial, de la base 5ena i del tractat de comerç
amb França. Diversos directius de la corporació exposen als parlamentaris llurs punts de
vista sobre les esmentades reformes, alhora que se’ls fa conèixer els textos elaborats per la
corporació sobre ells. El president de l’Institut, Manel Feliu i Coma, s’adreça als
parlamentaris tot demanant-los llur suport a les tesis de la corporació. Llegim a l’òrgan de la
corporació: [El Sr. Presidente del INSTITUTO] excitó el patriotismo de los señores senadores
y diputados para que hiciesen de su parte todos los esfuerzos posibles a fin de que la voz de
las clases productoras fuese atendida575.

El maig de 1879, l’IACSI fa una recepció als seus locals a un grup de parlamentaris
catalans, per exposar-los diversos temes que la corporació tenia pendents de resolució i
demanar la seva col·laboració. A la revista de la corporació, se’n fa la següent valoració
positiva de la receptibilitat dels parlamentaris:

El apoyo franco y leal que los mencionados señores les ofrecieron [a la Junta Directiva de l’IACSI] en
cuestiones de tanta monta como la del amillaramiento de la propiedad rústica y pecuaria, la que concierne a
la actual y defectuosa legislación sobre minas y aguas subterráneas; la de colonias agrícolas; la de redención
de censos desamortizados; la de la phylloxera vastratix; la de la sofisticación de nuestros vinos por medio de
la fuchsina; no pudo menos de dejar complacido al Instituto, que les ofreció por su parte cuantas
instrucciones fueran convenientes, a fin de que, con completo conocimiento de causa, tuvieran ocasión de
interponer su valiosa influencia para el buen éxito de los asuntos que se les recomendaban576.

L’ANCB, per la seva banda, convoca algunes reunions de grans dimensions a la Casa
Llotja de Barcelona, amb assistència de representacions d’altres corporacions, de la premsa i
dels parlamentaris catalans. Entre aquestes, podem esmentar la celebrada l’octubre de 1883,

                                                     
  573. Revista del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, gener 1877, p.25.
  574. ANCB: Memoria sobre los trabajos ... 11-1-1878, p.11.
  575. El Eco de la Producción, núm. 47, 16-3-1882, article “Reunión en el Instituto de Fomento”, p.136-138.
  576. Revista del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, 1-6-1879, sòlt “Reunión de los Señores Senadores y Diputados a
Cortes por invitación de la Junta Directiva”, p.174.
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amb motiu de rebutjar el projecte de pressupostos generals de Cuba per al proper exercici,
que incloïa recàrrecs a l’entrada de vins espanyols a l’illa, amb finalitats hisendístiques577.

De les reunions fetes a Madrid, en destaquen sens dubte les celebrades entre els
comissionats de les corporacions industrials i la DC, al propi Congrés dels diputats. Hi ha
dues reunions importants, que ja ens han aparegut anteriorment, el 8 i el 13 de novembre de
1881, entre els comissionats de l’IFTN que gestionaven a Madrid la no aprovació de la base
5ena i una nombrosa representació de diputats catalans i alguns senadors. A la primera
d’aquestes reunions, intervenen extensament tres comissionats de l’IFTN: Francesc López
Fabra, Francesc Josep Orellana i Pere Estasén. Fan una completa relació dels antecedents i
característiques del projecte de llei presentat a les Corts, junt amb les aspiracions de l’IFTN
en aquest tema, lliuren als parlamentaris una còpia del document elaborat per la corporació
per aquest motiu, i demanen explícitament als parlamentaris llur suport al document i
mesures proposades en ell. A la següent reunió, els comissionats lliuren a tots els
parlamentaris una còpia impresa del seu treball, que duu l’expressiu títol de Manifiesto que
dirige al país en general y a los Sres. Senadores y Diputados a Cortes en particular el
Instituto de Fomento del Trabajo Nacional sobre la reforma arancelaria578.

Una altra comissió que realitza nombroses reunions amb els parlamentaris catalans, és
l’enviada el 1885 per l’IFTN per combatre el modus vivendi amb Gran Bretanya. Aquesta
comissió practica intensos treballs a Madrid, entre els que hi ha les reunions amb els
parlamentaris. Aquests decideixen llur estratègia de treball en presència dels comissionats i
assessorats per ells; decideixen, entre altres coses, quina postura adoptaran davant de les
ofertes de transacció del Govern579.

E) Demandes a parlamentaris concrets de gestions a les Corts.

A més de les actuacions de les corporacions respecte els parlamentaris catalans com a
grup o respecte una part significativa d’ells, hi ha nombroses peticions que es fan a un sol
parlamentari o bé a un grup reduït i que es refereixen a gestions tant a dins com a fora de les
Corts. A la següent relació en veurem alguns casos. Cal aclarir que els parlamentaris
esmentats no ocupen els seus càrrecs simultàniament, sinó que uns ho fan a unes Corts i
uns altres a unes altres, amb la possibilitat de repetir elecció o no i de variar d’escó; aquí
s’indica l’escó que ocupen en el moment de fer la gestió.

L’IIC encarrega gestions a Víctor Balaguer (diputat per Vilanova i la Geltrú) i a Joaquim
Valentí (Mataró). A Balaguer el trobem presentant exposicions de l’Institut al Congrés sobre
la línia de vapors subvencionats a Filipines i sobre pressupostos generals de l’Estat. A
Valentí, fent gestions en la partida dels jutes en la reforma aranzelària de 1877.

El FPN també manté una estreta relació amb Balaguer. Igual que en el cas de l’IIC,
Balaguer presenta una exposició de la corporació al Congrés sobre la línia de vapors filipins.
A més, una comissió del FPN el va a visitar al seu pas per Barcelona, per estrènyer els
lligams amb la corporació. Com a cosa no gens habitual, Emilio Castelar (diputat per
Barcelona) presenta al Congrés una exposició del FPN relativa a la reforma aranzelària de
1877.

                                                     
  577. El Eco de la Producción, núm. 75, 16-10-1883, article “Reunión importante”, p.441-442.
  578. El Eco de la Producción, núm. 40, 16-11-1881, p.671-675.
  579. El Liberal, 14-2-1885, 16-2-1885, 20-2-1885, 21-2-1885, 25-2-1885.



El rerefons econòmic de l’activitat dels parlamentaris catalans (1876-1885)

326

El FPE manté una estreta relació amb els treballs parlamentaris del seu president,
l’incansable Pere Bosch i Labrús (diputat per Vic), que es mou a les Corts amb un nucli de
diputats afins en el terreny econòmic. Bosch i Labrús intervé a infinitat de temes, donant
especial importància a la política aranzelària (reformes de l’aranzel i acords comercials) i
política fiscal (els seus vots particulars a la llei de pressupostos esdevenen gairebé un
costum parlamentari).

L’IFTN encarrega gestions parlamentàries a Josep Ferrer i Vidal, senador per Barcelona i
president (després honorari) de la corporació, Víctor Balaguer, Francesc López Fabra
(diputat per Barcelona), Eduad Reig (Barcelona), Fèlix Macià i Bonaplata (Puigcerdà), Josep
Maluquer (senador vitalici), el comte de Torre-Mata (també vitalici) i Ferran Puig (senador per
Girona). A la important legislatura, des del punt de vista de política aranzelària, de 1881-82,
dos d’aquests parlamentaris ocupen càrrecs significatius a ambdues cambres: Víctor
Balaguer i el comte de Torre-Mata són vicepresidents de Congrés i Senat, respectivament.

Ferrer i Vidal organitza les campanyes al Senat contra els grans temes de política
aranzelària; presenta exposicions de l’IFTN sobre el tractat de comerç amb França i projecte
de primeres matèries. Balaguer presenta al Congrés una exposició de l’IFTN contra el modus
vivendi amb Gran Bretanya. López Fabra presenta un article addicional al pressupost
d’ingressos demanant rebaixes dels impostos de les taxes postals, a iniciativa de l’IFTN580.
Macià intervé en un incident parlamentari provocat amb motiu de la lectura d’un telegrama de
l’IFTN al Congrés per Cristino Martos, president de la comissió de primeres matèries; Macià,
que rep un telegrama urgent de la corporació des de Barcelona, pren la paraula i parla en
tant que soci fundador i membre en actiu de l’associació, defensant-la de les acusacions de
Martos581. La relació amb Maluquer, que ja havia presentat al Senat una exposició contrària
al restabliment de la base 5ena, s’intensifica amb la tramitació d’una esmena relativa als
estams en el projecte de primeres matèries; de retorn a Barcelona, una comissió de l’IFTN el
visita a domicili582. Reig presenta una exposició al Congrés sobre pressupostos generals de
l’Estat. El comte de Torre-Mata en presenta una altra al Senat, contrària a la base 5ena,
mentre que Ferran Puig ho fa en el projecte de primeres matèries, concretament en la partida
dels estams, i també en el modus vivendi amb Gran Bretanya.

L’IACSI encarrega gestions a Marià de la Pau Graells (senador per la SEBAP), el
marquès de Monistrol (vitalici), el marquès de Camps (Girona), el marquès de Montoliu
(diputat per Tarragona), Josep Florejachs (Olot), el marquès d’Aguilar (també diputat per
Olot) i Bosch i Labrús (Vic). Graells i el marquès de Monistrol intervenen al Senat, en sintonia
amb els desigs de la corporació, en el tema de la fil·loxera. El primer presenta, a més, una
exposició de l’IACSI. El segon (recordem que és el president de la comissió permanent de
l’Institut a Madrid), junt amb el marquès de Camps de Mata, reben l’encàrrec, que
compleixen, de practicar diversos treballs parlamentaris relatius al cadastre
(amillaramientos)583. El marquès de Camps de Mata presenta també exposicions al Congrés
sobre els vapors filipins i sobre la llei d’instrucció pública. El marquès de Montoliu en
presenta una al Congrés, relativa a la reforma de l’impost de béns reals i transmissió de
béns. El marquès d’Aguilar en presenta una altra al Congrés sobre el modus vivendi amb

                                                     
  580. DSC, legislatura de 1879-80, 31-5-1880, ap. 1r al núm. 177.
  581. DSC, legislatura de 1882-83, 13-3-1883, núm. 65, p.1427; AFTN, IFTN, “Comunicaciones” tom 3, 30-8-1882/4-6-1883, 4-
3-1883 i 12-3-1883.
  582. AFTN, IFTN, “Comunicaciones” tom 6, 7-6-1883/15-12-1883, 16-6-1883, 18-7-1883 i 18-9-1883.
  583. Revista del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, 1-2-1885, “Junta general de Señores Socios”, p.42-47.
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Gran Bretanya, Florejachs sobre l’impost del cuartillo por ciento i Bosch i Labrús sobre el
projecte de primeres matèries.

L’APFUBZE encarrega treballs parlamentaris a Manel Girona i al marquès de Ciutadilla,
ambdós senadors per Barcelona i importants directius de la corporació, Antoni Castell de
Pons (diputat per Igualada), Ferran Puig (senador per Barcelona, abans de ser-ho per
Girona), Manel Duran i Bas (diputat per Barcelona), el marquès d’Aguilar (Olot) i Josep Ferrer
i Vidal (senador per Barcelona). Manel Girona s’interessa al Senat per la llei d’expropiació
forçosa per utilitat pública. El marquès de Ciutadilla presenta a la mateixa cambra una
exposició sobre rebaixa del tipus contributiu de la riquesa immoble i modificació de les bases
de l’impost de drets reals i transmissió de béns (afer també de l’interès de l’IACSI). Castell de
Pons presenta una exposició al Congrés sobre el conveni amb Bèlgica de 1876. Ferran Puig
en presenta dues al Senat, sobre modificació de la llei de redempció de censos amortitzables
i sobre modificació dels tipus d’imposició a la riquesa imposable. Duran i Bas en presenta
tres al Congrés, relatives a la llei de pressupostos (concretament, demanant una rebaixa en
la tributació de l’impost sobre immobles i en la contribució territorial). El marquès d’Aguilar i
Ferrer i Vidal presenten exposicions contra el modus vivendi amb Gran Bretanya a Congrés i
Senat, respectivament.

L’ANCB manté una estreta relació amb els treballs parlamentaris del seu president,
Frederic Nicolau, que és diputat per Barcelona a les Corts conservadores de 1879-81 i 1884-
86, i s’interessa sobretot pels acords comercials, aranzels d’Ultramar i afers relacionats amb
la marina mercant; presenta també al Congrés una exposició contra el modus vivendi. Manté
relació també amb Víctor Balaguer, al que se li ofereix un banquet a bord del vaixell Vidal i
Salas, el maig de 1879, en el que se li planteja la situació de la marina mercant i les
reclamacions dels naviliers584. Amb Rius i Taulet (diputat per Barcelona), que presenta una
exposició al Congrés sobre els vapors filipins. I amb Joaquim Marin (diputat per Berga), que
en presenta una altra sobre el tractat amb França.

En el mateix afer dels vapors filipins, el CUMB encarrega també a Rius i Taulet la
presentació de la seva exposició al Congrés, mentre que el CHUB ho fa a Balaguer.

Les societats econòmiques d’amics del país catalanes encarreguen gestions a un
nombrós grup de parlamentaris: Joaquim Maria Paz i Marià de la Pau Graells, senadors per
la SEBAP en diferents períodes, Vicente de Romero (diputat per Gràcia; recordem que
presidia la SEBAP), Rius i Taulet (Barcelona), Pelagi de Camps (encara no havia obtingut el
marquesat de Camps de Mata; Girona), el marquès de Monistrol (senador vitalici), el tothora
present Víctor Balaguer, Joaquim Marin (diputat per Berga), Josep Sert (Barcelona), i Fèlix
Macià (Puigcerdà). Les gestions encomanades són habitualment la presentació
d’exposicions a ambdues cambres, amb predomini de les relatives a temes de política
aranzelària. Com a societats més actives en la seva relació amb els parlamentaris catalans,
apareixen les de Barcelona i Girona. A destacar també l’esmena que presenta Graells, que
ocupava l’escó corporatiu corresponent a la SEBAP, al tractat de comerç amb França en el
seu pas pel Senat, gestió feta seguint indicacions de les societats barcelonesa i gironina585.

                                                     
  584. La Mañana, 20-5-1879.
  585. DSS, legislatura de 1881-82, 4-5-1882, núm. 91, p.1803.
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F) Demandes a parlamentaris concrets de gestions fora de les Corts.

En la relació de les corporacions econòmiques amb els parlamentaris catalans, agafa
també molta importància la tramitació d’afers diversos fora de les Corts. En aquest sentit, el
càrrec de diputat o senador actua com a clau que ajuda a obrir les portes de ministeris i
direccions generals, per a una agilitació i correcta tramitació d’expedients que, d’altra
manera, quedarien aturats en algun negociat, però també de cara a obtenir les desitjades
entrevistes amb membres del Govern als comissionats de les corporacions.

L’IIC demana el 1876 a Joaquim Valentí, diputat per Mataró, que faci diverses gestions en
l’afer de l’impost del segell de vendes586. El mateix any, demana a Josep Ferrer i Vidal,
senador per Barcelona i soci de l’entitat, que esbrini com es troben els projectes de tractat de
comerç amb Bèlgica, la línia de vapors a Filipines i un projecte d’unió duanera amb
Portugal587. I a Joaquim Maria Paz (senador per Barcelona), Camil Fabra (diputat per
Barcelona), Eduard Reig (Manresa) i Pau Turull (Terrassa), que facin noves gestions en l’afer
del segell de vendes588. El 1877 es torna a demanar els serveis de Valentí, junt amb Reig, de
cara a gestionar davant del director general de Duanes el nomenament de vocals de
confiança de l’IIC a la JCAV589. L’any següent, es demana a Víctor Balaguer i Joaquim Maria
Paz, aquest darrer senador per la SEBAP, que esbrinin com està al Ministeri d’Estat el tema
de les possibles compensacions per part espanyola a una rebaixa de l’escala alcohòlica
britànica590.

En el cas del FPN, el 1876 s’interessa també per l’afer del segell de vendes i encomana
gestions en aquest sentit a Reig, Turull i Camil Fabra (els dos primers són, a més, socis de la
corporació); Reig informa personalment a la Junta Directiva dels resultats d’aquestes
gestions591. El mateix any, Albert Quintana (diputat per Torroella de Montgrí), d’una banda, i
Severiano Arias (Figueres), de l’altra, fan també gestions per a la corporació a Madrid, igual
que fa Antoni Sedó (Sant Feliu de Llobregat) l’any següent, i el mateix Sedó, aquest cop
acompanyat per Reig, el 1878, tots ells en temes molt diversos de l’interès del FPN592.

El FPE confia al diputat per Arenys de Mar Enrique de Orozco el lliurament en mà d’una
exposició al ministre d’Estat593.

Molt actiu és l’IFTN en la seva relació amb parlamentaris catalans per a aquesta mena de
gestions. El 1879 encarrega a Francesc López Fabra, diputat per Barcelona i gestionador
habitual de la corporació, que lliuri una exposició al ministre d’Hisenda594. L’any següent, es
demana a Balaguer que faci servir la seva influència al Ministeri d’Ultramar per esbrinar quins
projectes hi ha sobre rebaixes aranzelàries a Cuba595. El 1881 es requereix novament els
serveis de Balaguer, primer per lliurar al ministre d’Hisenda una exposició sobre la qüestió
llanera i, mesos més tard, per esbrinar al Ministeri d’Estat en quin punt es troben les

                                                     
  586. AFTN, IIC, “Correspondencia” , 13-1-1876/3-7-1879, carta del secretari, Francesc Josep Orellana, a Segundo de
Humbert, representant de l’IIC a Madrid.
  587. AFTN, IIC, “Correspondencia”, 13-1-1876/3-7-1879, carta del secretari, Francesc Josep Orellana, de 5-4-1876.
  588. AFTN, IIC, “Correspondencia”, 13-1-1876/3-7-1879, carta del president, Joan Jaumandreu, d’1-12-1876, i dies següents.
  589. AFTN, IIC, “Correspondencia”, 13-1-1876/3-7-1879, carta de Joan Costa a Joaquim Valentí de 27-4-1877.
  590. AFTN, IIC, “Correspondencia”, 13-1-1876/3-7-1879; carta del president, Marià Parellada, i del secretari, Francesc Josep
Orellana, de 13-12-1878.
  591. AFTN, FPN, “Actas” núm. 4, 18-8-1875/13-10-1877, sessió de la Junta Directiva de 6-12-1876.
  592. AFTN, FPN, “Actas” núm. 4, 18-8-1875/13-10-1877, sessions de la Junta Directiva de 6-12-1876 i 27-12-1876;
“Correspondencia” 17-3-1877/26-12-1878,  23-10-1877 i finals de juny de 1878.
  593. AFTN, FPE, “Actas” 4-9-1878/9-7-1884, sessió de la Junta Directiva de 7-11-1883.
  594. AFTN, FPN, “Correspondencia” tom 2-1-1879/20-8-1879; correspon a l’IFTN a partir de 20-8-1879.
  595. AFTN, IFTN, “Actas” núm. 1, 17-7-1879/12-9-1881, sessions de la Junta Directiva d’11-8-1880 i 25-8-1880.
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negociacions amb Gran Bretanya, de cara a la signatura d’un acord comercial596. Novament
es recorre a ell el 1882, aquest cop per lliurar al ministre d’Hisenda una exposició relativa al
reglament de la contribució industrial; en carta de la corporació a Balaguer, veiem la
importància que té per a aquesta que siguin els parlamentaris els que facin aquesta mena de
gestions: Esta Junta ha creído que su petición será mejor acogida yendo por el conducto de
V.E., que sabrá prestarle su poderoso apoyo; y por lo mismo se atreve a suplicarle tenga a
bien hacerse cargo de ella, y procurar que sea favorablemente resuelta por el Excmo. Sor.
Ministro de Hacienda597.

El 1883 és Ferran Puig (senador per Girona), qui rep l’encàrrec de fer gestions davant del
ministre d’Hisenda, relatives a la construcció de l’edifici duaner del Port de Barcelona598. Es
demana també a Enrique de Orozco que presenti una exposició al ministre d’Hisenda i que
representi a la corporació al Congreso Español de Geografía Colonial y Mercantil 599. I a
Joaquim Planas i Borrell (diputat per Terrassa; recordem que l’IFTN havia donat suport a un
seu contrincant a les eleccions de 1881), que lliuri al Govern diverses exposicions600.

L’IACSI, per la seva banda, demana a Manel Duran i Bas (diputat per Barcelona) que faci
gestions davant del ministre de Foment, referents a la fucsina en el vi601.

L’acompanyament de comissionats de les corporacions, arribats a Madrid per gestionar
temes diversos als ministeris, és una altra tasca encomanada sovint als parlamentaris
catalans. Podem veure alguns casos. L’agost de 1876 les corporacions industrials demanen
a Ferran Puig que acompanyi els seus comissionats en llurs gestions en el tema del segell de
vendes. El juliol de 1877, Antoni Sedó acompanya els comissionats de l’IIC i del FPN que
gestionen en l'afer de la reforma aranzelària de 1877; també intervenen Balaguer i Puig. El
setembre del mateix any, Turull i Balaguer acompanyen els comissionats de l’IIC i del FPN
que gestionen en el tema de les rebaixes aranzelàries a la indústria llanera. L’abril de 1878,
comissionats del FPN van a Madrid per gestionar demandes referents a la crisi econòmica i
un tractat de comerç amb Veneçuela, essent acompanyats en llurs gestions per alguns
parlamentaris catalans. El febrer de 1883, Enrique de Orozco acompanya el secretari de
l’IFTN, Pere Estasén, en les seves gestions en el projecte de primeres matèries. El març de
1883, l’IFTN demana a Balaguer que acompanyi els comissionats que passaran a gestionar
el tema dels estams al projecte de primeres matèries.

3.5.2. Relació amb polítics no catalans.

Si els parlamentaris catalans constitueixen l’objectiu central de l’estratègia parlamentària
de les corporacions, no per això es deixa de banda la possibilitat d’influir en altres
parlamentaris. Podem dir que a un nivell força més modest, es reprodueix amb els altres
parlamentaris tots els recursos de pressió vistos fins aquí.

Un primer aspecte a considerar, és el de les eleccions. Hi ha algunes iniciatives de les
corporacions catalanes tendents a fomentar entre les associacions d’altres llocs amb les que
mantenen relació, iniciatives de suport a candidats en funció del seu compromís amb la
defensa dels interessos econòmics dels electors. Així, per exemple, davant de les eleccions
                                                     
  596. AFTN, IFTN, “Actas” núm. 1, 17-7-1879/12-9-1881, sessions de la Junta Directiva de 17-1-1881 i de 30-5-1881.
  597. AFTN, IFTN, “Comunicaciones” tom 5, 17-11-1881/25-8-1882, carta del president i del secretari de 6-2-1882.
  598. AFTN, IFTN, “Comunicaciones” tom 3, 30-8-1882/4-6-1883, correspondència de finals de febrer de 1883.
  599. AFTN, IFTN, “Comunicaciones” tom 6, 7-6-1883/15-12-1883, 18-7-1883, 26-10-1883, 2-11-1883.
  600. AFTN, IFTN, “Comunicaciones” tom 6, 7-6-1883/15-12-1883, 30-10-1883.
  601. Revista del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, 1-2-1880, article “Junta General del 15 de Enero de 1880”, p.33-46.



El rerefons econòmic de l’activitat dels parlamentaris catalans (1876-1885)

330

de 1879, el FPN aprova enviar a la premsa i lligues de contribuents de Castella una
comunicació en la que es plantegi, entre altres coses, la necessitat d’intervenir a les
eleccions per afavorir l’elecció de diputats defensors dels interessos agrícoles602. I l’IFTN, a
les eleccions de 1881, envia una carta-tipus a les lligues de contribuents, societats afins i
premsa amb la que es té relació o a la que se subvenciona, adjuntant manifests electorals
proteccionistes i encoratjant-los a fer quelcom similar. Llegim en aquesta carta: tengo el
gusto de recomendarle la lectura de estas proclamas electorales proteccionistas que circulan
en Cataluña. ¿Podrían Ustedes o han hecho Ustedes algo por el estilo? Creo que sería
conveniente y me atrevo a recomendárselo603.

Un altre recurs utilitzat és el de la felicitació per l’obtenció d’un escó a les Corts, després
d’unes eleccions i en la mateixa línia que les felicitacions adreçades als ministres d’Hisenda,
vistes anteriorment, en les que s’aprofita l’avinentesa per mostrar què esperava la corporació
d’aquell parlamentari. Aquest és el cas de la felicitació que adreça el FPN als presidents de
lligues de contribuents i altres personatges afins, que obtenen acta de diputat el 1876.
Després de felicitar-los per la seva elecció, s’afegeix: Esta Directiva tiene la satisfacción de
felicitar a V. por el cargo de Diputado por ... que le ha sido dignamente conferido, al paso que
se congratula de contar en el futuro Congreso con un amigo más de la producción y del
trabajo nacionales, que es hoy interés capital para nuestra infortunada España, y en especial
para las clases productoras y contribuyentes 

604.

Les felicitacions s’adrecen també a parlamentaris que intervenen a les Corts en sintonia
amb les demandes de les corporacions. En destaquen les que l’IFTN i el FPE adrecen als
membres de la minoria conservadora d’ambdues cambres que s’oposen al tractat de comerç
amb França de 1882605. En el cas de Cánovas, a més, l’IFTN el fa soci de mèrit.

En algunes ocasions, es traspassa el marc de la felicitació i es passa al de la demanda
concreta. Aquest és el cas del FPE, que el 1883 telegrafia a alguns parlamentaris demanant-
los que s’oposin al projecte de primeres matèries. Cal dir que responen a aquesta crida
alguns parlamentaris conservadors, com el comte de Toreno, Cánovas, Francisco Silvela i
Romero Robledo606.

Amb motiu del mateix projecte de llei, l’IFTN recorre a Cànovas, ara cap de l’oposició per
què secundi els plantejaments de la corporació. El president, Manel Feliu i Coma, li escriu
adjuntant-li l’informe de l’IFTN sobre el projecte de primeres matèries i fent-li diverses
consideracions confidencials sobre els desigs reals de l’associació, que hem tingut ocasió de
veure ja anteriorment. Es conclou la carta així:

He creído que en asunto que va a ser objeto de serios debates, no le sería a V.E. indiferente conocer la
opinión y el juicio de una Asociación qe se honra en contarle socio de mérito, y que por sus valiosos elementos
puede considerarse de alguna autoridad su criterio en estas materias.

Por esto, me atrevo a recomendar al examen de V.E. el dictamen del Instituto con las indicaciones que
preceden, no sin rogarle que se haga cargo de que nuestra franca y leal opinión expresada con cierto

                                                     
  602. AFTN, FPN, “Actas” 4-9-1878/9-7-1884, sessió de la Junta Directiva de 5-3-1879.
  603. AFTN, IFTN, “Comunicaciones” tom 4, 31-5-1881/17-11-1881, circular de Pere Estasén de 30-7-1881.
  604. AFTN, FPN, “Correspondencia” 17-12-1874/16-3-1877, carta enviada el 17-2-1876 al comte de Torres Cabrera (Còrdova),
Ignacio Vázquez (Sevilla), Eduardo Genovés (Cadis), Antonio Jesús de Santiago (Zamora), José Emilio de Santos (Alzira) i
Federico Villalba (Canàries).
  605. AFTN, IFTN, “Comunicaciones” tom 5, 17-11-1881/25-8-1882, 26-4-1882, 27-4-1882 i 15-5-1882; FPE, “Actas” 4-9-
1878/9-7-1884, sessions de la Junta Directiva de 26-4-1882, 3-5-1882, 17-5-1882 i 31-5-1882.
  606. AFTN, FPE, “Actas” 4-9-1878/9-7-1884, sessions de la Junta Directiva de 14 i 24-2-1883 i de 2-3-1883; en el cas de
Romero Robledo, absent en aquells moments de Madrid, respon en el seu lloc Fernández Cadórniga.
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desembarazo y hasta inmodestia no parecería oportuna y quizás sería mal interpretada fuera del círculo de los
miembros del Instituto, que tienen a mucha honra contar a V.E. entre sus más distinguidos socios de mérito607.

Més endavant, se li demana també que interposi la seva influència per aclarir al Congrés
la postura de l’IFTN en aquest afer, en l’incident suscitat pel president de la comissió, Cristino
Martos, i també per què diversos diaris madrilenys publiquin una nota aclaratòria de la
corporació608.

En aquesta relació amb parlamentaris d’altres procedències, trobem episodis puntuals, en
els que una corporació planteja a un determinat personatge una gestió concreta, sense que
això signifiqui relacions més estretes. Aquest és el cas de l’APFUBZE, que el 1882 es fixa en
unes declaracions que fa Moret al Congrés, relatives a la reforma de la llei d’expropiació
forçosa, que la corporació considera coincidents amb els seus desigs, i per això demana a
aquest diputat que presenti al Congrés una exposició seva sobre aquest tema609.

Hi ha alguns parlamentaris amb els que es manté una relació més estreta. Un d’ells és
Miguel Alonso Pesquera, diputat per Valladolid i defensor del proteccionisme blader. A
Alonso Pesquera ja hem tingut ocasió d’anar-lo veient a les planes precedents, per la
subvenció de les corporacions catalanes al seu periòdic El Faro de Castilla i per les afinitats
al si de la JCAV, de la que també n’era membre. Alonso intervé en alguns debats
parlamentaris, fent costat a les tesis de proteccionisme harmònic de Bosch i Labrús, fet que
fa exclamar al diputat Celestino Rico: si S.S. no se hubiera dejado alucinar por el canto de
esa sirena que se llama Bosch y Labrús, esté seguro el Sr. Alonso Pesquera de que hoy
sería el primer librecambista610.

Altres parlamentaris que es mouen en l’òrbita de Bosch i Labrús són Félix Berdugo611 i
Luís Gaviña, diputats per Aranda (Burgos) i per Caguas (Puerto-Rico), respectivament, que
el secunden en els seus vots particulars a les lleis de pressupostos. L’IFTN, per la seva
banda, té relació amb Francisco Rodríguez Avial, diputat per Madrid i un dels impulsors de la
SPDTPN, alhora que soci corresponsal de la corporació a la capital de l’Estat.

3.5.3. El sistema de pressions a les Corts.

De la mateixa manera que hi ha un flux constant de demandes que surten de les
corporacions econòmiques catalanes i van al Govern, les Corts en reben també una gran
quantitat. Un primer aspecte a esmentar és el de les exposicions. Igual que en el cas de les
adreçades al Govern, es poden comptabilitzar per desenes les enviades per les corporacions
catalanes a una o altra cambra, amb motiu dels temes més diversos. En el cas dels grans
temes aranzelaris, es produeix una arribada massiva d’aquests documents a ambdues
cambres.

Els membres de les comissions parlamentàries que han de dictaminar sobre els temes de
l’interès de les corporacions, són un altre objectiu d’aquestes. Podem esmentar el cas de
Cristino Martos, president de la comissió del Congrés del projecte de primeres matèries, que

                                                     
  607. AFTN, IFTN, “Comunicaciones” tom 3, 30-8-1882/4-6-1883, 17-3-1883.
  608. AFTN, IFTN, “Comunicaciones” tom 3, 30-8-1882/4-6-1883, cartes del president, Manel Feliu i Coma, de 12 i 13-3-1883.
  609. APFUBZE: Memoria de los trabajos ... 1882, p.2. Per al tema objecte de la demanda, veure ASOCIACIÓN DE
PROPIETARIOS DE FINCAS URBANAS DE BARCELONA Y DE SU ZONA DE ENSANCHE: Exposición a las Cortes del reino
solicitando la reforma de la ley de expropiación forzosa, 1882.
  610. DSC, legislatura de 1881-82, 15-4-1882, núm. 104, p. 2767).
  611. El cognom de Félix Berdugo apareix de vegades com a Verdugo.
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en el transcurs de la tramitació del projecte al Congrés, rep telegrames i cartes de l’IFTN,
amb els desigs de la corporació, a mesura que el projecte inicial es va veient alterat612.

En altres ocasions, les mateixes comissions de les corporacions que es traslladen a
Madrid amb motiu d’un projecte de llei, s’entrevisten també amb els membres de les
comissions parlamentàries. Aquest és el cas de la comissió del Congrés sobre el modus
vivendi amb Gran Bretanya, que rep en audiència comissionats de les corporacions
industrials catalanes. Aquests exposen llargament els seus punts de vista i les seves
demandes sobre el projecte613.

Com a detall significatiu de fins a quin punt aquests representants de les corporacions es
troben presents en l’activitat dels parlamentaris, cal afegir que durant els grans debats de
política aranzelària acostumen a trobar-se presents a la la tribuna del públic, seguint en
directe les diverses intervencions i les votacions. Així, per exemple, al dietari personal de
Víctor Balaguer, trobem anotacions corresponents als dies del debat al Congrés del modus
vivendi amb Gran Bretanya referents a aconseguir seients per a la comissió de les
corporacions; el dia 9 de març de 1885 anota: Papeletas de tribuna para la comisión, mentre
que l’endemà és encara més clar: billetes de tribuna para ver votación del Modus vivendi 614.

                                                     
  612. AFTN, IFTN, “Comunicaciones” tom 3, 30-8-1882/4-6-1883, varis dies de març de 1883.
  613. El Liberal (Madrid), 13 i 14-2-1885.
  614. BMVB, dietari de Víctor Balaguer per a 1885. Anotacions de 9 i 10-3-1885.
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4. El món dels negocis a Catalunya.

Al capítol anterior, hem tingut ocasió de veure l’actuació de les organitzacions
representatives de diversos sectors econòmics catalans, tals com l’industrial, el de la
propietat agrària i immobiliària i marina mercant i comerç. Al seu costat, però, trobem també
un altre tipus de sectors econòmics, als que podem anomenar de manera genèrica com “el
món dels negocis”, organitzats més clarament com a empreses plenament capitalistes, amb
les seves emissions d’accions que cotitzen en borsa, juntes generals d’accionistes i consells
d’administració. Es tracta sobretot dels sectors de banca i ferrocarrils, que mantenen durant
aquests anys un considerable procés d’expansió, molt especialment en el context de
l’anomenada “febre d’or” de principis dels vuitanta.

Igual que en el cas de les corporacions econòmiques, aquests sectors es troben amb la
necessitat de disposar de canals de comunicació permanent amb els centres de les
decisions polítiques, per tal de traslladar-hi i fer efectives les seves demandes. I, igual que
elles, dissenyen una estratègia d’actuació per tal d’assolir aquest objectiu. La principal
diferència entre ambdós casos, és que el món dels negocis no exerceix aquesta comunicació
a través d’organitzacions representatives d’un sector, sinó a partir dels propis consells
d’administració de les companyies, que actuen amb algunes de les característiques de grups
de pressió que hem vist en el cas de les corporacions.

En aquest capítol veurem l’evolució d’algunes companyies d’aquest món dels negocis a
Catalunya; no pas totes, sinó aquelles que apareixen més significativament com a
demandants de mesures concretes a les Corts (també a l’administració), relacionades amb
els seus interessos. Veurem, en primer lloc, les empreses amb participació de l’anomenat
grup català, incidint aquí molt especialment en els grans projectes de negocis colonials. I en
segon lloc, les companyies ferroviàries amb traçat per Catalunya (o amb projectes de
construcció de noves línies). A continuació, veurem les seves vies d’actuació respecte els
centres de decisió, a partir de tres apartats principals: relació amb el poder local, activitat
envers Madrid i estratègia parlamentària de les companyies.

4.1. El grup català i els grans projectes colonials.

Amb el nom de grup català es coneixia a l’època un grup de financers catalans, amb seu
d’operacions a Barcelona, que controlava diverses empreses de finances, ferrocarrils i
negocis colonials. El Consultor Financiero, publicació periòdica especialitzada en economia i
negocis, feia servir aquest terme el 1883; en referir-se a les societats controlades per aquest
grup, es parla de las Sociedades de crédito de esta Plaza, a que los franceses llaman el
grupo catalán1.

Com a membres més caracteritzats d’aquest grup, podem esmentar el marquès de
Comillas, dos dels germans Girona i Agrafel (Manel i Jaume), Josep Ferrer i Vidal i Eusebi
Güell i Bacigalupi, al costat d’altres personatges vinculats al grup, com Evarist Arnús, Josep
Antoni Muntadas, Ramon Estruch i Ferrer, Joan Jover i Serra, Ferran Puig i Gibert, Isidor
Pons i Roura i Josep Carreras i Xuriach. I com a empreses més directament controlades per
ell, el BHC, la CT, la CGTF i la CFZPB; a partir de 1878, aquesta darrera és absorbida pel
Norte, passant els membres del grup a tenir també una representació al seu consell

                                                     
  1. El Consultor Financiero, 24-1-1883, núm. 60, p.2.



El rerefons econòmic de l’activitat dels parlamentaris catalans (1876-1885)

334

d’administració. Altres companyies amb presència d’alguns membres del grup són el Crédito
Mercantil (CM), el BB, la societat d’assegurances La Previsión (LP) i la d’obres públiques
Crédito General de Ferrocarriles (CGF). Així, per exemple, quan el 1883 mor sobtadament el
marquès de Comillas, acumulava la presidència del BHC, CT, CGTF i CM, junt amb la
vicepresidència del Norte. Després de la seva defunció, aquests càrrecs passen al seu fill,
Claudio López, segon marquès de Comillas.

Tant Jaume Vicens Vives com Antoni Jutglar utilitzen en els seus treballs el terme grup
català. Ambdós historiadors coincideixen en donar-nos una visió potser un xic exagerada del
poder polític real del grup. Així, Jaume Vicens i Montserrat Llorenç s’hi refereixen en els
següents termes: Aquesta gent estava a la base de totes les possibles combinacions
polítiques i econòmiques, sostenia Governs, obria bancs, imposava la seva voluntat a la
Borsa i gairebé feia i desfeia en una època en què l’escepticisme ideològic de la massa
deixava lleure a totes les activitats d’un caciquisme d’alta levita 

2. Jutglar va més enllà encara
i afirma: Aquests homes participaven en el joc polític, feien i desfeien governs, obrien bancs,
especulaven i, de fet, controlaven tot l’aparell d’un caciquisme paralitzador 

3. No hi ha dubte
que les relacions d’aquest grup amb els diversos governs del període eren fluïdes i que les
seves demandes eren molt ben ateses, però no sempre hi ha una satisfacció completa
d’aquestes —com veurem als capítols següents— alhora que és un tant agosarat afirmar que
la formació dels governs depengués principalment de la seva voluntat.

No obstant, la concentració de poder econòmic i d’influència política d’aquest grup és
molt notable. Ens en dóna un testimoni de primera mà Venancio González (serà ministre de
Governació als governs Sagasta de 1881 i 1885), al debat parlamentari sobre l’emprèstit de
Cuba que fou l’origen del BCH. Al·ludint a les condicions avantatjoses per al banc i al fet que
bona part de les accions d’aquest estiguin en mans del grup català, afirma: la paz aumentaría
los ingresos si no hubiérais incurrido en el error de haber hecho de Cuba una factoría
catalana, en el mero hecho de haber entregado la administración a una sociedad anónima,
cuyas acciones han de estar en gran parte en poder de industriales catalanes 

4.

Són tres les societats controlades pel grup que veurem de moment: el BHC, la CT i la
CGTF, deixant la seva participació en empreses ferroviàries per als apartats següents.
Aquestes tres societats constitueixen el que Martín Rodrigo anomena com a dimensió
colonial de la seva activitat empresarial 5. Totes tres societats depenien notablement de la
legislació econòmica i, encara més concretament, de la legislació que afectava Ultramar.

4.1.1. El Banco Hispano-Colonial.

El BHC, creat el 1876 per afrontar l’emprèstit a l’Estat amb destí a la guerra de Cuba,
significà una operació de dimensions molt ambicioses dins del panorama d’entitats
financeres d’aquests primers anys de la Restauració.

                                                     
  2. VICENS; LLORENS: Industrials ..., p.128.
  3. JUTGLAR: Els burgesos ..., p.209 i seg.
  4. DSC, legislatura de 1876-77, 21-12-1876, núm. 151, p.4233.
  5. RODRIGO, Martín: “Iniciativa empresarial i negoci colonial: el primer marquès de Comillas”, 1995, p.135.
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4.1.1.1. El context financer.

Existien fins aleshores diversos establiments financers, orientats majoritàriament a
inversions en els sectors ferroviari, assegurances, serveis, deute públic i operacions amb
l’Estat. María Teresa Costa6 ha assenyalat la presència destacada de capital estranger en
aquesta mena d’establiments que, no obstant, es fa menor a partir dels anys seixanta, per la
dissolució d’alguns d’ells, com ara la Sociedad Española Mercantil e Industrial o la Compañía
General de Crédito. La Sociedad de Crédito Mobiliario Español, creada als anys cinquanta i
estretament vinculada al Crédit Mobilier dels francesos Pereire, apareix com a un dels
establiments més importants d’aquests anys. Va tenir una important participació en la Norte i
en el Ferrocarril de Córdoba a Sevilla, així com en l’asseguradora El Fénix Español, la
Compañía del Gas de Madrid i el BHE. Va fer també operacions amb el Govern espanyol i
amb l’Ajuntament de Madrid. Interessa destacar que va mantenir també relació amb el grup
català, invertint en la CT i en la CGTF.

Altres companyies a tenir en compte, deixant de banda de moment les catalanes, són la
Sociedad Valenciana de Crédito y Fomento i el BPU, ambdues molt vinculades als negocis
del valencià marquès de Campo, la primera sobretot en la Sociedad de los Ferrocarriles de
Almansa a Valencia y Tarragona (SFAVT) i la segona en els negocis ultramarins del marquès
(línies de navegació, tabacs de Filipines). També, el BC i la Sociedad de Crédito Mercantil e
Industrial, que subscribeixen accions del BHC en el moment de l’emprèstit de 1876, i el BEH,
que participa en emissions d’obligacions del Tresor de Cuba. Això sense oblidar el BE, que a
partir de 1874 detecta el monopoli en l’emissió de bitllets i reorganitza la seva implantació
territorial obrint delegacions a cada capital de província i absorbint algunes entitats
financeres locals.

Pel que fa a Catalunya, un dels trets més remarcables d’aquests anys és l’aparició de
gran quantitat de nous establiments en el context de la “febre d’or” de principis dels vuitanta,
molts d’ells de vida curta, però d’altres amb una trajectòria posterior més llarga, com ara el
Banc de Sabadell. Tedde de Lorca ha comptabilitzat fins a vint-i-nou nous bancs o societats
de crèdit creats entre 1881 i 1882, dels quals 17 correspondrien a la ciutat de Barcelona i 12
a altres poblacions catalanes7.

La gran quantitat d’entitats financeres creades durant l’auge especulatiu de principis dels
vuitanta, unida a les ja existents anteriorment, ens dóna un balanç de diversitat
d’establiments, amb una composició i activitat diversificades. Així, trobem des de la banca
familiar, amb noms com Arnús, Jover, Mas Sardà i Garriga Nogués, a la banca de capital
estranger, com la sucursal de Barcelona del Crédit Lyonnais francès, i entitats orientades cap
el sector assegurances, com el Banco Vitalicio de Cataluña (BVC), el Banco Nacional de
Fomento i LP (vinculada al grup català), o establiments especialitzats en un sector econòmic,
generalment les obres públiques, com ara la SCGC (veurem més endavant la seva relació
amb el ferrocarril de Sant Joan de les Abadeses i amb la companyia de canalització de
l’Ebre), Banco de Cataluña (BCA) Banco de Préstamos y Descuentos, Banco Ibérico, Crédito
Marítimo i Sociedad de Crédito y Docks (SCD), això sense oblidar els banc locals, com el ja

                                                     
  6. COSTA: Financiación ... Veure també TORTELLA CASARES, Gabriel: Los orígenes ...; TORTELLA CASARES, Gabriel: “La
evolución del sistema financiero español de 1856 a 1868”, 1970.
  7. TEDDE DE LORCA, Pedro: “La banca privada española durante la Restauración (1874-1914)”, 1974, quadre IV-8, p.272.
Veure també TAFUNELL SAMBOLA, Javier: La Bolsa de Barcelona y las fluctuaciones económicas (1875-1886). Memoria de
licenciatura, 1983; ROSÉS, Joan Ramon: “La banca catalana: de la febre d‘or a la crisi, 1866-1914”, 1991; SUDRIÀ, Carles: “La
banca privada espanyola en el segle XIX”, 1996.
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esmentat de Sabadell, els de Vilanova i la Geltrú, Terrassa, Manresa, Mataró, Girona, Lleida i
altres.

El BB i el CM mereixen ser esmentats amb més deteniment, per la seva molt estreta
vinculació amb alguns dels membres del grup català. El primer, constituït als anys quaranta
per Girona Hermanos, Clavé y Compañía  

8, i dirigit durant seixanta anys per Manel Girona, va
ser un dels principals punts de referència en el sistema bancari català durant tota la segona
meitat del XIX. Segons Tortella, se’l pot considerar el primer banc comercial espanyol no
oficial del segle XIX9. Va ser també un banc d’emissió, fins la legislació de 1874, que
n’atorgava al BE el monopoli, obrí sucursals en alguns punts de Catalunya i Balears, restringí
la possessió d’accions en mans dels accionistes a un 2% del total i capejà les successives
crisis financeres. A partir de 1874 i un cop vista la dificultat de recuperar el privilegi d’emissió
de bitllets, rebutjà la possibilitat de fusionar-se amb el BE i reestructurà la seva activitat.
Participà amb una forta quantitat en l’operació de l’emprèstit de Cuba de 1876, que donaria
pas a la creació del BHC, així com en altres operacions amb l’Estat i amb l’Ajuntament de
Barcelona. Reclamà la modificació del Codi de Comerç, en la part relativa a les suspensions
de pagaments, aspecte aquest del que se n’havia ressentit en diverses ocasions.

Entre els seus directius, podem esmentar en primeríssim lloc el ja al·ludit Manel Girona i
Agrafel (al que veurem amb més deteniment als capítols següents), personatge clau del món
dels negocis del període, present als consells d’administració de les companyies del grup
català. Altres directius que ho són al mateix temps d’altres companyies del grup català són
Josep Maria Serra, Joan Jover i Serra, Joaquim Jover i Costas, Josep Estruch i Comella,
Josep Antoni Muntadas i Josep Clot i Baradat. Entre la resta de consellers, podem esmentar
també a Manel Roig i Estalella, Josep Amell i Carbonell, Antoni Brusi i Mataró (marquès de
Casa Brusi), Nonit Plandolit, Antoni Roger i Vidal i Emili Juncadella i Oliva, els tres darrers
membres també del consell d’administració del FMSJA, i tots plegats vinculats a altres
companyies del món de la banca i dels ferrocarrils.

Pel que fa al CM, cal destacar sobretot que es trobava a la base dels negocis del
marquès de Comillas, i per tant del grup català, abans de l’aparició del BHC. Fundat el 1864,
constituí un dels principals bancs de Barcelona en volum del seu actiu. Entre els seus
directius, cal destacar sobretot l’esmentat marquès de Comillas, personatge central del món
dels negocis de l’època, junt amb Josep Ferrer i Vidal, a qui ja hem tingut ocasió de veure en
la seva condició de president de l’IFTN i que retrobarem als capítols següents en la seva
condició de senador (igual que el marquès); personatge pertanyent del món industrial però
igualment present al món dels negocis i, en especial, a les companyies del grup català. El
CM mantingué relació amb el BHC, interessant-se també en empreses de ferrocarrils i
d’assegurances, així com en les mines d’Aller, propietat del marquès de Comillas.

4.1.1.2. El banc entre 1876 i 1885.

Abans d’endinsar-nos en l’anàlisi de la trajectòria del banc, pot ser útil recordar les
operacions financeres practicades amb el Govern en forma d’emprèstits destinats a Cuba

                                                     
  8. Al capítol dedicat als aspectes biogràfics dels parlamentaris catalans, tindrem ocasió de veure amb més deteniment els
germans Manel i Jaume Girona i Agrafel. Per a l’altre soci, Joan Baptista Clavé i Vidal, veure SOLÀ I PARERA, Àngels: L’èlit
barcelonina a mitjan segle XIX. Tesi doctoral, setembre 1977, p.360-362.
  9. TORTELLA: Los orígenes ... , p.36.
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—que es troben de fet a l’origen de la creació del banc— que ja hem tingut ocasió de veure
al capítol dedicat a la política econòmica del període.

Recordem que el 5-8-1876 hi ha un primer avenç de diners, fet pel grup de financers
d’Antonio López al Govern (els personatges que apareixen nominalment en aquesta operació
són el marquès de Vinent, Rafael Cabezas, Manuel Calvo i Francisco Sepúlveda, més el
propi López), amb destí a les despeses extraordinàries provocades per la guerra de Cuba.
Aquest avenç es considerava a compte d’un emprèstit definitiu, per al qual el Govern es
comprometia a convocar una mena de concurs públic. Recordem també, que en aquesta
ocasió el Govern actua pel seu compte, sense presentar l’operació a l’aprovació prèvia de les
Corts. La convocatòria de concurs es fa efectiva per la RO de 27-8-1876 i la de 30-9-1876
adjudica l’operació al mateix grup d’Antonio López. El 12-10-1876 se signa l’escriptura
pública entre el Govern i el grup López, amb les condicions definitives de l’operació.
Interessa destacar aquí que tant en el primer avenç com en les condicions definitives,
apareixen unes clàusules força avantatjoses per als prestadors, que queden obligats —i això
és important de cara al tema que ens ocupa— a constituir-se en societat. Per això, el 30-10-
1876 es constituí a Barcelona el BHC10, pensat totalment per afrontar l’emprèstit. La RO de 7-
12-1876 traslladava al banc els drets i accions dels contractants nominals de l’emprèstit.

La quantitat negociada podia anar dels 15 als 25 milions de pesos (75 a 125 milions de
pessetes, 450.759,08 a 751.265,13 euros), segons les necessitats del Tresor de l’illa i en
etapes successives, fins als 10 anys en què es fixava la durada de l’emprèstit. El banc
passava a tenir una participació directa en la recaptació de les duanes de Cuba, amb dret a
intervenir fins i tot en la política de personal del ram i a ser consultat davant de qualsevol
alteració de l’aranzel de Cuba. Si la xifra prestada era de 15 milions, el banc tenia dret a
recaptar un 40% de l’augment dels ingressos per renda de duanes de Cuba, agafant com a
base els darrers semestres; si la xifra arribava a 20 o a 25 milions, els percentatges
s’elevarien a un 45 i un 50% respectivament. Es fixava un interès anual del 10% més un 2%
afegit per conceptes varis. Les accions del banc tindrien avantatges fiscals.

Tal cúmul d’avantatges fa que Venancio González —a qui hem vist una mica més
amunt— exclami al Congrés: (...) se entregan esas rentas [de aduanas] por completo a una
sociedad anónima, a unos mercaderes desconocidos, como lo serán dentro de poco los
interesados en esa operación, en una suma que importa tres veces el presupuesto de la
Península; y no se limita a una mera hipoteca sancionada en un contrato, sino que se
entrega la intervención, la recaudación, y estoy casi por decir la isla11.

I és que realment, i a més de les altres disposicions avantatjoses per al banc contingudes
en l’emprèstit, el fet d’intervenir en la renda de duanes de l’illa, li atorgava una posició
preeminent en l’administració colonial. Per a Martín Rodrigo, aquestes atribucions fins i tot
anirien en detriment de la mateixa governabilitat de l’illa per l’administració espanyola: Alguna
de les atribucions pròpies d’un Estat —com són la política aranzelària i la gestió de les
duanes— van quedar en mans del Banc, condicionant un dels principals elements de
qualsevol política colonial com és l’apropiació d’excedents de la colònia per mitjà de la
fiscalitat. Des d’aquell moment —i fins la pèrdua de sobirania espanyola sobre la Gran
Antilla— l’Hispano Colonial tindria un control absolut sobre la principal font d’ingressos de
l’administració colonial, impedint alhora la viabilitat de qualsevol pressupost a l’illa12.
                                                     
  10. Registre Mercantil de Barcelona, full núm. 2304: “Banco Hispano-Colonial”.
  11. DSC, leg. 1876-77, 15-12-1876, núm. 146, p.4085.
  12. RODRIGO: “Els condicionaments ...”, p.31.
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Un altre aspecte que preocupava a la minoria constitucional de les Corts, era el perill
d’estrangerització del banc i, de retruc, d’una part fonamental de l’administració de l’illa com
era el sistema duaner. En aquest sentit, el ministre interí d’Ultramar, Cristóbal Martín de
Herrera (després en serà el titular), ha de donar extenses explicacions al Congrés sobre les
garanties adoptades pel Govern per impedir aquesta possibilitat d’estrangerització del banc.
El ministre explica que l’article 8è de l’escriptura de fundació d’aquell estableix que el seu
capital no ha de perdre mai la seva nacionalitat espanyola. El 13è, a més, estableix que la
Junta Directiva creada en el moment de la seva fundació, tota ella d’espanyols, ha de ser la
mateixa, sense variacions, mentre duri l’emprèstit. També afirma que a la RO de 30-9-1876,
d’adjudicació de l’operació al grup d’Antonio López, es reconeix sols les persones que
nominalment havien intervingut en el primer avenç de 5-6-1876, essent el traspàs d’aquesta
concessió al BHC objecte d’un reial decret específic, el de 7-12-187613.

Fora de les Corts, el món de les corporacions econòmiques catalanes veu l’operació de
l’emprèstit sense especial bel·ligerància en un sentit o altre; tan sols hi ha una certa
preocupació pel fet que si finalment el Govern accedís a la petició dels naviliers d’establir el
cabotatge amb les Antilles, això xocaria amb els interessos del banc, que desitjaria evitar un
descens dels seus ingressos en concepte de renda de duanes14.

En un altre ordre de coses, la base 13a de l’escriptura de 12-10-1876, preveia que el
Govern informaria a les Corts de l’operació (no que en sol·licitaria l’autorització). Quan
aquesta ja està tancada, el ministre d’Ultramar, Adelardo López de Ayala, adreça un
missatge oficial a ambdues cambres tot informant dels resultats de l’operació i adjuntant la
documentació corresponent. Poc després, sol·licita de les Corts l’aprovació d’un projecte de
llei en el que es fixava la garantia eventual de la nació per a l’amortització i interessos de
l’emprèstit. Serà la llei de 13-1-1877.

En la Junta General d’accionistes de març de 1878, presidida per Manel Girona i en la
que el banc aprofita per fer un balanç de l’activitat de l’entitat des de la seva fundació,
s’informa els assistents de les successives ampliacions de l’emprèstit, fins assolir la xifra
màxima prevista15. Aquests increments, tal com es preveia al contracte, varen elevar també
el percentatge de retenció del banc en els ingressos per renda de duanes de Cuba, fins
arribar el 50%, màxim previst. D’altra banda, les RO de 21-6-1877 i de 27-7-1877 establien la
declaració d’efectes públics per a les accions i obligacions del banc.

En la primera subscripció d’accions del BHC, podem distingir tres grans procedències
dels capitals aplegats en aquesta important operació: Barcelona, Madrid i Cuba. Entre les
principals societats de Barcelona que hi intervenen, podem esmentar la naviliera A. López y
Cía. (antecessora de la CT), el BB i la SCGC i entre els particulars, Manel Girona, Evarist
Arnús, Josep Ferrer i Vidal, Joan Jover i Serra i Ramon Estruch i Ferrer. El BC, presidit per
Jaume Girona, és l’únic accionista madrileny, mentre que a Cuba ho és també A. López y
Cía, fet que atorga a aquesta societat i al seu propietari una més que destacada presència

                                                     
  13. DSC, leg. 1876-77, 18-12-1876, núm. 149, p.4170.
  14. Veure, per exemple, Fomento de la Producción Española, núm. 8, 2-9-1876, article “Las aduanas de Cuba hipotecadas”,
p.158-161.
  15. BHC: Memoria ... 23-3-1878, 1878.
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dins del nou banc16. Per fer front a la darrera part de l’emprèstit, el banc contreu un préstec
amb el duc de Santoña i un altre amb la Banque de Paris et des Pays Bas17.

El BHC tenia la seva seu a Barcelona, amb un comitè a Madrid, encarregat de les
gestions amb el Govern, i també una Junta Delegada a L’Havana, encarregada sobretot de
les recaptacions de les duanes de l’illa. Entre els consellers del banc d’aquest any i dels
següents, trobem bona part dels membres del grup català: el marquès de Comillas i el seu fill
Claudio, Manel Girona, Josep Ferrer i Vidal, Eusebi Güell, Ferran Puig, Joan Jover, Ramon
Estruch, Isidor Pons, Josep Carreras, junt amb altres importants homes de negocis de
l’època, com el marquès de Campo (durant un breu temps i tot i ser competidor en
l’adjudicació d’aquest servei), Manuel Calvo, Rafael Cabezas, Francisco Sepúlveda, el
marquès de Vinent, Josep Maria Serra, el marquès de Salamanca (José de Salamanca),
Antoni Borrell i Folch, Josep Canela i Raventós, Antoni Juncadella i Oliva, Manel Arnús i
Fortuny (nebot d’Evarist), Pedro de Sotolongo i altres. No cal dir que molts d’aquests
personatges coincideixen en els consells d’administració d’altres companyies del món dels
negocis, tals com la CFZPB, el Norte, la CT, CGTF, BB i altres.

Ja hem vist al capítol de política econòmica els següents episodis relacionats amb els
emprèstits de Cuba: l’operació de 1878 amb el BEH i la rescissió de l’emprèstit amb el BHC
amb una nova operació, el 1880. Aquí cal afegir que el més remarcable d’aquesta darrer
episodi, és que el propi BHC participa molt directament en la nova operació. Així doncs, a la
Junta extraordinària d’accionistes de 25-10-1880 s’aprova la rescissió del contracte, la
participació del propi banc en l’operació i, al mateix temps, procedir a una reestructuració
completa de l’entitat i a la reforma dels seus estatuts. A l’informe presentat als assistents a
aquesta junta, el consell d’administració fa la següent valoració de l’operació:

Grave y trascendental era la resolución que el Consejo había de adoptar. Si declinaba la honra que el
Gobierno dispensaba a la Sociedad, al aceptar su activa mediación en la operación de más cuantía que en
estos años se ha efectuado en España, corría el riesgo de que la combinación fracasara y quedara pendiente
la rescisión, que tan recomendada le estaba por la Junta general. El aceptarla, suponía un éxito feliz y,
además, traía consigo la prórroga de la existencia social por muchos años.

Meditó el Consejo tan arduo negocio con la detenida reflexión que merecía, y pesando en su ánimo las
consideraciones de la conveniencia social bajo todos sus aspectos, decidió intervenir la emisión. Apoyóse
para adoptar este acuerdo en que el nuevo Empréstito era indispensable para llevar a efecto la rescisión; que
autorizado por una Ley solemne, ampliamente discutida, revestía sólidas garantías, toda vez que a su
cumplimiento quedan afectas todas las rentas de la Isla de Cuba, y, especialmente, la de Aduanas, cuya
recaudación ingresa directamente en poder de la Sociedad, y que goza, además de la garantía subsidiaria de
la Nación18.

Així doncs, el 12-6-1880, representants del banc signen conjuntament amb el nou
ministre d’Ultramar, Cayetano Sánchez Bustillo (que no gaire després apareix com a
conseller de la CGTF) el contracte de rescissió de 1876 i, al mateix temps, el nou contracte
per a l’emissió de bitllets hipotecaris del Tresor de l’illa de Cuba.

A Barcelona participa de l’operació el propi BCH i a Madrid el BH i el BC. Aquesta nova
operació va significar un replanteig complet de l’activitat del banc. Si el contracte de 1876
havia comportat la necessitat de creació d’una entitat que en respongués i que quedés

                                                     
  16. Sobre els principals accionistes fundadors del BHC, veure RODRIGO: “Els condicionaments ...”, p.31; CABANA, Francesc:
La burgesia catalana. Una aproximació històrica, 1996, p.70.
  17. BANCO HISPANO-COLONIAL: Segundo ejercicio social. Memoria leída en la Junta General ordinaria de accionistas del 30
de Enero de 1879, presidida por el Excmo. Sr. D. Antonio López, Presidente del Consejo de Administración, 1879. Veure també
BHC: Tercer ejercicio social. Memoria leída en la Junta General ordinaria de accionistas del 3 de Enero de 1880, presidida por
el Excmo. Sr. D. Manuel Girona y Agrafel, Vice-presidente del Consejo de Administración, 1880.
  18. BHC: Memoria ... 25-10-1880, p.8-9.
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lligada a ell, el de 1880 independitza el banc i la seva actuació d’aquests compromisos, obrint
les portes a tota mena d’actuacions en molt diversos sectors. Així, a la Junta extraordinària
d’accionistes esmentada anteriorment, la directiva planteja reformar els estatuts con un
amplio criterio, que permita el desarrollo de la Sociedad, colocándola en aptitud de
emprender importantes operaciones y de ser poderosa palanca que impulse los elementos
de la riqueza pública en sus múltiples manifestaciones19.

D’aquesta manera, els nous estatuts preveuen uns objectius molt amplis, que queden
fixats a l’article segon del reglament. Es preveu la possibilitat d’iniciar tota mena d’activitats
financeres, agrícoles, industrials, comercials, immobiliàries, d’obres públiques, la subscripció
d’emprèstits amb el Govern o amb les administracions locals i l’arrendament del cobrament
d’impostos, tant directament per part del banc, com a través de col·laboracions amb altres
establiments i a qualsevol lloc de l’estat espanyol, d’Ultramar i de l’estranger20. La Junta
General aprova aquesta reorientació de l’activitat del banc, així com una ampliació de capital
per fer-hi front.

D’altra banda, el banc fixa el seu domicili social a Barcelona, amb la possibilitat d’establir
sucursals, comitès o delegacions on cregui convenient. Es preveu que els membres del
consell d’administració exerciran el càrrec mentre no dimiteixin i que no cal cobrir les vacants
obligatòriament, sempre i quan el nombre de consellers propietaris no baixi de 12 i el de
suplents de 6. Dos o tres vocals del consell d’administració més el director gerent formaran
una comissió executiva.

Sis dies després de la Junta extraordinària de 25-6-1880, concretament el 31-10-1880, el
banc celebra la seva Junta General ordinària d’accionistes. En ella es planteja que l’endemà,
l’1 d’octubre de 1880, el banc comença una nova etapa21.

Als anys següents, i molt especialment el 1881, en el context de la “febre d’or” l’activitat
del banc es diversifica, atorgant una molt especial atenció als sectors de banca, ferrocarrils i
negocis colonials. Així, el trobem present en la creació de la CT i de la CGTF, que
constitueixen altres puntals empresarials del grup català  i que veurem amb més deteniment
tot seguit. També del CGF, de Madrid, societat creada el 1881 i orientada cap la construcció
de ferrocarrils afluents de les línies principals i tramvies i carreteres que posessin en contacte
les zones que encara no disposaven de ferrocarril. Participà en societats com el CM, el BC,
el Norte i la Compañía de los Ferro-carriles de Asturias, Galicia y León (CFAGL), a la que
concedí un important préstec per a l’acabament de les obres. Va fer també noves operacions
amb l’Estat.

El gener de 1883 mor el marquès de Comillas, principal artífex del banc i de les societats
creades a partir d’ell, essent substituït pel seu fill Claudio en la direcció del banc i de les
altres companyies. A la Junta General extraordinària d’accionistes de 18-5-1885, es varen
reformar novament els estatuts i es va eixamplar el capital social22.

                                                     
  19. BCH: Memoria ... 25-10-1880, p.11.
  20. BANCO HISPANO-COLONIAL: Estatutos y Reglamento del ... Sociedad de crédito con domicilio en Barcelona, según
escritura pública ante el notario D. Luís Gonzaga Soler y Pla en 30 de Octubre de 1880, 1880.
  21. BANCO HISPANO-COLONIAL: Cuarto ejercicio social. Memoria leída en la Junta General ordinaria de accionistas del 31
de Octubre de 1880, presidida por el Excmo. Sr. D. Antonio López y López, Presidente del Consejo de Administración, 1880.
  22. Sobre aquesta etapa del banc, veure BANCO HISPANO-COLONIAL: Quinto ejercicio social. Memoria leída en la Junta
General ordinaria de accionistas, del 8 de Enero de 1882, presidida por el Excmo. Sr. D. Antonio López y López, Presidente del
Consejo de Administración, 1882; Séptimo ejercicio social. Memoria leída en la Junta General ordinaria de accionistas del 10 de
Marzo de 1884 presidida por el Excmo. Sr. D. Manuel Girona, vice-presidente del Consejo de Administración, 1884; Noveno
ejercicio social. Memoria leída en la Junta general ordinaria de accionistas del 8 de Febrero de 1886 presidida por el Excmo. Sr.
D. Manuel Girona, vice-presidente del Consejo de Administración, 1886. BANCO HISPANO-COLONIAL: Historial del ..., 1943.



4.El món dels negocis a Catalunya

341

4.1.2. La Compañía Trasatlántica.

En el capítol dedicat a la política econòmica del període, ja hem tingut ocasió de veure la
creació de la CT, en el context de la concessió de la línia de vapors regulars a les Antilles
subvencionats per l’Estat. En el procés d’obtenció de la línia subvencionada a les Antilles, cal
tenir present en primer lloc l’activitat marítima anterior d’Antonio López. Ja als anys cinquanta
opera a les Antilles, passant després a establir un servei de vapors-correu amb seu a Alacant
i trajectes entre Marsella, Cadis i ports intermitjos. El 1857 (Cabana proposa 186123) crea la
companyia A. López y Cía. El 1862 (1859 segons Cabana) obtingué la concessió de la línia
de vapors-correu entre la península i les Antilles. El 1863 aquesta línia tenia 8 vapors.

La guerra de Cuba, iniciada el 1869, va significar un increment notable del tràfic marítim,
pels enviaments de materials de guerra i per les anades i tornades de tropes. El 1876, per
exemple, López transporta amb urgència 25.000 soldats. Segons Cabana: La guerra de
Cuba va ser un gran negoci per a Antonio López 

24.

L’1-6-1881 A. López y Cía, junt amb Pedro de Sotolongo i Josep Carreras, constitueixen
a Barcelona la CT, a la que hem de veure com una continuació de la companyia precedent25.
Pel RD d’1-9-1881, es traspassa a la nova companyia la concessió de la línia de les Antilles.
Aquest reial decret matisa també que el gerent de la nova companyia ha de ser nomenat pel
Govern, a proposta d’aquella. En morir Antonio López, el gener de 1883, ocupava el càrrec el
seu gendre, Joaquín del Piélago. Altres directius de la companyia, a més del propi marquès
de Comillas, són Eusebi Güell, Manel Girona, Isidor Pons, Josep Carreras i Agustí Robert,
junt amb Pedro de Sotolongo, Carlos de Eizaguirre i Francisco Sepúlveda.

Als anys següents, hi ha una gran competència entre la companyia i la naviliera del
marquès de Campo, adjudicatària de la línia de vapors a Filipines i que havia optat també a
la línia de les Antilles. Tenint en compte que el marquès de Campo pretenia invertir fortament
a Filipines en el sector tabaquer, dificultava un tant els transports dels productes de la CGTF,
empresa molt propera a la CT. Per això, el juny de 1882, la CGTF acordà l’adquisició de 4
vapors de 4.000 i 4.500 tones.

La Banque de Paris et des Pays Bas , una de les societats copropietàries de la CGTF, era
francesa, i això provocava problemes d’abanderament. Per això, la CGTF va abanderar els
seus quatre vapors a nom de la Trasatlántica, donant-li una opció de compra per quan la
companyia volgués vendre’ls. La nova línia presentà uns vaixells millors que els del marquès
de Campo, iniciant-se aleshores una dura guerra comercial entre ambdues empreses.
Aquest servei de navegació propi de la CGTF, va ser deficitari per a la companyia durant
l’exercici de 1883, però, no obstant, li assegurava la independència en les seves operacions
comercials. La companyia de Filipines va decidir finalment cedir a la CT la gestió dels seus
quatre vaixells, mitjançant un contracte en què la primera mantenia la seva propietat i
cobrava 582.630 pessetes (3.501,68 euros)/any en concepte d’amortització, més un 7%
d’aquesta quantitat d’interès anyal. La CT podia disposar com volgués d’aquests vaixells
donant, però, prioritat a les necessitats de la CGTF.

Poc després, però, el marquès de Campo es va retirar de la línia de Filipines i també de
la de les Antilles. Va traspassar a la CT la seva concessió i li va vendre 11 dels seus vapors.
Ja fora del període analitzat, la CT, que ja tenia les dues línies ultramarines assegurades, va
                                                     
  23. Agafo les dates de GIRALT: La Compañía ... i RODRIGO: “Iniciativa empresarial ...” Veure també CABANA: La burgesia ...
  24. CABANA: La burgesia ..., p.69.
  25. Veure CT: Consulta ...
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demanar al Govern l’exclusiva dels serveis intercontinentals per 20 anys, amb un increment
de les subvencions. Aquesta petició, feta al Govern essent ministre d’Ultramar Germán
Gamazo, i presentada a les Corts quan ja ocupava la cartera Víctor Balaguer, suscità a
ambdues cambres una forta polèmica26, aprovant-se, no obstant, el juny de 1887.

4.1.3. La Compañía General de Tabacos de Filipinas.

Igual que en el cas de les empreses precedents, en els orígens de la CGTF hi ha una
legislació econòmica que afecta les possessions d’Ultramar. En aquest cas es tracta del
desestanc del tabac de Filipines, que també hem tingut ocasió de veure al capítol de política
econòmica.

En aquest context, el 26 de novembre de 1881 es crea a Barcelona la CGTF. Els
fundadors de la nova societat són el BHC, de Barcelona, la Sociedad General de Crédito
Mobiliario Español , de Madrid, la Banque de París et des Pays Bas, de París, més Antonio
López. A tots aquests fundadors els hem anat veient a les planes precedents. Del soci parisí,
a més del préstec fet al BCH per afrontar el darrer tram del seu emprèstit de Cuba, podem
afegir que havia participat en diverses operacions financeres a l’estat espanyol i que havia
contribuït a la creació del BHE.

La companyia va fixar el seu domicili social a Barcelona, creant comitès delegats a
Madrid i a París i, després, a Filipines. El consell d’administració constava de 24 membres:
11 a Barcelona, 7 a Madrid i 6 a Madrid, mentre que la Junta Delegada a Filipines comptava
amb 4 vocals, que podien incrementar-se fins 6. Els estatuts de la companyia preveien la
reelecció dels seus consellers, un cop exhaurits els seus mandats reglamentaris27. Preveien
també la figura del director, de la comissió executiva de la companyia (integrada pel director i
dos o tres vocals) i de l’administrador general a Filipines. La companyia defineix uns
objectius d’actuació molt amplis, molt similars als del BHC i amb especial èmfasi en totes i
cadascuna de les operacions relacionades amb el tabac de Filipines.

A la Junta General ordinària de 15-1-1883 s’informa dels treballs inicials fets durant el
primer exercici social: adquisició de terrenys i de fàbriques de l’Estat, construcció d’una de
nova, importació d’operaris tabaquers de Cuba, acopis de tabac i creació d’una flota pròpia
(aspecte aquest que ja hem vist amb ocasió de la CT). La companyia adquireix diverses
hisendes a Cagayan i La Isabela, amb 9.230 hectàrees en total. L’1-1-1883 el Govern cessa
en el seu monopoli en l’elaboració del tabac i traspassa les seves fàbriques a Filipines,
arrendant-ne tres la companyia, junt amb una quarta a un particular, alhora que en construeix
una de nova a Manila. El 3-1-1883 comença el treball a totes elles, amb 10.000 operaris,
segons dades del consell d’administració28.

Entre els seus directius, retrobem alguns dels noms que ja hem anat veient en les altres
empreses del grup: el marquès de Comillas, Manel i Jaume Girona, Josep Ferrer i Vidal,
Eusebi Güell, Isidor Pons, Josep Carreras, junt amb Pedro de Sotolongo, Arístides de
Artiñano, Francisco Sepúlveda, representants dels inversors francesos i alguns polítics
espanyols relacionats amb Ultramar (aspecte que veurem més detingudament una mica més
                                                     
  26. Veure La Trasatlántica tal cual es. Recopilación de varios artículos y datos publicados por la prensa sobre la Trasatlántica y
las nuevas subvenciones, 1887.
  27. COMPAÑÍA GENERAL DE TABACOS DE FILIPINAS: Estatutos y reglamento de la ... Sociedad anónima, domiciliada en
Barcelona según Escritura pública ante el Notario D. Luís G. Soler y Pla, en 26 de Noviembre de 1881, 1881.
  28. CGTF: Primer ejercicio social ..., 1883. Veure també GIRALT: La Compañía ... IZARD; Migel: “Dependencia y colonialismo:
La Compañía general de Tabacos de Filipinas”, 1974.
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endavant). A més d’aquests directius, cal tenir presents alguns dels accionistes fundadors,
per les fortes inversions realitzades en la compra d’accions. Són Evarist Arnús, els germans
Vidal-Quadras, Ramon Estruch, Robert Robert, entre d’altres.

Als anys següents, la companyia va obrir agències comercials a Europa, especialment a
Gran Bretanya, Països Baixos i Alemanya, on el tabac no estava estancat. Va començar a
introduir-se també a Àsia i Oceania. D’altra banda, va intervenir en projectes com ara la
instal·lació d’electricitat a Manila, dels tramvies que unien aquesta ciutat amb l’extraradi i en
operacions immobiliàries del seu eixample urbanístic. Més endavant s’interessaria també per
la navegació fluvial i interinsular, la instal·lació de dipòsits comercials, el refinament de sucre i
la distribució d’esperit de vi. L’activitat complementària de més envergadura, però, va ser
l’establiment d’una línia de vapors regulars amb la península, ja vista anteriorment29.

4.2. Les companyies ferroviàries amb traçat per Catalunya.

Les companyies ferroviàries constitueixen l’altre gran bloc d’interessos empresarials que
trobem com a demandants de mesures concretes a Govern i Corts. En aquest apartat
veurem quines eren les companyies existents a Catalunya en aquests primers anys de la
Restauració, tant les que ja tenien trams en explotació com les que els tenien encara en
projecte.

4.2.1. El context ferroviari.

Des de l’establiment del primer ferrocarril, el Barcelona-Mataró de 1848, fins els inicis del
període estudiat, el 1876, la construcció ferroviària havia anat creixent de manera
continuada, amb un període àlgid des de finals dels anys cinquanta fins 1866 i un cert
alentiment a partir d’aquesta data. Segons càlculs d’Aníbal Casares, els quilòmetres en
explotació el 1856 serien 527, passant a 5.152 el 1866 i a 6.300 el 187630.

Al capítol de política econòmica, ja hem pogut veure la legislació referent a aquest tema,
així com el paper de les Corts i dels ministeris en les tramitacions necessàries a la concessió
i explotació de ferrocarrils, pel que no cal insistir-hi.

Durant el període analitzat, són nombrosos els promotors que opten a la construcció de
noves línies, especialment en el context de la febre d’or. En alguns casos, es tracta de la
continuació de línies generals, encara a mig construir, mentre que en d’altres es tracta de
línies secundàries, afluents de les primeres; de vegades són projectes que no arriben a
reeixir fins anys més tard, mentre que en algunes ocasions no arriben a quallar mai. En
qualsevol cas, en totes aquestes iniciatives de construccions ferroviàries, hi hem de veure la
confluència de diversos factors. Per als promotors, sovint el negoci no estava tant en
l’explotació regular d’una nova línia, com en les operacions possibles a partir d’ella:
traspassos de concessions, moviments especulatius en borsa, negocis de construcció i
subministrament de materials. Però hi ha un altre factor no menys important a tenir en
compte: la mitificació del ferrocarril com a sistema de transport terrestre imprescindible per al
progrés. En aquest sentit, és relativament freqüent trobar entre la documentació de l’època
                                                     
  29. Veure COMPAÑÍA GENERAL DE TABACOS DE FILIPINAS: Tercer ejercicio social. Memoria leída en la Junta General
Ordinaria de Accionistas de 31 de Diciembre de 1885 presidida por el Excmo. Sr. D. Claudio López y Bru, Presidente del
Consejo de Administración, 1885.
  30. CASARES ALONSO, Aníbal: Estudio histórico-económico de las construcciones ferroviarias españolas en el siglo XIX,
1973, annex 2.
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veritables apologies del ferrocarril com a element de civilització i de modernitat, com la que fa
el promotor del ferrocarril directe Madrid-Barcelona en presentar el seu projecte: el grado de
cultura de un pueblo y el adelanto de su industria y de su agricultura están en relación directa
con el número de kilómetros de vía férrea que posee 

31. Aquest sentiment —com tindrem
ocasió d’anar veient a les planes següents— és més viu encara en aquelles poblacions que
havien quedat fora de les línies ferroviàries principals i maldaven per aconseguir una
connexió amb elles.

Són diverses les companyies que participen en el procés de construccions ferroviàries
descrit fins aquí. Amb el pas del temps, però, hi ha una successió de fusions i d’absorcions
que fa que les línies existents es vagin concentrant en companyies més grans. Podem veure
de moment algunes d’aquestes companyies, deixant per ara de banda les catalanes.

La Norte —ja vista anteriorment per la seva relació amb el grup català— apareix com una
de les companyies més potents del període. Constituïda als anys cinquanta i vinculada al
Crédito Mobiliario Español, les seves línies cobrien la franja nord peninsular. No tenia, però,
línia directa entre Madrid i Saragossa. Respecte les línies catalanes, el 1878 incorpora la
línia de Saragossa a Pamplona i Barcelona, el 1884 la Lleida-Reus-Tarragona, el 1886 la
Granollers-Sant Joan de les Abadesses i el 1891 l’Almansa-València-Tarragona.

La Compañía de los Ferrocarriles de Madrid-Zaragoza-Alicante (MZA) és l’altra gran
companyia de l’època. Constituïda també als anys cinquanta i vinculada inicialment a la
Sociedad Española Mercantil e Industrial (aquesta societat es dissol el 1868), les seves línies
s’extenien pel sud peninsular i incloïa el tram Madrid-Saragossa. El 1889 incorpora la Red
Catalana, que incloïa diverses línies catalanes (ho veurem tot seguit).

Entre la resta de companyies espanyoles, es pot esmentar la CFA. Cobria els trajectes
entre totes les ciutats andaluses més importants, sense enllaços de la seva propietat amb
València ni amb Madrid. Més tard és absorbida pel Norte.

Teresa Carnero, en el seu treball sobre la presència de capital estranger al dinou
espanyol, posa l’accent en l’interès de les inversions estrangeres en la construcció
ferroviària, especialment als anys cinquanta i seixanta. Segons Carnero, aquesta presència
de capital estranger en la construcció de la xarxa principal, hauria imposat un model de traçat
radial, amb línies confluents a Madrid. El seu interès hauria estat en col·locar en el mercat
madrileny articles de consum procedents de centres productors francesos. Carnero
contraposa aquest traçat a l’impulsat per les companyies ferroviàries catalanes, que
resegueix el litoral i que respon a un tràfic comercial ja existent i que era possible estimular32.

A principis de 1876, les línies ferroviàries catalanes no es troben encara construïdes en la
seva totalitat, ni les generals ni menys encara les secundàries. Durant els deu anys aquí
analitzats, es completa una part d’aquestes construccions pendents, però hi ha algunes línies
que no es completen fins finals de segle o, fins i tot, principis del següent. Podem donar una
breu ullada de conjunt de la situació de les línies catalanes, deixant per als apartats següents
una visió més detallada de cadascuna, així com de les companyies concessionàries33.

                                                     
  31. FERROCARRIL DIRECTO DE MADRID Y BARCELONA: Datos en apoyo de la proposición de ley presentada al Congreso
para la construcción de un ferro-carril, que partiendo de Madrid, pase por Molina, Calamocha, Montalbán y Caspe, y termine
empalmando con el de Valls a Villanueva y Barcelona, 1880, p.3.
  32. COSTA: Financiación ..., p.162.
  33. Per a una cronologia detallada de les construccions ferroviàries espanyoles, veure CASARES: Estudio histórico-económico
....; MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS: Situación de los ferrocarriles en 1º de Enero
de 1884, 1884.
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-Línies de Barcelona a França. Tant la de Mataró com la de Granollers, amb enllaç a
Maçanet, es trobaven construïdes fins Girona. La posada en funcionament del tram Girona-
Figueres es farà el desembre de 1877 i la seva continuació fins la frontera francesa el gener
següent.

-Línia de Barcelona a Sant Joan de les Abadesses. Es trobava construït el tram
Granollers-Vic. Entre agost de 1879 i octubre de 1880 es posen en explotació, en
successives etapes, els trams fins Sant Joan. El març de 1886 s’inaugura la continuació fins
Barcelona (Llerona-Sant Martí de Provençals).

-Línia de Mollet a Caldes de Montbui. No entra en servei fins juliol de 1880.

-Línia de Barcelona a Saragossa, per Sabadell, Terrassa i Manresa. Es trobava construïda
i en explotació en la seva totalitat.

-Línia de Barcelona a Tarragona, per Martorell. Es trobava també en explotació en la seva
totalitat.

-Línia de Barcelona a Sarrià. En servei en la seva totalitat.

-Línia de Lleida a Reus i Tarragona. Es trobaven construïts i en servei els trams entre
Tarragona, Reus i Borges. Entre setembre de 1878 i maig de 1879 entren en servei els trams
restants fins Lleida.

-Línia de Tarragona a València. Es trobava en servei en la seva totalitat (el pont sobre
l’Ebre havia estat el darrer tram per unir tota la línia).

-Línia de Valls a Vilanova i Barcelona i continuació del ferrocarril directe fins Saragossa i
Madrid. El desembre de 1881 s’inaugura el tram Barcelona-Vilanova. Als anys següents,
entren en servei els trams fins Valls i enllaços amb la línia de Barcelona a Tarragona, a Sant
Vicenç de Calders, i amb la de Tarragona a Reus i Lleida, a Picamoixons. El juliol de 1884
entra en servei també el tram Roda-Reus (del projecte de ferrocarril directe). Ja fora del
període estudiat, es construeixen els trams El Prat-La Bordeta, a l’extrem nord de la línia, i
Reus-Marçà, a l’extrem sud.

-Línia de Manresa a Guardiola de Berguedà. El setembre de 1885 entra en servei el primer
tram, Manresa-Puig-reig, però la línia no estarà definitivament finalitzada fins principis del
segle XX (a tenir en compte, però, que a l’alt Berguedà hi havia també diverses instal·lacions
ferroviàries orientades al transport de minerals).

Pere Pascual i Doménech, en el seu treball sobre ferrocarrils i industrialització a
Catalunya34, ens ofereix una visió de conjunt sobre les construccions ferroviàries catalanes.
Pascual creu que a mitjan segle XIX, els sectors més dinàmics de la burgesia catalana
s’interessen pel ferrocarril per diversos motius. En primer lloc, hi hauria la reducció dels
costos del comerç entre Catalunya i la resta de l’estat, amb el consegüent increment de la
comercialització de l’agricultura espanyola, de la demanda de productes industrials per part
d’aquesta i de l’abaratiment dels productes agraris i primeres matèries procedents de les
zones agràries. En segon lloc, apareix la idea de connectar Barcelona i el seu port amb altres
poblacions catalanes per tal d’extendre-hi l’impuls industrialitzador i de rebre tot de productes
alimentaris i materials de construcció, junt amb les mercaderies exportables. I, en tercer lloc,
la voluntat de posar en explotació els recursos del subsòl català, especialment el carbó, per
tal d’obtenir una font de combustible pròpia, que permetés substituir les importacions

                                                     
  34. PASCUAL I DOMÉNECH, Pere: “Ferrocarrils i industrialització a Catalunya”, 1985, p.48-49, 63.
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angleses. Pascual inclou dins d’aquesta voluntat de desenvolupament econòmic, la creació
del Canal d’Urgell, que pretenia aconseguir una zona d’agricultura i ramaderia intensiva, que
es pogués comunicar per ferrocarril amb Barcelona (els promotors, Hermanos Girona, Clavé
y Cía, són els mateixos que els del ferrocarril Barcelona-Saragossa), i també la creació de
l’Eixample de Barcelona. Una altra idea que convé retenir, és que la construcció d’aquesta
xarxa ferroviària es va fer sobretot a partir de capitals catalans.

Un altre aspecte a destacar, és el de les companyies ferroviàries amb traçat per
Catalunya i les seves demandes: la diversitat de línies, de companyies, de projectes, de
trams en construcció, requereix molt sovint recórrer als centres de decisió i de gestió de
l’Estat amb demandes molt concretes, com la concessió d’una nova línia, una pròrroga
d’obres, modificacions de traçat i enllaços, complicades, a més, quan entren en joc els
interessos contraposats d’altres companyies. A les planes següents veurem quina és la
situació de cada companyia i quines són les seves principals demandes durant aquests anys,
deixant per als capítols següents la seva concreció en forma de treballs parlamentaris.

4.2.2. De la Compañía de los Caminos de Hierro de Barcelona a Francia por Figueras i
la Compañía de los Ferrocarriles de Tarragona a Martorell y Barcelona a la
Compañía de los Ferrocarriles de Tarragona a Barcelona y Francia.

Dins del panorama de les companyies ferroviàries amb traçat per Catalunya, la TBF
apareix com a una de les més significatives, tant pel nombre total de quilòmetres, com per
les línies que té en servei i les poblacions que uneix. Aquesta companyia es crea el 1875,
com a resultat de la fusió de la Compañía de los Caminos de Hierro de Barcelona a Francia
por Figueras (CCHBFF) i la Compañía de los Ferrocarriles de Tarragona a Martorell y
Barcelona (CFTMB). Anem a veure primer aquestes dues companyies per separat, per
passar després a la TBF.

Els inicis de la CCHBFF es troben en la línia Barcelona-Mataró, atorgada el 1843 a J.M.
Roca i inaugurada el 1848. El 1857 s’allarga fins Arenys de Mar, el 1859 fins Tordera i el
1861 arriba a l’enllaç de Maçanet (Santa Coloma). El 1845 es crea la societat Camino de
Hierro de Barcelona a Mataró, explotadora de la línia. D’altra banda, Girona Hnos., Clavé y
Cía. obté el 1851 la concessió de la línia Barcelona-Granollers, que s’inaugura el 1854. Com
assenyala Pere Pascual35, la idea inicial d’aquesta companyia era la perllongació fins Sant
Joan de les Abadesses. El 1859 es crea la societat Camino de Hierro del Norte. El 1860
arriba a l’enllaç amb l’anterior a Maçanet. El 1861 es fusionen ambdues companyies,
originant Caminos de Hierro de Barcelona a Gerona. El 1862 la línia arriba fins Girona. Més
endavant la companyia esdevé CCHBFF, indicant ja la seva voluntat de continuar la línia fins
la frontera francesa. Quan finalment la TBF arribi a la frontera, el 1878, les seves línies
totalitzaran 214 quilòmetres.

Pel que fa a la CFTMB, els seus inicis es troben en la línia Barcelona-Molis de Rei,
atorgada el 1851 a Miguel Bergué. Segons Pere Pascual, la seva primera intenció era
continuar fins Lleida i, des d’allí, enllaçar amb les línies generals36. El 1859 arriba a Martorell i
el 1865 a Tarragona, per Vilafranca del Penedès, després d’una llarga polèmica sobre el
traçat més convenient per unir Barcelona i Tarragona i totalitzant 103 quilòmetres. El 1852 es

                                                     
  35. PASCUAL DOMÉNECH, Pere: Los caminos de la era industrial. La construcción y financiación de la Red Ferroviaria
Catalana (1843-1898), 1999, p.68.
  36. PASCUAL: Los caminos ..., p.77.
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crea la societat Camino de Hierro del Centro i el 1861 la CFTMB. El 13-11-1875 celebra la
seva darrera Junta General d’accionistes, amb caràcter extraordinari, aprovant la fusió amb
la CCHBFF37. En el moment de produir-se aquesta, arrossegava des de feia temps un
contenciós sobre l’emplaçament de la seva estació de Barcelona, a la plaça Catalunya:
mentre que la companyia el considerava definitiu, l’Ajuntament i els propietaris immobiliaris el
consideraven provisional i demanaven un nou emplaçament, en considerar que impedia la
definitiva urbanització de la zona38.

El 1875 s’inicia un procés de fusió entre ambdues companyies que s’allarga uns quants
anys, tot i que, a la pràctica, la nova TBF funciona ja com una única empresa. A la Junta
General d’accionistes de 12-2-1881, es dóna per definitivament tancat el procés de fusió39.

Un dels objectius prioritaris que es planteja la nova companyia, és la construcció del tram
Girona-Figueres-França. El 1874, la CCHBFF havia transferit la concessió d’aquest tram al
Crédit Mobilier francés, segons condicions pactades ja des de dos anys abans; cal afegir
també que fins el febrer de 1875, el Govern espanyol no va sancionar aquest canvi. La
societat francesa, va emprendre importants treballs, però dissensions internes i el canvi del
seu Consell d’Administració, varen paralitzar les obres, acordant-se finalment la venda de la
concessió. En aquest punt, la CCHBFF decideix fusionar-se amb la CFTMB, comprar la
concessió i enllestir la línia. Segons valoració del consell d’administració de la CFTMB: Una
sola compañía no hubiera podido levantar el capital necesario, y las dos unidas lo levantarán
siempre y con mejores condiciones 

40.

S’adquireix al Crédit Mobilier la concessió per 9,500.000 francs41, amb contracte signat a
París el 15-10-1875 i a Barcelona el 18-10-1875. Els pagaments són d’1,000.000 de francs al
comptat, 3,500.000 el 15-10-1875 i 2,500.000 el 15-5-1876. Evarist Arnús i el BB negocien
acords financers amb la nova companyia per finançar les obres. Com ja hem vist, el tram
Girona-Figueres s’inaugura el desembre de 1877 i d’aquesta població fins la frontera, el
gener següent. En aquests moments, les línies en explotació per part de la companyia
totalitzaven 317 quilòmetres.

D’altra banda, el Govern havia de subvencionar parcialment els nous trams amb
obligacions de l’Estat, però la companyia obre negociacions per obtenir altres
compensacions, basant-se en la llei de 5-7-1876 d’avenç reintegrable atorgat a algunes
companyies ferroviàries per reparar els desperfectes de la darrera guerra carlina. Aquest és
un tema que va apareixent als anys següents, junt amb altres demandes de la companyia,
com el cobrament dels diners anticipats per construir la duana de Port Bou (1,625.000
pessetes; 9.766,45 euros) i la no aprovació per part de les Corts d’un recàrrec d’un 5% als
dividends de les accions42.

                                                     
  37. COMPAÑÍA DE LOS FERROCARRILES DE TARRAGONA A MARTORELL Y BARCELONA: Memoria para la Junta
General Extraordinaria de Accionistas de la ... celebradera el día 13 de Noviembre de 1875, 1875.
  38. Veure FERRO-CARRILES DE TARRAGONA A BARCELONA Y FRANCIA: Consulta en derecho hecha por la gerencia de
la Compañía sobre las reclamaciones que se le dirigen con motivo de su estación en Barcelona, y dictámen emitido por los
letrados consultados en vista de todos los antecedentes del asunto, 1871.
  39. COMPAÑÍA DE LOS FERROCARRILES DE TARRAGONA A BARCELONA Y FRANCIA:  Memoria de la Junta General de
Accionistas de la ... celebradera el día 12 de Febrero de 1881, 1881.
  40. CFTMB: Memoria ... 13-11-1875, p.6. Veure també COMPAÑÍA ANÓNIMA TITULADA DE LOS FERROCARRILES DE
TARRAGONA A BARCELONA Y FRANCIA: Estatutos, 1875.
  41. Com ja hem vist al capítol de política econòmica, mentre que els 9,500.000 francs francesos equivaldrien a 1,448.265,66
euros en termes absoluts, agafant com a base la pesseta i la seva equivalència amb el franc a l’època, estaríem parlant de
57.096,15 euros.
  42. COMPAÑÍA DE LOS FERROCARRILES DE TARRAGONA A BARCELONA Y FRANCIA: Memoria de la Junta General de
Accionistas de la ... celebradera el día 9 de Abril de 1877, 1877;  Memoria de la Junta General de Accionistas de la ...
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Els estatuts de la nova companyia duen data de 18-10-1875. S’adopten els de la
companyia de Tarragona perquè ja estaven d’acord amb la nova legislació, mentre que els
de la companyia de Girona encara no. Es crea un consell d’administració, amb membres dels
de les dues societats fusionades43. Alguns directius a destacar són Frederic Marcet, Camil
Fabra, Robert Robert, Marià Parellada, Claudi Planàs i Vicent Munner.

La companyia hereta de la seva antecessora de Tarragona el contenciós sobre l’estació a
Barcelona, que continuarà als anys següents. Aviat, però, apareix un altre contenciós en el
que la companyia ha de centrar els seus esforços: el de l’enllaç de les línies de Tarragona i
França a Barcelona. En el moment de la fusió, la TBF es troba amb què la línia de Tarragona
tenia una estació (provisional, segons uns, definitiva, segons la companyia) a la plaça
Catalunya, mentre que la de França, la tenia a la Barceloneta (primera estació de França),
però l’enllaç entre ambdues línies, tant de passatgers com de mercaderies, s’havia de fer
amb carruatges. La companyia volia un enllaç pel carrer Aragó i altres vies de l’Eixample,
mentre que l’Ajuntament de Barcelona i els propietaris immobiliaris de la zona afectada s’hi
oposaven. Gumà, de la línia de Vilanova, proposava un enllaç de totes les línies confluents a
Barcelona al Port, amb un viaducte, però a això s’hi oposava la Junta d’Obres del Port de
Barcelona (JOPB). Després d’anys d’intenses negociacions, s’aprova la construcció de
l’enllaç pel carrer Aragó i avinguda Diagonal, en rasa i amb túnel al passeig de Gràcia. A la
Junta General d’accionistes de 26-4-1882 es parla del bon ritme dels treballs de construcció
de l’enllaç, mentre que a la de 26-4-1883 es parla ja del bon funcionament d’aquest44.

En la trajectòria de la TBF hi ha també acords i desacords amb altres companyies
ferroviàries. Així, per exemple, la companyia arriba a un acord amb el FMSJA per què el
tràfic procedent de la línia de Sant Joan de les Abadesses pogués arribar a Barcelona per les
línies i en trens de la TBF. A partir de 1880, el FMSJA fa aquest trajecte en trens propis. No
obstant, el 1882 la companyia de Sant Joan (i la SCGC que n’era una de les principals
impulsores) inicia el projecte de construcció del tram Sant Martí de Provençals-Llerona, amb
la idea d’obtenir una línia directa pròpia fins Barcelona, i amb l’oposició de la TBF a una línia
que considerava paral·lela a la seva i directament competidora en el tram del Vallès.
Igualment, el 1882 s’arriba un acord amb la SFAVT per canalitzar el tràfic de les línies del
litoral i també entre França i Algèria (amb una línia de vapors regulars València-Alger, a
càrrec del marquès de Campo)45.

Al costat sud de les seves línies, la companyia necessitava construir una segona via per
absorbir el tràfic Barcelona-Tarragona (recordem que la seva és la que passa per Martorell i
Vilafranca). En lloc de fer això, el 2-3-1886 se signa un acord amb la CFDMZB, que
explotava la línia de Vilanova. La TBF cedeix als directes el tràfic del tram Reus-Valls, mentre
que aquests cedeixen a la TBF la seva línia de Vilanova per què hi passin ferrocarrils seus, a
canvi d’un peatge. S’acorda també uniformitzar les taxes. Els directes enllaçaran els seus
ferrocarrils amb la TBF a Sant Vicenç de Calders i La Bordeta, circulant els seus trens fins
Barcelona per aquest traçat. Es mantindrà, no obstant, el tram fins Can Tunis, de cara a un
                                                                                                                                                                      
celebradera el día 9 de Abril de 1878, 1878; Memoria de la Junta General de Accionistas de la ... celebradera el día 15 de Abril
de 1879, 1879; Memoria de la Junta General de Accionistas de la ... celebradera el día 19 de Abril de 1880, 1880.
  43. COMPAÑÍA DE LOS FERROCARRILES DE TARRAGONA A BARCELONA Y FRANCIA: Memoria para la Junta General
ordinaria de Accionistas de la ... celebradera el día 3 de Mayo de 1876, 1876.
  44. COMPAÑÍA DE LOS FERROCARRILES DE TARRAGONA A BARCELONA Y FRANCIA: Memoria de la Junta General de
Accionistas de la ... celebradera el día 26 de Abril de 1882, 1882; Memoria de la Junta General de Accionistas de la ...
celebradera el día 26 de Abril de 1883, 1883.
  45. TBF: Memoria ... 26-4-1883 ; Memoria de la Junta General de Accionistas de la ... celebradera el día 27 de Abril de 1884,
1884. Veure també La Mañana, 29-7-1877.
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possible enllaç amb el Port. El pacte entre ambdues companyies s’allargarà als nous trams
en construcció dels ferrocarrils directes quan aquests entrin en funcionament. Es preveu una
fusió definitiva als deu anys46. Vicens Vives i Montserrat Llorens parlen de la competència
entre la TBF i la MZA pel tràfic entre Barcelona i Madrid, amb el projecte de ferrocarrils
directes, del que se’n fa càrrec la primera a partir de l’acord de 1886; la TBF ha de fer fortes
inversions en la construcció del tram Reus-Casp que la duen a una situació insostenible47.
Per això, el 1889 s’ha de fusionar amb la MZA, adoptant el nom de Red Catalana.

Altres projectes de la companyia, de 1884-85, són el de construcció d’una línia Balaguer-
Igualada, enllaçant a la línia general entre Sant Sadurní i Gelida i aprofitant una de les
concessions existents, i la construcció d’un ramal Campderà-Banyoles. Això durà la
companyia a noves rivalitats, aquest cop amb els promotors del ferrocarril El Puntarró
(Martorell)-Barcelona (Francisco Fernández de la Vega i Manuel Ferran i Esteve) i amb els
concessionaris del ferrocarril econòmic Olot-Girona (Pere Bové i Agustí Pujol) 48.

Com podem veure, doncs, són nombrosos els temes en els que la companyia es troba
amb contenciosos de tota mena i en els que ha de recórrer als centres de decisió política:
emplaçament de l’estació de la línia de Tarragona a Barcelona, enllaç de les línies a
Barcelona, subvenció per a la construcció del tram Girona-Port Bou, cobrament per la
construcció de la duana d’aquest darrer lloc, no aprovació del projecte de recàrrec del 5% als
dividends de les accions i un llarg llistat de rivalitats amb altres companyies per la construcció
de nous trams, bé de la pròpia TBF, bé de les altres.

4.2.3. Del Ferrocarril de Valls y Villanueva a Barcelona a la Compañía de los
Ferrocarriles Directos de Madrid y Zaragoza a Barcelona.

Vilanova i la Geltrú era una de les poblacions catalanes que havien quedat fora de les
línies ferroviàries generals, tot i els seus esforços per aconseguir una connexió. El principal
problema per establir una línia entre Barcelona i Vilanova, havia estat l’accidentada orografia
de les Costes del Garraf, sols salvable amb importants obres que encarien el traçat. Junt
amb això, la continuació de la línia Barcelona-Martorell cap Tarragona per l’interior, o sigui,
per Vilafranca del Penedès, allunyava un tant la idea del ferrocarril per la costa, en tractar-se
d’una línia paral·lela.

Abans que el desembre de 1881 la companyia Ferrocarril de Valls y Villanueva a
Barcelona (FVVB), amb Francesc Gumà i Ferran al capdavant, inaugurés el tram Barcelona-
Vilanova, havien existit nombrosos projectes de connexió ferroviària entre ambdues
poblacions, ja des dels anys cinquanta49. En aquests projectes, hi trobem des del ferrocarril
de línia general, al ferrocarril econòmic i al tramvia interurbà aprofitant la carretera ja existent.
Com ja hem tingut ocasió de veure en l’estudi de la CFTMB, a principis dels seixanta hi
hagué una forta polèmica entorn al traçat més convenient: si per l’interior, tot aprofitant el

                                                     
  46. COMPAÑÍA DE LOS FERROCARRILES DE TARRAGONA A BARCELONA Y FRANCIA: Memoria para la Junta General
de Accionistas de la ... celebradera el día 4 de Abril de 1886, 1886.
  47. VICENS; LLORENS: Industrials ..., p.86.
  48. COMPAÑÍA DE LOS FERROCARRILES DE TARRAGONA A BARCELONA Y FRANCIA:  Memoria de la Junta General de
Accionistas de la ... celebradera el día 26 de Abril de 1885, 1885. Veure també El Consultor Financiero, núm. 205, 4-11-1885.
  49. Per a una cronologia dels projectes precedents, veure FERRO-CARRIL DE VALLS A VILLANUEVA Y BARCELONA:
(Concesión por Ley de 12 de Enero de 1877): Memoria Descriptiva, Facultativa y Económica, 1878; VIRELLA BLOADA, Albert:
Quan els camins de terra s’obriren a Vilanova i la Geltrú, s/a.; PASCUAL I DOMÉNECH, Pere: “La represa de les construccions
ferroviàries a Catalunya després de la crisi del 1866. La construcció de la línia de Barcelona a Vilanova i Valls”, 1981;
CADAFALCH, Cristina: “El capital indià en la construcció de la xarxa dels ferrocarrils catalans”, 1994.
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tram ja construït Barcelona-Martorell, o per la costa, estalviant alguns quilòmetres, però
enfrontant-se als accidents orogràfics del Garraf50. Hi ha, doncs, els projectes de Núñez de
Prado i Boguerin, de Magí Grau, de Cristòfor Raventós, de Vigo, Tarafa y Font i del propi
Gumà51.

Pel que respecta a Valls, que era l’inici de la línia, havia quedat igualment fora de la xarxa
general. En el moment en què estava projectada la línia Tarragona-Barcelona per Vilafranca i
Martorell, es va plantejar fer una línia Martorell-Vilafranca-Valls-Reus, sense èxit. Amb el
projecte de ferrocarril Reus-Lleida, es va creure que la línia passaria per Valls, però no va ser
així. Un altre projecte, va ser construir un tramvia Valls-Tarragona. I encara un altre, construir
un ramal d’unió entre Valls i la línia Reus-Lleida, a Alcover.

Per la seva banda, el projecte de ferrocarril directe Barcelona-Madrid, que adoptarà la
companyia de Vilanova com a continuació de la seva línia, comptava també amb alguns
precedents. Així, el 1864 la societat Ángel de Ordoñez, Soley y Compañía demana, sense
èxit, la concessió d’una línia entre Madrid, províncies de Conca i Terol, mines d’Utrillas, Reus
i Barcelona. El 1876 reprèn el projecte el banquer parisenc Enrique de Lamonta. La idea
d’ambdós projectes era obtenir una comunicació més curta entre Barcelona i Madrid, dur el
ferrocarril a les províncies de Conca i Terol (on encara no havia arribat), comunicar els
centres fabrils catalans amb els carbons de les mines de Terol, iniciar l’explotació forestal
dels boscos de Conca i donar una sortida als vins del Priorat52.

El gener de 1877, Francesc Gumà obtingué la concessió de la línia de Valls a Vilanova i
Barcelona. Com assenyala Albert Virella53, la idea de Gumà rebutjava un principi dels
projectes precedents, com era connectar per la costa Barcelona i Tarragona. Això es devia al
fet consumat que entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona ja existia un tram per la costa en
explotació, el de la línia Barcelona-Martorell-Tarragona, que hauria fet inviable un nou tram
gairebé idèntic. Per això va concebre la idea de dirigir l’altre extrem de la línia a Valls, que
era una altra població que havia quedat sense ferrocarril. De fet, el projecte inicial de la línia
es presentava com la continuació del ramal Alcover (enllaç)-Valls, aprovat per les Corts. En
no reeixir aquest projecte, es pensà en cercar l’enllaç amb la línia Lleida-Reus-Tarragona, a
Picamoixons.

                                                     
  50. Veure Demostración de la preferencia que merece el trazado del ferro-carril de Tarragona a Barcelona por la costa, 1860;
SOCIEDAD DEL CAMINO DE HIERRO DE MARTORELL: Examen comparativo del ferro-carril de Tarragona a Barcelona
trazado por el interior y por la costa. Publícalo la ..., 1860; Memoria demostrativa de la preferencia que a todas luces merece el
trazado por la costa sobre el por el interior para la sección de ferro-carril en proyecto entre Tarragona y Barcelona, 1862;
SOCIEDAD DE LOS FERROCARRILES DE TARRAGONA A MARTORELL Y BARCELONA: Exposición que la ... eleva al
Gobierno de S.M. con motivo de la información abierta por Real Orden de 1º de Agosto de 1864 sobre los ante-proyectos del
plan general de ferro-carriles mandado levantar por ley de 13 de abril anterior, 1864.
  51. Alguns d’aquests projectes són: RAVENTÓS Y SOLER, Cristóval [sic]: Ferro-carril directo de Tarragona a Barcelona
continuado en el Anteproyecto de la Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos como necesario a la muy importante
comarca que atraviesa y utilísimo al país en general. Exposición en que se patentiza hasta la evidencia que el proyecto que del
referido camino ha formado su concesionario Don ... salva completamente los intereses locales; ofrece a los generales la muy
importante y triple economía de sangre, tiempo y dinero; es aconsejado por la ciencia; reclamado con urgencia por el país
debida y legalmente representado por sus Ayuntamientos; exigido por la razón y la justicia; consentido por la legislación vigente;
y su concesionario intenta realizarlo sin subvención alguna; por cuyas razones debe figurar, y figurará indudablemente en
primera línea en el anteproyecto general, porque jamás S.M. y Colegisladores querrán sacrificar los intereses generales para
enriquecer a una empresa particular, 1865; VIGO, TARAFA Y FONT: Proyecto de tram-vía de Barcelona a Villanueva y Geltrú
por los Sres. ... , 1872; Memoria descriptiva de un ferro-carril de Barcelona a Cubellas como parte integrante del ferro-carril
directo de Tarragona a Barcelona, 1873.
  52. Sobre el primer projecte, veure ORDÓÑEZ SOLEY Y COMPAÑÍA: Memoria sobre el proyecto de ferro-carril de Madrid a
Reus por Cuenca, Teruel, Utrillas, Bajo Aragón y el Priorato, por los señores ..., 1864. Sobre el segon, veure els treballs
parlamentaris d’Antoni Sedó al Congrés dels diputats a les legislatures de 1876-77 i 1877.
  53. VIRELLA: Quan els camins ...
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A partir del moment de la concessió, Gumà va actuar amb rapidesa en l’obtenció dels
capitals necessaris, així com en l’elaboració dels treballs tècnics. Elabora una memòria en la
que explica les característiques de la línia projectada de cara a la següent emissió d’accions.
Valora l’atorgament de la concessió com el resultat de cinco años de esfuerzos inauditos, de
desvelos sin cuento, de eterno expedienteo 

54. Planteja llançar al mercat 30.000 accions, que
desitja que siguin subscrites al propi país, i que no es pugui constituir la companyia fins que
no estiguin col·locades 20.000. No vol emetre obligacions i creu que les accions no haurien
de donar beneficis fins que part de la línia estigui en explotació, però que això ho ha de
decidir la Junta d’accionistes.

De fet, Gumà aconseguí col·locar a Catalunya sols la meitat de les accions necessàries
per constituir la companyia i per això es traslladà a Cuba (on ja havia estat durant els anys
anteriors i on mantenia contactes importants) per obtenir la resta de capitals necessaris.
Després anà als Estats Units i Gran Bretanya, per adquirir els darrers coneixements tècnics.
Al seu retorn a Barcelona, el maig de 1878, va formalitzar la societat FVVB, que quedà
definitivament constituïda el 4-7-1878. Entre els seus directius, a més de Gumà, trobem Pau
Soler i Morell, el marquès de Samà (o de Casa Samà, Antoni Samà i Urgellés), Casimir
Girona, Joan Bofill, Ramon Castellet i Sampsó, Bru Cuadros, Domènec Sanromà, Francesc
Taulina, Emili Vidal i Torrents i Joan de Torrents i Higuero, entre d’altres.

En un segon fullet, ja signat com a FVVB, Gumà explica la seva pretensió d’enllaçar amb
la línia Lleida-Reus-Tarragona, a Picamoixons55. A la concessió es declara Valls origen de la
línia, però atenent a què Picamoixons formava part del seu terme municipal, es podia fer
l’enllaç legalment. També vol enllaçar amb la línia de Tarragona a Barcelona a Sant Vicenç.
S’argumenta també que amb la nova línia hom estalvia 16 quilòmetres entre Barcelona i
Tarragona i 19 entre Barcelona i Lleida respecte les línies existents. Pel que fa a l’estació de
Barcelona, inicialment s’havia pensat en aprofitar la línia i l’estació del ferrocarril de Martorell
a Barcelona, enllaçant amb ell a Cornellà. Es va rebutjar aquesta idea, perquè significaria ser
tributari d’una altra companyia i, a més, perquè l’estació d’aquesta a Barcelona era
provisional. Es vol arribar també al Port de Barcelona. Es prefereix finalment com a estació a
la ciutat les Hortes de Sant Beltran, entre Montjuïc i les Drassanes, ja que d’aquesta manera
la línia no travessaria cap carrer de Barcelona.

El desembre de 1881 s’inaugurà el tram Barcelona-Vilanova, de 42,6 quilòmetres; l’abril
de 1882 la línia arriba fins Calafell, el gener de 1883 fins Valls i el juny de 1883 fins l’enllaç
de Picamoixons (que no entra en servei fins 1887), totalitzant 95,47 quilòmetres. En la
construcció de la línia hi va haver nombrosos inconvenients tècnics, per l’escarpada orografia
del Garraf, pel que va caldre construir nombrosos murs de contenció, túnels, ponts i
viaductes. Els setze túnels totalitzaven 3.557 mts., essent el més llarg el de la Falconera,
amb 686 mts. En destaca també la construcció del pont del Llobregat, amb fonaments de
formigó de ciment, que era un material gairebé desconegut fins aleshores. Les locomotores i
els vagons es varen importar dels Estats Units, fet gens habitual entre les companyies
ferroviàries. En els darrers mesos de construcció de la línia, es varen fer torns de treball de
24 hores diàries, fent servir il·luminació elèctrica per la nit, que era una altra novetat. La RO
de 3-6-1880 permetia l’emplaçament de l’estació de Barcelona al peu de Montjuïc. D’altra

                                                     
  54. GUMÀ, Francisco: Ferro-carril de Valls a Villanueva y Barcelona. Memoria preliminar. 1877, p.5.
  55. FVVB: (Concesión ...
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banda, en el contenciós sobre l’enllaç de les línies confluents a Barcelona, la companyia
proposa l’enllaç de totes elles al Port, tot rodejant la muntanya de Montjuïc pel mar56.

Cal afegir que la línia va tenir problemes en la seva construcció. El capità general de
Catalunya va paralitzar les obres al seu pas per Montjuïc, amb l’argument que era zona
militar. D’altra banda, la JOPB també va posar dificultats a les obres dins de la zona
portuària. Rogelio López ha destacat en aquest sentit els treballs de Víctor Balaguer a Madrid
per superar aquests entrebancs, probablement interposats per la companyia rival, la TBF57.

El 2-4-1880 la companyia obtingué la concessió d’un ferrocarril directe Madrid-Barcelona,
passant per Molina de Aragón, Calamocha, Montalbán, Casp i enllaçant amb la de Valls-
Vilanova-Barcelona. En la seva presentació del projecte, la companyia fa servir els mateixos
arguments que els seus predecessors58. Segons Pere Pascual: Això significava que els
fonaments sobre els quals s’havia aixecat aquesta societat quedaven definitivament
arraconats, i la companyia es vinculava a un projecte extraordinàriament ambiciós, i
difícilment realitzable per tant. I afegeix: la decisió de tirar endavant el projecte de la línia de
Madrid sembla que la varen prendre [els dirigents de la companyia] enlluernats pels moments
de febre especulativa que travessava el món financer de Barcelona en aquells anys;
contagiats d’aquesta febre, s’allunyaren del sentit comú que fins llavors havia caracteritzat la
seva actuació, i varen arrossegar una empresa que s’havia desenvolupat sobre principis
sòlids a una aventura que no solament tenia un futur incert, sinó que fins i tot podia acabar
en desastre 

59. El nou projecte comptà amb l’oposició de la Norte, propietària de la línia de
Barcelona a Saragossa, de la MZA, propietària de la línia de Madrid a Saragossa, i d’altres
sectors aragonesos60.

El 1881 la companyia adquirí les propietats de l’antiga companyia Ferrocarriles
Carboníferos de Aragón (FCA) a un intermediari madrileny anomenat Jacinto María Anglada.
Aquestes consistien en un ferrocarril ja construït i en explotació, entre Saragossa i La Puebla
de Híjar; aquest tram tenia 69,26 quilòmetres i s’havia de perllongar fins Escatrón, totalitzant
85 quilòmetres. També, la concessió, estudis i plànols del perllongament d’aquesta línia fins
les mines de Gargallo i Utrillas, amb una subvenció estatal de 710.000 duros. I, finalment,
propietats mineres a les conques carboníferes de Gargallo i Utrillas, així com deu cases a
Saragossa. Per a la companyia de Vilanova, aquestes propietats tenien l’interès d’un futur
enllaç amb el seu projecte de ferrocarril directe Madrid-Barcelona i també de la possibilitat
d’un tràfic de carbons procedents de les mines de la companyia a les zones industrials
catalanes.

Les despeses de la companyia eren ja molt considerables, atenent les obres de
construcció, però també l’adquisició de la línia aragonesa. Per això, el mateix 1881 es va

                                                     
  56. Sobre aquests temes veure FERRO-CARRIL DE VALLS A VILLANUEVA Y BARCELONA: Estatutos, 1878; Junta de
Gobierno. Memoria leída en la Junta General de Accionistas de 31 de Marzo de 1880, 1880; Junta de Gobierno. Memoria leída
en la Junta General de Accionistas en 31 de Marzo de 1881, 1881; Proyecto de enlace del ferrocarril de Valls a Villanueva y
Barcelona con los de Tarragona a Barcelona y Francia pasando por el puerto de Barcelona. Memoria, (1880).
  57. LÓPEZ BLANCO, Rogelio: “Víctor Balaguer y la articulación de los intereses catalanes en el mercado político-
administrativo madrileño durante la primera etapa de la Restauración”, 2000, p.64 i seg.. Veure també COROLEU E INGLADA,
J.: Reseña de los festejos celebrados en Villanueva y Geltrú con motivo de la inauguración de los Ferrocarriles directos de
Madrid y Zaragoza a Barcelona en la sección de Barcelona a Villanueva escrita por su cronista D. ... Socio correspondiente de
la R.A. de la Historia, 1882.
  58. FERROCARRIL DIRECTO DE MADRID Y BARCELONA: Datos en apoyo ...
  59. PASCUAL: “La represa ...”,  p.36 i 37 respectivament.
  60. Veure, per exemple, RIERA Y PERERA, Mariano: Ferro-carriles de Aragón. Memoria leída en el Centro Mercantil, Industrial
y Agrícola de Zaragoza por D. ... el 14 de Mayo de 1880: “El Porvenir de Aragón relacionado con la red de sus ferro-carriles y
con el  proyecto de línea directa de Madrid a Barcelona”, 1880.
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plantejar la creació de la nova companyia, la CFDMZB, amb una considerable ampliació de
capital, que la borsa de Barcelona va absorbir ràpidament en el context de la “febre d’or”. La
nova societat es va fusionar amb la de Valls i Vilanova a Barcelona i va incorporar al seu
consell d’administració personalitats polítiques com Víctor Balaguer, Francisco Romero
Robledo, Cristino Martos i Luís Page. El 5-12-1881 quedà constituïda formalment61.

A partir d’aquest moment, la companyia inclou una lleugera variació del traçat entre Reus
i l’Ebre, acostant-lo a Falset, alhora que vol unir la línia aragonesa amb la catalana per Casp i
cercant un enllaç amb el projecte ferroviari de Val de Zafán a Sant Carles de la Ràpita. El
juliol de 1884 s’inaugura el tram Roda-Reus, amb la idea d’aprofitar els transports miners de
la Carbonífera del Ebro, i, ja fora del període estudiat, els trams El Prat-La Bordeta, en
l’extrem nord de la línia, i Reus-Marçà, en l’extrem sud. Cal dir que en aquest extrem sud de
la línia, hi haurà altres projectes ferroviaris similars. Ja hem vist a l’apartat anterior l’acord al
que arriba la companyia amb la TBF el 2-3-1886 i fusió posterior amb la MZA.

Fent un balanç de l’activitat de la companyia durant aquests anys, apareixen clarament
alguns temes en els que ha de recórrer amb demandes concretes davant de Govern i Corts:
lleis de concessió de la primera línia i successiu projecte de ferrocarril directe, problemes en
la construcció de la línia al seu pas per Montjuïc i per la zona portuària de Barcelona,
oposició de la TBF a la construcció de la línia de Vilanova i del Norte i de la MZA a
l’allargament fins Madrid, gestions per als enllaços a Sant Vicenç de Calders i Picamoixons i
rivalitat amb altres projectes de ferrocarrils a la zona de l’Ebre.

4.2.4. La Compañía de los Ferrocarriles del Norte de España i les companyies
catalanes.

Dues de les companyies ferroviàries amb traçat per Catalunya acaben integrant-se dins
del Norte dins del període analitzat. Es tracta de la CFZPB, que ho fa el 1878, i la CFLRT,
que ho fa el 1884. A tenir en compte que també s’hi integren, però ja fora del període, el
FMSJA (1886) i la SFAVT (1891). Veurem aquí el cas de les dues primeres.

4.2.4.1. La Compañía de los Ferro-carriles de Zaragoza a Pamplona y Barcelona.

La CFZTB és el resultat de la fusió de dues companyies, la de Barcelona a Saragossa i la
de Pamplona a Saragossa, feta el 186662. Aquí, lògicament, ens interessa més la primera,
tant pel seu traçat a Catalunya, com per trobar-se dins seu alguns membres del grup català.
Segons Miquel Térmens, els promotors de la línia varen trobar-se en el moment de construir-
la amb el problema de la sortida de Barcelona: la més lògica, que hauria estat per Martorell,
estava ocupava per la línia de Barcelona a Tarragona (per l’interior); la de Montcada i el
Vallès, per la línia de Girona i França i per la concessió a Girona Hnos., Clavé y Cía. d’una
línia fins Terrassa. Térmens afegeix que, a més, la companyia de Barcelona a Saragossa

                                                     
  61. Sobre l’actuació de la companyia ja com a CFDMZB, veure FERROCARRILES DIRECTOS DE MADRID Y ZARAGOZA A
BARCELONA: Junta de Gobierno. Memoria leída en la Junta General de Accionistas en 31 de Marzo de 1881, 1881; Estatutos,
1881; Memoria leída en la Junta General de Accionistas de 31 de Marzo de 1883, 1883; Memoria leída en la Junta General de
Accionistas de 5 de Abril de 1884, 1884; Memoria leída en la Junta General de Accionistas de 4 de Abril de 1885, 1885;
Memoria-dimisión presentada por el Director-Gerente D. Francisco Gumá a la junta general extraordinaria de Señores
Accionistas. 22 febrero 1886, 1886.
  62. Agafo la data de COMPAÑÍA DE LOS FERROCARRILES DE ZARAGOZA A PAMPLONA Y BARCELONA: Memoria
presentada por el Consejo de Administración a la Junta General de Señores Accionistas celebrada el día 25 de Mayo de 1875,
1875. Pere Pascual proposa 1864, PASCUAL: “Ferrocarrils ...”, p.71.
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(Ferrocarril de Barcelona a Zaragoza, 1852) no disposava de prou capital com per iniciar la
construcció. I també, que alguns polítics, amb el suport de militars, demanaven que la línia
passés per Manresa per raons estratègiques de la defensa (amenaça carlina). Per tot plegat,
l’empresa concessionària va arribar a un acord amb la casa Girona, el setembre de 1853, pel
qual aquesta traspassava la concessió i els plànols de la línia Barcelona-Sabadell-Terrassa i
subscrivia la meitat del capital social de la companyia de Barcelona a Saragossa, a canvi
d’ésser la constructora de la línia fins Saragossa63.

La construcció dels trams és: Montcada-Sabadell (1855), Sabadell-Terrassa (1856),
Terrassa-Manresa (1859), Manresa-Lleida (1860), Lleida-Saragossa (1861) i Montcada-
Barcelona (1862). En el moment de la fusió, s’incorpora també el ramal Tardiente-Osca,
totalitzant 365,7 quilòmetres en explotació.

La CFZTB disposava d’un consell d’administració i comitès a Barcelona i a París. El 1875
es fa una reforma dels estatuts, suprimint el comitè de París i integrant el de Barcelona dins
del consell d’administració. Hi ha també una Junta Inspectora. El 30-5-1875 se signa un
conveni amb el Norte per a la circulació de material mòbil per ambdues línies. És per aquests
canvis que el consell d’administració dóna per acabat el seu mandat. A la Junta General de
25-5-1875 se n’escull un de nou, força similar, de fet, a l’anterior. Entre els directius trobem
alguns noms ja vistos a l’apartat dedicat al grup català: Antonio López, Manel Girona, Josep
Ferrer i Vidal, Eusebi Güell, Agustí Robert, Josep Antoni Muntadas, junt amb Francisco
Sepúlveda, el marquès de Salamanca, Faustino Rodríguez de San Pedro, entre d’altres64.

La companyia s’acull a l’avenç reintegrable atorgat per les Corts el 1876 a algunes
companyies, per reparar els desperfectes ocasionats per la guerra carlina. A la Junta
extraordinària de 18-2-1878 s’aprova la fusió amb el Norte65. Al contracte, es crea una
comissió de la companyia de Barcelona-Saragossa-Pamplona, encarregada de vetllar pel
compliment dels acords, en la que trobem alguns membres del grup català. Als anys
següents, aquests personatges entren dins del consell d’administració del Norte66.

4.2.4.2. La Compañía de los Ferrocarriles de Lérida a Reus y Tarragona.

Potser un dels trets més remarcables de la línia Lleida-Reus-Tarragona és la lentitud en
la seva construcció: 23 anys per als 102 quilòmetres totals de la línia. Així, mentre el tram
Tarragona-Reus es finalitza el 1856 (Camino de Hierro de Tarragona a Reus, 1856), la
continuació fins Montblanc no s’enllesteix fins el 1863 i el tram Montblanc-Lleida, iniciat el
1863 pel costat de Montblanc, no arriba a Lleida fins 1879. Aquesta lentitud farà que la
companyia hagi de demanar dues pròrrogues d’obres, el 1876 i el 1878 i que hi hagi una

                                                     
  63. TÉRMENS I GRAELLS, Miquel: “El ferrocarril a Igualada: la lluita pel progrés (1852-1893)”, 1983, p.220.
  64. COMPAÑÍA DE LOS FERROCARRILES DE ZARAGOZA A PAMPLONA Y BARCELONA: Memoria presentada por el
Consejo de Administración a la Junta General de Señores Accionistas celebrada el día 12 de Junio de 1876, 1876; Memoria
presentada por el Consejo de Administarción a la Junta General de Señores Accionistas celebrada el día 14 de Junio de 1877,
1877.
  65. CFZPB: Memoria ... 18-2-1878, 1878.
  66. COMPAÑÍA DE CAMINOS DE HIERRO DEL NORTE [DE ESPAÑA]: Junta General de Accionistas, celebrada en 25 de
Junio de 1877. Presidida por el Excmo. Sr. Duque de la Torre. Memoria del Consejo de Administración. Acuerdos de la Junta,
1877; Junta General extraordinaria de Accionistas, celebrada en 16 de Febrero de 1878. Presidencia del Excmo. Sr. Duque de
la Torre. Memoria del Consejo de Administración. Resoluciones de la Junta, 1878; Junta General ordinaria de Accionistas
celebrada en 28 de Mayo de 1881. Presidencia del Excmo. Sr. Duque de la Torre. Memoria del Consejo de Administración.
Resoluciones de la Junta, 1881; Junta General ordinaria y extraordinaria de Accionistas celebrada en 10 de Junio de 1882.
Presidencia del Excmo. Sr. Duque de la Torre. Memoria del Consejo de Administración. Resoluciones de la Junta, 1882; Junta
General ordinaria y extraordinaria de Accionistas celebrada el 18 de Junio de 1883. Presidencia del Excmo. Sr. Duque de la
Torre. Memoria del Consejo de Administración del ejercicio de 1882 y resoluciones de la Junta, 1883.
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forta oposició a concedir-les entre corporacions i ajuntaments de les poblacions afectades67.
El marquès de Montoliu, que presenta una exposició de l’Ajuntament de Tarragona contrària
a la pròrroga de 1878, parla obertament de mala gestió de la companyia, que l’hauria dut a
una situació de suspensió de pagaments68.

De fet, la companyia va travessar greus problemes, sobretot el 1883. El 14-8-1884, va
signar un conveni amb el Norte per a l’absorció. La RO de 10-6-1885 autoritzava l’operació,
després de contenciosos amb alguns accionistes de la pròpia CFLRT, disconformes amb el
procés.

Una altra característica d’aquesta companyia, és la no catalanitat dels seus directius, a
diferència d’altres companyies amb traçat per Catalunya. De fet, entre els seus directius
trobem una significativa representació del Norte, ja abans de la integració de 1884, com ara
Francisco Sepúlveda, Tomás de Ibarrola, Faustino Rodríguez de San Pedro i el francès
Ernest Polack. Altres directius a destacar són José de Oñate i José Álvarez Núñez69.

4.2.5. La Sociedad de los Ferrocarriles de Almansa a Valencia y Tarragona.

Cal aclarir d’entrada que aquesta societat tenia la seva base d’operacions al País
Valencià i si s’esmenta aquí és perquè cobria la línia que venia de València i Castelló i
arribava a Tortosa i Tarragona. La construcció dels darrers trams de la línia, Ulldecona-
Tortosa i Tortosa-Amposta, s’ultima el 1867. Recordem que el 1882 la companyia arriba a un
acord amb la TBF per canalitzar el tràfic de les línies del litoral i també entre França i Algèria.
També, que el 1891 passa al Norte. Entre els directius de la companyia en destaca
clarament el marquès de Campo, així com alguns polítics valencians i el fitxatge de Cánovas
de Castillo a la presidència70.

4.2.6. La Sociedad Catalana General del Crédito i el Ferrocarril y Minas de San Juan de
las Abadesas.

A l’apartat dedicat al context financer, ens ha aparegut la SCGC, l’anàlisi de la qual
havíem deixat per a més endavant, per la seva estreta relació amb operacions d’obres
públiques. Fundada el 1856 a iniciativa d’Antoni Brusi, va combinar etapes en les que exercia
més com a banca convencional (anys seixanta) amb d’altres en les que orientava la seva
activitat cap el finançament de la construcció d’obres públiques (anys cinquanta, setanta i
vuitanta).

Als anys cinquanta, va efectuar obres de construcció per als ferrocarrils de Barcelona a
Saragossa i de Barcelona a França. El 1859 va vendre a la Sociedad Valenciana de Fomento
els seus drets a la construcció del ferrocarril de València a Tarragona. El 1861 va contribuir a
aconseguir la fusió de les companyies de ferrocarrils de Barcelona a Granollers i de
Barcelona a Mataró, d’on sortí Caminos de Hierro de Barcelona a Gerona. S’interessà també

                                                     
  67. Veure Archivo del Congreso de los Diputados, serie general, legajo 179, expediente 42: “Proposición de ley concediendo
prórroga a la empresa del ferrocarril de Lérida a Reus y Tarragona para terminar las obras”.
  68. DSC, leg. 1878-79 [DSC: 1878], 10-5-1878, núm. 59, p.1409.
  69. COMPAÑÍA DE LOS FERROCARRILES DE LÉRIDA A REUS Y TARRAGONA: Junta General ordinaria de accionistas
celebrada el día 14 de Julio de 1882. Memoria del Consejo de Administración. Resoluciones de la Junta, 1882.
  70. Veure SOCIEDAD DE LOS FERROCARRILES DE ALMANSA A VALENCIA Y TARRAGONA: Memoria leída en la Junta
General ordinaria de Accionistas de la ... el día 28 de Abril de 1881, 1881; Memoria leída en la Junta General ordinaria de
Accionistas de la ... el día 28 de abril de 1883, 1883; Memoria leída en la Junta General ordinaria de Accionistas de la ... el día
28 de Abril de 1884, 1884; Memoria leída en la Junta General ordinaria de Accionistas de la ... el día 30 de Abril de 1886, 1886.
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en la construcció de l’Eixample de Barcelona, a través de la societat Fomento del Ensanche
y Mejora de Barcelona. Després d’una etapa orientada cap els negocis de banca, a finals
dels setanta invertí fortament en el FMSJA, empresa amb la que volia esdevenir un dels
principals subministradors de combustible per a la indústria de Barcelona. En aquest sentit,
s’interessà més endavant en construir el tram Sant Martí de Provençals-Llerona, que
assegurés a la companyia de Sant Joan un accés directe fins Barcelona. La forta crisi per la
que travessà el 1886, l’obligà a vendre el FMSJA al Norte. A partir de 1880, va invertir també
fortament en la RCCRE, empresa creada inicialment per fer navegable l’Ebre, però que havia
reorientat la seva activitat cap la construcció de canals i sèquies de regatge. Veurem de
moment la primera d’aquestes societats, deixant la segona per a una mica més endavant.

D’altra banda, el 1881, en el context de la “febre d’or”, va crear el BVC, societat
d’assegurances. S’interessà també en el desviament dels llits de rius de Barcelona. Participà
en el BPU, en els Ferrocarriles Económicos de Zaragoza-Cariñena i en els tramvies
València-El Grao-Cabanyal. Realitzà inversions immobiliàries i participà en la fundació del
BHC71.

Entre els seus directius, trobem personatges que ho són també del FMSJA i/o de la
RCCRE, com ara Ramon Estruch i Ferrer, Antoni Borrell i Folch, Antoni Juncadella i Oliva,
Ramon Muns, Agustí Peyra (o Peira) i Mach, Edmundo C. Sivatte, Joan Prat i Sancho i
Manel Angelón.

Pel que fa al FMSJA, la idea de construir un ferrocarril que transportés els carbons de
Sant Joan de les Abadesses a Barcelona, es remunta als anys quaranta i compta amb el
beneplàcit de les corporacions industrials catalanes, desitjoses de disposar per a la indústria
catalana de carbons nacionals. Roser Solà al·ludeix als primers projectes ferroviaris
d’aquesta línia, defensats des de les planes d’El Bien Público des del 184972. Al període
estudiat, tant el FPN com el FPE i l’IFTN no dubten en donar el seu suport a l’empresa73.

Entre els antecedents de la línia, cal destacar els diversos projectes de Joan Baptista
Perera, que des de finals dels anys quaranta presenta diversos projectes de ferrocarril miner
per enllaçar Sant Joan de les Abadesses amb Granollers o amb Manresa; finalment Perera
pensarà en un ferrocarril, també orientat cap el transport de minerals, entre Manresa i Berga,
però per Súria i Cardona74.

                                                     
  71. SOCIEDAD CATALANA GENERAL DEL CRÉDITO: Memoria leída en la Junta General de Señores accionistas celebrada
el 2 de Marzo de 1877, 1877.
  72. SOLÀ: L’Institut ..., p.368.
  73. Veure, per exemple, AFTN, FPN, Correspondencia 17-3-1877/26-12-1878, carta del president del FPN, Josep Pujol
Fernández, al ministre de Foment, el comte de Toreno, de 7-5-1877; Fomento de la Producción Española, núm. 71, 17-11-1877;
El Eco de la Producción, núm. 15, 1-11-1880, article “San Juan de las Abadesas”, p.390-392.
  74. PERERA, Juan Buatista: Memoria sobre el proyecto de un ferro-carril carbonífero desde Manresa por Ripoll, S. Juan de las
Abadesas a las minas de carbón de Surroca y Ogassa. Concebido, estudiado y calculado por D. ..., 1860; Exposición dirigida a
S.M. la Reina Doña Isabel II por ..., sobre la construcción de una vía férrea para transportar el carbón de piedra y cook desde
las minas cerca San Juan de las Abadesas a Barcelona, 1860; Exposición dirigida al Excmo. Señor Ministro de Estado y del
despacho del Fomento General del Reino por D. ... Acompañando el ante-proyecto que ofreció a S.M. la Reina con fecha 12
junio último, para la construcción del Ferro-carril que empalmando en la ciudad de Manresa con la línea de Barcelona a
Zaragoza se prolonga a Sallent, Artés, Ripoll a San Juan de las Abadesas; con el principal objeto de transportar el carbón de
piedra y cok producto de las minas catalanas de Surroca y Ogassa, 1860; Memoria descriptiva del anteproyecto del camino de
hierro desde el Empalme de la ciudad de Manresa con la línea de Barcelona a Zaragoza por Artés y Ripoll a San Juan de las
Abadesas, ofrecida al Gobierno de S.M. por ..., en su exposición de fecha 19 de Junio último , 1861; [P., J. B.]: Prospecto para el
establecimiento de la vía férrea de Manresa, Suria, Cardona a Berga, 26 de Julio de 1865. Sobre les explotacions carboníferes
de Sant Joan de les Abadeses i projectes d’enllaç ferroviari, veure també NADAL: El fracaso ..., p.153-154.
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El maig de 1874 apareix un fullet de presentació del projecte definitiu, que més endavant
adoptarà el nom de FMSJA75. La construcció de la línia es fa a bon ritme: Granollers-Vic
(1875), Vic-Torelló i Torelló-Sant Quirze (1879), Sant Quirze-Ripoll i Ripoll-Sant Joan de les
Abadesses (1880).

La societat FMSJA es constitueix el 8-7-1877 i definitivament el 10-11-1877.
Significativament la constitució definitiva es fa als locals de la SCGC. Fèlix Macià i Bonaplata,
enginyer industrial i personatge que hem vist anteriorment per la seva vinculació a les
corporacions industrials i que retrobarem més endavant en la seva faceta de diputat per
Puigcerdà, apareix com a un dels principals artífexs del projecte. Altres directius a tenir en
compte són Ramon Estruch i Ferrer, Antoni Roger i Vidal, Antoni Borrell i Folch, Pau Turull i
Comadran, Claudi Arañó i Manel Angelón, entre d’altres. La companyia incorpora la societat
minera El Veterano 

76.

Com ja hem vist a les planes precedents, el FMSJA arriba a un acord amb la TBF per què
el tràfic procedent de Sant Joan pogués arribar a Barcelona per les línies i en trens d’aquesta
companyia. A partir de 1880, la companyia de Sant Joan fa aquest trajecte en trens propis.
Tot i així, el 1882 la SCGC obté la concessió per a la construcció del tram Sant Martí de
Provençals-Llerona, tot cercant una línia directa pròpia fins Barcelona. A la Junta General
extraordinària d’accionistes de 3-1-1884 s’aprova l’adquisició de la concessió a la SCGC,
essent transferida a la companyia per la RO de 9-2-1884. Aquest tram queda definitivament
construït el 1886, després d’obtenir una pròrroga d’obres el 1885. El FMSJA arriba a un
acord amb el Norte per adossar el tram Barcelona-Montcada al seu, així com per utilitzar la
seva estació a Sant Martí de Provençals (la seva estava en tramitació). D’altra banda, fins
1927 no es construeix el tram Ripoll-Puigcerdà i l’enllaç amb els ferrocarrils francesos a la
Tor de Querol, tot i que existia ja com a projecte des del primer moment de construcció de la
línia.

El 1880 la companyia rep una proposta —que no tira endavant, però que denota l’interès
dels nuclis fabrils per obtenir carbons d’explotacions del país—signada per l’Ajuntament i
principals contribuents de Sabadell, demanant la construcció d’un tram La Garriga (enllaç),
Caldes de Montbui (enllaç), Sentmenat, Castellar del Vallès, Junqueres (Sabadell), Sant
Cugat i Barcelona, per túnel. L’objectiu seria transportar directament carbons de Sant Joan a
Sabadell i que aquesta població tingués un enllaç ferroviari directe amb França, partint del
projecte d’allargar el ferrocarril des de Ripoll fins la frontera francesa. Entre els signants, hi
ha l’alcalde, Ignasi Puigmartí, i Joan Sallarès i Pla77.

Mentre duren les obres de construcció de la línia, la companyia ha de demanar a les
Corts una pròrroga d’obres. També, poder comptabilitzar el capital invertit en l’adquisició de
les mines a efectes de l’emissió d’obligacions al portador. Junt amb la TBF, demana acollir-
se als efectes de la llei de 5-7-1876 d’avenç reintegrable atorgat a algunes companyies
ferroviàries78. A la Junta General d’accionistes de 29-5-1879, la directiva comença a redefinir
un tant les directrius del ferrocarril: si en un principi se’l considerava ferrocarril carbonífer,
                                                     
  75. Proyecto de una Sociedad Anónima para la terminación del Ferro-carril de Granollers a San Juan de las Abadesas.
Explotación de las minas de carbón del mismo nombre y de las de hierro del Valle de Ribas, 1874.
  76. FERROCARRIL Y MINAS DE SAN JUAN DE LAS ABADESAS: Estatutos, 1882.
  77. AYUNTAMIENTO Y CONTRIBUYENTES DE SABADELL: Apuntes para el estudio de un proyecto de prolongación hasta
Barcelona desde La Garriga de la Línea férrea de San Juan de las Abadesas dirigidos a la Sociedad Catalana General del
Crédito y a la Empresa del Ferro-carril y Minas de San Juan de las Abadesas por el ..., 1880.
  78. FERROCARRIL Y MINAS DE SAN JUAN DE LAS ABADESAS: Memoria leída en la Junta general de Accionistas
celebrada el día 29 de Mayo de 1879, 1879; Memoria leída en la Junta General de Accionistas celebrada el día 10 de Junio de
1880, 1880.
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l’explotació dels successius trams inaugurats estaria demostrant que el tràfic de passatgers i
de mercaderies per a les indústries del Ter i del Fresser és també prou significatiu79.

La inauguració del darrer tram de la línia, feta el 17-10-1880, és sens dubte un dels grans
esdeveniments per a la companyia80. Per a Pere Pascual, però, a partir d’aquest moment
comença a evidenciar-se que la conca carbonífera no podria subministrar a la indústria
catalana els carbons en la quantitat i en la qualitat necessàries81. De fet, aquest és un tema
que va apareixent a les successives juntes generals d’accionistes, en les que la directiva
adopta un to sempre optimista. Les xifres subministrades per aquesta a la Junta General,
corresponents a les extraccions de carbó de les mines de Surroca i Ogassa, seria de 24.800
tones el 1881, 36.374 el 1882, 46.528 el 1883 i 41.214 el 1884, xifres llunyanes de les
100.000 tones fixades com a objectiu82.

El 1884 la companyia fa una considerable ampliació de capital, absorbida majoritàriament
pels propis directius del FMSJA i de la SCGC83. Per les mateixes dates, aconsegueix acollir
la seva colònia minera als beneficis de la llei de colònies agrícoles. La companyia mostra
interès pel projecte d’Antoni Girandier de construcció d’un ferrocarril entre Sant Joan de les
Abadesses i Olot i pel de la societat Ferrocarril de San Feliu de Torelló a Olot (FSFTO),
relacionat amb el projecte de ferrocarril de via estreta Olot-Girona. Recordem, finalment, que
el 1886 la companyia passa al Norte.

Com a conclusió, podem dir que durant el període estudiat, la companyia presenta
diverses demandes als centres de decisió política: pròrrogues d’obres de 1878 i 1885,
autorització per comptabilitzar el capital invertit en l’adquisició de les mines a efectes de
l’emissió d’obligacions al portador, concessió del tram Sant Martí de Provençals-Llerona (que
es fa a la SCGC) amb l’oposició de la TBF, inclusió de la colònia minera dins dels beneficis
de la llei de colònies agrícoles i establiment d’una estació definitiva a Sant Martí de
Provençals.

4.2.7. El Tranvía o Ferrocarril Económico de Manresa a Berga i el Ferrocarril y Minas de
Berga.

La idea de connectar Berga, i especialment la zona carbonífera de l’Alt Berguedà, amb
Manresa i les línies ferroviàries generals, té també els seus antecedents, com a mínim des
dels anys seixanta. Com hem vist fa poc, Joan Baptista Perera, que havia realitzat diversos
estudis per unir les mines de Sant Joan de les Abadesses amb Manresa, opta el 1865 per un
tramvia entre aquesta i Berga, passant per Súria i Cardona, que constituïen altres nuclis amb
un possible tràfic relacionat amb les explotacions mineres84. Aquest projecte no reeixiria.

                                                     
  79. FMSJA: Memoria ... 29-5-1879, 1879p.11-12.
  80. Sobre la inauguració del darrer tram de la línia, veure FERROCARRIL Y MINAS DE SAN JUAN DE LAS ABADESAS:
Memoria leída en la Junta General de Accionistas celebrada el día 10 de Junio de 1881, 1881; ESTRUCH Y FERRER, Ramón:
Discursos pronunciados por el Senador del reino Excmo. Sr. D. ... con motivo de la terminación de las obras del ferro-carril de
San Juan de las Abadesas e inauguración de tan importante línea, 1881.
  81. PASCUAL: “Ferrocarrils ...”, p.68.
  82. FERROCARRIL Y MINAS DE SAN JUAN DE LAS ABADESAS: Memoria leída en la Junta General de Accionistas
celebrada el día 9 de Junio de 1882, 1882; Memoria leída en la Junta General de Accionistas celebrada el día 11 de Junio de
1883, 1883; Memoria leída en la Junta General de Accionistas celebrada el día 10 de Junio de 1884, 1884; Memoria leída en la
Junta General de Accionistas celebrada el día 16 de Mayo de 1885, 1885.
  83. Veure Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, 4-4-1884.
  84. [PERERA, Juan Bautista]: Prospecto para el establecimiento ...; Circular a los pueblos que debe favorecer el Tram-vía de
Manresa, Suria, Cardona a Berga, 29 de Setiembre de 1865 (full volant).
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El 1867, una societat vinculada a les explotacions mineres de l’Alt Berguedà, obté una
concessió provisional per construir un ferrocarril entre Manresa i Guardiola de Berguedà. No
obstant, es va mantenir força inactiva fins el moment en què apareix un altre projecte rival,
amb possibilitats de construir un ferrocarril econòmic entre Manresa i Berga.

El 7-12-1880 i el 7-5-1881 s’atorgava la concessió a Marià Puig i Valls d’un tramvia i d’un
ferrocarril econòmic entre Manresa i Berga. La dualitat de termes i de concessions es devia a
què inicialment estava plantejat com a tramvia, és a dir, ocupant la carretera ja construïda,
però al mateix temps es deixava la porta oberta a utilitzar alguns terrenys particulars i, en
aquest concepte, estaria sotmès a la legislació general sobre ferrocarrils. La idea del
promotor, era enllaçar a Manresa amb la línia general Barcelona-Saragossa i introduïa la
possibilitat de perllongar la línia en direcció Nord en el futur. L’objectiu d’aquesta iniciativa,
era la de servir a les manufactures de teixits de la conca del Llobregat i, en segon lloc, a les
explotacions mineres85. El 8-11-1881 traspassa la concessió a la societat TFEMB. Cal tenir
en compte, que el mateix Marià Puig intenta als mesos següents obtenir noves concessions
ferroviàries relacionades amb la zona: Berga-La Pobla de Lillet, Sant Vicenç de Castellet-
Sallent i Manresa-Cardona; de totes aquestes, sols n’obté la darrera, tot i que no la pogué
materialitzar.

El 1881, el TFEMB inicia gestions per obtenir un canvi de traçat i la declaració d’utilitat
pública (a efectes de les expropiacions). Però fa aquestes gestions per dues vies:
l’administrativa, al Ministeri de Foment, i una proposició de llei a les Corts, ja que fins aquest
moment havia estat un tramvia, però en variar el traçat, passava a ocupar alguns quilòmetres
de terrenys particulars i necessitava la declaració d’utilitat pública. El nou projecte seria una
mena de combinació de tramvia (en els quilòmetres de traçat damunt carretera) i de
ferrocarril econòmic (en els quilòmetres al damunt de terrenys particulars). El canvi d’itinerari
es referia al tram proper a Manresa: si en principi es volia que la línia passés per Sant Fruitós
del Bages, ara es demana que passi per Santpedor. La resta de l’itinerari per Sallent,
Balsareny, Puig-reig i Gironella, es manté igual. Després d’un llarg procés, complicat pels
problemes de la duplicitat administrativa, s’aprova el canvi d’itinerari el 1883.

Veient els moviments del TFEMB, la societat concessionària del ferrocarril Manresa-
Guardiola de Berguedà reprèn la seva activitat. El 15-11-1881 es constitueix com a
Ferrocarril y Minas de Berga (FMB), un nom que recorda clarament el de l’empresa de Sant
Joan de les Abadesses. La RO de 22-11-1881 ratificava la seva concessió de 1867. L’estiu
de 1882, la companyia incorpora La Carbonera Española (CE), una de les principals
societats extractores de la zona.

Als mesos següents, la companyia es replanteja les seves possibilitats d’actuació. Partint
d’una idea principal de transportar els carbons del Berguedà a les zones industrials de
Barcelona i la seva rodalia, valora dues opcions: construir un ferrocarril de gran capacitat fins
Manresa o fer el transport amb el tramvia que la companyia ja té en explotació des de la
mina La Consolación fins Berga86 i des d’allí fins Manresa, amb el tramvia de l’altra
companyia. S’opta per la primera opció, tot considerant que l’esmentat tramvia sols podria
assumir 30 tones diàries de transport, mentre que el desig de la companyia seria transportar-

                                                     
  85. Ferro-carril económico o tranvía movido a vapor entre las ciudades de Manresa y Berga siguiendo el Valle del río Llobregat
por Sallent, Balsareny, Puigreig y Gironella, 1881; Arxiu Històric de la Ciutat de Manresa, lligall “Ferrocarrils I”, manuscrit titolat
Tranvía de vapor de Manresa a Berga. Memoria descriptiva, facultativa y económica, datat a Barcelona, 10-7-1879.
  86. Per a les construccions ferroviàries de transport miner de la companyia, veure SALMERÓN I BOSCH, Carles: Els trens del
Berguedà. Història dels ferrocarrils industrials del Berguedà, 1990, p.15 i seg.
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ne 400. EL FMB preveia també una futura continuació de la línia entre Guardiola i Puigcerdà,
enllaçant allí amb els ferrocarrils francesos i la construcció d’un ramal fins La Seu d’Urgell,
que era una altra zona amb explotacions mineres sense connexió ferroviària87.

La companyia inicia gestions per a substituir la via estreta prevista inicialment per
l’amplada normal, pensant en una explotació a gran escala de les mines properes a Berga.
La llei de 27-7-1883 prorroga les anteriors i permet el canvi d’amplada de les vies. Ens
trobem, doncs, amb dos projectes amb trajectes en bona part coincidents i ambdós aprovats
per l’administració.

El TFEMB perfila un itinerari que serveix els interessos de les colònies fabrils, entre elles
la Colònia Rosal i la Colònia Cots. De fet, aquests interessos tenen una significativa
representació al consell d’administració de la companyia, en el que trobem personatges com
Antoni Rosal i Sala, Agustí Rosal i Cortina, Antoni i Josep Pons i Enrich, Marià Regordosa i
Pau Sadó; Baltasar de Bacardí ocupa la vicepresidència.

La companyia gestiona amb una casa alemanya la compra de les locomotores i amb una
anglesa els vagons, metre que amb la Norte l’enllaç a Manresa. Arriba a un acord amb el
Banco de Manresa per a la construcció de la línia88. El gener de 1884 fa una modificació dels
seus estatuts89.

L’estiu de 1883, un grup d’accionistes del FMB vinculat a l’anterior consell
d’administració, amb Ramon Esteve i Llobet, Federico Nyssen, Antoni Amat, Enrique Lara i
altres, es mostra partidari d’arribar a una entesa amb la companyia rival, deixant que aquesta
construeixi el tramvia i concentrant els esforços en les mines90. Tot i que el consell
d’administració es mostrava partidari de construir un tren normal, per poder transportar més
quantitat de carbó, finalment ambdues companyies arriben a un acord. Segons aquest, el
TFEMB s’encarregaria de la construcció del tram sud de la línia, mentre que el FMB
s’encarregaria del tram nord, amb la població d’Olvan com a límit entre ambdues. El
setembre de 1885 entra en servei el tram Manresa-Puig-reig i l’abril de 1887 la seva
continuació fins Olvan. La part nord de la línia no estarà definitivament finalitzada fins 1904
(recordem que, no obstant, ja existien instal·lacions ferroviàries d’ús miner).

Durant el període analitzat, ambdues companyies han de recórrer a les Corts i a
l’administració amb demandes diverses: concessions, canvis de traçat, ampliació de via,
pròrrogues d’obres, junt amb l’obstaculització mútua abans d’arribar a l’entesa final.

4.2.8. La Compañía Española de Ferro-carriles Económicos.

La Compañía Española de Ferro-carriles Económicos (CEFE), és una continuació d’un
ferrocarril de petit itinerari: el Mollet-Caldes de Montbui, de 14,9 quilòmetres. Explotat per la
companyia Ferrocarril de Mollet a Caldas de Montbuy (FMCM), va entrar en servei el 1880,
com a afluent de la línia general Barcelona-Girona, per Granollers91. Presidia el Consell
d’Administració Joaquim Maria Paz. El 1876 i el 1878 va obtenir pròrrogues d’obres. El maig

                                                     
  87. FERROCARRIL Y MINAS DE BERGA: Noticias y datos fundamentales que anticipa el Consejo de Aministración a los Sres.
Accionistas de esta Compañía, 1883.
  88. SOCIEDAD ANÓNIMA TRANVÍA O FERRO-CARRIL ECONÓMICO DE MANRESA A BERGA: Memoria leída en la Junta
General de Accionistas de la ... Celebrada el día 17 de Febrero de 1884, 1884. El Consultor Financiero, núm. 16, 22-3-1882.
  89. Veure Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, 5-1-1884.
  90. El Consultor Financiero, núm. 92, 5-9-1883, i núm. 96, 3-10-1883, articles “Ferrocarril y Minas de Berga”.
  91. Veure FERROCARRIL DE MOLLET A CALDAS DE MONTBUY: Memoria leída en la junta general de Sres. accionistas,
celebrada el día 31 de Enero de 1880, 1880.
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de 1880 gestiona, sense èxit, l’avenç reintegrable atorgat a la línia a la llei d’arranjament del
Deute. El juny 1881 demana, també sense èxit, una subvenció addicional.

A partir d’aquesta primera explotació, el 24-12-1881 es constitueix la CEFE. Eixampla el
seu radi d’actuació entorn de diversos projectes de ferrocarrils econòmics. Disposa de la
concessió de la línia Olot-Girona, que inicialment construïa una altra companyia, però que
entorn 1883 passa a construir la pròpia CEFE. Esdevé la principal accionista de la línia de
Valladolid a Medina de Rioseco. Passa a ser la constructora de la línia d’Igualada a Martorell,
al mateix temps que principal accionista de la companyia concessionària. Finalment,
adquireix la concessió de la línia Martorell-Sant Vicenç de Castellet, amb la idea d’una futura
continuació cap Barcelona del ferrocarril econòmic de Manresa a Berga, tot resseguint el
curs del Llobregat92. El 1884, però, aquesta societat fa fallida.

Entre els directius de la companyia, retrobem Paz com a president, junt a Manel Henrich,
Cecili Oriol i els germans Artés (Antoni i Sebastià).

4.2.9. El Ferrocarril de Sarriá a Barcelona.

El ferrocarril de Sarrià a Barcelona, de sols 4,6 quilòmetres, va ser construït el 1863. En
el darrer tram del Sexenni, la companyia travessa problemes, que fan que finalment passi a
mans dels creditors. La RO de 13-3-1875 confirma l’atorgament judicial a aquests de la
companyia, que pren el nom de Ferrocarril de Sarrià a Barcelona (FSB).

Durant el període analitzat, la companyia manté un contenciós amb alguns propietaris
immobiliaris de l’Esquerra de l’Eixample, que demanaven canviar d’emplaçament l’estació de
Barcelona, que no hi hagués tanques al seu pas pel carrer Balmes, que el seu pas fos al
nivell del terra i que la seva velocitat fos de tramvia93. Aquest és un tema que s’anirà allargant
en el temps. El maig de 1885, el ministre de Foment, Alejandro Pidal y Mon, presenta un
projecte de llei al Congrés declarant definitiva l’estació de Barcelona d’aquest ferrocarril.
Aquesta iniciativa no prospera, en trobar-se proper el final de la legislatura. Comptà amb
l’oposició de l’Ajuntament de Barcelona.

4.2.10. Projectes ferroviaris.

4.2.10.1. El ferrocarril d’Igualada: el projecte Camacho & Carreras, el Ferrocarril
Central de Cataluña i la Compañía del Ferrocarril Económico de Igualada a
Martorell.

Igualada és un altre cas de població que havia quedat fora de les línies ferroviàries
principals i que pugnava des de feia temps per poder connectar-s’hi. Amb una tradició
manufacturera de segles, des de mitjan segle XIX, s’havia trobat amb greus dificultats per
afrontar un procés de mecanització. Lluny de les grans conques fluvials, no hi havia prou
aigua com per instal·lar maquinària de força hidràulica, mentre que el transport de carbó per
alimentar màquines de vapor s’havia de fer en carro des de distàncies molt llargues, encarint
considerablement els costos. El ferrocarril apareixia com la solució a aquest aïllament. La

                                                     
  92. Per a l’activitat de la companyia, veure Gaceta de los Caminos de Hierro, núm. 3 de 1884, 20-1-1884, article “Compañía
Española de Ferro-carriles económicos. Memoria leída y aprobada en la Junta  general ordinaria de accionistas, celebrada el
día 24 de Marzo de 1883”.
  93. Ferro-carril de Sarriá a Barcelona, 18 Noviembre 1878 (full volant).
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línia general Barcelona-Saragossa, però, es construí per Manresa, com hem vist abans. A
partir d’aquí, hi ha diversos projectes que pretenen unir Igualada amb la xarxa principal.

Ja des dels anys cinquanta, hi ha alguns projectes: el de Ramon Castells, Francesc
Castells i Celestí Mas i Abad, el de Miquel Puig, el de la Compañía del Ferrocarril de
Igualada a San Saturnino, de la Sociedad del Ferro-carril de San Saturnino de Noya a
Igualada, el de Ricardo Jacas, entre d’altres. A grans trets, aquests projectes apostaven per
connectar Igualada amb Martorell o bé amb Sant Sadurní d’Anoia. Hi ha també propostes
diverses de companyies amb trams en explotació, que pretenien establir ramals fins
Igualada, com els projectes Rajadell-Igualada i Calaf-Igualada94.

Als primers anys de la Restauració, el madrileny Manuel Camacho s’interessa pel
projecte. El finançador seria el també madrileny Mariano Carreras. Ambdós recuperen la idea
de ferrocarril Igualada-Sant Sadurní. El 1879 obtenen autorització per fer els estudis tècnics,
així com d’una continuació cap Tàrrega, per Santa Coloma de Queralt. El 1879 Camacho surt
diputat per Igualada i accelera els tràmits d’aprovació de la línia Igualada-Sant Sadurní a les
Corts. El projecte, però, al que anomenarem Camacho & Carreras, no donava gaire senyals
de vida. Tampoc no s’arriba a constituir en companyia, ja que encara no tenia els plànols
aprovats.

En aquest context, fa la seva aparició un projecte rival. Segons Miquel Térmens: (...)
resulta comprensible que el nucli més dinàmic de la comarca, des del punt de vista
capitalista, format al voltant de la família Godó, que aviat esdevindria controladora de la vida
política local per mitjà del sistema caciquista, s’interessés profundament pel problema, i
preparés la construcció d’una via fins Martorell 95. Aquest grup comptava amb l’empresari
d’obres públiques de Reus Pere Bové i el promotor Sebastià Artés.

Després d’uns moments d’inicial entesa entre ambdós sectors, s’enceta un període de
ruda competència entre ells, qüestió que veurem amb un cert deteniment al capítol sisè, però
de la que cal anticipar que es tradueix en el terreny polític, amb la formació d’un candidatura
liberal pels Godó al districte d’Igualada.

Els promotors del projecte Camacho & Carreras valoren canviar l’itinerari cap Martorell,
pensant en atreure l’interès dels igualadins, ja que era un traçat més llarg de construcció,
però més curt en quilometratge total fins Barcelona, alhora que en neutralitzar el projecte
rival. Comptaven amb la constructora Alejo, Soujol y C. Juandó. No gaire després, però,
vénen la concessió a Santiago Serra, el principal industrial paperer de la comarca.

Serra encarregà a un nou enginyer modificacions en el traçat, ja que l’anterior havia estat
rebutjat pels inspectors de l’Estat. Edità un fullet explicatiu de la situació del ferrocarril en
aquests moments: un cop aprovades les modificacions del traçat, aquest agafava el marge
dret del riu Anoia, amb 33,5 quilòmetres de recorregut. Tindria via estreta, però disposaria de
la infraestructura necessària per eixamplar-lo si calgués96. El 12-2-1882 formalitzà la
companyia Ferrocarril Central de Cataluña (FCC). Tenia el projecte d’allargar la línia fins
Tàrrega, per Santa Coloma de Queralt que, no obstant, no va prosperar a les Corts. Serra no
va reeixir tampoc en el projecte originari, perquè no va reunir els capitals necessaris. La RO
de 23-4-1884 anul·lava aquesta concessió.

                                                     
  94. Sobre els projectes precedents, veure MORALES, Ramon: “El tren d’Igualada”, 1974; TÉRMENS: “El ferrocarril ...”
  95. TÉRMENS: “El ferrocarril ...”, p.232.
  96. FERROCARRIL DE IGUALADA A SAN SATURNINO DE NOYA: Memoria descriptiva, facultativa y económica, 1881.
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Mentre, l’altre projecte havia anat treballant. Bartomeu Godó obté l’acta de diputat per
Igualada i accelera la concessió del ferrocarril a les Corts, amb Pere Bové de concessionari.
Novament ens trobem amb dos projectes molt similars i ambdós aprovats per l’administració.
Godó promou també a les Corts la concessió a Cristòfol Castelltort i Rius d’un ferrocarril
Igualada-Balaguer, per Santa Coloma de Queralt, que seria la continuació del projecte
Igualada-Martorell. A diferència del projecte Igualada-Balaguer de Santiago Serra, el de
Castelltort sí supera tots els tràmits a les Corts.

El 7-9-1882 es formalitza la Compañía del Ferrocarril Económico de Igualada a Martorell
(CFEIM)97. Entre els seus directius, trobem Bartomeu Godó, Ramon Catarineu, Ramon
Romaní, Eusebi Castells i Ramon Roca, entre d’altres. El mateix dia se signa el contracte de
construcció amb l’empresa Oriol, Artés y Compañía, formada per tres únics accionistes:
Cecili Oriol, Sebastià Artés i Pere Bové que, alhora, eren els principals accionistes del tren.

Tot i que els promotors d’aquest projecte havien aconseguit que els ajuntaments dels
municipis beneficiats pel ferrocarril es fessin càrrec de les indemnitzacions, en no disposar
aquells de prou fons, s’endarreria el procés i, de retruc, el ritme de les obres. Així, mentre
que el 1882 es manté un bon ritme, el 1883 aquest disminueix. En aquest context, els
constructors de la línia traspassen els seus drets a la CEFE98, de la que Cecili Oriol i Antoni
Artés (germà de Sebastià) eren directius. El 1884, en fer fallida, s’aturaren les obres. La
fallida afectà també la companyia ferroviària, ja que la meitat de les seves accions ja emeses
estaven en poder de l’altra. Sebastià Artés comprà el permís de construcció.

Encara el maig de 1885 les Corts aproven la concessió a la CFEIM del tram Martorell-
Barcelona, pensant en una comunicació directa amb Barcelona i travessant poblacions no
servides per la TBF. Comptà amb l’oposició de la JOPB, ja que el tram final previst pretenia
accedir al Port des del Paral·lel i recórrer-lo en la seva totalitat. També el maig, les Corts
aproven una pròrroga d’obres per a dos anys.

Als anys següents, el projecte no va reeixir i va anar liquidant béns. Recordem que el
ferrocarril Igualada-Martorell es va inaugurar el 1893 i que va ser enllestit per una companyia
de capital belga, la Compagnie de Chemin de Fer Central Catalan.

Les demandes de les dues companyies se centren en l’obtenció de les respectives
concessions i continuacions de les línies cap el Nord, junt amb les pròrrogues d’obres i
continuació fins Barcelona de la CFEIM i el canvi de traçat del projecte Camacho & Carreras
(després FCC), tot plegat unit a l’obstaculització mútua entre ambdues companyies rivals.

A més dels dos projectes esmentats, hi ha d’altres que també pretenen enllaçar Igualada
amb la xarxa principal. Un d’aquests és el projecte de Tomàs Martí de 1881, un cas típic
entre els somniadors, segons Térmens99, que pretenia establir una línia Igualada-Barcelona,
però amb la novetat d’orientar-la cap el Bruc i Rubí i entrant a Barcelona per túnel des de
Sant Cugat i Valldoreix. Martí plantejava també continuar la línia amb dos ramals: un aniria a
Valls, enllaçant amb la companyia dels directes, i l’altre aniria a Agramunt o Pons, a enllaçar
amb el ferrocarril en projecte del Noguera Pallaresa100. El mateix personatge reprèn la seva

                                                     
    97. Veure El Consultor Financiero, núm. 41, 13-9-1882.
    98. COMPAÑÍA DEL FERRO-CARRIL ECONÓMICO DE IGUALADA A MARTORELL: Memoria leída en la Junta General de
accionistas celebrada el día 18 de Abril de 1883, 1883.
    99. TÉRMENS, Miquel: “Igualada ciudad de ferrocarriles” (4 i 5), 1879, p.235.
  100. Proyecto del ferro-carril de Barcelona a Igualada. Memoria explicativa , 1881. Veure també Arxiu Municipal de Vilanova i la
Geltrú, Núm. 6.6. “Comunicacions: camins, carreteres, ponts, ports”, núm. 2.149: “Ferrocarril: correpondència. Lligall”. Carta de
Tomàs Martí i Vidal adreçada a l’alcalde de Vilanova, datada a Barcelona, 12-2-1883.
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idea, però pensant ara en un ferrocarril entre Barcelona i França, passant per Igualada,
Cervera, Solsona, Pons, Seu d’Urgell i Andorra, amb alguns ramals101.

A més del projecte de Martí, hi ha el de la Compañía del Ferrocarril Trasversal 102 del
Principado de Cataluña (CFTPC), ambiciós projecte de connexió de totes les línies catalanes
entre si (el veurem tot seguit); el de la Sociedad de los Ferrocarriles Económicos del Bajo
Llobregat (SFEBL), que tenia una concessió per a la construcció d’un ferrocarril per diversos
municipis del Baix Llobregat i que el 1885 projecta una continuació fins Collbató i Igualada; el
de la TBF, de construcció d’un ramal Balaguer-Igualada, el 1884-85; i, finalment, el projecte
del madrileny Adolfo León de Cortes, de construcció d’un ferrocarril Martorell-Igualada-Santa
Coloma de Queralt-enllaç amb la línia de Lleida.

4.2.10.2. Els Ferrocarriles Económicos de La Selva y Ampurdán.

El 1877 l’enginyer Teodoro Merly de Iturralde obté la concessió per a la construcció d’un
ferrocarril entre Caldes de Malavella i Sant Miquel de Fluvià, passant per Llagostera, Santa
Cristina d’Aro (amb un ramal a Sant Feliu de Guíxols), Palamós, Palafrugell, Pals, Torroella
de Montgrí i Sant Miquel de Fluvià, enllaçant amb la línia general i totalitzant 86
quilòmetres103. El concessionari, en una memòria explicativa, planteja la línia com a
subsidiària de la Barcelona-França i encaminada a absorbir el transport dels suros i dels
taps104. De fet, tant en el seu origen com en el seu final, la línia enllaçava amb la TBF. El
1878 les Corts aproven l’exempció de drets de duanes per al material ferroviari.

El gener de 1878 es varen inaugurar les obres. El 15-1-1880, Merly i el banquer i navilier
Francesc Taulina signen les bases per a la constitució de la societat Ferrocarriles
Económicos de La Selva y Ampurdán (FELSA). El mateix any, les Corts aproven una
modificació del traçat: enlloc de començar a Caldes de Malavella ho farà a Santa Coloma de
Farners, i enlloc d’acabar a Sant Miquel de Fluvià, ho farà a Figueres, passant sempre per
Llagostera, Palamós i Torroella de Montgrí.

També el 1880, encara es replanteja el traçat de la línia, aprovant-se per les Corts. De
fet, ara es proposa dues línies: l’una passaria per Blanes, Lloret, Tossa, Sant Feliu de
Guíxols, Castell d’Aro, Llagostera, Cassà de la Selva i Girona, i l’altra per Castell d’Aro,
Palamós, Palafrugell, Pals, Torroella de Montgrí, L’Escala, Castelló d’Empúries i Figueres,
totalitzant 143 quilòmetres105. Segons el concessionari, el motiu d’aquests canvis estaria en la
indiferència de la TBF cap aquesta línia afluent106. En qualsevol cas, aquest projecte no va
arribar a reeixir. Víctor Balaguer va ser nomenat president de la companyia.

El 1880 hi ha un altre projecte, de Joan Lluhí i Risech, d’un ferrocarril Blanes-Flaçà, que
no arribà a superar els tràmits parlamentaris. I encara un altre, de Francesc i Lluís Sallés,
que el 1882 obtenen la concessió d’un tramvia Santa Coloma de Farners-Sils.

                                                     
  101. Semanario de Igualada, núm. 207, 20-4-1884; La Alianza Protectora de los Pueblos . Periódico proteccionista de las Ligas
de Contribuyentes de Rubí, Esparraguera, Piera, Bruch y Capellades, Igualada, Cervera, Ribera de Sió y Solsona, Agramunt,
Pons, Oliana y Orgañá, Seo de Urgel y Valles de Andorra; editat a Igualada el 1884.
  102. Nom correcte, amb l’ortografia de l’època.
  103. Per als projectes ferroviaris de l’Empordà, veure MEDIR: Historia del gremio ...
  104. FERROCARRIL DEL BAJO AMPURDÁN: Línea de Caldas de Malavella al Fluviá y Francia, por la costa, concedida por
Real Orden de 25 de Setiembre de 1877. Memoria descriptiva, facultativa y económica, 1877.
  105. Gaceta de los Caminos de Hierro, núm. 53 de 1882, 31-12-1882.
  106. FERRO-CARRILES ECONÓMICOS DE LA-SELVA Y AMPURDÁN: Líneas de Blanes a Gerona y de Castell d’Aro a
Figueras. Memoria descriptiva, 1882.
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Sí que va tenir èxit el Tranvía del Bajo Ampurdán (TBA). Era una concessió administrativa
de 1884 a August Pagés Ortiz, que traspassà a l’esmentada societat. Va aprofitar gairebé tot
el traçat de la carretera de Palamós a Girona. Amb 33 quilòmetres, l’itinerari de la línia era:
Flassà (enllaç), La Bisbal, Palafrugell i Palamós. S’inaugurà el 1887.

4.2.10.3. La Sociedad de los Ferrocarriles Económicos del Bajo Llobregat.

El juliol de 1883, les Corts aproven la construcció d’un ferrocarril econòmic Baix
Llobregat-Barcelona. El concessionari era la Sociedad Crédito Marítimo (SCM). Aquesta
societat inicialment estava orientada al crèdit per a la marina mercant i també a invertir en les
obres de canalització de l’Ebre. En no reeixir en aquests sectors, es va reestructurar cap els
ferrocarrils, tot aprofitant aquesta concessió, que ja tenia. Agafa el nom de SFEBL107.

L’itinerari principal era Vallirana, Cervelló, La Palma, Sant Vicenç dels Horts, Santa
Coloma, Sant Boi de Llobregat, Cornellà, L’Hospitalet, la Bordeta i Sants; es preveia també
tres ramals, el primer: Sant Vicenç dels Horts, Pallejà, Sant Andreu de la Barca; el segon:
Sant Boi, El Prat de Llobregat; i el tercer: Cornellà, Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat.
La companyia preveia també l’enllaç amb els altres ferrocarrils que anaven a Barcelona per
la Gran Via i l’Avinguda del Paral·lel108. Ja hem vist més amunt el seu projecte de ferrocarril
Barcelona-Igualada, per Collbató.

Al Baix Llobregat hi ha també altres projectes ferroviaris. El 1883 Francisco Fernández de
la Vega i Manuel Ferran i Esteve intenten, sense èxit, aconseguir una concessió entre El
Puntarró (Martorell) i Barcelona, passant per Sant Andreu de la Barca, Pallejà, Molins de Rei,
Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Cornellà, L’Hospitalet, La Bordeta, Sants i el Port
de Barcelona; amb un ramal fins Sant Martí de Provençals i un altre fins l’enllaç Barcelona-
Sant Andreu. El 1885 ho tornen a intentar, matisant que el ramal fins Sant Martí de
Provençals es demana per la Gran Via de Barcelona i que el ramal fins el tramvia Barcelona-
Sant Andreu es demana pel Port. Comptà amb l’oposició de la TBF, que ja tenia en
explotació un tram Martorell-Barcelona, i de l’Ajuntament de Barcelona, que s’oposava als
ramals dins de la ciutat.

4.2.10.4. La Compañía Reusense de Tranvías.

El 1881, Sebastià Cabot i Antoni Fusté obtenen una concessió per a l’establiment d’un
tramvia entre Reus i Salou, amb un ramal a Vila-seca. Més endavant, el projecte esdevé
ferrocarril econòmic. Així, el juny de 1885 les Corts aproven la concessió a la Compañía
Reusense de Tranvías (CRT) d’un ferrocarril econòmic Reus-Port de Salou. A Salou es
preveia l’enllaç amb el ferrocarril València-Tarragona. El 1887 es construeix aquest petit
ferrocarril, de 8,2 quilòmetres.

4.2.10.5. El ferrocarril d’Olot.

L’abril de 1882, les Corts aproven la concessió a Domènec Puig i Oriol d’un ferrocarril
econòmic Olot-Girona, per Amer, i amb la idea d’enllaçar a Girona amb la línia general
Barcelona-França. El mateix mes, s’aprova també la concessió al FSFTO de la línia Torelló

                                                     
  107. Sobre aquesta companyia, veure El Consultor Financiero, núm. 112, 23-1-1884.
  108. FERRO-CARRILES ECONÓMICOS DEL BAJO LLOBREGAT A BARCELONA: Memoria, 1883.
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(línia Granollers-Sant Joan de les Abadesses)-Olot. Es planteja com un ferrocarril de via
estreta, igual que el de la línia Olot-Girona. El material mòbil també havia de ser igual i
l’estació d’Olot, comuna a ambdues línies. Com ja hem vist, l’empresa constructora del
ferrocarril Olot-Girona era la CEFE, que el 1883 passa a ser també la concessionària de la
línia. Com recordarem, el 1884 fa falllida, traspassant el gener de 1885 la concessió a Pere
Bové i Agistí Pujol.

D’altra banda, el juliol de 1885 les Corts aproven el ramal Campderà (enllaç)-Banyoles
per a la TBF, amb l’oposició dels concessionaris del ferrocarril Girona-Olot.

4.2.10.6. La Compañía del Ferrocarril Trasversal 
109 del Principado de Cataluña.

El juliol de 1882, Josep Campderà obté la concessió d’un ferrocarril Tarragona-Roses o
Trasversal (no Transversal) del Principat de Catalunya. L’itinerari seria Tarragona, Valls,
Igualada, Manresa, Vic, Figueres i Roses. El juny de 1883, Campderà constitueix la CFTPC.
L’ambiciós projecte de la companyia, era enllaçar la seva línia amb tretze ferrocarrils catalans
ja existents o en construcció110. El febrer de 1885, les Corts aproven per al mateix
concessionari la construcció de dos ramals: Balaguer-Valls i La Jonquera-Figueres. Aquesta
companyia va arribar a iniciar obres en alguns trams de l’extrem sud de la línia, però
finalment no va reeixir.

4.2.10.7. El ferrocarril del Noguera Pallaresa.

El projecte de construcció d’un ferrocarril internacional pel Noguera Pallaresa, té els seus
antecedents als anys cinquanta, partint de la idea d’un ferrocarril que enllacés amb les línies
franceses pel Pirineu Central, completant així els projectes existents d’enllaços ferroviaris
franco-espanyols per l’extrem est (Port-Bou) i oest (Irun). Rivalitzà durant anys amb altres
opcions de connexió ferroviària, com la del Noguera Ribagorçana, la del Canfranc i la del
Cinca, així com amb diverses opcions del costat francès. Xocà, per fi, amb l’hostilitat del
Ministeri de la Guerra, poc favorable a aquesta mena d’enllaços internacionals per por d’una
invasió en ferrocarril111. De fet, a finals de 1881, el Govern decideix donar suport al projecte
del Canfranc, en detriment dels altres dos que havien estat estudiats com a possibles
enllaços internacionals amb França pel Pirineu Central, aprovant-se per les Corts el
desembre de 1881. L’itinerari era Osca, Ayerbe, Caldearenas, Jaca i Canfranc.

Pel que fa al projecte del Noguera Pallaresa, el juliol de 1876 les Corts aproven un
projecte d’allargament del ferrocarril de les mines del Montsec fins la frontera francesa, per la
Vall d’Aran; aquest projecte havia estat atorgat a la societat La Carbonera Metalúrgica
Española (CME) per RO de 3-1-1876. Obtingué una pròrroga d’obres el 1878. El 1881 la
concessió passà a la Sociedad del Ferro-carril del Pirineo Central (SFPC).

                                                     
  109. Veure nota 102.
  110. Veure FERRO-CARRIL TRASVERSAL DEL PRINCIPADO DE CATALUÑA: Consideraciones facultativas y económicas,
1882; COMPAÑÍA DEL FERROCARRIL TRASVERSAL DEL PRINCIPADO DE CATALUÑA: Estatutos de la ... Fundada en 7 de
Junio de 1883, 1883; Línea de Tarragona a Rosas pasando por Valls, Igualada, Manresa, Vich y Figueras, Noviembre 1883 (full
volant); CAMPDERÁ, José: Ferrocarril de Balaguer a Valls empalmando con el Trasversal del Principado de Cataluña. Breves
consideraciones sobre las ventajas y utilidades que el proyecto ofrece expuestas por su autor el ingeniero D. ... en las reuniones
celebradas en las principales poblaciones de la línea, 1884.
  111. Sobre les diverses opcions de ferrocarril pel Pireneu Central, veure SÁNCHEZ I VILANOVA, Llorenç: La llarga història del
ferrocarril Lleida-La Pobla de Segur (1856-1951), 1989; VIDAL; Javier: “La dimensió internacional de la xarxa ferroviària
espanyola (1850-1914)”, 1994.
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D’altra banda, el desembre de 1878 s’aprova la concessió a Antonio Rovira y Altisen d’un
altre projecte de ferrocarril Lleida-Balaguer-Pont de Rei, que passaria per Tremp, Sort,
Esterri i Viella. Obtingué una pròrroga per a la presentació dels estudis de 3 anys, el 1878. El
concessionari va presentar els estudis en aquest termini, però els ministeris de Foment i de
Guerra varen oposar dificultats; el primer, perquè la línia finalment acordada pel Govern era
la de Canfranc i el segon pels habituals temors d’invasió francesa per ferrocarril. Per això,
l’expedient va passar al Consell de ministres, que el va remetre al Consell d’Estat, iniciant el
penós camí de l’expedienteig.

Llorenç Sánchez esmenta l’assemblea de 17-8-1880 a Tremp, amb assistència de
representants de diverses localitats, diputats provincials i parlamentaris catalans112. Intervé a
l’acte, entre d’altres, Santamaria, concessionari de la línia. Es forma una comissió, amb
representants de Tremp, Viella, Balaguer, Sort i Lleida, més el senador Maluquer i el diputat
Soldevila. L’endemà, se celebra un banquet de 600 comensals. Tot i la insistència de la
demanda, aquest ferrocarril no es va construir fins el segle XX. Primer es fa el tram Lleida-
Balaguer i més tard, el 1924, el tram Balaguer-Tremp i La Pobla de Segur.

4.2.10.8. Projectes diversos.

Hi ha alguns projectes ferroviaris més durant aquests anys, dels que podem veure molt
breument els que tenen ressò a les Corts. Alguns d’ells trigaran anys en realitzar-se
totalment o parcial, mentre que d’altres no reeixiran.

Al sud de Catalunya hi ha diversos projectes. El març de 1880, les Corts aproven la
construcció d’un ferrocarril Val de Zafán-Sant Carles de la Ràpita, passant per Alcanyís,
Gandesa i Tortosa; a Val de Zafán, enllaçaria amb la línia Val de Zafán-Gargallo i a Tortosa,
amb la línia València-Tarragona. El 1885 hi ha una proposició de llei, que no prospera,
demanant la rehabilitació de la Compañía del Ferrocarril de Val de Zafán a San Carlos de la
Rápita (CFVZSCR) en la seva concessió d’aquesta línia. El maig de 1880, hi ha una
proposició de llei, que tampoc no prospera, de construcció d’un ferrocarril econòmic Reus-
Móra la Nova. El concessionari seria Pere Bové, a qui ja hem tingut ocasió de veure en
anteriors projectes. El desembre del mateix any, hi ha una altra proposició de llei, que no
prospera, demanant la concessió a la FCA d’un ferrocarril de via estreta de dos ramals, que
sortint de la línia de Val de Zafán, acabi un a Sant Carles de la Ràpita i un altre a la línia de
Gargallo a Terol. El maig de 1882, el Congrés aprova una proposició de llei, que no arriba a
aprovar-se al Senat, de concessió a José Motiño y Dalmau d’un ferrocarril Els Alfacs-Benasc,
per Montsó.

Pel que fa a l’entorn de Barcelona, el maig de 1880 hi ha una proposició de llei, que no
obté l’aprovació de les Corts, d’un ferrocarril de Badalona a enllaçar amb el tramvia
Barcelona-Sant Andreu. El concessionari seria Carlos Soujol. El 1882 hi ha una altra
proposició de llei, aprovada el 1883, de construcció d’un ferrocarril Sant Andreu de Palomar-
Sabadell, amb un ramal a Badalona. Es pretén allargar la línia Barcelona-Sant Andreu. El
concessionari era la Sociedad Anónima de Tranvías y Ferrocarriles Económicos de
Barcelona (SATFEB). El 1881 havia existit una altra proposició, que no va prosperar, de
construcció d’un ferrocarril Sabadell-Sant Andreu de Palomar, enllaç amb el tramvia Clot-
Barcelona. El concessionari seria la Sociedad Anónima Tranvía de Barcelona al Clot y San

                                                     
  112. SÁNCHEZ: La llarga història ..., p.43-44 i seg.
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Andrés (SATBCSA). El 1883 hi ha una concessió, per via administrativa, a la Sociedad de
Tranvías de Barcelona, per a la construcció d’un tram Sant Andreu de Palomar-Sabadell. El
1882 hi ha una proposició de llei, que s’aprova al Congrés però que no arriba a ser aprovada
al Senat, de construcció d’un ferrocarril de l’Estació del Papiol a Mataró, per Rubí, Sabadell,
Caldes de Montbui i Granollers, amb un ramal Rubí-Terrassa.

A la Catalunya central també hi ha diversos projectes. El desembre de 1881, les Corts
aproven la construcció d’un ferrocarril de muntanya, sistema Riggenbach, de l’estació de
Monistrol (línia Barcelona-Saragossa, per Manresa) al monestir de Montserrat. Més endavant
s’allargaria fins Collbató, Esparreguera, Olesa i Martorell. Els concessionaris eren Joaquim
Carrera i Sayrol i José María González. El maig de 1882, les Corts aproven la concessió a
Josep Vilumara d’un ferrocarril de Martorell (enllaç línia Tarragona-Barcelona) a Sant Vicenç
de Castellet, passant per Martorell, Olesa de Montserrat i Monistrol. Hi ha una altra
proposició, que no prospera, de concessió d’un ferrocarril econòmic a Marià Puig i Valls de la
línia Sant Vicenç de Castellet-enllaç amb el tramvia Manresa-Berga, prop de Sallent. El 1881
hi ha una altra proposició, que tampoc prospera, de construcció d’un ferrocarril amb el mateix
itinerari i amb Josep Torres i Payeras com a concessionari. També el 1881 hi ha una altra
proposició de llei no reeixida, de construcció d’un ferrocarril de la fàbrica Sedó
(Esparreguera) a la línia Barcelona-Saragossa, amb un ramal a Montserrat i la idea d’enllaçar
la línia Barcelona-Tarragona amb la Barcelona-Saragossa. El 1883 les Corts aproven la
concessió a Marià Puig i Valls d’un ferrocarril econòmic (en part tramvia) Manresa-Cardona.
El 1885 hi ha una proposició de llei, no aprovada, de construcció d’un ferrocarril Martorell-
Sallent (enllaç amb el ferrocarril Manresa-Guardiola).

A la Seu d’Urgell també apareixen alguns projectes. Ja hem vist la idea del FMB de
construir un ramal des de Guardiola de Berguedà. El 1882 hi ha una proposició de llei, que
no prospera, de construcció d’un ferrocarril Manresa-Seu d’Urgell.

I, finalment, a la zona de Lleida trobem el 1881 una proposició de llei, no reeixida, de
construcció d’un ferrocarril econòmic Lleida-Samper de Calanda (enllaç amb el directe
Madrid-Barcelona), per Fraga. El 1885 les Corts aproven un ferrocarril de Cervera a Pons,
per Guissona. El concessionari era la Compañía del Ferrocarril Económico de Cervera a
Pons (CFECP).

4.3. El sector de les companyies de canals i pantans de regatge: la Real
Compañía de Canalización y Riegos del Ebro

La concessió inicial de 1851, fixava com a objectiu de la companyia la navegació de
l’Ebre, des del mar fins Saragossa. En un primer moment, es comptava també que l’Ebre
podria ser navegable entre Escatrón i Saragossa. Amb el temps, però, es varen fer paleses
les dificultats de navegació del riu, si més no, en determinades èpoques de l’any. Això, unit al
fet que no va arribar tota la subvenció de l’Estat que la companyia esperava i a la creixent
implantació de noves línies de ferrocarril, va dur-la a replantejar la seva activitat.

Per la llei de 5-7-1867 es reorientava l’activitat de la companyia a fer obres de regatge al
delta. Cal dir aquí que per al període analitzat, no és pas l’única companyia dedicada a
aquesta activitat a Catalunya. Així, trobem actuacions d’aquesta mena al riu Llobregat, en
diversos trams, en el Fluvià i en el Segre. És, però, la companyia que apareix de manera
més continuada amb demandes concretes a les Corts.
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Diversos problemes i, sobretot, la inestabilitat política del Sexenni, unida a la malfiança
dels inversors francesos (dos dels administradors francesos, el baró d’Ezpeleta i el marquès
de Sasenay, varen morir en un accident a les obres), van fer que la companyia travessés un
període d’inactivitat i que arribés fins 1880 amb sols una part de les obres de la vorera dreta
del riu executada (106 quilòmetres de canals i sèquies i 80 quilòmetres de sèquies auxiliars),
però cap de l’esquerra. En aquesta data, la SCGC absorbeix les accions franceses i dóna un
nou impuls al projecte. La SCGC iniciarà un llarg i polèmic plet (pel contenciós amb els
creditors de la companyia) a les Corts per impedir la caducitat de la concessió i obtenir una
pròrroga d’obres113.

Joaquim Maria Paz va ser vocal del Consell d’Administració als anys seixanta, esdevenint
després el president de la companyia.

4.4. El món dels negocis i la seva actuació política.

En el capítol dedicat a les corporacions econòmiques catalanes, hem tingut ocasió de
comprovar com, dins de la seva estratègia d’actuació com a grups de pressió, existia una
voluntat molt definida que els interessos per elles representats tinguessin una presència com
més gran millor a les Corts, de tal manera que les seves demandes tinguessin un camí obert
per accedir a tan important centre de decisions polítiques, i com aquesta voluntat les duia a
dissenyar una veritable estratègia parlamentària, que anava des de la intervenció en els
processos electorals, a la representació directa a les Corts i a les demandes fetes als
parlamentaris catalans. I, d’altra banda, hem pogut comprovar també el seu sistema de
pressions al Govern, ja sigui en forma d’enviament de comissions a Madrid, d’entrevistes
amb membres del Govern i altres. Doncs bé, en el cas del món dels negocis o del conjunt de
companyies, sobretot del sector ferroviari i de negocis colonials, apareix una estratègia
d’actuació envers els centres polítics que té molts punts en comú i alguns altres potser més
específics. Entre aquests darrers, hi hauria la relació de les companyies ferroviàries amb els
poders locals, junt amb el fet comú a totes les companyies analitzades, que una part
significativa de les seves demandes no han de solucionar-se per la via política, és a dir a les
Corts, sinó per l’administrativa, és a dir als laberíntics viaranys de les direccions generals i
dels negociats dels ministeris, de Foment, Hisenda i Ultramar, sobretot.

En aquest apartat veurem l’actuació política d’aquest món dels negocis, destacant tres
grans vies d’actuació: la seva relació amb el poder local, la seva activitat envers Madrid i la
seva estratègia parlamentària.

4.4.1. Relació amb el poder local.

Els poders locals, ajuntaments i també diputacions provincials, podien jugar un paper
important a favor dels interessos de les companyies ferroviàries, no en les grans decisions
polítiques (concessions, pròrrogues d’obres, canvis d’itinerari), però sí en la seva aplicació
concreta damunt del terreny. Aspectes com la política d’expropiacions, les subvencions, la
intervenció d’un determinat poder local a favor d’un projecte o els mateixos processos
electorals, es troben en el punt de mira d’aquestes companyies. Als arxius locals consultats
                                                     
  113. Sobre aquesta companyia, veure REAL COMPAÑÍA DE CANALIZACIÓN DEL EBRO: Exposición elevada al Congreso de
Sres. Diputados por la ..., 1864; Exposición dirigida al Senado por las Comisiones directiva y permanente de accionistas de la
Compañía, consignando los motivos de equidad y conveniencia pública que abogan por la prórroga solicitada para ejecutar el
canal de riego de la izquierda del Ebro., 1880; Al Senado los directores de la ..., 1883.
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(Històric Comarcal de Vilanova i la Geltrú, Històric de la Ciutat de Manresa i Històric
Comarcal d’Igualada) hi ha molt clarament documentada aquesta relació entre les
companyies ferroviàries i els poders locals. Anem a veure alguns exemples significatius.

En algunes ocasions, els promotors d’un determinat projecte ferroviari, en el moment
d’intentar aconseguir de les Corts una concessió, acudeixen als municipis pels que hauria de
travessar la nova línia tot cercant el seu suport, amb la idea que si la petició anava
acompanyada d’exposicions favorables dels ajuntaments afectats, la seva tramitació a les
Corts podia veure’s afavorida. En tenim un bon exemple en una de les iniciatives no reeixides
de construcció d’un ferrocarril directe Madrid-Barcelona. Gabriel Padrós, que actua com a
apoderat del sol·licitant, el banquer parisenc Enrique de Lamonte, escriu a l’Ajuntament de
Vilanova tot demanant que enviï una exposició a les Corts favorable al projecte. Explica que
Sedó ha presentat l’oportuna proposició de llei al Congrés, però que les Corts han tancat ja
les sessions, pel que caldrà reprendre el tema a la propera legislatura. Diu Padrós: (...) pero
siendo probable que, por la gran tramitación que tienen los expedientes de esta clase, el que
a la petición del Sr. Lamonta se refiere, no pueda despacharse antes de que se abran de
nuevo las Cortes y sea necesario acudir a ellas para obtener la definitiva concesión, me dirijo
a V. suplicándole que se sirva proponer al Ayuntamiento de su digna presidencia, eleve al
Congreso una exposición pidiendo que se apruebe el proyecto de ley referente al ferrocarril
que nos ocupa114. Cal dir que l’Ajuntament de Vilanova respon favorablement i envia
l’exposició sol·licitada.

En el tema de les expropiacions de terrenys particulars per construir nous traçats
ferroviaris, els ajuntaments també tenen un paper molt destacat. Així, per exemple, en el
projecte de ferrocarril entre Igualada i Sant Sadurní d’Anoia, l’Ajuntament de la primera
població actua com a interlocutor entre els interessos de la companyia i els dels propietaris
afectats, alhora que gestiona acords amb els altres ajuntaments pels que havia de travessar
la línia, per destinar una part dels pressupostos municipals a contribuir a aquesta despesa115.
Iguals gestions d’intermediari fa l’Ajuntament de Manresa, entre els interessos de la TFEMB i
els propietaris afectats per les expropiacions116.

Les eleccions constitueixen un altre aspecte en el que tenen un paper molt destacat els
ajuntaments, especialment els que són cap de districte, en temes com el cens, el
nomenament d’interventors, el control de l’escrutini i les irregularitats diverses que asseguren
el triomf d’un candidat. En alguns casos —com tindrem ocasió de veure una mica més
endavant— la qüestió del ferrocarril és una peça clau per assegurar el triomf d’una
determinada candidatura: si es tracta d’una població que ha quedat fora de la xarxa
ferroviària principal i que intenta aconseguir una línia secundària, una de les condicions que
ha de tenir un candidat és oferir garanties que pot treballar en aquesta qüestió. Si la
companyia promotora d’un nou ferrocarril pot fer coincidir els seus interessos amb els dels
municipis interessats en la línia, els suports municipals són decisius. En tenim un bon
exemple novament en el projecte ferroviari Igualada-Sant Sadurní d’Anoia. En carta del
promotor Mariano Carreras a l’alcalde d’Igualada, Joan Boyer, justifica la necessitat d’obtenir
un escó parlamentari per a Manuel Camacho, l’altre promotor del projecte. Després d’aclarir-
li que al Ministeri de la Governació serà ben acollida la presentació de Camacho com a
                                                     
  114. Arxiu Municipal de Vilanova i la Geltrú, núm. 6.6. Comunicacions: camins, carreteres, ponts, ports; núm. 2149: “Ferrocarril:
correspondència. Lligall”. Carta de Gabriel Padrós, datada a Madrid, 1-2-1877. Es tracta de la proposició de llei de Sedó de
1877 per aconseguir una línia de ferrocarril directe Barcelona-Madrid.
  115. Arxiu Històric Comarcal d’Igualada, 1880, lligall B núm. 1 “Ferrocarrils”.
  116. Arxiu Històric de la Ciutat de Manresa, lligall “Ferrocarrils II”.
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candidat pel districte, li demana el suport del consistori per ell presidit: No debe V., pues,
hallar inconveniente alguno, ni tampoco el Ayuntamiento que dignamente preside, con
apoyar dicha candidatura, y reunir en su favor el mayor número de votos posible117. Els
suports així obtinguts per Camacho li asseguren l’elecció pel districte a les eleccions de
1879.

En el cas de les diputacions provincials, cal no oblidar que gestionen fons destinats a
camins i comunicacions provincials. Això fa que les companyies ferroviàries hi acudeixin
sovint amb demandes concretes, relatives a carreteres afluents de les seves línies o a
desviaments de fons cap la construcció de nous trams. Aquest és el cas de Santiago Serra,
fabricant de paper de l’Anoia, diputat provincial i proper als concessionaris del ferrocarril
Igualada-Sant Sadurní, que practica gestions davant de la Diputació Provincial de Barcelona,
per desviar cap els concessionaris els diners que aquesta tenia destinats a la construcció de
camins veïnals a la zona per la que havia de passar aquest ferrocarril; a canvi, els
concessionaris construirien pel seu compte camins veïnals per als pobles pels que no passés
el tren, per enllaçar amb aquest. Serra fa aquesta gestió segons acord d’una assemblea
d’alcaldes de la zona, contribuents i propietaris afectats i els concessionaris de la línia feta el
12-2-1880118.

4.4.2. Activitat envers Madrid.

Igual que en el cas de les corporacions econòmiques, l’activitat envers Madrid ocupa un
punt central en l’estratègia d’actuació del món dels negocis respecte els centres de decisió
política. En aquest sentit, intenten assegurar-se representacions estables a la Cort, alhora
que utilitzen també el sistema de comissions i d’entrevistes amb membres del Govern,
destacant potser més el factor de les connexions personals amb membres del Consell de
ministres.

Les companyies, doncs, procuren disposar de representacions permanents a Madrid, ja
sigui en forma d’un representant fix, ja en forma de comitès. La seva funció principal és fer un
seguiment dels expedients oberts als ministeris en relació amb la companyia. Aquests, es
refereixen molt sovint a afers de pur tràmit administratiu que, no obstant, per si sols no
tindrien prou empenta com per anar superant les diverses etapes del seu camí burocràtic a
les oficines de la Dirección General de Obras Públicas o al Negociado de Ferrocarriles, si no
disposessin d’una mà amiga empenyent-los en el seu penós avenç cap a la resolució
definitiva o cap el desitjat reial decret. Si, a més, els interessos demandants xoquen amb la
rivalitat d’una altra companyia, que mobilitza els seus recursos per entrebancar la tramitació i
aprovació d’aquests expedients, aleshores cal alguna cosa més que una mà amiga,
aleshores cal una o diverses mans influents empenyent amb decisió i mobilitzant ressorts de
la maquinària política i administrativa per superar aquests obstacles afegits.

La primera característica dels membres d’aquests comitès a Madrid, és que solen ser
personatges influents en els ambients en els que la companyia demandant necessita fer
triomfar les seves pretensions: en el Ministeri d’Ultramar en el cas dels negocis colonials, i en
els de Foment i d’Hisenda, en el cas dels ferroviaris. Sovint es tracta de personatges amb
una important trajectòria parlamentària i/o que han ocupat càrrecs en els esmentats

                                                     
  117. Arxiu Històric Comarcal d’Igualada. 1880: lligall B, núms. 1, 6; lligall C, núm 8.
  118. Veure l’acta d’aquesta assemblea a l’Arxiu Històric Comarcal d’Igualada, 1880, lligall B núm. 1 “ferrocarrils”.
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ministeris i que, en qualsevol cas, disposen dels contactes precisos per aconseguir l’èxit de
les demandes de la companyia en la que presten els seus serveis.

La segona característica és que no treballen regularment per a la companyia, en el sentit
d’executar una activitat professional diària fent les feines de gestió o de direcció que podríem
suposar. De fet, la seu dels consells d’administració de les companyies que hem vist es troba
generalment a Barcelona i els seus directius amb tasques diguem professionals reals
exerceixen llur activitat en aquesta ciutat. La feina dels membres d’aquests comitès,
consisteix en accions puntuals, més o menys freqüents i importants segons la companyia per
a la que treballen, però en qualsevol cas, fonamentals per al seu funcionament. Podríem dir
que són especialistes en la gestió d’interessos empresarials als centres de decisió de l’Estat,
que agiliten i asseguren la correcta tramitació d’afers vitals per a les companyies
demandants.

L’epistolari de Víctor Balaguer ens dóna valuosos exemples d’aquesta mena de gestions.
Així, per exemple, trobem Balaguer com a membre del comitè de Madrid de la CFDMZB. El
juny de 1884, la companyia té pendents de tramitació al Ministeri de Foment, portat en
aquests moments per Alejandro Pidal y Mon, els expedients relatius als enllaços de
Picamoixons i de Reus. Un apoderat de la companyia escriu Balaguer seguint instruccions
del director gerent, Francesc Gumà, tot indicant-li la urgència amb la que el comitè de Madrid
ha d’intervenir:

Hace aproximadamente un mes que está pendiente del despacho del Sr. Pidal el expediente de empalme
de los ferro-carriles directos de Madrid y Zaragoza a Barcelona, con la de Lérida, Reus y Tarragona en
Picamoixons.

El retraso causa enormes perjuicios porque estando todo ejecutado no puede obtenerse el acta de
recepción.

Además está pendiente de aprobación el cruze [sic] de la misma línea en la estación de Reus también
necesario para la recepción, la cual no podrá recaer en tanto que el expediente hoy embargado por el anterior
incidente no vuelva al negociado.

Infructuosas han sido hasta ahora todas mis gestiones para arrancar resolución, y en esta situación
Gumá me telegrafía apuradísimo para que ruegue a V. reúna el comité y emplee éste su influencia cerca del
Sr. Pidal.

1º Para que en el acto acuerde el expediente de Picamoixons.
2º Para que enseguida ordene que se le ponga inmediatamente al despacho el del cruce en Reus.
Los perjuicios son incalculables para el público y para la Compañía119.

L’anterior petició ens il·lustra oportunament sobre les dificultats de la tramitació ordinària
d’expedients, que inevitablement queda encallada en algun negociat, mentre que les
companyies demandants, condemnades a esperar una resolució, han de paralitzar una part
significativa de la seva activitat empresarial mentre no arribi la tan desitjada resolució. En
aquest sentit, els individus dels comitès de Madrid, expressament reclutats per les
companyies per la seva influència en els ambients polítics i administratius de la Cort, actuen
com a veritables desembossadors d’expedients.

El propi Balaguer, que ocupa la cartera de Foment en un dels governs d’Amadeu I,
concretament entre maig i juny de 1872, rep durant el temps que ocupa el càrrec nombroses
peticions instant-lo a accelerar la tramitació d’afers de companyies, encallats al seu ministeri.
Així, per exemple, Antoni Ferratges, que era per les mateixes dates sotssecretari de la
Presidència del Consell de ministres i que actua a favor dels interessos del ferrocarril de Sant
Joan de les Abadesses (es tracta d’un projecte una mica anterior al FMSJA), escriu Balaguer
tot reclamant la urgència de la resolució de l’expedient d’aquesta companyia, relatiu al
                                                     
  119. BMVB, Manuscrits núm. 328/45, carta de Juan Barrié y Agüero a Víctor Balaguer de 18-6-1884.
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cobrament de subvencions per quilòmetre de via construït: Hace 6 días que tiene al
despacho las relaciones correspondientes a Marzo y Abril de obras ejecutadas en el
ferrocarril de las Abadesas. Tanto porque este es un asunto de pura tramitación, como
porque se están irrogando grandes perjuicios a la empresa, ruégole con mucho
encarecimiento que hoy mismo firme, encargando a Boguerin que remita a Hacienda dichas
relaciones hoy sin falta120.

En altres casos, però, els propis interessats es desplacen a Madrid per gestionar
directament afers relatius a les seves companyies, igual que feien les comissions de les
corporacions econòmiques. En tenim un exemple en el cas de Fèlix Macià i Bonaplata,
gerent del FMSJA, que es trasllada el maig de 1877 a Madrid per gestionar afers importants
de la companyia al Ministeri de Foment. Macià aprofita la seva condició de directiu del FPN,
junt amb les simpaties amb què comptava la línia de Sant Joan entre les corporacions
econòmiques catalanes, per demanar a l’associació una mena d’aval de cara a facilitar el seu
accés al Ministeri. En la carta que el FPN adreça al ministre, en aquests moments el comte
de Toreno, llegim: El socio de este Centro D. Félix Maciá y Bonaplata, constructor y
concesionario del Ferro-carril de S. Juan de las Abadesas, pasa en comisión a esa Corte
para gestionar acerca de ciertos asuntos que se relacionan con la pronta terminación de esta
importante vía, que proporcionaría a la industria carbones en abundancia, sin tener que
recurrir al extranjero. En nombre pues de esta Asociación cuyo único y exclusivo objeto es
defender y fomentar los intereses de la producción nacional, me permito suplicar a V.E. se
sirva atender la solicitud de nuestro consocio121.

Hi ha també, igual que en el cas de les corporacions econòmiques, un tipus de gestió que
es fa directament pels interessats, però per carta. Entre l’epistolari de Balaguer corresponent
a la seva etapa de ministre de Foment, hi ha també peticions fetes directament pels
interessats (si bé lliurades en mà al seu destinatari per algun personatge d’un cert pes), que
ens recorden aquelles cartes de felicitació/petició que vèiem en el capítol dedicat a les
corporacions econòmiques. Aquest és el cas de la CCHBFF, que s’adreça a Balaguer per
felicitar-lo pel nomenament de ministre i aprofita l’avinentesa per demanar-li un afer concret:
el traspàs de la concessió del tram Girona-Port Bou, que la companyia vol comprar al Crédit
Mobilier francès, però per al que calia un reial decret específic admetent el canvi de
concessionari. Llegim en la carta de la companyia:

Recordando, pues, esta Junta la benevolencia con que siempre ha acogido V., ya como Ministro, ya
como Diputado, las peticiones de esta Compañía encaminadas a asegurar y acelerar la realización de los
únicos 69 kilómetros de vía que faltan para empalmar con la red francesa, sin ruina de los intereses de
nuestra Sociedad, después de tantos sacrificios como lleva hechos y sigue haciendo aún encaminados
siempre al mismo fin; espera confiada en que, por esta vez, han de verse cumplidos sus ardientes deseos por
un Ministro que ha demostrado ya cuan perfectamente sabe comprender los intereses de la Provincia en
consonancia con los del Estado122.

4.4.3. Les connexions personals amb el Govern.

Un altre aspecte a tenir molt en compte en la relació del món dels negocis amb els centres
de decisió de l’Estat, és el sistema de connexions personals amb membres del Govern.

                                                     
  120. BMVB, Epistolari de Víctor Balaguer, part inèdita; carta d’Antoni Ferratges a Víctor Balaguer, sense data, però que
correspon a juny de 1872.
  121. AFTN, FPN, “Correspondencia” 17-3-1877/26-12-1878, carta del president, Josep Pujol Fernández, de 7-5-1877.
  122. BMVB, Epistolari Víctor Balaguer, part inèdita, carta sense data ni lloc, probablement de Barcelona i de principis de juny
de 1872, amb membret de Cª de los F-C de Barcelona á Francia.
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Aquesta és una qüestió ressaltada per diversos autors. Així, Jordi Casassas al·ludeix als
lligams personals de financers com Antonio López i Manel Girona amb membres del Govern i
l’aprofitament de cara a concessions diverses123. Emili Giralt suggereix la proximitat dels
creadors de la CGTF a membres del Govern com a un dels possibles motius de la política de
desestanc del tabac a Filipines, que va permetre la creació de la companyia124. María Teresa
Carnero, per la seva banda, ressalta la vinculació entre les companyies ferroviàries i els
governs, pel fet que membres dels consells d’administració de les primeres han format part
del Consell de ministres o en formaran part als anys següents125.

En qualsevol cas, resulta clar que aquesta mena de relació existia. D’aquesta manera, el
marquès de Comillas mantenia una amistat personal amb la família reial, que va estiuejar al
seu palau de Sobrellano, a Comillas, el 1881 i el 1882. Manel Girona té relació amb
Cánovas, que li oferí un títol nobiliari i la cartera d’Hisenda (els rebutjà ambdós). Evarist
Arnús també tenia relació amb la família reial; però sobretot una amistat personal amb
Sagasta, que s’instal·lava a la seva casa quan visitava Barcelona.

També està clara la relació de les companyies amb polítics que en algun moment o altre
formen part del Consell de ministres. Si ens fixem en els personatges que han exercit el
càrrec de ministre entre 1875 i 1885, observem que una part significativa d’ells es troben
vinculats a companyies, especialment ferroviàries i d’obres públiques. Resseguint els
consells d’administració d’algunes d’aquestes companyies, trobem uns quants personatges
de primera línia que han estat ministres i consellers de les companyies en algun moment o
altre, no de manera simultània, per la legislació sobre incompatibilitats, però, si més no,
propers en el temps. Així, trobem Cánovas i Sagasta, ambdós presidents del Consell de
ministres i el primer president de la SFAVT i de la CFA més conseller del Ferrocarril de
Medina del Campo a Zamora y de Orense a Vigo (FCMCZOV) i el segon conseller de la
CFAGL; el marquès de Sardoal, ministre de Foment entre 1883 i 1884, és també conseller de
la CFAGL; Juan Francisco Camacho, ministre d’Hisenda entre 1881 i 1883 i entre 1885 i
1886, és conseller de la MZA; Fernando Cos-Gayón, igualment ministre d’Hisenda, entre
1880 i 1881 i entre 1884 1885, és president del Canal de Cataluña y Aragón (CCA); el
marquès del Pazo de la Merced, ministre d’Ultramar entre 1878 i 1879 i entre 1879 i 1880 i
d’Estat entre 1880 i 1881 i entre 1884 i 1885, és conseller del FCMCZOV; Fernando León y
Castillo, ministre d’Ultramar entre 1881 i 1883, és conseller del Ferrocarril de Langreo a Gijón
(FLG); Cayetano Sánchez Bustillo, també ministre d’Ultramar entre 1880 i 1881, és conseller
de la CGTF; Manuel Alonso Martínez, ministre de Gràcia i Justícia entre 1881 i 1883 i entre
1885 i 1888, és vicepresident del Norte; Francisco Romero Robledo, ministre de la
Governació el 1875, entre 1879 i 1881 i entre 1884 i 1885, és conseller de la CFDMZB;
Venancio González, ministre de la Governació entre 1881 i 1883 i entre 1885 i 1886, és
conseller de la MZA; Francisco Silvela, ministre de la Governació el 1879 i de Gràcia i
Justícia entre 1884 i 1885, és advocat consultor de la CFA, on coincideix amb el seu germà
Luís; finalment, Estanislao Suárez Inclán, ministre d’Ultramar entre 1883 i 1884, és conseller
del CCA.

Quan un d’aquests personatges ocupa una cartera ministerial, dimiteix dels seus càrrecs
en les companyies. Aquest és el cas d’Alonso Martínez, vicepresident del Norte, que el 1882

                                                     
  123. CASASSAS I YMBERT, Jordi: Intel·lectuals, professionals i polítics a la Catalunya contemporània (1850-1920). Estudis
sobre les bases culturals i estratègiques del catalanisme, 1989, p.61-62.
  124. GIRALT: La Compañía ..., p.26.
  125. COSTA: Financiación exterior ..., p.160.
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cessa per incompatibilitat amb el càrrec de ministre de Gràcia i Justícia, o de Romero
Robledo, conseller de la CFDMZB, que el 1884 cessa en ser nomenat ministre de la
Governació126. Ara bé, tot i la dimissió formal, les companyies tenen interès en continuar
vinculades al personatge en qüestió i, de fet, després de l’exercici del càrrec ministerial, és
freqüent que es reincorpori als seus antics llocs als consells d’administració. Per mantenir un
lligam amb el personatge, les companyies utilitzen diversos procediments, tots ells de
meditada picaresca. Novament, l’epistolari de Balaguer ens ofereix valuoses mostres
d'aquests mètodes.

Un primer sistema, consisteix en admetre la dimissió formal del directiu que passa a
ocupar un càrrec ministerial, però readmitint-lo tot seguit. En el cas concret de Balaguer,
havia estat nomenat conseller i president de la FELSA; quan el 1886 rep el nomenament de
president del Consell d’Instrucció Pública, la companyia li admet formalment la dimissió, en
Junta General ordinària d’accionistes de 6-3-1886. Ara bé, la Junta ordinària enllaça en el
mateix moment de concloure amb una d’extraordinària, en la que es readmet Balaguer en el
càrrec127. Formalment, doncs, la companyia pot presentar la documentació de la Junta en
què consta la dimissió reglamentària de Balaguer, però a la pràctica el personatge continua
ocupant el mateix lloc.

Aquest primer sistema, més propi de companyies petites i de nomenaments de càrrecs
consultius, no serveix per a companyies grans, amb una actuació pública més coneguda, i
menys encara quan el personatge en qüestió passa a ocupar un càrrec directament al
Consell de ministres. Aquesta mateix situació es produeix amb Balaguer, que venia exercint
el càrrec de directiu de la CGTF, quan s’incorpora al Govern el 1886, i precissament a la
cartera d’Ultramar, tan vital per a la companyia. En aquest context, s’escenifica el segon dels
sistemes que utilitzen les companyies: Balaguer presenta la seva dimissió i la companyia rep
el document, però senzillament no el fa efectiu. Quan el personatge cessa en el càrrec, es
deixa la qüestió com estava abans de la dimissió. Així, en carta del president de la
companyia, el segon marquès de Comillas, a Balaguer, un cop aquest ha cessat ja del
càrrec, llegim: El Consejo de Administración de esta Compañía, teniendo en cuenta que han
desaparecido los motivos de delicadeza que impulsaron a V.E. a presentar la dimisión del
cargo de Consejero, y que sobre este asunto no ha recaído todavía resolución alguna, ha
acordado, en sesión de hoy, no aceptar a V.E. la dimisión del cargo, honrándose en
considerarle como uno de los dignos indivíduos de su seno128.Igual que en el cas anterior, la
companyia podia presentar formalment una dimissió que no era efectiva.

Encara trobem un tercer sistema, també propi de les companyies grans, que consisteix
en proposar al conseller dimissionari que suggereixi un substitut de la seva confiança per
cobrir la seva vacant mentre duri l’exercici del càrrec polític, de tal manera que quan aquest
acabi, la plaça de conseller estigui a la seva disposició. Així mateix passa amb Balaguer,
aquest cop el 1874, quan ocupa també la cartera d’Ultramar, essent aleshores conseller del
ferrocarril de Còrdova a Sevilla i de la societat d’assegurances El Fénix, ambdues
controlades pels Péreire. En carta des de París a Balaguer, llegim aquestes saboroses
frases:

                                                     
  126. Aquestes dimissions es troben documentades a COMPAÑÍA DE LOS CAMINOS DE HIERRO DEL NORTE DE ESPAÑA:
Junta General ... 18-6-1883; BMVB, Manuscrits núm. 433/9.
  127. BMVB, Manuscrits núm. 433/46 i 437/47.
  128. BMVB, Manuscrits núm. 229/61. Carta de Claudio López Bru, segon marquès de Comillas, amb membret de la CGTF,
datada a Barcelona, 31-10-1888, i adreçada a Víctor Balaguer, a Madrid.
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El señor Isaac [Péreire] me ha encargado que te escriba para decirte, que siendo necesario nombrar un
administrador a Córdoba y otro al Fénix que te reemplacen mientras tu seas Ministro (que desea sea el más
tiempo posible) espera que tu mismo, dejando a un lado toda especie de susceptibilidad, indicarás a Polack el
amigo o pariente que debe ocupar tu plaza hasta que la vuelvas a tomar, el señor Isaac me ha añadido, que te
estima demasiado, para permitir que por escrúpulos o demasiada delicadeza un día llegase que cesando del
Ministerio, no volvieses a entrar en posesión de tus plazas de Administrador. Así, no seas tonto, no te dejes
comer el pan debajo del brazo y no vayas por cortedad a perder un día lo que nos ha costado meses para
obtener. Di a Polack quien quieres que sea nombrado en tu lugar de modo que estés seguro que el día que tu
seas libre tu plaza lo sea igualmente129.

Un altre aspecte a tenir en compte dins de l’estratègia de les companyies d’inclusió als
seus consells d’administració de polítics de primera fila, és el fet de reclutar personatges
pertanyents a les diverses opcions polítiques amb possibilitats de governar, de tal manera
que els canals de comunicació amb els centres de decisió política estiguin permanentment
oberts. Aquesta tàctica queda magníficament retratada per Valentí Almirall, que ens ofereix
un valuós testimoni de l’època: En España todas las compañías de ferrocarriles han tenido
buen cuidado de nombrar individuos de sus consejos de administración, con muy buenos
sueldos, a los principales hombres políticos de todos los partidos, de modo que cualquiera
que sea el partido que gobierne cuentan aquellos con la seguridad de tener uno o más de
sus asalariados en el ministerio130.

Les companyies, en el seu desig de disposar de bones relacions amb els polítics de
primera fila, no escatimen medis. Novament l’epistolari de Balaguer ens mostra com es
concreta aquesta mena de vincles. Balaguer rep abonaments anuals de lliure circulació per la
xarxa del Norte i les seves peticions de compartiments reservats en trens concrets són
immediatament ateses per aquesta i altres companyies, com la MZA i la CFLRT, amb bitllets
gratuïts d’anada i tornada131. Que aquesta era una pràctica habitual a l’epoca, queda ben
palès en una acalorada discussió al Senat entre el marquès de Villamejor i el segon duc de la
Victoria (Cipriano Segundo Montesinos), director del Ferrocarril del Mediodía, quan el primer,
en dura censura a les pràctiques de la companyia del segon, conclou afirmant taxativament:
yo no tengo reservados que dar 

132.

Les grans companyies no deixen de banda tampoc la petició directa a membres del
Govern, sovint amb mètodes poc convencionals. Ens en dóna un testimoni d’excepció León y
Castillo, que en les seves memòries al·ludeix a les pressions rebudes en la seva etapa com a
ministre d’Ultramar per arrendar a una gran companyia el monopoli dels tabacs filipins, a
canvi d’importants guanys per a ell: Increíbles fueron los recursos de todo género empleados
para hacerme desistir de mis propósitos a favor del desestanco. Aún recuerdo con sonrojo y
vergüenza aquellas insinuaciones, más o menos veladas, en que se me proponía como la
cosa más natural y corriente una prevaricación sin responsabilidad y con largos provechos 

133.

4.4.4. Estratègia parlamentària de les companyies.

De la mateixa manera que des de les corporacions econòmiques catalanes es dissenya
una veritable estratègia parlamentària, tendent a què els interessos per elles representats
tinguin una presència com més gran millor a les Corts i aconseguir així un canal de

                                                     
  129. BMVB, Epistolari Víctor Balaguer, part inèdita. Carta de J. Angulo, amb membret Société Autrichienne I.R.P. des Chemins
de Fer de l’État. Comité de Paris, datada a París, 6-2-1874, i adreçada a Víctor Balaguer, a Madrid.
  130. ALMIRALL, Valentín: España tal cual es, 1886, p.16.
  131. BMVB, Manuscrits núm. 273/2, 373/3, 374/91, 375/20, 378/51.
  132. DSS, legislatura de 1882-83, 8-6-1883, núm. 124, p.2425.
  133. LEÓN Y CASTILLO: Mis tiempos, tom 1, p.238.
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comunicació obert amb els principals centres de les decisions polítiques, també des del món
dels negocis es treballa molt clarament en aquesta direcció. Des dels consells
d’administració de les companyies es dissenya la seva pròpia estratègia parlamentària, en la
que trobem molts punts coincidents amb la de les corporacions i també alguns trets més
específics. Hi ha, doncs, una voluntat d’aconseguir una representació directa a les Corts,
amb la consegüent intervenció en els processos electorals, que es combina amb el
reclutament de parlamentaris diguem professionals i la seva incorporació als consells
d’administració. S’alterna també la tramitació a les Corts d’afers relacionats amb les
companyies per part dels seus propis parlamentaris amb els encàrrecs fets a altres diputats i
senadors per a afers concrets.

4.4.4.1. Recerca d’una representació a les Corts.

Des de les companyies es recerca la representació directa de membres dels seus
consells d’administració —habitualment el gerent i/o director de la companyia— a les Corts.
Si a aquesta representació directa hi afegim els parlamentaris professionals reclutats per les
companyies, la seva representació a les cambres esdevé encara més significativa,
especialment en el cas de les grans companyies, amb la particularitat —ja vista en el cas
dels personatges que han exercit tasques de govern— d’incloure homes de les principals
formacions polítiques amb possibilitats de formar govern, de tal manera que sigui quin sigui
el color d’aquest, la companyia pugui disposar d’una representació fluïda amb els ministeris
corresponents.

La importància que adquireix per a les companyies la possibilitat que un o més dels seus
directius ocupin escons parlamentaris, queda molt ben reflectida en la carta que Mariano
Carreras, promotor del ferrocarril Igualada-Sant Sadaurní d’Anoia, adreça a Joan Boyer,
alcalde d’Igualada (i que hem tingut ocasió de veure a l’apartat dels poders locals). Per a
Carreras, el fet que el seu col·laborador Manuel Camacho, obtingui l’acta de diputat, és molt
important de cara a accelerar els tràmits relatius al projectat ferrocarril. Diu Carreras: Él es,
por otra parte, el iniciador y promovedor de nuestra proyectada vía férrea, y aunque esta vía
se hará, lo he dicho y lo repetiré mil veces, que él sea o no Diputado, porque es un buen
negocio y los dos contamos ya con los medios necesarios para llevarle a cabo, no se alcanza
a la penetración de V. cuánto facilitaría su ejecución la presencia del Sr. Camacho en el
Congreso134.

I en l’altre extrem, és a dir, per a les poblacions que desitjaven connectar-se a la xarxa
ferroviària, la qüestió del ferrocarril era una prioritat que calia contemplar en tots els
processos electorals. Ens en dóna una fidel visió de l’època l’autoritzada veu del governador
civil de Girona, en carta al ministre de la Governació, Romero Robledo, explicant les
dificultats que té per fer sortir candidats del Govern pel districte d’Olot. El governador situa la
qüestió del ferrocarril com a punt principal dels interessos del districte d’aquesta categòrica
manera: si surgiera un nombre que apoyara con cierta autoridad el proyecto de ferro-carril de
Torroella a Olot, no habría medio de combatirlo 

135.

Aquest interès de les companyies per obtenir una representació parlamentària, de
vegades perfectament en sintonia amb els interessos locals, fa que en moltes ocasions

                                                     
  134. Arxiu Històric Comarcal d’Igualada. 1879: lligall E, núms. 3 “elecciones”. Carta datada a Madrid, 26-3-1879.
  135. Archivo Histórico Nacional, sección de fondos contemporáneos, “Serie general. Siglo XIX”, legajo 2.252, “Diputados a
Cortes. Elecciones varias provincias, 1878-87”, expediente núm 2. Telegrama de 15-1-1880.
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intervinguin activament en els processos electorals. Narcís Oller, en la seva novel·la La febre
d’or, ofereix una visió de com una companyia ferroviària dissenya una veritable estratègia
electoral, per tal de tenir una representació al Congrés i al Senat. El president de la
imaginària companyia del ferrocarril de Vilaniu (inspirada en la de Vilanova i la Geltrú), es
presenta candidat al Congrés pel propi districte de Vilaniu, mentre que el gerent ho fa com a
candidat per l’escó de la SEBAP al Senat, en la seva condició de diputat constituent de
1869136.

Així doncs, hi ha casos en els que les companyies posen tots els seus medis per obtenir
el triomf de candidats propis a les eleccions a Corts. Aquest és el cas de Frederic Marcet,
president de la TBF, que obté acta de diputat per Barcelona el 1881. La intervenció de la
companyia, amb el suport del governador civil, fa que Marcet desplaci Duran i Bas com a
electe per minories. Així, mentre el primer obté 875 vots, que el situava com al cinquè diputat
electe, el segon n’obtenia sols 509137, quedant per tant fora dels cinc escons elegibles per la
circumscripció. Segons explica el propi Duran en carta a Francisco Silvela, la presentació de
la candidatura de Marcet seria en tant que representante del ferrocarril de Barcelona a
Francia, sociedad que es una potencia aquí y que tiene dos cuestiones de grande interés
pecuniario pendientes de resolución del gobierno138. Duran al·ludeix a un article d’El Diluvio,
no desmentit per la TBF, en el que s’afirmava que de la caixa de l’empresa havien sortit uns
quants milers de pessetes per a les eleccions. De la mateixa opinió és el Centro Industrial de
Cataluña, que s’havia mostrat favorable a la candidatura de Duran i Bas, en tant que
proteccionista, i que al·ludeix al tema de l’enllaç dels ferrocarrils de la companyia a Barcelona
com a rerefons del seu desig d’obtenir una representació parlamentària: Empezó a circular la
voz de que la elección de D. Federico Marcet obedecía a la solución favorable para un
negocio de una grande empresa, y que se tiraba el dinero para adquirir el triunfo139. A tenir en
compte que Camil Fabra, igualment conseller de la TBF, obté també acta de diputat per
Barcelona, però per majories, amb 2.209 vots.

El districte d’Igualada també és escenari d’eleccions amb el tema del ferrocarril com a
rerefons. Així, a les de 1879, Manuel Camacho utilitza hàbilment el projecte de ferrocarril
entre Igualada i Sant Sadurní, impulsat per ell mateix i per Mariano Carreras, per sortir
diputat ministerial pel districte d’Igualada. El seu principal contrincant, Josep Maria Rius i
Badia, que de fet també es presentava com a ministerial i que tenia a més en favor seu ser
del país, és derrotat pel tema del ferrocarril, especialment als pobles pels que aquest havia
de passar. A les eleccions de 1881 i amb Govern liberal, s’enfronten al districte dues
candidatures rivals, que corresponen a uns altres projectes ferroviaris també rivals; es tracta
de la candidatura de l’esmentat Camacho, associada al projecte de ferrocarril Igualada-Sant
Sadurní i que es presenta com a conservadora, i a la de Bartomeu Godó, associat al projecte
de ferrocarril entre Igualada i Martorell i que es presenta com a liberal. Guanya el segon,
exprimint a favor seu el tema del ferrocarril140. Finalment, a les eleccions de 1884 triomfa
Francesc Gumà, que es presenta com a gerent d’una companyia que ha dut el ferrocarril a
una zona, Vilanova, que havia quedat igualment fora de la xarxa ferroviària.

                                                     
  136. OLLER: La febre d’or (ed. de 1986), p.94-95 del segon tom.
  137. Per als resultats de les eleccions, veure Archivo del Congreso de los Diputados, serie documentación electoral, legajo 89,
expediente 8: “Barcelona 1881”, núm. 84 “Barcelona”.
  138. RIQUER: Epistolari polític ... Carta de Manel Duran i Bas a Francisco Silvela de 4-10-1881, p.290. Veure també RIQUER:
“La vida política ...”, p.49-50.
  139. Centro Industrial de Cataluña, núm. 27, 1-9-1881, article “Crónica electoral”, p.447; veure també p.462.
  140. Veurem el cas d’Igualada amb més deteniment al capítol dedicat a l’activitat parlamentària. Sobre el recurs extrem al
ferrocarril per guanyar les eleccions de 1881, veure RANZATO: “El caciquisme ...”, p.18.
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4.4.4.2. Representació directa a les Corts.

Molt notable és la presència de membres dels consells d’administració de les empreses
de l’època a Congrés i Senat, sumant aquí els directius pròpiament dits i els polítics reclutats
per les companyies. A continuació veurem algunes d’aquestes companyies i els
parlamentaris dels que disposen.

Si ens fixem en les empreses del grup català, observem que una significativa part dels
seus directius ocupen escons parlamentaris. El BHC té com a directius que ocupen una
senadoria per dret propi o vitalícia els marquesos de Comillas, de Campo i de Vinent i a
Manel Girona; que ocupen una senadoria electiva, a Josep Ferrer i Vidal, Ferran Puig,
Ramon Estruch i Vicente de Galarza (és comte de Galarza des de 1881); i que són diputats a
Antoni Borrell i Folch, Rafael Cabezas, el marquès de Salamanca (també és senador),
Fernando de Salamanca, Francisco de Paula Giménez i el marquès de Goicoerrotea (ara ja
el fill: Ramón de Goicoerrotea y Montoro141). La CGTF té com a senadors per dret propi o
vitalicis el marquès de Campo, Manel Girona i el comte de Bernar, com a senadors electius
Ferrer i Vidal, Jaume Girona i Fernando Vida, i com a diputats Víctor Balaguer, Cayetano
Sánchez Bustillo i el marquès de Valdeiglesias, amb la particularitat que tant Balaguer com
Sánchez Bustillo ocupen en diferents moments la cartera d’Ultramar, tan estretament lligada
amb els negocis colonials. Pel que fa a la CT, hi retrobem el marquès de Campo i Manel
Girona.

Entre les principals companyies ferroviàries espanyoles es repeteix aquest procés. Així, el
Norte presenta un quadre de directius que ocupen escons parlamentaris realment
impressionant. Té com a senadors per dret propi o vitalicis el marquès de Comillas, Manel
Girona, Juan Francisco Topete, Eduardo León y Llerena, José de Sierra y Cárdenas, José
María de Semprún, el duc de Santoña, el marquès de la Habana, Alejandro Shee y Saavedra
i el duc de la Torre, que presideix la companyia durant molts anys; com a senadors electius,
Ferrer i Vidal, el marquès de Casa-Pombo (Juan Pombo) i Martín Zavala; i com a diputats,
Manuel Alonso Martínez, Santos de Isasa, Faustino Rodríguez de San Pedro i Joaquín del
Pino. La MZA té com a senadors vitalicis o per dret propi Alejandro Llorente, el marquès de
Guad-el-Jelú, Juan Francisco Camacho, José España i el marquès de San Román (Eduardo
Fernández San-Román); com a senador electiu, el segon duc de la Victoria; i com a diputat,
Venancio González. La CFA té com a directius amb escó parlamentari, els diputats Antonio
Cánovas del Castillo i Francisco i Luís Silvela. La CFAGL, per la seva banda, té com a
senador per dret propi el duc de Sexto, com a senador electiu Manuel Quiroga Vázquez i
com a diputats, Práxedes Mateo Sagasta, el marquès de Sardoal, el marquès de Pidal (Luís
Pidal y Mon), Saturnino Esteban Collantes y Miquel (comte d’Esteban Collantes des de
1884), Joaquín Oliver, Francisco Rodríguez del Rey, Wenceslao Martínez i Arcadio Roda. El
Ferrocarril de Madrid a Cáceres y Portugal (FMCP) compta amb el diputat José Reina y Frías
(comte d’Oricaín des de 1884). El FLG té com a senador electiu Lorenzo Nicolás Quintana i
com a diputats, Fernando León y Castillo i José María Celleruelo. I, finalment, el FCMCZOV
té com a senador vitalici el marquès del Pazo de la Merced, com a senador electiu el comte
de Canga Argüelles (José Canga Argüelles) i com a diputats Antonio Cánovas del Castillo i
Antoni Borell i Folch.

                                                     
  141. El marquès de Goicoerrotea, apareix als índexs del diari de sessions del Congrés dels diputats amb el nom de “Román” a
les Corts de 1879-81 i 1884-86, però ja com a “Ramón” a les de 1891. Es tracta d’un mateix personatge, de nom “Ramón”, ja
que aquest és l’hereu del marquesat el 1878. D’altra banda, a les Corts de 1891, apareix per error el segon cognom com a
“Montero”.
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El mateix passa amb les companyies ferroviàries amb línies en explotació o en projecte a
Catalunya. Així, la TBF té el seu president, Frederic Marcet, com a diputat per Barcelona
(1881-84), mentre que el seu conseller Camil Fabra és també diputat per Barcelona en
diverses legislatures.

La FVVB té el seu director gerent, Francesc Gumà, com a diputat per Matanzas (Cuba,
1879-81). Quan la companyia esdevé CFDMZB, retrobem Gumà, ara com a diputat per
Igualada (1884-86) i les incorporacions de Víctor Balaguer, diputat per Vilanova i la Geltrú
durant tot el període, més Cristino Martos, Francisco Romero Robledo i Luís Page, diputats
per districtes de fora de Catalunya.

La CFZPB, abans de passar al Norte el 1878, té a Alejandro Llorente (primer senador per
Lleida i després vitalici), el marquès de Guad-el-Jelú (vitalici), Manel Girona i Josep Ferrer i
Vidal (ambós senadors per Barcelona), Víctor Balaguer (diputat per Vilanova i la Geltrú), el
marquès de Salamanca (Albacete), Nazario Carriquiri (Tafalla, Navarra), Fernando
Fernández de Córdova (Talavera, Toledo) i Santos de Isasa (Montoro, Còrdova). La CFLRT,
també abans de passar al Norte el 1884, té al seu gerent, José de Oñate, diputat per
diversos districtes de fora de Catalunya, i a Faustino Rodríguez de San Pedro (diputat per
Alcoi, 1884-86).

La SFAVT té el seu gerent, el marquès de Campo, com a senador vitalici, acompanyat
pels diputats valencians Luís Mayans, Pascual Dasi i Cristino Martos, junt amb el fitxatge de
Cánovas del Castillo.

La SGCC i empreses participades per ella també tenen la seva corresponent
representació parlamentària. En el cas concret de la SCGC, trobem Ramon Estruch i Ferrer,
senador per Barcelona diverses ocasions, junt amb Antoni Borrell i Folch (diputat per Arenys
de Mar, 1884-86). En el cas del FMSJA, retrobem ambdós personatges, amb la particularitat
que Estruch és el president de la companyia, junt Fèlix Macià i Bonaplata, gerent de la
mateixa i diputat per Puigcerdà nombroses vegades, Antoni Roger i Vidal (diputat per
Barcelona, 1881-84) i Pau Turull i Comadran (diputat per Terrassa diverses vegades). Pel
que fa a la RCCRE, el seu president, Joaquim Maria Paz, és senador per Barcelona i per la
SEBAP en nombroses ocasions.

Retrobem Paz a la presidència del FMCM, que compta també amb Antoni Ferratges,
diputat per Granollers a partir de 1881. Paz i també Manel Henrich (diputat per Figueres,
1881-84), apareixen com a directius de la CEFE, companyia continuadora de l’anterior. El
projecte de ferrocarril Igualada-Sant Sadurní d’Anoia, que hem anomenat Camacho &
Carreras, té el primer com a diputat per Igualada (1879-81). El ferrocarril rival, la CFEIM, té
Bartomeu Godó com a diputat pel mateix districte (1881-84). En el cas de la FELSA,
retrobem Balaguer, que n’és el president, junt amb els senadors per districtes no catalans
Agustín Díaz Agero i Manuel Ortiz de Pinedo. Un altre retrobament és el de Ramon Estruch,
president honorari de la SFEBL. La CFTPC, per la seva banda, disposa de diversos diputats:
Pere Antoni Torres Jordi, que ho és per Tarragona (1879-81) i per Gandesa (1881-84), el
marquès de Montoliu, diputat per Tarragona a diverses legislatures, junt amb el marquès de
Francos (León López Francos), Ezequiel Ordóñez y González i Emilio Cánovas del Castillo
(germà del president del Consell de ministres), tots tres diputats per districtes no catalans.

Com ja s’ha dit, dins d’aquest notable grup de directius de companyies amb seient a
Congrés i Senat, hi ha personatges als que podem considerar com a promotors o directius
directes seus, junt amb polítics incorporats als consells d’administració pels serveis que
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poden prestar davant dels centres de decisió i d’administració de l’Estat. Aquesta tàctica de
reclutament de polítics, queda molt ben reflectida en un treball de la SEMAP, dedicat a les
companyies ferroviàries, en el que llegim:

Grandes Compañías con numerosas afinidades y relaciones, dirigidas por Consejos a cuyo seno
atrajeron por necesidad los hombres más influyentes en la banca y en la política, porque de otro modo hubiera
sido difícil disponer de los medios de crédito y de los recursos para vencer las dificultades de las grandes
mejoras que debía realizar, se crearon en todas partes; pero las mismas fuerzas que reunían para cumplir su
civilizadora misión, las constituían en potencias tales que pudiesen desafiar, desde luego, toda competencia,
no sólo por los extraordinarios medios de que disponían, (lo cual nada tiene de ilícito) sino por el prestigio e
influencia de que gozaban en todos los departamentos de la Administración142.

El valuós epistolari de Víctor Balaguer novament ens il·lustra sobre el procediment de les
companyies en la seva tàctica de reclutament de polítics influents. Ja hem vist anteriorment
que en constituir-se la CFDMZB, la companyia incorpora al seu consell d’administració el
propi Balaguer, més Cristino Martos, Francisco Romero Robledo i Luís Page. Entre la
correspondència del primer, es conserva la carta que li adreça la companyia per oferir-li
aquesta incorporació: amb un sou de 5.000 pessetes (30,05 euros) anuals, se li proposa —i
ell accepta— presidir el comitè de Madrid143.

Un altre polític incorporat a consells d’administració de companyies és Joaquim Maria
Paz, que passa a ocupar la presidència de la RCCRE. Amb ocasió del debat al Senat sobre
la pròrroga d’obres sol·licitada per aquesta companyia i que ell defensa amb veritable interès,
ha de defensar-se de l’acusació llençada per Suárez Inclán, membre de la comissió, que li
recrimina la seva participació directa en l’afer. En la seva intervenció, Paz ens mostra —amb
una visió un tant idealitzada sobre el seu desinterès personal— el sistema utilitzat per les
companyies per incorporar polítics als seus consells d’administració:

Ahora añadiré contestando a la alusión, que es verdad que tengo alguna intervención en este asunto, y con
ella (como en su día verá el Senado) he prestado un gran servicio a mi país, porque no figuro como hombre
de negocios (si bien es muy respetable el que los ejerce, cuando se desempeñan dentro de las condiciones
de lo lícito, de lo digno y de lo justo), sino que lo he hecho cediendo a los ruegos de los accionistas, a los
ruegos de los acreedores, a los ruegos del país, a los ruegos de todo el mundo: por consiguiente, en su día se
verá la imparcialidad que yo tengo en este asunto; se verá que he defendido perfectamente los intereses
legítimos y honrados de la Compañía; se verá la pasión con que se ha tratado de juzgar este asunto, y la
preocupación que hay respecto de él144.

Aquesta simbiosi entre directius d’empreses i càrrecs parlamentaris, provoca en algunes
ocasions incidents com l’anterior, en el que un personatge vinculat a una companyia intervé a
les Corts per defensar directament els seus interessos, mereixent les censures d’alguns
parlamentaris. Aquest és el cas del marquès de Campo, gerent de la SFAVT, que intervé al
Senat en l’afer de l’avenç reintegrable atorgat a diverses companyies ferroviàries, defensant
els interessos de la seva empresa. El marquès, que mereix algunes crítiques, afirma al
respecte:

Pues a pesar de todo esto, si se habla de un director de caminos de hierro, se produce el mismo efecto
que produciría el cólera si nuevamente apareciese; y hasta el cargo de esta clase de directores y el de todas
las sociedades de crédito aparece como incompatible con el de Diputado o Senador. Pues, señores, yo
declaro que tengo a mucha honra el haber contribuido a hacer la mayor parte de los mejoras de mi país, entre
las cuales se encuentran los caminos de hierro que le han puesto en comunicación con Cataluña y Madrid.
Por consiguiente, el día que se diga que esto es incompatible, con dejar lo uno y tomar lo otro es asunto
terminado. Pero seguramente no comprendo que se haga esa declaración de incompatibilidad contra las

                                                     
  142. SEMAP: Representación que la ..., p.51-52.
  143. BMVB, Manuscrits núm. 431/65.
  144. DSS, legislatura de 1879-80, 15-3-1880, núm. 93, p.1291.
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personas que intervienen en unas obras que, como los ferrocarriles, son las más esenciales que pueden influir
en la industria y el comercio para el aumento de la prosperidad del país145.

O de Rafael Cabezas, directiu del BC, que és una de les societats que participa
directament en el primer emprèstit de Cuba que origina la creació del BHC, que al Congrés
dels diputats defensa la validesa d’aquesta operació dels atacs del diputat Venancio
González. Cabezas també al·ludeix a la seva participació directa en l’afer:

Dijo S.S. que le había sorprendido extraordinariamente que yo me levantase aquí a defender el contrato
que nos ocupa, sin acordarme de la ley electoral, que me incapacitaba de discutir esa cuestión; y añadió S.S.
que no quería hacerse cómplice de esa infracción de la ley, por lo cual no se ha dignado contestar a mis
observaciones. Pues yo le digo al Sr. González que la ley electoral sólo incapacita a los contratistas por
servicios y obras públicas y a sus fiadores: ¿y es acaso un servicio o una obra pública un contrato de
empréstito para terminar la guerra que está asolando la isla de Cuba? Además, debió tener en cuenta S.S.
que yo no he firmado ese contrato como Rafael Cabezas, sino en representación de un establecimiento de
crédito de cuya administración formo parte; por consecuencia, y aunque por analogía se supusiese que el
empréstito era un servicio público, no soy yo el contratista directo146.

En algunes ocasions, fins i tot alguns parlamentaris plantegen iniciatives d’ampliació de
les incompatibilitats, com és el cas de la proposició de llei del diputat Pedro Escudero. En
aquest cas, Romero Robledo, en la seva condició de ministre de la Governació, s’oposa a
què el Congrés prengui en consideració la proposició, tot pensant probablement en la seva
participació en societats diverses i oferint la visió de bona part de la classe política sobre
aquest tema: ¿Es que para ser Diputado, para parecer independiente, para no ser
calumniado, va a ser necesario ser pobre de solemnidad y hospiciano? En ningún país del
mundo se ha visto semejante incompatibilidad 

147.

4.4.4.3. Representació indirecta: parlamentaris que executen tasques per a les
companyies.

Hi ha parlamentaris que, sense formar part dels consells d’administració de les
companyies, executen tasques concretes per a elles a Congrés i Senat. En tenim un molt
bon exemple en el diputat per Gandesa Pere Antoni Torres Jordi, veritable especialista en la
tramitació al Congrés d’afers relacionats amb companyies ferroviàries. Sols a la legislatura
de 1881-82, en el context de la febre d’or, apareix com a signant de nombroses proposicions
de llei amb demandes concretes de companyies, alhora que forma part de 14 comissions
parlamentàries relatives a aquests temes, presidint-ne 5.

Segons la visió que ens dóna Narcís Oller a la seva obra anteriorment esmentada La
febre d’or, aquests especialistes parlamentaris executen les seves gestions a canvi d’una
remuneració. Així, el protagonista d’aquesta novel·la, Gil Foix, promotor de la línia ferroviària
imaginària de Vilaniu, al·ludeix a una notícia d’un suposat marquesat que el Govern estaria a
punt d’atorgar-li, relacionant-lo amb polítics que han intervingut en l’obtenció de la concessió
d’aquesta línia: Oh! És que em xoca!... Sinó que sigui ... en Caylà, el diputat, que agraït dels
sis mil duros que li vaig regalar quan ens va obtenir la concessió... O qui sap si el mateix
ministre, que encara ...148.

                                                     
  145. DSS, legislatura de 1876-77 [DSS: 1876], 22-6-1876, núm. 60, p.944.
  146. DSC, legislatura de 1876-77, 21-12-1876, núm. 151, p.4239.
  147. DSC, legislatura de 1879-80, 23-2-1880, núm. 108, p.1944.
  148. OLLER: La febre d’or (ed. de 1986), p.246 del primer volum.
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4.4.4.4. Gestions dins i fora de les Corts.

Centrant-nos en el cas de les empreses catalanes o relacionades amb Catalunya
ressenyades anteriorment, podem comprovar com els seus consellers-parlamentaris
executen nombroses gestions relacionades directament amb els seus interessos, dins i fora
de les Corts. Dins, quan es tracta d’afers en els que cal una llei aprovada per les Corts, tals
com atorgament de concessions, canvis de traçat, peticions de pròrroga i altres, i fora, quan
es tracta dels expedients administratius sobre obres, cobrament d’indemnitzacions o enllaços
amb altres línies. Podem veure breument algunes d’aquestes gestions, deixant per al capítol
dedicat als treballs parlamentaris la seva anàlisi més concreta.

Rafael Cabezas, directiu del BC, protagonista de l’emprèstit de Cuba i diputat per Tremp
(serà també un dels directius del BHC), defensa al Congrés el primer emprèstit, com acabem
de veure.

Frederic Marcet, president de la TBF i diputat per Barcelona, intervé en les gestions dels
parlamentaris catalans davant del Govern pel tema de l’enllaç pel carrer Aragó. Camil Fabra,
conseller de la mateixa companyia i diputat per Barcelona, participa en la tramitació del
ferrocarril Olot-Girona (és enllaç amb la seva línia a Girona).

Víctor Balaguer, conseller de la CFDMZB, intervé en múltiples gestions relacionades amb
la línia, dins i fora de les Corts. També havia intervingut en tota mena de gestions amb la
companyia anterior, el FVVB.

Ramon Estruch i Ferrer, president del FMSJA i senador per Barcelona, intervé el 1878 en
els treballs dels parlamentaris catalans relatius a subvencions a aquesta companyia i a la
TBF (secció Girona-França), així com en la petició de pròrroga d’obres. Pau Turull, conseller
de la mateixa companyia i diputat per Terrassa, intervé el 1878 en les gestions
parlamentàries per obtenir autorització de les Corts per què la companyia pogués emetre
obligacions al portador. Fèlix Macià i Bonaplata, gerent del mateix FMSJA i diputat per
Puigcerdà, participa en les tramitacions parlamentàries de la concessió dels ferrocarrils de
Torelló a Olot i d’Olot a Girona, que constituïen enllaços amb la línia, així com del projecte de
ferrocarril Sant Joan de les Abadesses-Olot. Antoni Roger i Vidal, també conseller del
FMSJA i diputat per Barcelona, participa en les gestions d’aquest darrer projecte. Macià
intervé també molt activament en la petició de 1885 de pròrroga per al tram Sant Martí de
Provençals-Llerona.

José de Oñate, gerent de la CFLRT i diputat per districtes de Segòvia, junt amb Enrique
Guilhou, conseller de la companyia i diputat per Alcalà (Madrid), formen part de la comissió
del Congrés que a finals de 1876 aconsegueix una pròrroga d’obres, tot i la forta oposició de
diverses institucions i corporacions de la zona; el primer torna a participar en les gestions
parlamentàries per obtenir una nova pròrroga, el 1878.

Manuel Camacho, promotor del ferrocarril Igualada-Sant Sadurní d’Anoia i diputat per
Igualada, intervé en els tràmits parlamentaris de concessió de la línia. Bartomeu Godó,
impulsor del ferrocarril Igualada-Martorell (després CFEIM) i diputat pel mateix districte,
intervé en la concessió de la línia, així com en la tramitació d’un ferrocarril Igualada-Balaguer
i un altre Martorell-Barcelona, continuacions de la línia.

Finalment, Pere Antoni Torres Jordi, conseller de la futura CFTPC, realitza diversos
treballs parlamentaris de cara a la primera concessió a Josep Campderà.
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A més d’aquestes gestions, practicades per parlamentaris estretament lligats als consells
d’administració de les companyies, hi ha algunes ocasions en les que les empreses
demandants aconsegueixen involucrar un grup més ampli de diputats d’una zona. Si la
demanda de les corporacions econòmiques als parlamentaris catalans d’actuació en un sentit
determinat, es justificava en tractar-se d’interessos generals, del treball nacional, algunes
companyies ferroviàries poden apel·lar a l’actuació dels parlamentaris catalans en un mateix
sentit, sobretot quan es tracta de vies que comunicarien zones que havien quedat fora de la
xarxa ferroviària. Així, per exemple, en l’acte d’inauguració del darrer tram del ferrocarril de
Sant Joan de les Abadesses, el president de la companyia, Ramon Estruch, al·ludeix al
suport rebut per l’empresa per part dels parlamentaris catalans en la finalització de la línia149.
També és el cas dels parlamentaris per Lleida, que realitzen nombroses gestions dins i fora
de les Corts durant aquests anys, relatives a la construcció del ferrocarril del Noguera-
Pallaresa. O dels diputats per Girona, que s’interessen per la construcció del ferrocarril
econòmic Olot-Girona.

Com ja hem anat veient, cada companyia genera en el transcurs d’un cert període de
temps unes quantes demandes concretes a les Corts. En el cas de les ferroviàries, les més
habituals solen ser la concessió d’una nova línia, les pròrrogues d’obres, exempcions
duaneres per al material importat, canvis en el traçat i altres. En alguns casos, algunes
companyies poden sumar esforços en una demanda comuna. Aquest és el cas de l’exposició
signada conjuntament per representants de les companyies Norte, MZA, CFZPB, València-
Saragossa i Tudela-Bilbao a la llei de pressupostos per a 1877-78, oposant-se al projecte
d’increment de taxes aranzelàries als carbons estrangers per afavorir la producció nacional,
tot valorant que les companyies nacionals no tenen encara un volum de producció tan elevat
com per assortir la seva demanda150.

                                                     
  149. ESTRUCH: Discursos pronunciados ... p.12.
  150. Archivo del Congreso de los diputados, serie general, legajo 182, expediente nº 11, “presupuestos para 1877-78”, 26/50,
exposició de 19-6-1877.
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5. Els parlamentaris catalans.

El present treball té tres grans objectes d’estudi: les corporacions econòmiques, el món
dels negocis i els parlamentaris, junt amb la interrelació entre ells i el marc polític i econòmic
en el que aquesta es produeix. Als capítols precedents hem pogut veure ja les corporacions
econòmiques i el món dels negocis a Catalunya, ressaltant en ambdós casos el seu caràcter
de demandants de polítiques econòmiques concretes i el disseny d’estratègies
parlamentàries per tal de disposar de canals de comunicació amb els centres de decisió de
l’Estat. En aquest capítol veurem els parlamentaris catalans i/o electes per Catalunya, que
constitueixen el grup receptor d’aquestes demandes i el seu executor.

En aquest capítol, doncs, s’analitza alguns aspectes dels parlamentaris, deixant, però,
per al capítol següent aquells altres més directament relacionats amb la seva actuació
parlamentària. Hi ha també una aproximació biogràfica als parlamentaris, destacant
especialment la seva vinculació als diversos sectors econòmics catalans. El tractament
atorgat a cadascun d’ells varia segons la seva relació amb el tema estudiat. Així, mentre els
parlamentaris cuneros rebran una atenció més superficial, hi ha un reduït grup de
parlamentaris que rebrà un tractament més extens, donada la seva significació com a
personatges clau en la relació entre els sectors econòmics i l’activitat política i parlamentària.

5.1. Aspectes generals del grup.

Al capítol dedicat a les Corts espanyoles, ja hem tingut ocasió de veure com la legislació
relativa a Corts dels primers anys de la Restauració configurava un sistema parlamentari
excloent, amb sufragi censatari, dret a ser elegible restringit en el Congrés i encara molt més
en el Senat i plantejament d’aquesta cambra com a reducte de les elits socials, econòmiques
i polítiques.

També hem vist que un cop enllestida tota la nova legislació electoral, corresponien a
Catalunya 42 escons al Congrés (18 a la província de Barcelona i 8 a les altres
demarcacions provincials) i 12 escons electius al Senat (3 per província), als que calia afegir
els senadors corporatius (arquebisbat de Tarragona, UB i SEBAP) i un nombre variable de
senadors permanents, que va dels 5 el 1877 als 16 el 1898. Si comptabilitzem tots els
parlamentaris catalans i/o electes per districtes catalans de les Corts que van de 1876 fins
1885-86, trobem un grup de 149 personatges (una relació completa dels quals es pot
consultar als apèndixs 7 i 8). Com ja hem vist a la delimitació del grup de parlamentaris feta a
la introducció, en parlar de parlamentaris catalans no tots ells es poden considerar en un
mateix nivell: trobem des de personatges catalans que estan representant un districte català,
fins personatges cuneros sense cap relació amb el districte pel qual han sortit electes,
passant pels catalans sense vinculació territorial (senadors permanents), catalans electes per
districtes de fora de Catalunya i cuneros que acaben adquirint una relació estable amb el
districte.

A les planes següents, i abans d’entrar a fons en l’anàlisi del grup, veurem en primer lloc
el fenomen del cunerisme, ja que marca una diferència clara dins del grup estudiat pel que fa
a la seva actuació parlamentària.
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5.1.1. El fenomen del cunerisme a Catalunya.

Cal fer una primera distinció entre parlamentaris cuneros i del país —ambdós termes
àmpliament utilitzats a l’època— ja que no es pot aplicar les mateixes claus interpretatives, i
molt especialment pel que fa al rerefons econòmic de la seva activitat parlamentària, a un
personatge estretament vinculat amb els interessos d’un districte que a un altre que apareix
encasellat des del Ministeri de la Governació, amb desconeixement d’aquell i amb altres
prioritats i motivacions a l’hora d’exercir-ne la representació. Així, per exemple, el 1884
Vicente de Romero (a qui hem vist als capítols precedents en la seva condició de president
de la SEBAP i de diputat per Gràcia), en carta a Víctor Balaguer, es refereix al diputat per
Valls, Joaquín Oliver, com una persona que no sabía ni donde estaba Valls1. Mañé i Flaquer,
per la seva banda, a les seves Cartas provinciales, ens ofereix el següent testimoni de la no
representativitat dels interessos del país per part dels parlamentaris cuneros:

Se puede ahogar la voz de las provincias haciéndolas representar en el Parlamento por diputados
cuneros o enviando a ellas diputados de partido, imbuidos en ideas generales, pero desconociendo por
completo los sentimientos y aspiraciones de la comarca que representan. Las provincias no llevarán su
memorial de agravios a las reuniones libre-cambistas de la Bolsa de Madrid ni a las veladas políticas del
Ateneo de la calle de la Montera, y esto permitirá a los que viven en la corte hacerse la ilusión de que en
provincias no existe opinión pública, ni necesidades, ni aspiraciones, ni creencias, ni sentimientos, ni siquiera
sensibilidad de ninguna clase2.

Dins del grup de parlamentaris cuneros, encara cal fer una altra distinció entre els que
han estat electes sols una vegada per un districte català, moltes vegades enmig d’una
carrera parlamentària llarga i amb eleccions a molt diversos districtes, dels que ho han estat
dues o més vegades, amb la idea que la relació dels primers amb els interessos del districte
sol ser molt mínima, mentre que els segons ja poden establir connexions més estables.

Entre els 149 parlamentaris catalans i/o electes per Catalunya, 5 obtenen una senadoria
permanent sense ocupar prèviament escons parlamentaris electius, fet que els dóna una
certa desvinculació territorial. Queden, doncs, 144 parlamentaris, dels quals 42 es poden
considerar com a cuneros, 29 amb una sola elecció per un districte català en tota llur carrera
parlamentària i 13 amb més d’una elecció i, en alguns casos, amb reiterades eleccions pel
mateix districte.

Al quadre 5.1 podem apreciar la presència del cunerisme a Catalunya, tant pel que fa a
les diverses Corts del període com al seu desglossament per demarcacions provincials. Una
primera constatació, és que hi ha una clara presència del fenomen del cunerisme a la
província de Lleida, amb un 55% de parlamentaris cuneros respecte tots els personatges del
període 1876-1886 que tenen la seva acta aprovada i que prenen possessió del
corresponent escó. La presència de parlamentaris cuneros és, en el cas de Lleida,
lleugerament superior en el cas del Senat, amb un 58%, que en el Congrés, amb un 53% i
notablement superior en el cas de les Corts convocades amb el Govern liberal, amb un 72%,
que les convocades amb governs conservadors, amb un 50%.

Dels 8 districtes al Congrés de Lleida (Balaguer, Borges, Cervera, Lleida, Seu d’Urgell,
Solsona, Sort, Tremp) el cunerisme es concentra a la zona de muntanya i de la part oriental
de la província. En alguns casos, es  tracta  de cunerisme de llarga durada, amb personatges
que obtenen la seva acta de diputat reiteradament pel mateix lloc. Aquest és el cas de Rafael
                                                     
  1. BMVB, Manuscrits núm. 373/42. Carta de Vicente de Romero a Víctor Balaguer, datada el 30-5-1884.
  2. MAÑÉ Y FLAQUER, Juan: Cartas provinciales dirigidas a D. Antonio Cánovas del Castillo y publicadas en el DIARIO DE
BARCELONA por D. ..., 1875, p.19.



Quadre núm. 5.1: distribució del cunerisme als districtes electorals catalans, per Corts, cambres i províncies (1876-1886).

Barcelona Girona Lleida Tarragona senadors corp. totalsCorts i majories
esc. cun. % esc. cun. % esc. cun. % esc. cun. % esc. cun. % esc. cun. %

Congrés conservador de 1876-79 18 2 11 9 3 33 9 5 55 8 2 25 44 12 27

Congrés conservador de 1879-81 18 2(*) 11 9 1 11 7 4 57 9 1 11 43 8 18

Congrés liberal de 1881-84 18 1 5 8 2(**) 25 8 5 62 8 0 0 42 8 19

Congrés conservador de 1884-86 18 0 0 8 2 25 8 3 37 8 3 37 42 8 19

total Congressos de majoria conservadora 54 4 7 26 6 23 24 12 50 25 6 24 129 28 21

total Congrés de majoria liberal 18 1 5 8 2 25 8 5 62 8 0 0 42 8 19

total Congressos del període 72 5 6 34 8 23 32 17 53 33 6 18 171 36 21

Senat conservador de 1876-77 4 0 0 3 0 0 4 2 50 4 1 25 15 3 20

Senat conservador de 1877-79 3 0 0 3 1 33 4 2 50 3 1 33 2 0 0 15 4 26

Senat conservador de 1879-81 3 0 0 2 0 0 3 1 33 3 1 33 2 0 0 13 2 15

Senat liberal de 1881-84 3 0 0 3 0 0 3 3 100 3 2 66 3 0 0 15 5 33

Senat conservador de 1884-86 3 1 33 3 0 0 3 2 66 3 1 33 3 0 0 15 4 26

total Senats de majoria conservadora 13 1 7 11 1 9 14 7 50 13 4 30 7 0 0 58 13 22

total Senat de majoria liberal 3 0 0 3 0 0 3 3 100 3 2 66 3 0 0 15 5 33

total Senats del període 16 1 6 14 1 7 17 10 58 16 6 37 10 0 0 73 18 24

total Corts de majoria conservadora 67 5 7 37 7 18 38 19 50 38 10 26 7 0 0 187 41 21

total Corts de majoria liberal 21 1 4 11 2 18 11 8 72 11 2 18 3 0 0 57 13 22

total Corts del període 88 6 6 48 9 18 49 27 55 49 12 24 10 0 0 244 53 21

Objecte d’estudi: 244 escons corresponents a: 1) districtes electorals catalans al Congrés, 2) districtes provincials i corporatius catalans al Senat. S’inclou en el càlcul
cada escó que té un parlamentari electe i aquest pren possessió del càrrec, però no si no en pren. Si durant unes Corts un escó és exercit per més d’un parlamentari, es
comptabilitza tants escons com parlamentaris en prenen possessió. Si durant unes Corts un parlamentari obté representació per més d’un districte, es comptabilitza sols
el que escolleix; en canvi, si obté el càrrec, dimiteix i torna a sortir electe en elecció parcial, es comptabilitza com a un sol escó si es tracta del mateix districte de la
primera elecció, però com a dos si es tracta d’un altre. S’exclou els escons que queden vacants durant unes Corts.
esc: escons aprovats i amb presa de possessió per part del titular durant unes Corts; cun: diputats i senadors cuneros; % percentatge de parlamentaris cuneros
respecte els escons aprovats.

(*) un dels escons de Barcelona correspon a Manuel Camacho, cunero al districte, però molt vinculat al projecte ferroviari Igualada-Sant Sadurní d’Anoia.
(**) un dels escons per Girona correspon a Pedro Diz, també cunero, però molt vinculat als interessos proteccionistes catalans.

Font: elaboració pròpia.
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Cabezas a Tremp, de Luís de León y Cataumbert a Sort, dels Alonso Martínez (pare i fill) a
Cervera i de Manuel de Azcárraga a Solsona. La Seu d’Urgell és un altre districte amb
predomini cunero, però sense la fixació d’un mateix personatge dels districtes anteriors. Cal
esmentar també els germans Vivanco, de procedència del sud peninsular, però que acaben
naturalitzant-se a la zona, pel que no se’ls pot considerar pròpiament cuneros. Lleida ciutat,
Balaguer i Borges (amb els germans Vivanco) són els districtes amb menys incidència del
cunerisme.

Pel que fa al Senat, en tractar-se sols de 3 escons, no hi ha un procés tan clar de
repetició del mateix personatge pel mateix escó, tot i que sí que hi ha alguna repetició. El cas
més notable de presència de senadors cuneros és el de les Corts liberals de 1881-84, en el
que tots tres senadors ho són.

Una altra dada que veurem amb més deteniment a les biografies dels parlamentaris
cuneros, però que convé deixar ressenyada aquí, és que un nombre significatiu de
parlamentaris itinerants, és a dir, que obtenen la seva representació parlamentària per
districtes molt diversos i allunyats geogràficament entre si, inicia la seva llarga carrera
parlamentària per un districte lleidatà.

Segueix en l’ordre de demarcacions amb presència de cunerisme la província de
Tarragona, tot i que ja a una considerable distància de la de Lleida. Aquí el fenomen cunero
se situa en un 24% (enfront del 55% de Lleida). Igual que en el cas de Lleida, la presència de
parlamentaris cuneros és superior en el cas del Senat (37%) que en el del Congrés (18%).
En canvi, és clarament superior en el cas de les Corts convocades amb governs
conservadors (26%) que la convocada amb el Govern liberal (18%).

Tarragona disposava també 8 escons al Congrés: els 5 districtes uninominals de
Gandesa, Roquetes, Tortosa, Valls i El Vendrell i la circumscripció de Tarragona, amb 3
escons; a les eleccions de 1876 es mantenen també els districtes de Reus i Falset que, a les
següents eleccions, passen a Tarragona. D’aquests districtes, el cunerisme existent es
concentra al Sud, concretament a Tortosa i a Roquetes. Valls té un escó cunero, mentre que
a la resta de districtes no n’hi ha cap. A diferència de Lleida, però, no hi trobem aquelles
fixacions d’un mateix personatge a un districte per espai de diverses convocatòries
electorals. En el cas del Senat, que com hem vist té un índex de cunerisme superior, en
destaca —igual que en el cas de Lleida— les Corts liberals de 1881-84, amb 2 dels 3 escons
disponibles en mans de senadors cuneros.

Segueix Girona, amb un índex de cunerisme per sota del de Tarragona (18%). La gran
diferència amb les altres dues demarcacions provincials vistes fins aquí, és que hi ha un clar
predomini de parlamentaris cuneros al Congrés (23%) respecte el Senat (7%). Les
diferències entre les Corts convocades amb governs conservadors de les convocades amb el
Govern liberal són mínimes (18% a ambdues).

Girona, igual que les anteriors províncies, tenia 8 districtes electorals al Congrés:
Figueres, Girona, La Bisbal, Olot, Puigcerdà, Santa Coloma de Farners, Torroella de Montgrí
i Vilademuls. D’aquests, cal destacar la reiterada presència de José Álvarez Mariño a
Vilademuls, personatge que, no obstant, es mostra força en sintonia amb les demandes de
les corporacions econòmiques catalanes. El districte de Figueres té en dues ocasions
diputats cuneros, Santa Coloma de Farners i Olot en tenen un cadascun, tot i que en el cas
d’Olot es tracta de Pedro Diz Romero, director del periòdic madrileny La Mañana,
estretament vinculat als interessos proteccionistes catalans. A la resta de districtes no
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apareix més cunerisme. Pel que fa al Senat, hi ha un únic cop en què apareix un senador
cunero, concretament al de 1877-79.

Barcelona presenta un índex de cunerisme considerablement menor (6%), amb una
incidència similar al Congrés que al Senat (6% en ambdós casos). La diferència entre Corts
convocades amb governs conservadors és superior (7%) a les convocades amb el Govern
liberal de 1881 (4%).

Barcelona presenta 18 escons al Congrés: els 13 districtes uninominals d’Arenys de Mar,
Berga, Castellterçol, Gràcia, Granollers, Igualada, Manresa, Mataró, Sant Feliu de Llobregat,
Terrassa, Vic, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, junt amb la circumscripció de
Barcelona, amb 5 escons. D’aquests, el cas de presència continuada d’un diputat cunero és
el d’Emilio Castelar a Barcelona. Els altres dos únics escons ocupats per diputats cuneros
corresponen als districtes de Berga i d’Igualada, amb un cadascun, tot i que en el cas
d’aquest darrer districte, es tracta de Manuel Camacho, que igual que en el cas de Diz,
manté una relació clara amb els interessos del districte, per la seva vinculació al projecte
ferroviari Igualada-Sant Sadurní d’Anoia. Pel que fa al Senat, hi ha un únic senador cunero.

En termes de tota Catalunya, hi ha un percentatge d’un 21% de parlamentaris cuneros,
amb un percentatge lleugerament superior en el Senat (24%) que en el Congrés (21%), i
percentatges molt iguals entre les Corts convocades amb el Govern liberal (22%) i les
convocades amb governs conservadors (21%). Sembla clar, d’altra banda, que la seva
presència és menor als districtes en els que les forces vives locals disposen de formes
organitzatives, ja sigui d’associacionisme econòmic com polític, més estables i
representatives dels seus interessos.

Cal tenir present, doncs, aquest significatiu percentatge del 21% de parlamentaris
cuneros, ja que la seva actitud en temes clau per als interessos dels sectors econòmics
catalans és notablement divergent de la del gruix de parlamentaris catalans i, per tant, la
seva inclusió sense més consideracions dins d’aquest grup distorsionaria clarament les
conclusions de qualsevol estudi.

Queda per veure per quins motius la presència del cunerisme és considerablement més
gran a la província de Lleida, on supera la meitat dels escons aprovats, i com afecta aquest
fet la conducta dels parlamentaris que obtenen la seva acta per aquests districtes.

D’entrada, cal dir que aquest era un fenomen plenament constatat a l’època. Així, durant
el debat al Congrés del tractat de comerç amb França, Enrique Orozco, diputat per Arenys de
Mar, fa aquesta valoració de la conducta seguida pels diputats per Lleida: de cuatro
provincias que forman el antiguo Principado catalán, tres están juntas y unánimes para
combatir el tratado de comercio, mientras que una, la provincia de Lérida, si así lo considera,
se separe, puesto que en aquella provincia no hay industria, es una provincia esencialmente
agrícola, y ni la puede beneficiar ni perjudicar el tratado 

3.

L’elevada presència de parlamentaris cuneros pels districtes de Lleida, fa que la seva
conducta parlamentària sigui diferent en els grans temes aranzelaris, optant en la majoria
dels casos per una discreta abstenció. Ara bé, Orozco interpreta la conducta dels diputats
per Lleida com el resultat de tenir aquesta demarcació altres interessos en matèria
aranzelària, sense valorar la possibilitat contrària: que aquests parlamentaris no tinguin res a
veure amb els interessos del districte, perquè bona part d’ells deuen llur elecció al Ministeri

                                                     
  3. DSC, legislatura de 1881-82, 19-4-1882, núm. 107, p.2839.
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de la Governació i que, a l’hora de fixar fidelitats, és a aquest a qui la donen, ja que era
aquest i els caps polítics del partit de torn el que els assegurava la seva continuïtat com a
parlamentaris. Molt més ajustada a la realitat és la interpretació que ens dóna del fenomen
del cunerisme Francesc Tarragona de Eixalà, candidat a les eleccions provincials de 1882
per Balaguer; en un manifest adreçat als electors, denuncia el cunerisme existent a Lleida,
que contraposa a la situació de les altres tres províncies catalanes: Batallaré también para
desterrar de la misma [la provincia] la servil complacencia con el poder, que hace que
nuestros diputados y senadores sean escogidos entre los Martínez, López y Garcías de
España y de sus Indias, para que investidos con el cargo de representantes olviden los
intereses de una provincia que no conocen sino de nombre, sino desprecian en su fuero
interno por el rebajamiento político de sus habitantes. Després d’analitzar les qüestions
d’interès provincial en les que ni els diputats ni els senadors electes per Lleida no haurien fet
res, compara la situació amb la de les altres províncies catalanes:¿Creéis que esto hubiera
sido posible en las demás provincias catalanas? No, porque en ellas, en medio de las luchas
políticas, han mirado siempre por los intereses generales del país y no han entregado su
representación al amigo del ministro o al recomendado de aristocrática dama 

4. Joan Martí i
Tarrats, un dels corresponsals de Víctor Balaguer a la zona, corrobora la visió de Francesc
Tarragona. Adjunta a Balaguer el manifest amb el següent comentari: D. Francisco
Tarragona, ha publicado el adjunto manifiesto, que ha causado inmensa sensación en la
provincia por las verdades que dice5. I afegeix com a conclusió del fenomen del cunerisme:
Si la izquierda ha de prosperar en esta provincia ha de ser atacando resueltamente el
cunerismo y el caciquismo. De este modo tendríamos a nuestro lado la mayoría de la
juventud y buena parte de la clase propietaria.

Si agafem com a bona la interpretació de Tarragona i de Martí sobre el cunerisme a
Lleida, caldria fixar d’entrada dues qüestions: la primera, que la seva més gran presència
respecte les altres províncies catalanes es deuria a un menor dinamisme organitzatiu de les
forces vives locals; i la segona, que els parlamentaris cuneros no transporten a les Corts les
demandes dels sectors econòmics locals, sinó que tenen altres obediències i prioritats.

Cal veure, doncs, quines serien aquestes demandes dels sectors econòmics locals i si
estarien en sintonia, per exemple, amb les de les corporacions econòmiques de Barcelona.
Al capítol dedicat a les corporacions, ja hem pogut veure les pressions del governador civil
de Lleida a la SEAPL per obtenir una exposició favorable al tractat de comerç amb França i
com aquesta entitat havia enviat prèviament una adhesió a l’exposició de l’IFTN contra el
restabliment de la base 5ena. El mateix governador civil envia al Govern un telegrama
manifestant que les forces vives locals es mostraven favorables al tractat i, no obstant,
després d’aquest telegrama arriba a les Corts un document signat per un centenar de
personatges influents en la vida econòmica i política de Lleida en forma de rèplica i oposant-
se clarament al tractat6. Igualment, entre la correspondència rebuda per Víctor Balaguer per
aquestes dates, hi ha alguns exemples de felicitacions fetes des de diversos punts de la
província de Lleida, amb mostres d’adhesió a la campanya d’oposició duta pels parlamentaris
catalans a les Corts. Finalment, Lleida secunda la vaga contra el nou reglament i taxes de la
contribució industrial i contra el tractat de comerç amb França, feta a diverses ciutats
catalanes a principis d’abril de 1882. Per tot plegat, es pot concloure que sí que hi ha prou
                                                     
  4. TARRAGONA DE EIXALÁ: ELECTORES ... (full volant).
  5. BMVB, Manuscrits núm. 365/63. Carta de Joan Martí i Tarrats a Víctor Balaguer, datada a Balaguer, a finals de 1882.
  6. Archivo del Congreso de los Diputados, serie general, legajo 209/expediente núm. 11: “Proyecto de ley autorizando al
Gobierno para ratificar el Tratado de Comercio y navegación con Francia”, 8/25, document datat a Lleida, 11-4-1882.
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elements de sintonia amb les demandes de les corporacions econòmiques catalanes i que,
en tot cas, el grup de parlamentaris cuneros no se’n fa ressò a les Corts.

En el capítol dedicat a les corporacions, hem pogut veure la forta oposició que es feia des
d’aquestes a la imposició de candidats cuneros, tant des d’un punt de vista més ideològic
com des de campanyes concretes, en considerar que aquest tipus de parlamentaris no
representaven els veritables interessos dels sectors econòmics locals i que, a l’hora de la
lluita, donaven preferència al Govern que els havia encasellat enlloc de donar-se-la als
interessos del treball nacional, als interessos del país productor. Això fa que alguns
parlamentaris cuneros es trobin amb dificultats per exercir el seu càrrec, donades les fortes
pressions que reben des del districte que representen per què actuïn en un determinat sentit
en les grans campanyes de defensa del treball nacional a les Corts. El cas més significatiu és
el d’Emilio Castelar, encasellat pel Govern a Barcelona a les tres primeres eleccions de la
Restauració i amb aficions lliurecanvistes (recordem que era soci del Cobden Club britànic).
Castelar rebrà el rebuig de les corporacions econòmiques, no pas pel seu republicanisme,
sinó per mantenir-se en un discret silenci i abstenció a les votacions en els grans temes de
política aranzelària debatuts al Congrés. Fins i tot els seus propis seguidors polítics a
Barcelona li retrauran públicament la seva actitud; per això, quan pot, canvia l’encasellat per
Barcelona per un altre per Osca. A les quartes eleccions de la Restauració, ja no trobem cap
cunero en tots els districtes electorals al Congrés dels diputats per la província de Barcelona.

D’altra banda, si bé en els temes de política aranzelària no hi ha una sintonia entre
l’actitud dels parlamentaris cuneros i les demandes dels sectors econòmics dels districtes
catalans per ells representats, tampoc no es pot afirmar que hi hagi un divorci complet entre
aquest tipus de parlamentaris i una altra mena d’interessos econòmics del districte. Així, per
exemple, Juan Moreno, senador per Girona, presenta al Senat una exposició de la Comissió
de Vigilància i Defensa contra la Fil·loxera de Girona; Manuel Torrecilla, senador per
Tarragona, s’interessa per la demanda de pròrroga d’obres de la RCCRE; o Ceferino
Avecilla, senador per Lleida, secundat pels altres senadors per aquesta província, Manuel
María Álvarez i Enrique Ziburu, interpel·la el Govern sobre el ferrocarril del Noguera
Pallaresa.

Una altra dada que cal retenir, és que així com el grup de parlamentaris cuneros en
districtes catalans durant els deu anys analitzats representa la respectable xifra de 42
personatges, per contra, el cunerisme català en districtes de fora de Catalunya, és molt
inferior. Hi ha sols 5 escons d’aquestes característiques: Francesc Gumà és diputat per
Matanzas (Cuba) a les Corts de 1879-81 i de 1881-84, Albert Bosch i Fustegueras ho és per
Albacete a les de 1884-86, el comte de Casp per Aguadilla (Puerto-Rico) a les mateixes
Corts i Jaume Girona és senador per Puerto-Rico entre 1882 i 1884. Aquests sis escons,
representen sols un 0,2% sobre els 2.450 escons no catalans disponibles a ambdues
cambres durant aquests deu anys, que contrasta amb el 21% de cunerisme a Catalunya.

5.1.2. La difícil adscripció socioprofessional.

La primera reflexió obligada a l’hora d’intentar fixar un perfil socioprofessional dels
personatges que composen el grup de parlamentaris analitzat, és la dificultat per delimitar un
sector professional principal i diferenciat per a cadascun d’ells, donada la varietat d’activitats
que pot emprendre un mateix personatge i les freqüents incursions d’alguns d’ells en
activitats econòmiques fora del seu camp d’actuació més immediat. Així, trobem industrials
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que realitzen importants operacions financeres i que formen part dels consells
d’administració d’empreses molt diverses, financers que s’interessen per inversions en
societats del sector industrial però també en la propietat agrària i immobiliària, propietaris
agraris que incrementen el seu patrimoni amb propietats immobiliàries i que entren als
consells d’administració de les empreses, polítics més o menys professionals que combinen
aquesta activitat amb participacions a les activitats esmentades fins aquí, entre altres.

Si moltes vegades no hi ha una frontera clara entre les activitats d’un mateix personatge,
en molts casos tampoc no es pot delimitar d’una manera terminant quins individus tenen la
política com a activitat principal: d’una banda els diversos sectors econòmics catalans
intervenen en la vida política i parlamentària i, de l’altra, els personatges als que inicialment
se’ls podria considerar com a polítics professionals, intervenen de manera decidida en el
món econòmic, ja sigui incorporant-se als consells d’administració d’empreses ferroviàries,
financeres i colonials, ja sigui interessant-se per la propietat, en una clara simbiosi entre
classe política i classes econòmicament dominants.

Tant Marició Janué com Àngels Solà han fet una reflexió entorn dels problemes de fixació
de l’estructura socioprofessional del tipus de personatges com els aquí analitzats. La primera
d’aquestes autores, en la seva anàlisi de la classe política de Barcelona durant el Sexenni,
assenyala les dificultats per delimitar les activitats professionals d’aquest grup, donada la
interrelació existent entre moltes d’elles i la participació d’un mateix personatge en diverses
activitats alhora7. La segona, en el seu estudi sobre els fabricants catalans al segle XIX i
centrant-se més en aquest col·lectiu, adverteix sobre la limitació de les fonts de l’època per
intentar avaluar l’activitat industrial real d’un personatge, ja que sovint té els seus
establiments en més d’un municipi, les societats que gestionen les fàbriques canvien de
nombre de socis o, fins i tot, de raó social, i per a molts d’aquests socis aquesta activitat
industrial no és l’única que realitzen ni, de vegades, la principal8.

Per tot plegat, aquí s’ha tendit a agrupar les professions dels parlamentaris en grans
grups, que permetin englobar les diverses activitats que acostumen a presentar-se juntes en
un mateix personatge en un sol grup principal. El quadre 5.2 permet veure les activitats
socioprofessionals principals del grup de parlamentaris catalans, agrupades en cinc grans
grups principals. Internament, es diferencia entre els parlamentaris del país i els cuneros, fet
que ajuda a veure millor les característiques de cadascun d’aquests grups. Malauradament hi
ha un petit grup de parlamentaris —13 en total— que deixen tan poca constància del seu pas
per les Corts, que ni tan sols és possible fixar amb un mínim de precisió quina és la seva
activitat professional.

Els grups de militars i d’eclesiàstics són els que ofereixen menys problemes de
classificació, tot i que alguns dels militars fan incursions en altres sectors, com veurem més
endavant. Sumant tots els militars, surt la respectable xifra de 16 parlamentaris, que
representa un 12% respecte el total de personatges dels que hi ha dades. Els eclesiàstics
són sols 2, corresponents a l’escó corporatiu al Senat per l’arquebisbat de Tarragona i
representen l’1’5%.

                                                     
  7. JANUÉ, Marició: “La participació de la burgesia en el Sexenni revolucionari. Estructura sòcio-professional de la classe
política barcelonina”., 1993, p.461.
  8. SOLÀ: “Els fabricants ...”, p.24.
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Dins del grup de professionals liberals, trobem advocats, periodistes, catedràtics,
enginyers, científics, junt amb els personatges que tenen la política com a activitat principal.
Representen el grup més nombrós, amb 51 parlamentaris i un 38’3 % del total.

Quadre 5.2: activitats socioprofessionals principals dels parlamentaris catalans (1876-1886).

del país cuneros totals

activitats parlamentaris % parlamentaris % parlamentaris %
militars 7 7’2 9 23 16 11,7
eclesiàstics 2 2’0 0 0 2 1,4
profesionals liberals 31 31’9 19 48’7 50 36,7
propietaris agraris i immobiliaris 23 23’7 5 12’8 28 20,5
sectors burgesos 34 35’0 6 15’3 40 29,4
totals 97 (100) 39 (100) 136 (100)

Objecte d’estudi: 136 parlamentaris (149 del grup analitzat – 13 sense dades); aquests 13 parlamentaris
(10 del país i 3 cuneros) representen un 8’7% del total.

Font: elaboració pròpia.

Els propietaris agraris i immobiliaris estan agrupats en un mateix apartat, responent a un
criteri metodològic que considera la seva principal font d’ingressos com a rendística, tot i que
molts d’ells són alhora grans pagesos (junt amb altres activitats). A més, és freqüent que els
propietaris que inicialment tenen la seva activitat en un dels dos sectors, s’interessin també
per l’altre. Dins d’aquest grup, caldria destacar un sector pertanyent a la noblesa catalana. El
grup en conjunt representa un total de 26 parlamentaris i un 19’5%.

Dins dels sectors burgesos trobem industrials, sobretot els tèxtils però també d’altres
sectors, junt amb els financers. Ambdós grups coincideixen als consells d’administració
d’empreses diverses, sobretot de ferrocarrils, bancàries, asseguradores i de negocis
colonials. Hi ha també una representació dels comerciants i naviliers. Constitueixen el segon
grup més nombrós, amb 38 parlamentaris i un 28’5% del total.

Si comparem el tipus de parlamentaris del país amb els cuneros, observarem que
cadascun presenta característiques específiques. Entre els primers, el grup que predomina
és el dels sectors burgesos (35%), seguit a poca distància pels professionals liberals (31’9%)
i, una mica més lluny, pels propietaris agraris i immobiliaris (23’7%). Entre els segons, en
canvi, predominen amb claredat els professionals liberals (48’7%), seguits d’un significatiu
grup de militars (23%). Podem concloure, doncs, que dins del grup de parlamentaris del país,
la presència directa dels diversos sectors econòmics (burgesos i propietaris) és
extremadament important, ja que sumen prop del 60% del total. Entre els parlamentaris
cuneros, en canvi, sembla clar el predomini dels professionals liberals, fet que confirmaria la
idea ja vista al capítol dedicat a les Corts, relativa a la necessitat dels governs de torn de
disposar de majories folgades per fer front al problema de l’absentisme, tant en el sentit de
tenir el nombre necessari de parlamentaris per aprovar una llei, com per assegurar a la
majoria la seva supremacia; aquesta necessitat duria els governs a cercar l’elecció com a
parlamentaris de l’elemento oficial (en llenguatge de les corporacions catalanes): polítics de
segona i tercera fila però residents a Madrid i que deuen la seva elecció a l’acció del Ministeri
de la Governació, que assegurin amb llur presència a les Corts les majories necessàries.
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No es pot deixar d’esmentar el considerable pes dels militars (11’7%), tant entre els
parlamentaris del país com entre els cuneros. Als militars els trobem presents tant al Congrés
com al Senat i, dins d’aquest, tant a la part electiva com a la permanent, però amb el
denominador comú de ser tots ells oficials d’alta graduació i, la majoria, alts comandaments
de la cúpula de l’Exèrcit i de l’Armada. La seva presència confirma la idea del significatiu pes
dels militars en la vida política del període.

5.1.3. Filiacions polítiques.

El quadre 5.3 mostra les filiacions polítiques del grup de parlamentaris analitzat, per
cambres i per Corts, i comptabilitzant com a escons els ocupats per un personatge durant
unes Corts. En conjunt, a cada període de Corts hi ha un predomini de parlamentaris
ministerials d’acord amb les majories de torn, que és més gran en el cas del Congrés i més
estret en el Senat, on la presència de la part permanent fa que el pes dels conservadors sigui
superior i, per tant, el predomini de senadors liberals a les Corts de 1881-84, més ajustat.

Els parlamentaris que són únicament conservadors en l’exercici del seu càrrec són
setanta, als que cal afegir els vuit que abans o després de ser-ho se situen en alguna de les
minories (independents, moderats, conservadors ultracatòlics, sector Romero Robledo i un
liberal desencisat). Aquests setanta-vuit parlamentaris constitueixen la filiació política més
nombrosa dins del grup estudiat (pensem que hi ha tres Corts conservadores, quatre en el
cas del Senat, per sols una de liberal). Sumen 150 dels escons comptabilitzats (per la
repetició d’eleccions d’un mateix personatge).

Els parlamentaris que són únicament liberals en l’exercici del seu càrrec (primer liberals
fusionistes i després sols liberals) són vint-i-vuit, als que cal afegir també els vint-i-quatre que
abans o després formen part d’alguna de les minories (independents, centralistes, sector
Martínez Campos, constitucionals, esquerrans, demòcrates i el liberal que marxa amb els
conservadors; hi ha també dos conservadors que a les eleccions de 1881 es presenten com
a liberals, que no es comptabilitzen aquí perquè no és un canvi produït dins d’unes Corts).
Aquest grup de cinquanta-tres personatges se situa com a segona filiació política en nombre
de parlamentaris dins del grup estudiat i comptabilitza 77 escons.

A més dels grups de conservadors i liberals, hi ha una presència de minories. Per la
dreta, hi ha un petit sector amb dos moderats i dos conservadors als que se’ls pot considerar
com a ultracatòlics per l’oposició que plantegen a la majoria conservadora en temes
religiosos, sobretot en el de la unitat catòlica en la Constitució de 1876. Cap a la fi del
període, els que es mantenen en actiu ingressen al PLC. Aquests quatre parlamentaris
sumen 8 dels escons compatabilitzats. No hi ha, en canvi, presència de carlins durant
aquests anys. Dins del gruix de parlamentaris conservadors, sols dos segueixen Romero
Robledo en la seva dissidència de 1885.

El sector de centre està ocupat per cinc centralistes i dos membres del sector Martínez
Campos. Els que es mantenen en actiu el 1880 ingressen a la fusió liberal. Hi ha un vuitè
personatge —el comte de Peralada— que apareix després de la fusió com a liberal, en el
sector més dretà del partit, però que abans és independent, potser proper als sectors de
centre. D’altra banda, d’un dels membres del sector Martínez Campos no hi ha prou dades
sobre la seva filiació exacta durant les Corts de 1876-79 (és l’escó sense dades que apareix
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al quadre 5.3) Tots ells sumarien 10 escons, 11 si afegim el comte de Peralada, o 12 si
afegim a més l’escó dubtós de 1876-79.

Els constitucionals són la minoria més notable dins dels partits que entren a la fusió, amb
divuit parlamentaris, dels quals onze participen com a tals en la creació del PLF. Sumen 32
escons. Hi ha un dinovè personatge —Pere Bosch i Labrús— que apareix el 1876 en una
candidatura constitucional per Barcelona (tot i que finalment opta per l’escó per Vic, on es
presentava amb el programa del FPN), però que als anys següents es vincula decididament
al PLC. Cal tenir en compte també, que dins del grup de constitucionals que entren a la fusió,
alguns d’ells s’escindeixen el 1882 en la ILD i, encara, els que es mantenen en actiu el 1885
es reincorporen al PL.

Al sector més esquerrà de la cambra, tenim cinc esquerrans. Tres d’ells s’escindeixen del
PLF a mitja legislatura, un quart s’hi incorpora procedent dels sectors demòcrates i un cinquè
apareix per primer cop com a parlamentari ja com a esquerrà. Sumen 11 escons. Els que es
mantenen en actiu el 1885, entren al PL. A més del demòcrata que entra a la ILD —el comte
de Rius— hi ha dos parlamentaris que se situen entre els demòcrates possibilistes; sumen 4
escons. Els republicans federals no obtenen cap escó.

Finalment, hi ha dos parlamentaris que es mantenen com a independents al principi de la
seva activitat parlamentària, però que acaben vinculant-se als dos grans partits: l’un al PLC i
l’altre al PLF. Hi ha també els dos bisbes, electes com a senadors corporatius per
l’arquebisbat de Tarragona, als que no se’ls pot considerar en propietat com a membres de
cap agrupació política. I un grup de cinc parlamentaris de filiació desconeguda.

El quadre 5.4 mostra les filiacions polítiques per sectors socioprofessionals i, dins
d’aquests, amb la distinció entre parlamentaris del país i cuneros. L’objectiu d’aquest quadre
és veure si hi ha algun d’aquests sectors que s’inclini més clarament cap a les opcions de
dreta o d’esquerra. Té dues lectures possibles: la primera, en sentit horitzontal, veient dins de
cada opció política (i les diverses variables d’incorporacions i d’escissions) quins són els
sectors socioprofessionals on hi ha una incidència més gran; la segona, en sentit vertical,
veient cadascun d’aquests sectors i quines són les opcions polítiques on es té més
presència. Cal dir que la primera d’aquestes lectures s’ajusta més a la realitat, ja que les
opcions d’esquerra sols són majoria en unes Corts, mentre que les de dreta en tres (quatre al
Senat), pel que les forces conservadores han de ser, per força, numèricament superiors a les
liberals.

En qualsevol cas, la principal conclusió és que en tres sectors —burgesos, militars i
professionals liberals— hi ha un equilibri entre les forces polítiques de dreta i d'esquerra que,
a la pràctica, significa un cert predomini proporcional de les esquerres, atenent el menor
temps en l’exercici del poder durant el període analitzat. Dins d’aquests sectors, no hi ha
gaire diferències entre els parlamentaris del país i cuneros; tal vegada entre els militars
cuneros s’aprecia un pes més gran de les opcions conservadores. On sí hi ha un predomini
clar d’una tendència política, és en el sector dels propietaris, inclinats majoritàriament cap les
forces conservadores, incloses les situades més a la dreta.

De totes aquestes agrupacions polítiques, val la pena aturar-se en les seccions catalanes
de les tres forces que arriben a formar governs a nivell espanyol durant el període analitzat:
conservadors, liberals i esquerrans.



Quadre 5.3: filiacions polítiques dels parlamentaris catalans, per cambres i Corts (1876-1886).

filiacions i canvis dins d’unes mateixes Corts
Senat

1876-79

Senat

1877-79

Senat

1879-81

Senat

1881-84

Senat

1884-86

Congrés

1876-79

Congrés

1879-81

Congrés

1881-84

Congrés

1884-86

total

escons

moderats 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3

conservadors, sector ultracatòlic 0 1 1 1 0 1 1 0 0 5

conservadors ultracatòlics primer i conserv. després 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2

conservadors 9 12 11 10 17 23 32 6 30 150

conservadors primer i sector Romero Robledo després 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3

centralistes 1 0 0 0 0 3 0 0 0 4

sector Martínez Campos 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2

constitucionals 3 6 0 0 0 12 0 0 0 21

centralistes primer i liberal-fusionistes després 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

sector Martínez C. primer i liberal-fusionistes després 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3

constitucionals primer i liberal-fusionistes després 0 0 5 0 0 0 6 0 0 11

independents primer i liberal-fusionistes després 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

liberal-fusionistes (després liberals) 0 0 0 11 3 0 0 29 7 50

liberal-fusionistes primer i conservadors després 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

liberal-fusionistes primer i esquerrans després 0 0 0 1 0 0 0 4 0 5

demòcrates primer i esquerrans després 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

esquerrans primer i liberals després 0 0 0 0 1 0 0 0 4 5

demòcrates possibilistes 0 0 0 1 0 1 1 1 0 4

independents 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2

sense filiació (eclesiàstics) 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2

filiació desconeguda 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

total parlamentaris per cambres i Corts 15 21 18 26 22 44 44 43 44 277

Objecte d’estudi: 277 escons corresponents a: 1) districtes electorals catalans al Congrés, 2) districtes provincials i corporatius catalans al Senat, 3) senadors permanents
catalans (es comptabilitza un escó per cada període de Corts), 4) parlamentaris catalans electes en altres demarcacions. S’inclou en el càlcul cada parlamentari que pren
possessió del càrrec, però no si no en pren. Si durant unes Corts un escó és exercit per més d’un parlamentari, es compatabilitza tants escons com parlamentaris en
prenen possessió. Si durant unes Corts un parlamentari obté representació per més d’un districte, es comptabilitza sols el que escolleix; igualment, si obté el càrrec, dimiteix
i torna a sortir electe en elecció parcial, es comptabilitza també com a un escó tant si és el mateix de la primera elecció com si es tracta d’un altre. S’exclou els escons que
queden vacants durant unes Corts i els escons no catalans dels parlamentaris cuneros.

Font: elaboració pròpia.
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Quadre 5.4: filiacions polítiques dels parlamentaris catalans, per sectors socioprofessionals (1876-1886).

sectors
burgesos

propietaris
agr. i imm.

professionals
liberals

eclesiàstics militars sense dades
filiacions polítiques, incloent els canvis de partit d’un
mateix personatge, durant la seva vida parlamentària
entre 1876 i 1886 país cun. país cun. país cun. país cun. país cun. país cun.

totals

1) moderats 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
1) moderats, 2) conservadors 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1) conservadors, sector ultracatòlic 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1) conservadors ultracatòlics, 2) conservadors 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1) conservadors 16 3 13 2 15 6 0 0 3 5 6 1 70
1) independents, 2) conservadors 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1) conservadors, 2) sector Romero Robledo 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
1) liberals, 2) conservadors 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1) centralistes 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
1) sector Martínez Campos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
1) constitucionals 0 1 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 7
1) centralistes, 2) liberal-fusionistes 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
1) sector Martínez Campos, 2) liberal-fusionistes 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3
1) constitucionals, 2) liberal-fusionistes 5 0 0 0 3 0 0 0 1 0 2 0 11
1) constitucionals, 2) conservadors 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1) constitucionals, 2) liberal-f., 3) esquerrans, 4) liberals 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
1) independents, 2) liberals 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1) liberal-fusionistes (després liberals) 9 1 2 2 8 4 0 0 1 0 1 0 28
1) conservadors, 2) liberals 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
1) liberals-fusionistes, 2) esquerrans 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
1) liberal-fusionistes, 2) esquerrans, 3) liberals 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1) demòcrates, 2) esquerrans, 3) liberals 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1) esquerrans, 2) liberals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1) demòcrates possibilistes 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
1) sense filiació (eclesiàstics) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2

totals 34 6 23 5 31 20 2 0 7 9 10 2 149

Objecte d’estudi: 149 parlamentaris; país: parlamentaris del país; cun.: parlamentaris cuneros.

Font: elaboració pròpia.
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De les tres forces esmentades, els conservadors són, a nivell espanyol, no sols la que
governa més temps, sinó la que ho fa en els primers anys de la Restauració, amb el que això
comporta de consolidació com a força política estable i d’influència en la legislació bàsica del
nou règim. No obstant això, la situació dels conservadors a Catalunya no es correspon amb
la dels conservadors espanyols, ja que es manté durant els primers anys de la Restauració
sense un model organitzatiu plenament definit i, al mateix temps, amb importants
discrepàncies envers la direcció del partit a Madrid.

Al període immediatament anterior a l’analitzat, concretament el 1873 i com a reacció al
nou règim republicà, els alfonsins catalans, amb Manel Duran i Bas al seu front, creen la Liga
de Orden Social (LOS), de la que Borja de Riquer n’assenyala la reticència a organitzar-se
com a partit polític, com a sucursal del Círculo Liberal Alfonsino de Madrid 

9. Notem que els
mateixos noms d’ambdues agrupacions polítiques denoten diferències notables d’apreciació
de l’alfonsisme i del desig d’una Restauració monàrquica: mentre la madrilenya es defineix al
capdavall com a liberal, la barcelonina adopta un to extrem de defensa social. Però potser un
dels aspectes més remarcables d’aquestes divergències és l’organització interna de la lliga
de Barcelona: enlloc del clàssic model de partit, s’estructura per agrupacions
socioprofessionals, d’una manera similar a les seccions en què es dividien operativament les
corporacions econòmiques com el FPN, en la seva voluntat globalitzadora dels diversos
sectors econòmics. D’aquesta manera, dins de la lliga trobem algunes agrupacions: la de la
noblesa, la dels professors, els advocats, els escriptors, artistes, propietaris urbans,
hisendats d’Ultramar, comerciants, industrials, agents de comerç i arts gràfiques.

Ja hem tingut ocasió de veure al capítol dedicat a les Corts, com bona part dels diversos
sectors econòmics catalans (burgesos i de la propietat), que a la fi del Sexenni apostaven per
una Restauració de la monarquia en la figura del príncep Alfons, en produir-se aquesta
adopten una postura més fortament conservadora que la direcció de l’alfonsisme madrileny.
Per a aquests sectors, amb una percepció de la realitat condicionada pel fort procés
industrialitzador català i la consegüent presència als nuclis urbans d’una important població
obrera, el període que s’acabava de liquidar hauria significat una inestabilitat política i social
continuada i la suma d’un seguit de factors directament lesius per als seus interessos. En
aquest context, la seva visió del nou règim passava per la implantació d’un sistema d’ordre,
amb la consolidació d’un marc polític estable i socialment excloent, junt amb l’establiment de
governs receptius a les seves demandes més immediates en matèria de política econòmica.
El disseny canovista de la Restauració, però, sols assumia parcialment aquesta visió de com
hauria de ser el nou marc polític: al costat de mesures clarament conservadores, el que
estava clar era que no s’anava cap a un retorn a l’època isabelina, sinó que s’incorporava
elements de l’obra legislativa el Sexenni, alhora que s’intentava donar una continuïtat
institucional al nou règim (aspectes aquests àmpliament vistos al capítol dedicat a les Corts).

D’altra banda, els conservadors catalans plantegen fortes reticències a acceptar un model
de partit controlat des de la capital de l’estat i en què les agrupacions provincials fossin
simples sucursals polítiques. S’oposen també a acceptar com a pràctica habitual a les
eleccions que una part dels escons de cada província estigui a la disposició del Ministeri de
la Governació per col·locar-hi candidats cuneros. En aquest sentit, i molt en sintonia amb el
discurs de les corporacions econòmiques, reclamaran la conveniència d’escollir com a

                                                     
  9. RIQUER: “El conservadorisme ...”, p.49.
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diputats i senadors personatges del país, coneixedors de les demandes d’aquest i ells
mateixos implicats en els seus interessos.

L’escassa organització entre els conservadors catalans durant els primers anys de la
Restauració, doncs, caldria veure-la a un primer nivell com el resultat de les divergències de
bona part d’ells amb la direcció del partit a Madrid. A un segon nivell, però, cal veure que dins
dels propis conservadors catalans, també hi ha divergències.

Als primers mesos del nou règim, podem parlar d’un sector més ultraconservador, proper
als plantejaments dels moderats històrics, en línia amb les tesis de Mañé i Flaquer i les seves
Cartas provinciales10, i a les demandes de retorn a la Constitució de 1845 i a la unitat
religiosa en el projecte de nova Constitució. Entre els grans propietaris agraris, hi ha una més
gran acceptació d’aquests plantejaments i així trobem dins d’aquest sector personatges com
el marquès de Palmerola, el marquès de Montoliu, el baró de les Quatre-Torres i Pelagi de
Camps (per aquestes dates encara no havia rebut el marquesat). Al seu costat, hi ha un altre
sector menys preocupat pels aspectes doctrinals i sí en canvi més partidari d’intervenir en les
institucions per aconseguir una resolució satisfactòria de demandes concretes, molt
especialment en matèria de política econòmica. Anys més tard, Ferrer i Vidal definiria
aquesta visió del joc polític en carta a Víctor Balaguer: considero la cuestión económica
mucho más importante que la política, por mucho que ésta lo sea11.

Un cop consolidat el nou règim i fixada la seva base legislativa central, les divergències
dins dels conservadors catalans són més de tipus de funcionament del partit. Riquer
assenyala com es produeix un enfrontament entre els dirigents històrics del conservadorisme
català, amb Duran i Bas al seu davant i amb personatges com Manel Girona, Josep Ferrer i
Vidal i el marquès de Ciutadilla, propers tots ells a les tesis independents del Diario de
Barcelona, i el sector més proper a Cánovas i a la direcció estatal del partit, amb Josep Maria
Planas i Casals, Pere Bosch i Labrús, Joaquim Maria Paz i Frederic Nicolau, amb el periòdic
La Dinastía, creat l’octubre de 188312.

                                                     
  10. Veure MAÑÉ: Cartas provinciales  ...
  11. BMVB, Manuscrits núm. 371/44, carta de Josep Ferrer i Vidal a Víctor Balaguer, datada a Barcelona, 8-1-1884.
  12. RIQUER: “La vida política ...”, p.42-46.
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Tot sembla indicar que les funcions de l’esmentat comitè es reduïren a la contesa
electoral d’abril de 1879, ja que l’octubre del mateix any, i amb motiu de l’acte que els
conservadors de Barcelona organitzen per obsequiar Cánovas al seu pas per la ciutat,
apareixen sols com a Clases conservadoras de Barcelona13, altre cop sense una estructura
organitzativa del tot definida.

Fins el març de 1883 no es constitueix el CCLB, que igual que el comitè de 1879,
avantposa l’adjectiu de conservador, accentuant el seu conservadorisme i diferenciant-se del
PLC d’àmbit espanyol14. Al capítol dedicat a les corporacions econòmiques, hem pogut veure
la percepció que es tenia des d’aquestes respecte els principals partits dinàstics i la qüestió
econòmica. En aquest sentit, i després d’alguns anys de fredor envers tots els partits, el 1882
es produeix una onada d’adhesió cap el PLC, primer per les terminants declaracions dels
seus principals dirigents a les Corts amb motiu del tractat de comerç amb França, en les que
assumien decididament el proteccionisme com a punt programàtic del partit, i després per
l’elaborat discurs de Cánovas a l’AM, en el que reafirmava aquesta actitud. Aquesta
identificació del partit amb les aspiracions proteccionistes —per bé que curta, ja que el
mateix partit acaba acceptant el temut modus vivendi amb Gran Bretanya— seria un dels
detonants de la creació del Círculo i de l’entrada significativa en ell de personatges
importants de les corporacions econòmiques. L’altre motiu, seria la necessitat d’una
reorganització davant de la possible formació d’un Govern esquerrà i lliurecanvista que, com
recordarem, es concreta vuit mesos més tard.

Políticament, el Círculo integra el grup de conservadors independents, els antics
unionistes, una part dels moderats i també uns pocs dels antics progressistes. Però el que
aquí convé més ressaltar és la presència dins seu de membres caracteritzats dels diversos
sectors econòmics, així com de directius destacats de les corporacions econòmiques.
D’aquesta manera, tant l’IFTN com el FPE, l’ANCB i l’APFUBZE apareixen representats dins
de la primera Junta Directiva del Círculo en les persones dels seus presidents. En el cas de
l’IFTN, el seu president, Manel Feliu i Coma, apareix com a vocal de la directiva del cercle;
Josep Ferrer i Vidal, president honorari de l’IFTN, és vicepresident de la comissió econòmica
del cercle. En el cas del FPE, el seu president, Pere Bosch i Labrús, és també vocal de la
directiva del cercle. Pel que fa a l’ANCB, el seu president, Frederic Nicolau, és comptador del
cercle. Pel que respecta a l’APFUBZE, en el moment de constitució del cercle, trobem Girona
com a vicepresident d’ambdues entitats, però just dues setmanes després la corporació
renova càrrecs i el marquès de Ciutadilla, vicepresident del cercle, passa a ser el president
de la corporació. L’IACSI té també la seva representació dins la directiva del cercle en la
figura de Ramon de Rocafort, vocal de les directives d’ambdues entitats, això sense oblidar
que el president de la corporació, el marquès de Camps, i el president de la delegació de
Tarragona, el marquès de Montoliu, són també socis fundadors del cercle alhora que
destacats directius conservadors a les províncies de Girona i Tarragona, respectivament.

A més d’aquesta representació de directius de les corporacions, trobem dins del nou
cercle, ja sigui com a directius o com a socis, representants dels sectors industrials, com
Josep Antoni Muntadas, Eusebi Güell, Claudi Arañó, Josep Sert, Antoni Sedó, Joan Sallarés,
Pau Turull, Andreu de Sard i Delmer de Caralt; dels financers i homes de negocis, com

                                                     
  13. Veure CÁNOVAS DEL CASTILLO: Discurso pronunciado ...19-10-1879.
  14. Veure RIQUER: “Del dinastisme ...”, 1985. GARCÍA BALAÑÀ, Albert: “Política burgesa i identitats conservadores”,
novembre de 1994, p.186-187.
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Manel Girona, Joan Jover, el marquès de Comillas i Ramon Estruch; de la propietat agrària,
com els marquesos de Monistrol i de Palmerola, junt amb professionals liberals, com Manel
Duran i Bas (president del cercle), Josep Maria de Nadal, Joaquim Maria Paz, Coll i Pujol,
Vilaseca i Mogas, Melcior Ferrer i els germans Planas i Casals.

La presència de tan destacats membres dels sectors de la burgesia i de la propietat dins
del cercle, atorga a aquest una representativitat molt gran d’aquests sectors i de les seves
demandes. D’aquesta manera, el cercle té com a un dels seus objectius prioritaris la defensa
del proteccionisme aranzelari. Llegim als seus estatuts que es proposa el planteamiento del
sistema proteccionista en todas las esferas para el fomento de la riqueza nacional y
mejoramiento del sistema rentístico en bien del estado y del contribuyente15. El cercle
organitza també conferències de tema econòmic, amb les intervencions de membres
destacats de les corporacions econòmiques, com Josep Ferrer i Vidal i Pere Bosch i Labrús,
que són alhora directius de l’entitat conservadora.

Amb ocasió del modus vivendi amb Gran Bretanya, que el Govern conservador presenta
a les Corts a principis de 1885, el cercle elabora un document, que presenta al Congrés
Duran i Bas i al Senat Manel Girona, en el que després d’assumir tots els arguments de les
corporacions econòmiques contra aquest acord comercial, es planteja una dura crítica al
propi PLC espanyol, en la que queda clara l’adscripció al mateix de diversos sectors
econòmics catalans per la seva declaració proteccionista feta amb motiu del tractat de
comerç amb França i el desencís en veure que el partit al poder ha actuat sense la
conseqüència que aquests sectors demanaven. Llegim en aquest document: Este centro
abrigaba la confianza en vista de las explícitas declaraciones hechas por el partido
conservador en los Cuerpos Colegisladores, con motivo de la discusión del funesto tratado
con Francia, que llamado por la Corona a regir los destinos de la nación correspondería a las
esperanzas que en él habían cifrado las clases productoras del país16.

Pel que fa a les altres tres demarcacions provincials catalanes, els conservadors es
troben organitzats en comitès provincials, en els que destaquen algunes figures principals,
que apareixen en repetides ocasions com a diputats i senadors en aquests districtes.

A Girona podem esmentar els dos Camps: Pelagi de Camps (després marquès de
Camps de Mata) i Albert Camps i Armet. Al primer ja l’hem vist com a president de l’IACSI i
com a soci fundador del CCLB; el 1884 passa a ser president honorari del Comité
Conservador de Gerona (CCG). El segon, és un propietari agrari de l’Empordà. Ambdós
surten reiteradament com a diputats i senadors per districtes de Girona.

A Tarragona destaca el cas de Plàcid Maria de Montoliu (després marquès de Montoliu),
a qui hem vist també com a fundador del CCLB i president de la delegació de l’IACSI a
Tarragona; ja el 1876 és president del Comité Conservador de la Provincia de Tarragona
(CCPT). L’altre polític conservador influent a la província, és Albert Bosch i Fustegueras, tot i
que bona part de la seva carrera la fa a Madrid. A banda d’aquests dos, cal esmentar el baró
de les Quatre-Torres, que de fet forma part del PM fins entrada la dècada dels vuitanta. Tots
tres són també diputats i senadors pels districtes de Tarragona en nombroses ocasions i
Bosch, a més, per districtes madrilenys.

                                                     
  15. CÍRCULO CONSERVADOR-LIBERAL: Estatutos del ... Reformados por acuerdo de la Junta general extraordinaria de 11
de Julio de 1885, 1892, títol 1r (“Del objeto del Círculo”), capítol 11è, p. 3-4.
  16. Archivo del Congreso de los Diputados, serie general, legajo 220/expediente núm. 13: “Modus vivendi con Gran Bretaña.
1885”, 3/11. Exposició a les Corts del Círculo Conservador-Liberal de Barcelona, datada en aquesta ciutat, a 20-2-1885.



El rerefons econòmic de l’activitat dels parlamentaris catalans (1876-1885)

402

A Lleida cal esmentar l’advocat Ramon Soldevila i els germans Vivanco, especialment
Genaro. Tots ells ocupen escons al Congrés pels districtes lleidatans en diverses ocasions.

La segona de les forces polítiques que arriba a formar govern a nivell espanyol, és la dels
liberal-fusionistes primer, liberals després. Aquesta força, però, existeix com a tal sols des de
1880. Abans d’aquesta data, el sector que té una presència més gran a Catalunya és el PC.

El PC presenta, d’entrada, un problema de nom (aspecte aquest que es repeteix a bona
part de les formacions polítiques de l’època). Durant el Sexenni, quan es produeix la
separació dins de les forces monàrquiques liberals entre els seguidors de Ruíz Zorrilla i els
de Sagasta, aquests darrers adopten el nom confús de Partido Conservador (de la
Revolución de Septiembre) o Partido Constitucional. L’adjectiu de conservador, tenia en
aquells moments (1872) una intencionalitat de presentar el partit com una alternativa d’ordre
enfront dels radicals i dels republicans i la matisació de la revolució de setembre voldria
recordar que no es tractava d’un conservadorisme com el de moderats o alfonsins, sinó
d’una lectura prudent de les conquestes de 1868; el terme constitucional, finalment, faria
al·lusió a la Constitució de 1869, que el partit mantenia com a un dels seus principis.

Aquesta indefinició de noms, complicada a més per la barreja de Círculos de noms
diversos a nivell local, fa que els propis membres del partit utilitzin ara un nom ara l’altre. En
una data tan avançada com novembre de 1874, Pere Collaso i Gil, que havia estat un dels
directius del partit a Barcelona als mesos anteriors, defineix aquest com a Partido
Conservador Liberal  

17, nom encara més en sentit conservador que el que adoptarà no gaire
després el partit impulsat per Cánovas. Amb la Restauració, el partit adopta definitivament el
nom de Constitucional, que responia millor a la seva vocació de defensar el manteniment de
la Constitució de 1869 i de ser una alternativa liberal al grup d’alfonsins de Cánovas, alhora
que deixa definitivament en mans d’aquest el nom de Conservador.

Si bé fins la fusió liberal de 1880, el partit fa servir el nom de Constitucional i les
organitzacions locals a Catalunya també, la confusió de noms té un nou episodi a partir
d’aquesta data, ja que a Catalunya el nom de Liberal-fusionista s’utilitza molt poc, preferint-se
el de Liberal, alhora que es manté un cert temps encara el nom de Constitucional. Fins ben
bé 1882, coexisteixen a Catalunya agrupacions que utilitzen l’adjectiu de Liberal o de Liberal
Dinástico, amb altres que utilitzen encara el nom de Constitucional. Així, en aquestes dates,
mentre l’agrupació provincial de Barcelona fa servir ja el nom de Liberal Dinástico,
l’agrupació local de Mataró i el periòdic Crónica de Cataluña estan fent servir el de
Constitucional 18.

Aquest grup de constitucionals, sembla tenir a Catalunya un pes més notable (si més no,
a nivell de resultats electorals) que el dels radicals, d’una banda, i que el dels centralistes, de
l’altra. Els membres veterans del partit són antics progressistes que durant el Sexenni
s’havien situat en el sector Sagasta. Sols uns pocs d’aquests, com Albert Quintana i Antoni
Castell de Pons, es passen al SC, mentre que la majoria de membres en actiu es mantenen
dins del partit. Als anys vuitanta i noranta i ja com a PL, s’hi incorporen alguns republicans,
demòcrates, possibilistes i sindicalistes obrers moderats.

Tant el PC primer, com el PLF i el PL després, s’organitzen a Catalunya en base a
cercles locals i a comitès provincials. A Barcelona, trobem als primers anys de la Restauració

                                                     
  17. BMVB, Epistolari Víctor Balaguer, part inèdita. Carta de Pere Collaso i Gil, datada a Barcelona, 17-11-1874.
  18. Veure Crónica de Cataluña, 16-4-1882, ed. del matí, article “Una aclaración” i 19-4-1882, ed. del matí, article “La enmienda
del señor Balaguer”.
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el Círculo Constitucional de Barcelona (CCB) i el Comité Constitucional de la Provincia de
Barcelona (CCPB), ambdós presidits per Francesc de Paula Rius i Taulet. Dins de
l’agrupació de Barcelona, hi ha durant anys diverses tendències, de vegades fortament
contraposades. Així, després de les eleccions generals de 1879, un sector a l’esquerra del
partit i amb Pere Collaso i Gil al seu davant, mostra el seu creixent desacord amb el sector
oficial, comandat per Rius i Taulet. El sector dissident crea un Círculo Constitucional-Liberal
(CCL) i funda El Diario Liberal. A principis de 1881, just la vigília de la formació del primer
Govern liberal, ambdós sectors arriben a una entesa, que es materialitza als mesos següents
amb la creació del Comité Provincial Fusionista de Barcelona (CPFB; l’any següent apareix
com a Comité Liberal Dinástico de la Provincia de Barcelona, CLDPB), amb Collaso de
president honorari i Rius i Taulet de president efectiu. No gaire després de tancat aquest
episodi, però, els germans Godó creen el periòdic La Vanguardia, que adopta una línia
contraposada a El Constitucional, proper a Rius i Taulet. Encara el 1882, el partit coneix
l’escissió de la ILD, significativa no tant per la quantitat de militants que marxen del partit,
com per la presència al seu front de Víctor Balaguer, que durant molts anys havia actuat com
a cap real dels constitucionals primer i dels liberals després de tot Catalunya dins del directori
del partit a Madrid. Aquesta escissió es tanca el 1885, amb la incorporació al PL de bona part
dels esquerrans. Altra premsa propera a aquest sector polític és la Crónica de Cataluña,
dirigida des del Sexenni per Teodor Baró i El Barcelonés, publicació propera a Rius i Taulet
de mitjan anys vuitanta.

Pel que fa a la representativitat social del partit, entre els personatges que ocupen les
juntes directives tant del cercle de Barcelona com del comitè provincial, no hi ha aquella
presència directa dels sectors econòmics burgesos i propietaris que hem vist en el cas dels
conservadors, però tot i així, hi ha alguns elements significatius, que es van incrementant
amb el pas dels anys. Així, trobem com a directius constitucionals i liberals els industrials
Camil Fabra, Eduard Reig i Bartomeu Godó, tots tres també directius de les corporacions
industrials, el navilier Francesc Taulina i el propietari immobiliari Pere Collaso. Entre els
professionals liberals, cal destacar els ja esmentats Rius i Taulet i Teodor Baró. Com a socis,
trobem també els advocats Josep Maluquer de Tirrell i Vicente de Romero (que havíem vist
ja com a president de la SEBAP i de la SEGRAP), l’impressor Manel Henrich i el comerciant
Ròmul Bosch i Alsina. El 1881 s’incorporen al partit el financer Evarist Arnús, el president de
la TBF, Frederic Marcet, i el gerent del FMSJA, Fèlix Macià i Bonaplata (que també hem vist
com a directiu de les corporacions industrials). Una mica després del període aquí analitzat,
el partit té altres incorporacions significatives, com la de la resta dels Maluquer (Eduard,
Salvador i Joan), l’industrial terrassenc Alfons Sala, l’industrial i financer Ferran Puig,
l’important propietari marquès de Marianao, entre d’altres. Tal vegada l’únic sector econòmic
els membres del qual no acostumen a figurar en el partit, és el dels propietaris agraris.

La defensa de plantejaments proteccionistes, moltes vegades en clara oposició a la
direcció espanyola del partit, és un aspecte coincident amb els conservadors catalans. Així,
per exemple, en un acte del partit d’octubre de 1880, tant Vicente de Romero com Teodor
Baró, al·ludeixen explícitament a la necessitat d’una política aranzelària clarament
proteccionista19. Per la seva banda, la Crónica de Cataluña, periòdic que es definia el 1882
com a ministerial, censura durament l’actitud del Govern liberal en aprovar el tractat de
comerç amb França i rebutjar la clàusula de rescindibilitat que, en forma d’esmena, havien
presentat diputats ministerials catalans: La voz amiga, partida del campo ministerial, el
                                                     
  19. La Mañana, 1-11-1880. Acte dels liberals de Barcelona, en homenatge a Víctor Balaguer, de 31-10-1880.
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consejo de los que respetando todo lo respetable y haciéndose cargo de los compromisos
contraídos, quería evitar al Gobierno una aventura y al país una ruina irremediable, han sido
desoídos. Semejante solución, repetimos, nos desconsuela como proteccionistas y como
constitucionales, y, mejor dicho, nos aflige más en el último concepto aún que en el
primero 

20.

A les altres tres demarcacions provincials catalanes, els constitucionals primer, i els
liberals després, es troben organitzats en comitès provincials, en els que apareixen, igual que
en el cas dels conservadors, algunes figures principals, que són en repetides ocasions
diputats i senadors per aquests districtes. Tot sembla indicar que la seva implantació a
Tarragona i Lleida pot ser superior que a Girona. A Tarragona els personatges que controlen
el comitè provincial del partit són l’advocat i periodista Pere Antoni Torres Jordi i el propietari i
comerciant Rafael Cañellas i Gallisà. A Lleida, els germans Nuet (Casimir i Jaume, aquest
darrer, terratinent i comte de Torregrossa des de 1871) controlaven ja des del Sexenni tant el
comitè local com el provincial del partit. A Girona, cal esmentar els propietaris Enric Climent i
Albert Quintana (aquest, però, té un parèntesi d’actuació amb els centralistes).

Com ja s’ha dit més amunt, dins d’aquest sector constitucional i liberal hi ha una figura
clau, Víctor Balaguer, que actua com a veritable cap de totes les agrupacions provincials
catalanes dins del directori del partit a Madrid. Aquest paper de Balaguer com a cap dels
liberals catalans, queda ben palès als dos actes que els constitucionals de Barcelona
organitzen en honor seu, el maig de 1879 i l’octubre de 1880. En el primer d’aquests actes,
diversos oradors es refereixen a ell com a cap de tots els constitucionals catalans.

Entre els seus seguidors la creació dels CCP, que posteriorment conflueixen amb la resta
de forces en la creació de la ILD. El gener de 1883 es constitueix a Barcelona un Círculo de
la Izquierda Liberal. Just després del breu Govern del partit, el febrer de 1884, sorgeixen
divergències dins del comitè provincial de Barcelona. D’una banda hi ha un sector que
considera que Moret i Posada Herrera han moderat en el govern els plantejaments del partit;
de l’altra, un altre sector es mostra conforme amb la conducta del partit al govern. Sembla
que aquestes divergències se superen de cara a les eleccions d’abril d’aquest any, en què
els esquerrans obtenen 4 escons a Catalunya enfront dels 6 dels liberals. El juliol de 1884, es
crea a Barcelona un Casino de la Izquierda Liberal Dinástica. Finalment, el juny de 1885 es
produeix la integració dels membres de la ILD dins del PL, llevat d’un sector minoritari. A
Catalunya predomina clarament el sector partidari de la integració, amb la particularitat que
en aquest procés, el PL rep una part dels seus antics membres però, sobretot, els
components dels diversos sectors democràtics que havien confluït en el partit.

Per part dels diversos sectors econòmics catalans de burgesos i propietaris, no sols no hi
ha cap interès en el nou partit, sinó que se’l mira amb tota la prevenció del món, donat el
lliurecanvisme militant i el reformisme social dels seus caps espanyols.

5.1.4. Edats i trajectòries parlamentàries.

El quadre 5.5 mostra les mitjanes d’edat dels parlamentaris. Prenent com a objecte
d’estudi els 149 parlamentaris del grup analitzat, en el quadre es pot veure les edats en què
accedeixen per primer cop a Congrés i Senat. Tot i que hi ha un grup de parlamentaris dels
que no hi ha dades, el significatiu grup dels que sí hi ha informació permet veure com l’edat

                                                     
  20. Crónica de Cataluña, 19-4-1881, ed. del matí, article “Una enmienda del señor Balaguer”.
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dels senadors se situa per damunt de la dels diputats en quinze anys (54 i 39 anys
respectivament). Si fem la comparació entre ambdues cambres, però ja a la Restauració i
incloent tant els senadors electius com els corporatius i els permanents, la diferència es
manté si fa no fa igual, en catorze anys (57 i 43 anys). Finalment, l’edat en què s’obté una
senadoria permanent a la Restauració se situa en una mitjana de 60 anys i 11 d’exercici del
càrrec (quadre 5.6).

Les anteriors mitjanes d’edat tenen molt a veure amb les trajectòries parlamentàries. El
quadre 5.6, agafant com a objecte d’estudi els 149 parlamentaris del grup analitzat, mostra
quines han estat aquestes trajectòries durant tota la seva vida parlamentària. Veiem, en
primer lloc, que predominen els que han exercit els seus càrrecs sols durant la Restauració
(97 parlamentaris) enfront dels que tenen una activitat parlamentària anterior (52). D’aquests
darrers, hi ha força similituds entre els que havien tingut un càrrec parlamentari en època
isabelina (20 parlamentaris) o durant el Sexenni21 (23), mentre que un grup més reduït (9)
exerceix càrrecs parlamentaris en totes les èpoques. Pel que fa a la presència a les cambres,
mentre 95 parlamentaris són sols presents a una d’elles (72 sols al Congrés enfront dels 23
sols al Senat), 54 tenen presència a ambdues cambres, amb la dada significativa que
d’aquests, sols un accedeix primer al Senat mentre que els altres 53 han passat primer pel
Congrés, fet que tindria a veure amb les mitjanes d’edat més elevades en l’alta cambra.

Quadre 5.5: edats en les que els parlamentaris catalans del període 1876-1886 accedeixen als seus càrrecs.

situació
nombre de

parlamentaris
amb dades
conegudes

mitjana
d’edats

primer cop que un parlamentari accedeix al càrrec de
diputat

126 76 39

primer cop que un parlamentari accedeix al càrrec de
senador

75 64 54

primer cop que un parlamentari accedeix al càrrec de
diputat durant la Restauració

107 63 43

primer cop que un diputat accedeix al càrrec de
senador (electiu, corporatiu o permanent) a la
Restauració

73 63 57

primer cop que un parlamentari accdedeix a una
senadoria permanent a la Restauració

35 33 60

Objecte d’estudi: 149 parlamentaris. L’edat es comptabilitza en base a restar l’any en què s’ha
nascut de l’any en què s’accedeix al càrrec.

Font: elaboració pròpia.

Si comptabilitzem totes les vegades que un mateix personatge ha obtingut una
representació parlamentària, veiem que entre els parlamentaris que són sols diputats o sols
senadors, predominen els que han obtingut càrrecs en poques ocasions, entre una i tres
vegades. Entre els que són ambdues coses, en canvi, es pot parlar de trajectòries
parlamentàries més llargues, amb predomini dels que obtenen càrrecs entre tres i set
vegades. Al mateix temps, veiem que tant entre els uns com entre els altres, i a banda dels
senadors permanents, hi ha alguns personatges que acumulen càrrecs parlamentaris. Així,
trobem deu parlamentaris que superen els deu càrrecs, arribant tres d’ells als tretze. Si enlloc
                                                     
  21. Veure JANUÉ I MIRET, Marició: “Continuïtat i discontinuïtat política entre el Sexenni i la Restauració. La participació dels
que van ser diputats a Corts i provincials per la ciutat de Barcelona durant el Sexenni revolucionari en el règim de la
Restauració”, maig 1992.
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de fer aquest càlcul pel nombre de càrrecs parlamentaris obtinguts, el fem per la repetició
d’eleccions en un mateix districte, veiem que tant al Congrés com al Senat predominen els
parlamentaris amb un nombre curt de repeticions, però que és freqüent repetir tres i quatre
vegades en el mateix districte, arribant a un màxim d’onze eleccions (amb presa de
possessió).

Fixant-nos més concretament en el cas dels senadors permanents (vitalicis i per dret
propi), veiem que dels 149 personatges estudiats, 35 culminen la seva carrera parlamentària
amb una senadoria d’aquest tipus. Entre aquests, sols tres obtenen el càrrec directament,
mentre que la resta ha ocupat prèviament escons electius. Hi ha parlamentaris que
anteriorment han estat sols diputats (8) o sols senadors electius (7), però també que han
estat ambdues coses (12) i sempre en l’ordre de primer diputats i després senadors, amb la
senadoria permanent com a culminació de les seves carreres. Hi ha també un petit grup de
parlamentaris (5) que havien exercit senadories permanents en època isabelina, que als
primers anys de la Restauració obtenen senadories electives i que, finalment, revaliden les
seves senadories permanents.
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Quadre 5.6: trajectòries parlamentàries dels parlamentaris catalans del període 1876-1886.

1) antecedents parlamentaris
1.1) parlamentaris que han exercit el seu
càrrec sols durant la Restauració

1.2) parlamentaris que han exercit el seu càrrec també abans de
la Restauració
1.2.1) època isabelina,
Sexenni i Restauració

1.2.2) època isabeli-
na i Restauració

1.2.3) Sexenni i
Restauració

9 20 23
total: 97 parlamentaris total: 52 parlamentaris

2) presència a les cambres
2.1) presència sols a una cambra 2.2) presència a les dues cambres
2.1.1) sols al Congrés 2.1.2) sols al Senat 2.2.1) primer al Congrés 2.2.2) primer al Senat

72 23 53 1
total: 96 parlamentaris total: 54 parlamentaris

3) nombre de vegades que s’ha obtingut un càrrec parlamentari
nombre de càrrecs
parlamentaris

3.1) parlamentaris que són
sols diputats

3.2) parlamentaris que són
sols senadors (*)

3.3) parlamentaris que
són diputats i senadors

  1 23   4
  2 18 10   8
  3 14   5   4
  4   6   0   8
  5   4   2   7
  6   2   0   9
  7   2   0   6
  8   0   0   4
  9   1   0   1
10   0   1   2
11   0   1   2
12   0   0   2
13   2   0   1
totals 72 diputats 23 senadors 54 parlamentaris
(*) En el cas dels senadors permanents, l’obtenció del càrrec es comptabilitza com una única vegada més.

4) repetició d’eleccions en un mateix districte
nombre d’eleccions (amb
presa de possessió)

4.1) districtes del Congrés
4.2) districtes de la part electiva i
corporativa del Senat

  1 49 37
  2 38 16
  3 11   5
  4 19   5
  5   2   1
  6   1   1
  7   2   0
  8   3   0
  9   0   0
10   0   0
11   1   1

totals parlamentaris: 126 diputats (72 que són sols diputats
+ 54 que són diputats i senadors)

66 senadors (23 que són sols senadors
+ 54 que són senadors i diputats – 11
senadors sols permanents)

5) trajectòries  parlamentàries dels senadors permanents
5.1) que anteriorment han estat sols diputats 8
5.2) que anteriorment han estat sols senadors electius 7
5.3) que anteriorment han estat sols diputats i senadors electius 12
5.4) que anteriorment han estat sols senadors vitalicis (en època isabelina) i senadors electius 5
5.5) que ocupen directament el càrrec 3
total senadors permanents (durant tota la Restauració) del grup de 149 parlamentaris: 35
mitjana d’anys en exercici del càrrec: 11

Font: elaboració pròpia.
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5.1.5. Relacions familiars entre els parlamentaris.

Un altre tema que cal tenir en compte, és el de les relacions familiars dins del grup de
parlamentaris. La presència de parents en un o altre grau dins del grup, té unes proporcions
més que significatives, que encara serien més grans si hom afegís els anys immediatament
anteriors i posteriors.

El sector de parlamentaris en el que s’adverteix un grau més elevat de parentiu, és el de
la noblesa antiga terratinent, amb famílies com els Escrivà de Romaní, els Despujol i els
Sentmenat, tots ells, a més, emparentats entre si. Els Escrivà de Romaní tenen tres dels
seus membres amb acta de parlamentari durant aquests anys: el marquès de Monistrol, el
seu germà el comte de Casal i el fill del primer, el marquès d’Aguilar. Els dos primers eren
cosins germans, per línia materna, amb els Despujol, que també tenen tres dels seus
membres —tres germans— com a parlamentaris durant aquests anys: el cinquè marquès de
Palmerola, Josep Maria Despujol i Dusay (sense títol nobiliari) i el comte de Casp, que, a
diferència dels anteriors, veurem a l’apartat dedicat als militars. Sense allunyar-nos gaire del
període analitzat, es podria afegir als Despujol el sisè marquès de Palmerola (Ignasi Maria
Despujol i Chaves). Els Despujol, a més d’estar emparentats amb els Escrivà de Romaní,
també ho estaven amb els Sentmenat, amb els que eren cosins germans per línia paterna.
Entre els Sentmenat, ocupa càrrecs parlamentaris durant aquests anys el marquès de
Ciutadilla. Tots aquests personatges tenen una presència més destacada al Senat que no
pas al Congrés, culminant molts d’ells llurs trajectòries parlamentàries amb senadories
permanents.

Entre l’alta burgesia també trobem casos de relacions familiars entre parlamentaris. Els
germans Girona i Agrafel (Manel i Jaume), ambdós amb llargues trajectòries parlamentàries
que culminen en sengles senadories vitalícies, són potser el cas més significatiu. El seu
nebot Manel Henrich i Girona, fill de la seva germana Esperança, va ser també diputat. A ells
es pot afegir Josep Ferrer i Vidal, senador repetides vegades, que casà el seu primogènit,
Josep Ferrer i Soler, amb Josefina Güell i Bacigalupi, germana de l’important industrial
Eusebi Güell que, per la seva banda, es casà amb Isabel López Bru, filla del marquès de
Comillas, financer i senador vitalici, reforçant així una xarxa de parentiu, negocis i
representació parlamentària. Sense sortir del grup català de finances, trobem també el cas
de Ferran Puig i Gibert, senador electiu en nombroses ocasions i després vitalici, la filla del
qual, Dolors Puig i Cerdà, es casà amb l’industrial i home de negocis Camil Fabra i Fontanils,
diputat i senador diversos cops i posteriorment senador vitalici i nomenat marquès d’Alella.
Fabra, per la seva banda, era cosí germà per línia paterna del diputat Nil Maria Fabra i Deas,
que veurem a l’apartat dedicat als professionals liberals.

Dins encara del sector de burgesos, trobem els germans Roger i Vidal (Antoni i Tomàs),
ambdós amb escons parlamentaris, igual que Rafael Cañellas i Gallisà, pare de Joan
Cañellas i Tomàs i que Marià Pons i Espinós, oncle de Frederic Pons i Montells, que veurem
dins del grup de professionals liberals. La cunyada d’aquest darrer, Francesca Umbert, es
casà el 1874 amb Pere Antoni Torres, també diputat en nombroses ocasions i igualment del
grup de professionals liberals. Dins d’aquest darrer sector, cal esmentar també Víctor
Balaguer i Cirera, oncle del també parlamentari Joaquim Marin i Carbonell, així com el cas
dels germans Vivanco y Menchaca (Enrique, Genaro i Manuel), tots ells amb escons
parlamentaris pels districtes de Lleida.
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Entre els parlamentaris cuneros, hi ha Manuel Alonso Martínez, que inicia l’encasellament
de la família pel districte de Cervera, continuant-lo després el seu fill Vicente Alonso Martínez
y Martín; els seus germans Lorenzo i Dionisio també foren diputats. Un altre cas és el dels
germans Cabezas y Montemayor (Miguel i Rafael), també electes per districtes lleidatans.
Finalment, cal esmentar el cas de Manuel de Azcárraga y Palmero, el germà del qual,
Marcelo, apareix com a senador vitalici.

5.2. Els parlamentaris del país.

5.2.1. Parlamentaris catalans i representació d’interessos: deu personatges clau.

Són molts els parlamentaris catalans que tenen entre les prioritats del seu càrrec la
representació d’interessos dels diversos sectors econòmics vistos fins aquí. De tots ells,
alguns, i molt especialment Víctor Balaguer, rebran a les planes següents una atenció més
detallada, donada la seva significació com a representants d’aquests interessos dins i fora de
les Corts. Representen diversos segments del que podríem anomenar representació política
dels interessos econòmics. Víctor Balaguer és el millor exemple de polític que presta els
seus serveis com a especialista, coneixedor del terreny dels ministeris i de les Corts, a més
de cap dels liberals catalans, però també, del grup de parlamentaris catalans. Manel Duran i
Bas és un dels màxims exponents de la connexió entre el món intel·lectual català i
l’associacionisme d’interessos econòmics, a més de cap dels conservadors catalans. Josep
Ferrer i Vidal és un dels màxims representants de les corporacions industrials, però també
forma part dels consells d’administració de les empreses de l’anomenat grup català. Bosch i
Labrús representa un altre sector de corporacions industrials, amb un programa de
proteccionisme harmònic, i protagonitza intensos treballs al Congrés d’aplicació del seu
ideari. Manel Girona és un dels màxims exponents del grup català, així com del món de les
finances a Catalunya i de les inversions ferroviàries i en sectors molt diversos. Ferran Puig és
un personatge a cavall de la indústria, les finances i també l’agricultura, amb una molt llarga
carrera parlamentària centrada en la defensa d’aquests interessos. Pere Frederic Nicolau
representa els interessos dels naviliers catalans. El marquès de Monistrol, afincat a Madrid,
els de la propietat agrària catalana. El marquès de Ciutadilla representa aquests mateixos
interessos, així com els de la propietat immobiliària. Finalment, Fèlix Macià i Bonaplata
representa el sector de les companyies ferroviàries catalanes, alhora que es trobava també
molt vinculat a les corporacions industrials.

5.2.1.1. Víctor Balaguer, cap dels parlamentaris catalans.

En els capítols anteriors, la figura de Víctor Balaguer ha anat apareixent reiteradament.
Així, hem tingut ocasió d’entreveure el seu important paper dins de la vida política i
parlamentària espanyola, la seva especial vinculació a les demandes de les corporacions
econòmiques catalanes i la seva presència directa als consells d’administració d’algunes
companyies ferroviàries i financeres, així com algunes pinzellades sobre els seus
plantejaments ideològics. En aquest apartat, veurem amb més deteniment alguns aspectes
de la seva biografia, amb una idea central: a Balaguer —no prou valorat per la historiografia
fins fa ben poc— se’l pot considerar com a un dels polítics catalans del dinou amb més pes
dins de la vida política espanyola i, en qualsevol cas, com a cap indiscutible dels
parlamentaris catalans al període estudiat.
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A) Trajectòria fins la revolució de 1854.

Víctor Balaguer i Cirera22 (Barcelona, 11-12-1824/Madrid, 14-1-1901) era fill de Joaquim
Balaguer, metge, i de Teresa Cirera. El pare, d’idees liberals, va patir diversos incidents amb
la policia, inclosa la crema de la seva biblioteca particular, en la que hi havia llibres de
Rousseau, Voltaire i Jovellanos. Va morir el 1834, essent Balaguer molt jove. El nostre
personatge va començar estudis de Dret, però els abandonà per dedicar-se a la literatura i al
periodisme. Aquesta decisió, junt amb els seus plantejaments polítics, varen provocar la
ruptura amb la seva mare, que el desheretà. En morir la mare, el 1874, Balaguer hauria de
pledejar llargament per recuperar els seus drets d’herència. El 1851 es casà amb Manela
Carbonell i Català, de la que enviduà el 1881.

En aquesta primera etapa de la seva vida, es van apuntant ja les facetes que marcaran la
seva trajectòria: la literatura, el periodisme, la història, la política i la relació amb diversos
sectors econòmics catalans, si bé la seva actuació principal serà encara en els tres primers
camps.

Sembla que la seva primera col·laboració literària la va fer a El Papagayo de Huelva23, en
una data molt primerenca tenint en compte que la seva obra coneguda s’inicia quan sols
tenia 14 anys. En aquests inicis, escriví teatre, sobretot drames històrics d’inspiració
romàntica, tot estrenant l’obra Pepín el Jorobado (1838). Escriví després Don Enrique el
Davidoso o tercera parte del Zapatero y el Rey (1843), Bandera contra bandera (1845), ¡Al
toque de oración! (1845), Juan de Padilla (1847), Cosas del día (1847), Una actriz
improvisada (1847, en col·laboració amb Ramon Model), Vifredo el Velloso (1848, en
col·laboració amb Juan de Alba), Un corazón de mujer (1848), Las cuatro barras de sangre
(1848; és la segona part de Vifredo el Velloso i l’escriví en col·laboració amb Juan de Alba),
Julieta y Romeo (1849), De cocinero a ministro o ¿en qué paran estas misas? (1849), En
1830 (1850), Los amantes de Verona (1853 o 1854). El 1847, en ser inaugurat el Teatre del
Liceu, va ser nomenat el seu poeta oficial. Un any i mig després rebria idèntic títol del Teatre
Principal. Va fer també alguns musicals: El laurel y el trono (1846, musical adaptat per
Casimir Zenelli), El porvernir del genio (1847, cantata musicada per Antoni Rovira), Melusina

                                                     
  22. Sobre ell, veure: ALFARO, Manuel Ibo: Fisonomía de las Constituyentes. Obra escrita por una sociedad de literatos bajo la
dirección de Don  ..., 1869; Los Diputados pintados por sus hechos. Colección de estudios biográficos sobre los elegidos por el
sufragio universal en las Constituyentes de 1869. Recopilados por distinguidos literatos y seguido de un exacto e imparcial
resumen histórico de las causas y efectos de la revolución española hasta el día en que las Cortes decidan la definitiva forma de
Gobierno que ha de regir en la Nación. Ilustrada con magníficos retratos en litografía, por el acreditado artista Santiago Llanta,
1869; FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Ángel: La asamblea constituyente de 1869. Biografías de todos los representantes de la
nación, 1869; Galería de representantes de la nación. Cortes constituyentes de 1869; PAGÉS, Aniceto de: Víctor Balaguer,
1875; RIBÓ, José Joaquín: Estudios biográficos del ex–ministro de Ultramar Excmo. Señor Don Víctor Balaguer por Don ...
Autor de la obra Historia de los Voluntarios Cubanos y de otras varias, y Fundador y Director del periódico La Integridad de la
Patria, 1876; LINARES RIVAS, A.: La primera Cámara de la Restauración. Retratos y semblanzas, 1878; CAÑAMAQUE,
Francisco: Los oradores de 1869, 1879; PRÚGENT, Enrique: Los hombres de la Restauración. Autobiografías dirigidas y
redactadas con la cooperación de distinguidos colaboradores, 1880-1884; Vida política y parlamentaria del Excmo. Sr. D. Víctor
Balaguer, diputado a Cortes por Villanueva y Geltrú. Obra publicada y recopilada por el comité constitucional de dicha villa,
1880; SEGOVIA, Ángel Mª: Figuras y figurones. Biografías de los hombres que más figuran actualmente, 2ª ed, 1882; BOY,
CHARLES: Les félibres. Don Víctor Balaguer, 1883; ELÍAS DE MOLINS, Antonio: Diccionario biográfico y bibliográfico de
escritores y artistas catalanes del siglo XIX, 1889; CREUS ESTHER, Manuel: Elogio fúnebre del Excmo. Sr. D. Víctor Balaguer
leido en la velada dedicada a honrar su memoria por el Fomento del Trabajo Nacional, 1902; Catalanes ilustres. Su tiempo y sus
hechos por Varios Autores, 1905; FITER, Joseph: Enciclopedia Moderna Catalana, 1913; BASTINOS, Antonio J.: Españoles
contemporáneos. Enciclopedia biográfica , 1929; SABATER, Gaspar: Diccionario biográfico español e hispanoamericano, 1950;
QUERALT DEL HIERRO, María Pilar: Víctor Balaguer, un romántico en política. Tesis de Licenciatura realizada bajo la dirección
del Dr. Nazario González, 1976; [Q., M.P.]: Víctor Balaguer i Cirera, 1984; VIRELLA BLOADA, Albert: Víctor Balaguer i Vilanova
i la Geltrú, 1986; AINAUD: Ministres catalans ...; MIRALLES, Enrique: Cartas a Victor Balaguer, 1995; “Víctor Balaguer: una
biografía”, 1997; FRADERA, Josep M.: “Víctor Balaguer i la política colonial espanyola”, 1997; “Visibilitat i invisibilitat de Víctor
Balaguer”, 2001. SANTALÓ I PEIX, Jaume: “Víctor Balaguer: versus una biografia política”, 2000.
  23. Veure BMVB, Epistolari Víctor Balaguer, núm. 713299.
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(1848, sarsuela, amb música de Joan Sariols), Los recursos del latín (1851, sarsuela, amb
música de Demany de Shebrun), La tapada del Retiro (1853, sarsuela, en col·laboració amb
Gregorio Larrosa i música de Nicolàs Manent). Als anys 40 s’integrà a la Societat
Filharmònica, on pronuncia algunes de les seves primeres composicions poètiques, de tall
romàntic, aplegades al volum Flores del alma (1848).

Pel que fa a la seva obra narrativa, s’inicia amb Cinco venganzas en una (1844). El 1845
dirigí l’obra col·lectiva d’un grup d’escriptores titulada Pensil del Bello Sexo, adreçada al
públic juvenil femení segons les concepcions de l’època. Als anys següents escriu La guzla
del cedro o Los almogávares en Oriente (1849-50, publicada per entregues al Diario de
Barcelona), La espada del muerto (1850), La damisela del castillo (1850) i La del capuz
colorado (1853). Entre 1852 i 1853 publica els tres volums de Junto al hogar. Misceláneas
literarias, obra en la que combina la novel·la i el relat breu amb la poesia i el teatre. El 1853
publica El doncel de la reina al Diario de Barcelona.

Va fer també alguns arranjaments sobre peces teatrals de Dumas pare. Als anys
quaranta traduí l’obra de Dumas De París a Granada. Impresiones de viaje, tot refutant en un
apèndix la visió que l’escriptor francès donava de les terres espanyoles per les que havia
passat. En col·laboració amb Francesc Josep Orellana traduí El hijo del diablo, de Paul
Feval. Traduí també teatre i poesia d’autors com Litton Bulwer, E. Sue, Burgeois i Masson,
Bouchardy , Lamartine, el vescomte d’Arlincourt i novament Dumas.

El 1845 es desplaçà a Madrid, fent professió de fe de romanticisme i duent una vida
bohèmia. En la seva estada en aquesta ciutat, dirigí una publicació editorial anomenada
Museo de las hermosas, per a la que traduí diverses novel·les franceses. Al cap d’uns
mesos, ja el 1846, retornà a Barcelona. El 1851 l’Ajuntament d’aquesta ciutat li finançà una
càtedra de literatura destinada a alumnes de les escoles de la ciutat. Aplegà les seves lliçons
en l’obra en dos volums La elocuencia al alcance de todos (1851).

Els seus primers passos en el periodisme els va fer a El Hongo, revista político-literària
de la seva facultat. A partir de 1840 edità diversos poemes al diari El Constitucional i a
diverses revistes, algunes de les quals —El Laurel (1844), El Genio (1845)— fundà ell
mateix. A la segona d’aquestes revistes, hi publicaria els seus discursos pronunciats a la
Societat Filomàtica de Barcelona, entitat a la que pertanyia des de 1843. En la seva estada a
Madrid, col·laborà a diversos diaris i projectà l’edició d’El Ángel Exterminador, publicació que
havia de ser portaveu dels corrents romàntics espanyols. El 1846 impulsa junt amb Antoni
Pasarell El Barcino Musical, setmanari de música, literatura i teatres; aquesta publicació
passà el 1846 a denominar-se La Lira Española. Entre 1849 i 1850, publica El Catalán, ja
amb plantejaments polítics liberals. Col·laborà també a El Popular i La Antorcha 24.

Entre 1848 i 1849 és col·laborador d’El Bien Público, publicació vinculada a l’IIC,
corporació de la que n’és soci fundador, el mateix 1848. El 1849 passa a ser redactor del
Diario de Barcelona, on hi publica alguns dels seus treballs divulgatius, així com unes
cròniques de modes i de societat, signades amb el pseudònim Júlia. El 1853 aplegà aquests
articles, junt amb textos nous, al volum Las flores (reeditat el 1862). També el 1849 va
començar a editar un setmanari femení, escrivint amb el mateix pseudònim. Dedicà la seva
atenció, també des de les planes del Diario de Barcelona, al Monestir de Montserrat; aplegà

                                                     
  24. Sobre la seva trajectòria periodística d’aquest període, veure CASASSAS, Jordi; GHANIME, Albert: “Segle XIX. De principi
de segle a la dècada dels seixanta. Anys de transició i constitució sectorial”, 1999. Subcapítol “Les iniciatives periodístiques de
Víctor Balaguer”, p.86.
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els seus treballs en el volum Montserrate. Recuerdos tradicionales e históricos de este
santuario y montaña (1851 o 1852). El 1851 apareix La Violeta de Oro, de la Societat
Filharmònica i Literària, en la que Balaguer passa a ocupar-se de la secció d’eloqüència,
coincidint en la redacció amb Milà i Fontanals, Lorenzale, Illas i Vidal, Mañé i Flaquer i altres.
L’octubre de 1851, Balaguer publica un article demanant la restauració dels Jocs Florals de
Barcelona. No obstant, no gaire després, se separaria d’aquest grup, tot acostant-se als
anomenats bullanguers, amb seu al Cafè Nou de la Rambla, i entre els que trobem Lluís
Cutchet i Isabel de Villamartín.

El 1847 escriu l’àlbum de viatge Entre col y col, lechuga i el 1850 Una expedición a San
Miguel del Fay. El mateix any, viatjà per diversos països europeus, publicant després les
seves impressions al Diario de Barcelona, per entregues. El 1852 recopilaria aquests articles
al volum Recuerdos de viaje por Cataluña, Francia, Bélgica y Prusia. El 1851 publica en dos
volums el treball Los Frailes y sus conventos. Su historia, su descripción, sus tradiciones, sus
costumbres, su importancia, recull de llegendes dedicades a aquest tema i en forma de
reportatge novel·lat, i Manresa y Cardona. Historias y tradiciones. El 1853 publica el treball
dedicat als monestirs catalans Cuatro perlas de un collar. Historia tradicional y artística de
todos los célebres monasterios catalanes de Ripoll, Poblet, Santas Creus y San Cucufate del
Vallés.

El 1852 és nomenat per l’Ajuntament de Barcelona cronista oficial de la ciutat. El 1852
publicà l’informe Administración municipal de Barcelona en 1852. El mateix any, la Societat
Filharmònica de Barcelona li encarrega un seguit de conferències, amb les que inaugura la
seva càtedra d’història de Catalunya. Edità les seves conclusions el 1853, amb el títol de
Bellezas de la Historia de Cataluña.

En el terreny polític, el context revolucionari europeu de 1848 l’impactà poderosament.
Entrà en contacte amb un grup de joves, entre els que hi havia algun italià emigrat del seu
país, i que adoptà el nom d’Acadèmia. En aquest grup, Balaguer va familiaritzant-se amb els
plantejaments liberals i interessant-se poderosament per la situació de la veïna Itàlia.
Algunes fonts apunten 1849 com l’any del seu ingrés al Partit Progressista (PPR)25.

B) De la revolució de 1854 a la de 1868.

El 1854 ja té una certa participació en el moviment revolucionari que donaria pas al Bienni
Progressista. A partir d’aquí i fins la revolució de setembre de 1868, es pot esmentar fins a
set grans línies de la seva actuació en el terreny polític: 1) pes dins del progressisme català,
2) representant d’aquest en la dimensió espanyola, amb un intent de definició proteccionista
de la direcció del partit, 3) actuació en el periodisme polític, 4) aportacions teòriques des del
llibre, 5) exercici dels primers càrrecs electes, 6) els primers passos com a gestionador
d’interessos catalans a Madrid i 7) participació en els intents insurreccionals dels anys
seixanta.

En la primera d’aquestes línies d’actuació, cal esmentar el seu creixent pes dins de
l’organització del PPR (sector Olózaga, Prim i Madoz) a Catalunya. El 1855 és membre
fundador i secretari primer del Círculo Liberal de Amigos del País, mentre que als anys
seixanta és secretari i president de la Junta Progressista de la Província de Barcelona. Cal

                                                     
  25. La Izquierda Dinástica, 27-1-1886.
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destacar també el seu míting al Prado Catalán de 1865, de retorn d’un viatge a Saragossa i
Logronyo, davant de milers de persones.

En la segona, tots els seus biògrafs coincideixen en assenyalar la seva predisposició a
traslladar-se a Madrid i altres ciutats espanyoles, per participar en assemblees generals del
partit o per entrevistar-se amb les seves personalitats. Així, el veiem desplaçar-se a Madrid,
Saragossa i Logronyo en representació dels progressistes catalans i relacionant-se amb la
plana major del partit. Esdevé ja en aquest període un representant dels progressistes
catalans davant de la direcció espanyola del partit. Manté contacte regular amb les figures
d’aquest: Prim, Madoz, Olózaga i Sagasta. El 1857 redacta el manifest que els progressistes
catalans adreçaven a Espartero i se’l lliura en mà a la seva residència de Logronyo. Ja el
1854, intentà un gir proteccionista del partit a nivell espanyol. Així, en un document que ell i
Manel Torrents elaboren seguint les indicacions del Comitè Progressista de Barcelona, per
ser llegit a l’assemblea de Saragossa, s’insisteix en la necessitat que el partit sintonitzi amb
les aspiracions proteccionistes dels industrials catalans26. Aquesta serà una constant de
Balaguer dins de la dimensió espanyola del partit, esdevenint amb el temps la màxima figura
representant de les tesis proteccionistes, enfront d’una majoria de notables d’adscripció
lliurecanvista.

La tercera d’aquestes vies d’actuació és la del periodisme polític. L’octubre de 1854, de
retorn de Saragossa, on havia anat en representació de la Junta Revolucionària de
Barcelona, funda a Barcelona el periòdic La Corona de Aragón, des del que proposava un
catalanisme liberal, amb adhesions al passat català i demandes de descentralització per als
territoris de l’antiga Corona catalano-aragonesa. Acusat de propagandista separatista, va
haver de matisar algunes de les seves afirmacions. Comptava amb la col·laboració de
Jerónimo Borao a Saragossa i de Vicent Boix a València. Des de les planes d’aquesta
publicació, va divulgar l’obra iberista de Sinibald de Mas La Iberia. Memoria sobre la
conveniencia de la unión de Portugal y España. En arribar al poder la Unión Liberal (UL) i
veient Balaguer que La Corona de Aragón li prestava el seu suport, deixà aquest diari, que
passà a dir-se La Corona, i junt amb Lluís Cutchet en fundà un altre: El Conseller. El gener
de 1868, de retorn del seu exili a la Provença, comença a publicar el periòdic La Montaña de
Montserrat, des del que continua en la seva línia ideològica de catalanisme progressista.

La quarta, el seu treball de divulgació política a través del llibre, que cal situar molt proper
a la seva mateixa tasca d’historiador (que veurem a continuació). Així, el 1857 escriu el llibre
dedicat a Pascual Madoz La libertad constitucional. Estudios sobre el gobierno político de
varios países y en particular sobre el sistema por el que se regía antiguamente Cataluña,
treball que va tenir dificultats per publicar-se per la censura i que per això no va aparèixer fins
l’any següent. En aquest llibre, Balaguer plantejava alguns trets essencials de la seva
ideologia política, ja esbossats anteriorment des de la premsa. Es remunta a l’antiguitat per
observar el sistema d’organització política de diverses civilitzacions, per entrar tot seguit en
l’anàlisi de les institucions de la Corona d’Aragó —una constant en les seves formulacions
ideològiques— i concloure desenvolupant un catalanisme liberal, oposat a les visions més
conservadores del moment. El 1858 escriu un altre assaig polític, aquest cop en col·laboració
amb Lluís Cutchet: Cataluña vindicada. La ciudadela de Barcelona, des d’on insisteix en
defensar el model institucional català medieval.

                                                     
  26. BMVB, Manuscrits núm. 331/20.
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La cinquena via d’actuació, seria l’exercici dels seus primers càrrecs electes. Entre març
de 1862 i novembre de 1863 i entre aquesta data i novembre de 1865 i entre aquesta i
novembre de 1866, és diputat provincial pel districte quart de Barcelona. Té alguns assaigs
de presentació a les eleccions generals, condicionats per l’estratègia de retraïment del partit.
A les de març de 1867, es presenta per la circumscripció de Barcelona, dins d’una
candidatura de coalició entre progressistes i demòcrates, que no obté cap escó.

La sisena, els seus primers passos com a gestionador d’interessos catalans a Madrid.
Així, el 1856 es desplaçà a aquesta ciutat, comissionat per la Junta de Govern Provincial de
Barcelona, per gestionar que el comerç d’aquesta demarcació no hagués de pagar un impost
especial, destinat a la conservació de carreteres. El març de 1864, junt amb Ferran Puig i
Francesc Romaní, es desplaça novament a Madrid com a comissió de la Diputació
Provincial, per gestionar l’enderrocament de la Ciutadella, l’eixample de la ciutat i la
construcció de camins veïnals. Pel que fa a la seva relació amb les corporacions
econòmiques, als anys seixanta és soci corresponsal de l’Institut Industrial de Sabadell.

Finalment, una setena via d’actuació seria la seva implicació en els intents insurreccionals
dels anys seixanta, que el duria a l’exili. Per la seva participació en la conspiració del general
Prim de 1865, ha d’exiliar-se a França27. De fet s’hi estarà sols un mes i és a la seva tornada
quan és reescollit diputat provincial. El 1866, l’arribada al poder de Narváez el fa optar per
exiliar-se novament. S’instal·la a Narbona, viatjant després per Suïssa, Alemanya i Bèlgica.
S’establí a la Provença i el Llenguadoc, on hi romangué fins el novembre de 1867.

D’altra banda, Balaguer continua amb la seva activitat literària. En teatre, escriu Don Juan
de Serrallonga o los bandoleros de las Guillerías (1858, dedicada a Ferran Patxot) i Ausias
March (1858). La primera d’aquestes obres, tindria una versió en narrativa, publicada el
mateix any i també castellà, apareixent posteriorment una traducció catalana.

Cap 1856 va presentar les seves primeres poesies en català, barrejant-les encara amb
altres en castellà. En destaca el poema A la Verge de Montserrat, publicat el 21-5-1857 a les
planes d’El Conseller. Escriurà també Los trovadors moderns (1859), Italia. Colección de
cantos sobre la guerra de la Independencia italiana (1859), El porvenir (1859), Lo trovador de
Montserrat (1861, recopilació de la seva producció poètica fins el moment), ampliat el 1874
(aquest nom esdevindria sovint el seu pseudònim), Esperansas i recorts (1866) i Vox in
deserto? (Poesía catalana revolucionaria) (1867, en el seu exili occità). Va participar en la
restauració dels Jocs Florals de Barcelona, el 1859, i en va ser un dels principals
mantenidors. El mateix 1859 en va ser un dels jurats i hi pronuncià el discurs de gràcies. El
1861 va rebre el títol de mestre en Gai Saber, després d’haver aconseguit per tercer cop la
flor d’or. El 1868 presidí els Jocs, editant-se després el discurs que hi pronuncià (Discurs
presidencial dels Jochs Florals de 1868, 1868); hi assistí una representació de poetes
occitans, amb Mistral, Bonaparte i altres i una altra de poetes castellans, amb José Zorrilla,
Ventura Ruíz Aguilera i Gaspar Núñez de Arce. El 1862 va composar “Los cuatre pals de
sanch”, escrit arran de l’ordre de González Bravo de prohibir la difusió de treballs escrits en
català, i en el que inclou els seus famosos versos Ay Castella, castellana/no t’hagués
conegut may! En el seu exili a la Provença i el Llenguadoc de 1867 va conèixer Mistral i
altres poetes occitans, que el designen vicepresident del Felibritge. Va estar els primers
mesos de 1867 a París, junt amb Mistral i el príncep Guillem Carles Bonaparte Wyse. El maig
assistí a una festa literària que Bonaparte organitzava al seu castell de Font-Segugne, a
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Avinyó; Balaguer hi representà els poetes catalans, valencians i balears. El setembre de
1868 torna a participar a certàmens literaris occitans. El 1868 aplegà la seva producció
poètica en català en els dos volums Poesies catalanes completes, que coneixeria
successives edicions i ampliacions, igual que la versió castellana que presenta el 1874 sota
el nom de Poesías completas.

En narrativa, el 1854 publica dos relats breus: La limosna del Polichinela (escrita l’any
anterior) i Una aristocracia de amor y otra de gloria, dins de la Biblioteca de la “Corona de
Aragón”. Escrigué també Amor a la patria. Tradiciones, cantos, recuerdos y baladas (1858,
amb el pseudònim “Lo Trovador de Montserrat” i dedicat a Vicent Boix), Don Juan de
Serrallonga (1858, adaptació de l’obra teatral), La bandera de la muerte (1859; acabada per
Antoni Altadill, ja que Balaguer marxa a Itàlia), Memorias de un liberal.  Fernando el Deseado
(1860, en col·laboració amb Diego López de Montenegro), Cuentos de mi tierra (1864-65,
recopilació de treballs anteriors, però amb títols inèdits o adaptats). Al segon i tercer
d’aquests títols, que de fet són la primera i la segona part d’una mateixa història, dóna ja la
visió idealitzada dels bandolers catalans, pròpia del romanticisme.

Va continuar amb les traduccions. El 1854 va ser un dels promotors de la societat literària
La Alianza. El 1857 ingressà a la RABLB.

Pel que fa a la seva activitat de periodisme i divulgació, ja hem vist la seva participació en
la fundació i direcció de La Corona de Aragón, El Conseller i La Montaña de Montserrat. El
segon d’aquests títols estava redactat en castellà (de fet, igual que els altres), tot i el títol
català; no obstant, hi publicà la seva primera poesia catalana. El 1859 dirigeix la Revista de
Barcelona. El 1860 col·labora amb el diari La Nación, dirigit per Francesc Josep Orellana.
Dirigí també la Revista de Cataluña. El 1865 publica Las calles de Barcelona, en dos volums;
en aquest treball explica la seva contribució al nomenclàtor de l’Eixample, quan rebé
l’encàrrec de l’Ajuntament de proposar els noms dels nous carrers.

També als anys cinquanta inicia la seva col·laboració amb El Telégrafo, publicant-hi
articles literaris. El 1859 es trasllada a Itàlia, junt amb Luís Cutchet, com a corresponsal de
guerra de l’esmentat diari, assistint a les batalles de Montebello, Palestro, Magenta i
Solferino. Ja des de les planes de La Corona de Aragón, havia mostrat la seva simpatia per
la causa italiana; publicà en aquest diari el seu poema “La creu roja de Savoia” dedicat al rei
Víctor Manuel, treball reproduït per altres periòdics, editat també independentment i traduït a
l’italià. El rei italià li ho agraí amb una escarpella honorífica. A aquest treball poètic li en
seguirien altres, en la mateixa línia, com “¡Desperta, ferro!” i “¡Alzat, Llatzer!” i altres, un cop
Balaguer ja es troba a Itàlia com a corresponsal de guerra. Recolliria aquesta producció
poètica en el volum ja esmentat Italia.Colección de cantos sobre la guerra de la
Independencia italiana. En aquest viatge, Balaguer simpatitza amb el Risorgimento i té
ocasió de conèixer alguns dels seus protagonistes. Des d’Itàlia, realitza un seguit de
cròniques entusiàstiques de la causa italiana28, recopilades anys després al llibre Mis
recuerdos de Italia (1890), que incloïa també les poesies esmentades i informacions dels
seus altres dos viatges a Itàlia: el de 1866, novament com a corresponsal de guerra, i el de
1871, com a membre de la comissió de diputats constituents espanyols que anaven a cercar
el futur Amadeu I. Els seus articles de 1866 queden recollits a Anales de la Guerra de Italia,
Prusia y Austria (1866).

                                                     
  28. Sobre la seva tasca com a periodista de guerra, veure CASASÚS, Josep M.: Periodisme català que ha fet història, 1996,
capítol “Les cròniques d’Itàlia de Víctor Balaguer, primera mostra catalana de periodisme de guerra”, p.50-55.



El rerefons econòmic de l’activitat dels parlamentaris catalans (1876-1885)

416

Continua amb la publicació d’obres divulgatives: Guía de Barcelona a Arenys de Mar por
el ferro-carril (1857), Guía de Barcelona a Granollers por el ferrocarril (1857), Guía de
Barcelona a Martorell por el ferro-carril (1857), Guía de Barcelona a Tarrasa por el ferro-carril
(1857) i Guía de Montserrat y sus cuevas  (1857). D’altra banda, i seguint amb la línia del seu
treball de 1851 Los frailes y sus conventos, el 1856 publica l’obra Misterios del claustro.

Com a cronista de Barcelona, va fer també la ressenya del trasllat de les cendres d’Antoni
de Campmany a Barcelona (Reseña de la función cívico religiosa celebrada en Barcelona el
15 de Julio de 1857 para la traslación de las cenizas de D. Antonio de Capmany y
Montpalau, 1857) i de les festes organitzades amb motiu del retorn de les tropes de
voluntaris catalans de l’Àfrica (Reseña de los festejos celebrados en Barcelona en los
primeros días de Mayo de 1860 con motivo del regreso de los voluntarios de Cataluña y
tropas del Ejército de África, 1860), acte en el que pronuncià un discurs.

Va escriure alguns treballs de caire històric: Cuatro perlas de un collar. Historia tradicional
y artística de todos los célebres monasterios catalanes (1853), Jornadas de gloria o los
españoles en África (1860), Prim: Vida militar y política de este general (1860), “Biografía del
general San Miguel” i també “Estudios históricos sobre Felipe II y su época para completar
las del general San Miguel” (1867-68, ambdós dins la Historia de Felipe II, rey de España).
Entre 1860 i 1863 publicà en cinc volums la seva Historia de Cataluña y de la Corona de
Aragón, ampliada entre 1885 i 188729.

El juny de 1862 és un dels promotors d’una reunió feta a Reus, destinada a obtenir fons
per al projecte d’Ictíneu de Narcís Monturiol, presidint interinament la mesa de l’acte, que es
fa al Saló Filharmònic.

C) Actuació al Sexenni Revolucionari.

La revolució de setembre de 1868 significa un important gir en la vida de Balaguer. Si
durant dotze anys el partit del que formava part s’havia mogut en l’oposició, el retraïment i la
conspiració, a partir d’aquí s’obre un període en què s’exerceix directament el govern, es
disposa de majories parlamentàries i, finalment, es consolida una generació de polítics
liberals, que es mantenen ja en actiu als anys següents, bé ocupant càrrecs parlamentaris,
bé —més endavant— amb responsabilitats de govern. Pel que fa a l’activitat de Balaguer,
caldria distingir dins del Sexenni tres etapes ben clares: 1) la que va de la revolució de
setembre de 1868 a la formació del Govern radical de mitjan 1872, 2) la que correspon als
governs radicals i, després, republicans (mitjan 1872 a principis de 1874), i 3) la que l’etapa
de governs sagastins, amb Corts tancades, de 1874. Anem a veure primer la seva actuació
política dins de cadascuna d’aquestes etapes, per veure després en conjunt la seva
vinculació amb la representació d’interessos catalans.

De la primera de les anteriors etapes, caldria destacar sis vies d’actuació de Balaguer: 1)
participació en el nou poder revolucionari, 2) inici de la seva llarga carrera parlamentària i de
la fixació pel districte de Vilanova i la Geltrú, 3) continuació del periodisme polític, però ara
amb capçaleres madrilenyes, 4) desenvolupament de càrrecs de govern, 5) creixent pes dins
del partit a Catalunya i com a representant a Madrid i 6) la seva vinculació a la maçoneria.
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En la primera d’aquestes línies d’actuació, la revolució de setembre de 1868 sorprèn
Balaguer participant en certàmens literaris a la Provença. Retorna precipitadament i arriba a
Girona. Allí s’hosteja a casa d’Albert Quintana i té alguna participació en el pronunciament
revolucionari de la ciutat. Passa després a Barcelona, on esdevé vocal de la Junta
Revolucionària Definitiva (octubre 1868), president de la Diputació Provincial (octubre de
1868/febrer de 1869) i president de la Junta d’Instrucció Pública de la Província de Barcelona
(octubre de 1868/febrer de 1869). Essent ministre de la Governació Sagasta, va ser nomenat
governador civil de Màlaga, però refusà el càrrec per poder continuar en el seu lloc a
Barcelona. Va ser també durant uns dies governador civil interí de Barcelona, a finals de
novembre i principis de desembre de 1868.

En la segona via d’actuació, el 1869 surt diputat per Manresa a les Corts Constituents
(1869-71), iniciant així la seva llarga carrera parlamentària. Amb aquest motiu, s’instal·là a
Madrid, primer sol i després ja acompanyat de la seva esposa. A partir d’aquest moment,
viurà ja durant tota la seva vida en aquesta ciutat. Especialment a partir dels anys vuitanta,
combinarà la seva vida a Madrid amb períodes anuals de dos a tres mesos a Barcelona,
Vilanova i la Geltrú i el Montseny.

Com a diputat va ser molt actiu30. A les Corts Constituents intervé en temes com la
Constitució, els pressupostos generals de l’Estat, la cessió a Barcelona dels terrenys de la
Ciutadella, venda dels béns de la Corona, protecció al treball nacional i arbitris provincials i
municipals. Forma part de les comissions d’instrucció pública i d’organització provincial i
municipal, des d’on treballa a fons els temes de l’ensenyament i de la descentralització
administrativa. El juny de 1869 és secretari de la comissió del Congrés encarregada del
nomenament del regent, que proposa Francisco Serrano, que és acceptat per la cambra.
Presenta també exposicions del FPN, amb el que mantenia una estreta relació. El juny de
1870, ell i altres diputats catalans presenten una esmena al projecte de llei de tractats de
comerç amb diversos països, que s’aprova.

Formà part de la comissió de diputats que es traslladaren a Itàlia per comunicar al duc
d’Aosta el seu nomenament com a rei d’Espanya i per acompanyar-lo a la seva anada a
Madrid. De fet, dins de totes les candidatures preses en consideració des de principis de
1869, Balaguer havia vist amb simpatia la portuguesa (Ferran o Lluís), des del punt de vista
d’aconseguir una unió ibèrica. El fracàs de les successives candidatures, fa que Balaguer
hagi de treballar a fons per tranquil·litzar els diversos sectors liberals que a Catalunya venien
donant suport a la revolució de 1868 i que demanaven solucions diferents. El novembre de
1870, Balaguer adreça una circular als seus coreligionaris de Catalunya afirmant la
candidatura del duc d’Aosta.

Balaguer i els altres diputats surten el 24 de novembre i viatgen per mar fins Itàlia. Ell
forma part del reduït grup de diputats que es queden a Itàlia per acompanyar Amadeu al seu
viatge per mar fins Cartagena. Sobre aquest viatge, escriu un dels treballs de Memorias de
un constituyente (1872)31, reproduït després al ja esmentat Mis recuerdos de Italia. Com a
recompensa pels seus treballs a Itàlia, rep la gran creu i insígnies de gran oficial de l’ordre de
la Corona d’Itàlia, que coincideix en el temps amb una altra condecoració: el gran cordó de
l’ordre imperial de Mejdié del sultà.

                                                     
  30. Sobre la seva activitat parlamentària fins 1880, veure: Vida política y parlamentaria ...
  31. BALAGUER, Víctor: Memorias de un constituyente. Estudios históricos y políticos, 1872.
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Davant de les eleccions de 1871, i ja amb la nova divisió electoral en districtes
uninominals, pensa primer en presentar-se simultàniament pel districte 2n de Barcelona i per
Terrassa. Des del Govern se’l fa desistir de presentar-se per Barcelona i, en canvi apareix la
possibilitat de Vilanova i la Geltrú. Cal dir que si bé ara Vilanova apareix ja com a districte,
anteriorment formava part de la circumscripció de Manresa, pel que es tractaria d’una zona ja
representada per Balaguer. Finalment, a les eleccions perd a Terrassa, però guanya a
Vilanova. Cal dir que des de l’estiu de 1870 venia fent gestions al Ministeri de Foment per
obtenir la creació d’una carretera de Vilanova a Barcelona, per les costes de Garraf, i que
poc abans de les eleccions les seves gestions obtenen l’èxit.

D’aquestes eleccions en surten les Corts de 1871-72. Dissoltes aquestes molt abans
d’exhaurir el seu temps i convocades noves eleccions, torna a guanyar a Vilanova i
representa aquest districte a les encara més breus Corts de 1872-2a. En aquestes darreres
Corts, va ser vicepresident del Congrés i redactor del projecte de contestació al discurs de la
Corona, intervenint també durant el debat, però ja essent ministre de Foment.

El periodisme polític constitueix la tercera via d’actuació. De retorn de l’exili, la publicació
que venia editant a Barcelona, La Montaña de Montserrat, passa a anomenar-se La Montaña
Catalana, i en ella es defensa la unitat entre els partits liberals que havien participat en la
revolució i es dóna un matís més de descentralització que la Crónica de Cataluña. Ja
instal·lat a Madrid, va dirigir o va tenir relació durant aquests anys amb la revista La América i
els diaris La Iberia i La Nación. La primera d’aquestes capçaleres inicia una nova etapa el
gener de 1870, amb Balaguer de director. Es tracta d’un quinzenari en el que escriuen
personatges de molt diverses filiacions polítiques, tot i que amb predomini de la liberal.
Combinava informacions sobre Ultramar, amb articles d’anàlisi política, divulgació científica i
força atenció a la instrucció pública, col·laboracions literàries i també una línia d’anàlisi
proteccionista. A la majoria de números, Balaguer publicava un article polític o literari

L’exercici de càrrecs de govern, constitueix la quarta via d’actuació. El juliol de 1869 és
nomenat director general d’Estadística, càrrec que comportava la vicepresidència de la Junta
d’Estadística. Ambdós organismes depenien aleshores de la Presidència del Consell de
Ministres, que ocupava Prim. Cal dir que la relació entre Balaguer i Prim era molt estreta des
de feia anys. Balaguer, interessat en continuar exercint el càrrec de diputat i conscient que el
de director general era incompatible amb ell, va demanar poder exercir aquest darrer en
comissió i, per tant, sense el corresponent sou. Aquesta actuació va merèixer força
adhesions. En aquests primers mesos d’exercici d’un càrrec de govern, Balaguer té una
especial cura en proveir les places per rigorosa oposició i en adquirir els materials per al seu
departament per subhasta pública. Va reorganitzar la direcció, cercant una connexió més
gran entre les diverses seccions i amb les delegacions provincials. Assistí també al Congrés
Internacional d’Estadística de La Haia de setembre de 1869, essent rebut pel rei d’Holanda.
En el mateix viatge, va visitar també París i va fer una missió diplomàtica confidencial a
Alemanya, per encàrrec de Prim. En acabar el seu mandat, el desembre de 1869, tenia a
punt una estadística comercial i industrial, inexistent fins aleshores. A principis de 1870, ell i
Francisco García Martino, que l’havia substituït en el càrrec durant el seu viatge per Europa,
publiquen una memòria dels treballs de la Direcció entre octubre de 1868 i desembre de
1869. Encara en aquest mateix ram, cal afegir que l’octubre de 1870 és nomenat vocal de la
nova Junta Consultiva d’Estadística, ara ja depenent de Foment, càrrec en el que romangué
fins la recomposició d’aquest organisme, l’abril de 1873. Cal dir, però, que aquesta Junta
pràcticament no va funcionar.
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L’estiu de 1870 rep el nomenament d’ambaixador a Mèxic, però refusà el càrrec. L’agost
se l’anomena vocal de la comissió de classificació dels serveis dels empleats del Cos de
Duanes, depenent de la Direcció General de Rendes del Ministeri d’Hisenda.

Ja amb Amadeu com a rei, va ser director general de Comunicacions (gener/ setembre
de 1871), depenent del Ministeri de Foment, que durant el seu mandat passa a Direcció
General de Correus i Telègrafs, essent ell també el titular (setembre/octubre de 1871), com a
continuació de l’anterior. Des d’aquest lloc va publicar un Diccionario de Correos de España i
un mapa telegràfic, va decretar l’aprofitament de les línies telegràfiques ferroviàries per a l’ús
general i va introduir l’abaratiment de taxes en el transport per correu de diaris i revistes.
L’estiu d’aquest any, va acompanyar el rei en el seu viatge per Catalunya, Aragó i València.

Cessa de la Direcció General per ocupar la cartera d’Ultramar (5-10/21-12-1871), en el
gabinet del contraalmirall Malcampo, encetant així una altra de les seves línies d’actuació:
l’interès pels temes d’Ultramar. En els dos mesos i mig del seu mandat, va presentar a les
Corts un projecte d’arranjament del Deute de Cuba, amb la idea d’unificar-lo i donar-li
solidesa, un altre de pressupostos de Cuba, condicionat pel context de guerra i en el que
intentava retallar despeses a base de reduir els sous dels alts funcionaris i dels alts càrrecs
de l’Església, i un altre de pressupostos de Puerto-Rico. La clausura de les Corts va impedir-
ne l’aprovació. Per la via dels decrets, va introduir algunes reformes en el ram de personal i
va reorganitzar alguns serveis.

D’altra banda, abans de rebre el nomenament de ministre d’Ultramar, el Govern havia
valorat nomenar-lo intendent general de Filipines o ambaixador espanyol a Florència, i
després de cessar, comissari reial a Cuba. Balaguer, però, prefereix continuar la seva
activitat política a la península. El març de 1872 rep la Gran Cruz de Carlos 3º, que no fa
egfectiva en no pagar les taxes corresponents. Entre dues legislatures d’aquest any viatja a
França.

Ocupa la cartera de Foment (26-5/13-6-1872), en un Govern presidit pel duc de la Torre.
En un mandat tan breu, no té ocasió de desenvolupar cap projecte, tot i que anuncia a les
Corts la seva intenció de presentar una reforma de la llei d’instrucció pública.

Segons Manuel Espadas, el 1872 es formen unes comissions de treball a partir del
Círculo Hispano-Ultramarino de Madrid, davant de la imminència de les reformes a les
Antilles i, concretament, per oposar-se a l’abolició de l’esclavatge; hi hauria representació
d’un molt ampli ventall de partits, des del carlí fins el Conservador de la Revolució,
representat per Balaguer32. En aquest terreny, cal assenyalar que el novembre de 1869
Balaguer té relació amb la Sociedad Abolicionista Española, presidida per Castelar, que li
demana que organitzi una secció a Barcelona. En l’altre extrem, en la seva gestió com a
ministre d’Ultramar de 1871, però també en la de 1874, no té cap actuació directa en els dos
temes més candents des d’un punt de vista liberal: l’abolició de l’esclavatge a Cuba i Puerto-
Rico i de l’estanc del tabac a Filipines, que representava una forma de semi-esclavatge per
als indígenes. En aquest terreny, la política seguida pel seu partit va ser que mentre durés la
insurrecció cubana calia no impulsar reformes a les colònies, tampoc a les que no tenien un
conflicte obert. Quan Balaguer ocupa novament la cartera, entre 1886 i 1888, mostra la seva
adhesió a l’abolició de l’esclavatge i també del patronat a ambdues Antilles.

                                                     
  32. ESPADAS: Alfonso XII ..., p.288.
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La cinquena via d’actuació, seria la seva actuació dins del partit. Entre les forces liberals
catalanes que participen de la nova situació política, Balaguer es va configurant com a un
dels seus màxims exponents i com a representant permanent a Madrid, amb la particularitat
de ser acceptat tant pels antics progressistes (Círculo Liberal de Barcelona: CLB) com pels
demòcrates (Círculo Democrático de Barcelona). Aquí cal tenir present també la mort gairebé
simultània, a finals de 1871, de Prim i de Madoz, les dues figures del progressisme amb
dimensió espanyola i relació amb Catalunya, que reforça el paper de Balaguer de
representant a Madrid dels liberals catalans, però també dels sectors industrials catalans,
interessats en l’adopció de polítiques aranzelàries proteccionistes. Quan la coalició de partits
monàrquic-liberals que donaven suport a la revolució es fragmenta, segueix Sagasta al PC,
també anomenat en algunes ocasions Conservador de la Revolució, com hem vist al principi
d’aquest capítol.

La sisena via d’actuació, és la seva vinculació a la maçoneria. Crec que aquesta
vinculació es produeix arran del seu ascens polític, però que en el transcurs de la seva vida
no constitueix una activitat preferent. Va assolir directament el nivell de Gran Inspector del
Grau 33è del Gran Oriente de España. Significativament, adoptà com a nom simbòlic
Tamarit, el defensor de les llibertats catalanes amb les armes a la mà33.

En la segona etapa, que correspon als governs radicals i republicans, Balaguer obté la
seva quarta acta de diputat, també per Vilanova i la Geltrú. En aquestes Corts de 1872-3a-
1873, és un dels pocs membres de la minoria constitucional que obté representació
parlamentària. Presenta una proposició demanant mesures per solucionar la situació a
Catalunya.

A partir de la clausura d’aquestes Corts i ja amb governs republicans, es manté
políticament molt menys actiu que els anys precedents. A les eleccions fetes el 1873, ja sota
la República, defugirà de presentar-se com a candidat, seguint la consigna de retraïment del
partit. A finals d’any, el partit dissenya una estratègia consistent en donar suport tàctic a l’ala
més conservadora del republicanisme i, si aquest no aconseguís imposar-se als sectors més
extremistes, preparar un cop de mà militar. Segons explica León y Castillo a les seves
memòries, Balaguer és el missatger que el 3 de gener de 1874 es trasllada de l’edifici de
l’Asamblea Nacional, per comunicar a Pavía la derrota de Castelar a la cambra, senyal
convingut per a l’entrada en acció del general colpista34.

Passem així a la tercera etapa, que correspon als governs sagastins, amb Corts
tancades, de 1874. En el primer d’aquests governs, Balaguer torna a ocupar la cartera
d’Ultramar (3-1/13-5-1874) en un executiu presidit primer pel general Serrano i, quan aquest
accedeix a la presidència de la República, pel marquès de Sierra-Bullones. Va ser també
ministre interí de Foment durant un parell de dies.

En aquesta ocasió, disposa d’una mica més de temps —cinc mesos i escaig— per
impulsar algunes reformes des del Ministeri, sempre per decret, ja que les Corts es
mantenen tancades durant dos anys, i ja des dels primers dies actua amb decisió.
Reestructura el ministeri i alguns dels organismes depenents; crea la figura dels governadors
generals de Cuba, Puerto-Rico i Filipines, pensant en una futura administració civil
d’aquestes possessions (càrrec que es va mantenir fins la fi de la dominació espanyola, tot i
que sempre va ser exercit pel capità general); té diverses actuacions en el ram de personal,

                                                     
  33. Sobre la seva filiació maçònica, veure SÁNCHEZ I FERRÉ: La maçoneria a Catalunya (1868-1936), 1990, p.199.
  34. LEÓN: Mis tiempos , p.140-141 del 1r tom.
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iniciant una campanya de moralització de l’administració de Cuba, en la que arriba a
autoritzar el governador general per nomenar els funcionaris que considerés més aptes i
incorruptibles, tot prescindint dels procediments ordinaris; elabora un complet reglament
d’obres públiques de Puerto-Rico; reforma l’aranzel de Filipines, amb un tracte preferent al
comerç amb la metròpoli; i els pressupostos de Cuba, que són els únics que hi ha, i a més,
impresos, durant força anys, en els que es queixa de la despesa extraordinària de guerra que
cal fer, que l’impedeix destinar partides més grans a Foment.

El maig de 1874, en una reestructuració del gabinet, cessa com a ministre. El juny passa
a presidir el Tribunal de Comptes de la Nació (després, del Regne), càrrec del que dimití el
gener de 1875, ja amb la nova situació política, creada després del pronunciament de
Martínez Campos. Aquest organisme, dedicat a la persecució d’irregularitats comeses per
funcionaris amb accés a diner públic, és un altre episodi de la seva particular croada contra
la corrupció. El problema, era que les causes incoades per aquest tribunal duien uns quinze
anys d’endarreriment.

Si el Sexenni significa un punt important en la carrera política i parlamentària de
Balaguer, també ho representa, i com a conseqüència de l’anterior, en la seva carrera com a
especialista en gestionar afers dels diversos sectors econòmics catalans, ja sigui en forma de
demandes de les corporacions industrials, ja sigui com a demandes de companyies. Miquel
Izard ha estudiat la relació de Balaguer amb les corporacions industrials catalanes durant el
Sexenni. D’aquesta manera, esmenta les gestions de Balaguer davant Prim el 1870 de cara
a la reobertura del Port de Barcelona, tancat per una epidèmia de tifus, i la seva participació,
junt amb Madoz, en la campanya de les corporacions contra els tractats de comerç i
especialment contra el previst amb Bèlgica35. La seva gestió davant Prim va fer possible
atenuar les mesures lliurecanvistes previstes per Figuerola en base al nou aranzel i
particularment als nous acords comercials; respecte aquests, presentà junt amb Pasqual
Madoz, Estanislau Figueras i Francesc Pi i Margall una esmena, que va ser aprovada a les
Corts amb mediació de Prim, en la que es fixava una clàusula que preveia la possibilitat de
denúncia per la part espanyola. Izard assenyala també el paper de les corporacions
industrials catalanes de suport a la seva primera elecció per Vilanova i la Geltrú, el 1871.

També hi ha contactes entre les corporacions i el periòdic La Nación, proper a Balaguer,
de cara a finançar la publicació a canvi de disposar de les seves planes. A més, el FPN
ofereix a Balaguer el lloc de representant seu a Madrid, amb un sou de 12.000 rals (18,03
euros) anyals de representació. Segons Izard, el FPN efectua pagaments mensuals de 2.000
rals (3,01 euros) a Balaguer, com a mínim, entre octubre de 1870 i abril de 187136.

D’altra banda, el març de 1869 es crea a Madrid una associació proteccionista, amb el
suport del FPN. La nova entitat rebé el nom d’Asociación Protectora del Trabajo Nacional i
comptava a la seva Junta amb personatges com Madoz, Pi i Margall i Balaguer, que ocupà la
vicepresidència tercera. L’associació no va tenir gaire bona relació amb el FPN, que hauria
volgut que adoptés aquest nom igual que s’estava fent en altres ciutats, i es dissolgué a
finals de juliol. Tot seguit, però, hi hagué un intent de reconstrucció per part de Madoz, proper
a l’IIC, que coincidí en el temps amb un altre projecte de crear un FPN a Madrid, amb el
suport de Balaguer. En aquest mateix terreny de les corporacions madrilenyes, Balaguer
apareix el 1874 com a soci de la SEMAP i president de la comissió que organitza el seu

                                                     
  35. IZARD: Manufactureros ..., p.55-56.
  36. IZARD, p.232-234.
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centenari. El novembre de 1874, és nomenat vocal de la comissió del ministeri de Foment
encarregada de fer el seguiment de l’Exposició Universal de Filadèlfia.

El gener 1871, de retorn del seu viatge a Itàlia, Balaguer pren consciència que la mort de
dos dels grans defensors dels interessos de les corporacions catalanes a Madrid, Prim i
Madoz, el deixava a ell, que a més, es disposava a ocupar responsabilitats ministerials amb
el nou rei, en millors condicions en aquest terreny. En un esborrany de carta adreçada a l’IIC,
ofereix els seus serveis a la corporació: Al presidente del Instituto Industrial de Cataluña.
Muerto Madoz me ofrezco para todo a ese Centro. Intereses proteccionistas. Cosas de
Cataluña, etc.37.

Pel que fa a la seva vinculació a interessos empresarials, també és durant aquest període
que Balaguer posa els fonaments del que serà la seva activitat en aquest terreny: d’una
banda, com a gestionador de demandes concretes de companyies, generalment a canvi
d’alguna remuneració, i de l’altra, incorporant-se directament als consells d’administració
d’algunes companyies. D’aquesta manera, durant aquests anys rep peticions de membres
significatius dels sectors burgesos catalans, com Manel Girona, Josep Ferrer i Vidal, Ferran
Puig, Antonio López, Ramon Estruch i altres. Comença a rebre ja bitllets de lliure circulació i
compartiments reservats del Norte i MZA. Fa gestions per a les companyies ferroviàries de
França, de Sant Joan de les Abadesses i dels projectes ferroviaris per connectar Vilanova i la
Geltrú a la xarxa principal. També per a la MTM, l’Herrería de Nuestra Señora del Remedio i
la Sociedad Catalana de Alumbrado por Gas. I, en l’altra línia d’actuació, el maig de 1872
s’incorpora al consell d’administració de la Compañía del Ferro-carril de Córdoba a Sevilla,
societat controlada pels Péreire, i el desembre 1873 a la de la societat d’assegurances El
Fénix Español. D’altra banda, el febrer de 1872 se l’anomena conseller del Monte de Piedad
y Caja de Ahorros de Madrid, càrrec no ben bé empresarial, sinó oficial, ja que depenia de la
Dirección General de Beneficiencia, Sanidad y Establecimientos Penales.

El juliol de 1874 crea i presideix una Comissió Catalana, composada per diversos
personatges que havien ocupat càrrecs de diputat als anys immediatament anteriors: Joan
Fabra i Floreta, Antoni Ferratges, Frederic Pons i algunes col·laboracions d’Albert Quintana.
El seu objectiu era gestionar als ministeris i d’una manera professional les demandes
procedents dels diversos sectors econòmics catalans.

Balaguer no deixa de banda tampoc el que podríem anomenar interessos catalans
generals. Així, a més de les seves gestions davant del ministre de Foment per obtenir la
carretera Vilanova-Barcelona per les costes de Garraf, vistes anteriorment i a les que
posteriorment s’afegeix l’arribada del telègraf a la comarca, fa una proposició de llei de
creació d’una línia de vapors regulars amb Filipines i s’interessa pel Port de Barcelona, pels
terrenys de la Ciutadella i en obtenir rebaixes de contribucions per als gremis.

La gran activitat política de Balaguer d’aquests anys, va anar en detriment de la seva
producció literària i històrica. Dins del ja esmentat Memorias de un constituyente, trobem
alguns treballs de component històric i missatge polític. És l’únic treball editat en aquest
període.

                                                     
  37. BMVB, Epistolari Víctor Balaguer, núm. 7100263, esborrany de 19-1-1871. Veure també núm. 7100305, carta de Joan
Jaumandreu a Balaguer de 25-1-1871.
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D) Actuacions en el terreny cultural i periodístic a partir de 1875.

Si durant el Sexenni l’activitat política de Balaguer l’obliga a deixar un tant de banda les
seves altres activitats, al primer tram de la Restauració, en el que viurà a l’oposició, les
reprèn novament. El 1876 i el 1879 presenta dos treballs de recopilació de la seva obra
teatral, anomenats Tragèdies i Noves Tragèdies respectivament, que combinaven treballs
anteriors amb produccions noves. A successives edicions, però també a les seves versions
castellanes, va anar ampliant-les i modificant títols; alguns d’aquests serien: La mort d’Aníbal,
Saffo, La tragèdia de Llívia, Lo guant del degollat, Las esponsallas de la morta, Coriolano,
L’Ombra de Cèsar, La mort de Neron, La festa de Tíbulo, L’última hora de Colon, Lo comte
de Foix i Raig de Lluna. Donat el seu èxit, arribaria a publicar alguns d’aquests títols
independentment. Cal esmentar molt especialment els seus treballs Los Pirineus, traduït a
diversos idiomes i musicat per Felip Pedrell, amb estrena del primer acte a Venècia.

Participà durant molts anys als jocs florals que se celebraven a altres punts de l’estat. A
més de les recopilacions parcials dels seus discursos inaugurals en forma de fullet, el 1895
els recopilà en el volum Los juegos florales en España. Els títols d’aquests discursos són La
poesía lemosina i Saludo a Valencia (València, 1880), Las bodas de plata (Barcelona, 1883),
Los félibres de Provenza (Pontevedra, 1884), La idea latina (Granollers, 1884), La tierra
catalana (Reus, 1893), Las glorias de Aragón (Saragossa, 1894). El 1896 presidí els jocs
florals de Calatayud, el 1897 els de Granada i el 1899 els de Saragossa; en tots ells
pronuncia discursos, que són impresos. El 1891 escriu Lo romiatge de l’ànima i el 1895
Celistias.

En narrativa va escriure La damisela del castell, Historia d’un mocador, La espasa del
mort, Los Almogávers al Orient. El 1891 edita la seva recopilació Novelas, feta en castellà,
amb alguns títols nous: Un cuento de hadas, El ángel de los Centellas i El anciano de
Favencia. Igualment, publicà alguns d’aquests títols independentment.

Com a resultat del seu interès per la poesia provençal, escriví el 1877 De la poesía
provenzal en Castilla y León, que era un capítol de la Historia política y literaria de los
trobadores, inèdita aleshores i que editaria entre 1878 i 1879, en 6 volums. Escriví també Los
trovadores (1882-83).

El curs de 1881-82 presidí la secció de literatura i belles arts de l’AM, essent Cánovas el
president de la junta. El 12 de juny de 1882 hi pronuncià el discurs de clausura de les
conferències literàries del curs, que havien seguit un cicle anomenat “El naturalismo en el
arte”.

El febrer de 1883 ingressa a la Real Academia de la Lengua, de Madrid, on hi pronuncia
un discurs d’entrada sobre les literatures regionals, que rep una gran quantitat d’adhesions
des de diversos llocs de l’estat. El 1885 publicà Discursos académicos y Memorias literarias.
El gener de 1899 opta, sense èxit, al càrrec de bibliotecari de l’Academia. Als anys noranta,
va ser nomenat soci de mèrit de les corporacions i entitats de Saragossa, destacant la Real
Academia de Bellas Artes de San Luís de Zaragoza.

Pel que fa a la seva activitat periodística, fundà a Madrid el periòdic polític i literari La
Mañana, que es va editar entre 1876 i 1882 i que es feia ressò de les seves múltiples
activitats polítiques i culturals, alhora que combinava una línia editorial de liberalisme (primer
en sintonia amb el PC i després amb el sector esquerrà del PLF) i de defensa dels interessos
dels diversos sectors econòmics, amb una especial sensibilitat envers els catalans (recordem
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que les corporacions industrials catalanes finançaven en part aquesta publicació). També
fundà La Mañana de Ultramar, d’aparició desenal. Als anys setanta, col·laborà amb La
América, que havia dirigit el 1870, i el 1883 amb El Economista, setmanari madrileny de caire
proteccionista. L’abril de 1893 va fundar a Barcelona la revista Pro-Patria, ja amb alguns
treballs en català, capçalera que després passa a a Madrid. Als anys noranta, publicà
nombroses col·laboracions a premsa de Barcelona i de Madrid.

Continuà amb les seves publicacions de treballs divulgatius: Guía del viajero en Piedra
(1882), El monasterio de Piedra. Sus historias, sus valles, sus cascadas, sus grutas, sus
tradiciones y leyendas (1882) i Las ruinas de Poblet (1885). El 1893 edita el seu Epistolario.
Memorial de cosas que pasaron, on, en forma de carta, realitzava ressenyes sobre temes
diversos, amb un tractament a mig camí entre el periodisme de divulgació, la història i la
narrativa. En anys successius l’aniria ampliant diverses vegades. En la mateixa línia, però
sense el format de carta, escriu el 1894 el seu treball Añoranzas, amb treballs de viatge i de
devulgació, però també amb poesia; la part dedicada a Burgos s’editaria independentment el
1895 (En Burgos. Recuerdos de esta ciudad insigne). Altres treballs de contingut divers,
foren Al pie de la encina. Historias, tradiciones y recuerdos (1893), Historias y tradiciones
(1896) i A Granel (1896).

L’abril de 1875 ingressa a la Real Academia de la Historia, on pronuncia un discurs
d’entrada sobre la literatura catalana (De la literatura catalana, publicat el 1876). Com a
acadèmic, impulsà l’edició als anys vuitanta de textos de les Corts catalanes i formà part,
entre 1885 i la seva mort, de la Junta Facultativa del Cos d’Arxivers, Bibliotecaris i Antiquaris,
depenent del Ministeri de Foment. Probablement el mateix 1885, va presidir també la Junta
Inspectora de la Biblioteca i Museus Nacionals, cessant d’aquest càrrec el gener de 1887,
per la molta feina que li representava l’exercici de la cartera d’Ultramar. Altres treballs
històrics seus són: Estudios históricos y políticos (1876), Castilla y Aragón en el
descubrimiento de América (conferència, 1892), Cristóbal Colón (1892), “Los Reyes
Católicos” (1894, dins la Historia general de España), Instituciones y reyes de Aragón (1896),
Disquisiciones históricas (Reyes Católicos) (1898) i Las guerras de Granada (1898). Entre
1885 i 1887 edita una segona edició, corregida i aumentada de la Historia de Cataluña y de
la Corona de Aragón.

El 26 d’octubre de 1884 inaugura a Vilanova i la Geltrú la Biblioteca-Museu Balaguer,
amb importants fons de la seva propietat, que aniria incrementant. Als anys següents, va
construir la casa annexa, que nomenà de Santa Teresa, on s’instal·lava en les seves estades
a la població, va ampliar l’edifici, i cedí definitivament la institució a la ciutat. Aquesta cessió,
es va fer efectiva en un acte celebrat l’1 de gener de 190038. Cal tenir present que a l’època
va significar un equipament cultural de primera línia a Catalunya. Des d'aquesta base, però
també pel fet de ser membre alhora de les acadèmies de la Història i de la Llengua, a
Madrid, de la de Bellas Artes de San Luís, a Saragossa, i de la RABLB, als anys noranta
Balaguer va bastir un ambiciós projecte de creació d’una Acadèmia de la Corona d’Aragó,
composada de cent membres (en honor del seu admirat Consell de Cent), que havien de ser
naturals o oriünds de Catalunya, València, Mallorca i Aragó, o bé estar-hi vinculats per
alguna actuació destacada. Entre els objectius més immediats d’aquesta acadèmia, estava el
d’elaborar un diccionari i una gramàtica de la llengua catalana.

                                                     
  38. BALAGUER, Víctor: Memoria leída por el Excmo. Sr. D. ... al dar posesión a la Junta Consultiva de la Biblioteca-Museo-
Balaguer de Villanueva y Geltrú, 1º de Enero de 1900 (full volant).
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S’interessà per la conservació de documents, com és el cas dels referents a la presència
espanyola a Florida, que gestionà com a ministre d’Ultramar als anys vuitanta, traslladant-los
a l’Archivo de Indias. També, pel patrimoni monumental, especialment els grans monestirs
catalans.

Als anys vuitanta, va ser membre de la Societat Barcelonesa d’Amics de la Instrucció. El
1891 va ser nomenat vocal de la Junta Organizadora del IX Congreso Internacional de
Americanistas. L’any següent, participà activament en els actes commemoratius del 400
aniversari del descobriment d’Amèrica. El febrer de 1892, pronuncia a l’AM la conferencia
Castilla y Aragón en el descubrimiento de América. També per aquestes dates, era membre
de l’Asociación de Escritores y Artistas. Com a tal, va ser membre de la Junta organitzadora
del Congreso Literario Hispano-Americano, acte celebrat també en el context del 400
aniversari. Va ser membre també del Círculo de Bellas Artes de Madrid; l’octubre de 1894
renuncià a la presidència d’aquest centre, que se li oferia. El febrer de 1893 presidí el jurat
d’un certamen literari celebrat a Reus en honor de Prim.

Va presidir fins la seva mort la Biblioteca-Museo de Ultramar, creada per ell mateix, des
de la seva fundació, arran de l’Exposició de Filipines de 1887. Va fer importants donacions
de la seva obra a la Biblioteca de l’AM. Entre 1891 i la seva mort, presidí la Biblioteca del
Senat.

Era membre de diverses societats culturals espanyoles i franceses i mantenia relació
epistolar amb nombrosos personatges del món cultural internacional, sobretot de França i
d’Itàlia. Entre 1882 i 1899 s’anaren editant les seves obres completes, en un total de 37
volums, de tal manera que la seva darrera producció s’edità ja directament dins seu.

E) Un període d’oposició: 1875-1880.

Com hem vist, el gener de 1875 Balaguer dimiteix de la presidència del Tribunal de
Comptes, per palesar el seu rebuig al nou règim sorgit a partir del pronunciament de
Martínez Campos. Això, no obstant, la correspondència creuada amb Cánovas sobre aquest
afer, demostra la molt bona sintonia personal entre ambdós polítics39. S’inicia així per a
Balaguer un període d’oposició de sis anys, en el qual cal destacar fins a sis línies d’actuació:
1) continuació del periodisme polític, 2) consolidació com a cap del partit a Catalunya i
representant seu a Madrid, junt amb el seu creixent pes dins de la direcció espanyola, 3)
fixació definitiva pel districte de Vilanova, 4) treballs parlamentaris com a membre de la
minoria constitucional, d’una banda, i com a cap de tots els parlamentaris catalans, de l’altra,
5) inicis de la dissidència a l’esquerra del partit després de la fusió liberal, i 6) representant
d’interessos catalans a Madrid. De la primera d’aquestes línies d’actuació, cal destacar la
seva fundació del periòdic madrileny La Mañana, que hem vist més amunt i sobre el que no
cal insistir més. Passem, doncs, a les següents.

En la segona via d’actuació, Balaguer es consolida plenament com cap del partit a
Catalunya i com a un dels caps polítics del mateix en l’àmbit espanyol. El maig de 1879, els
constitucionals de Barcelona i de Tarragona l’obsequien amb banquets d’homenatge, mentre
que l’octubre de 1880 en rep un altre a Barcelona, un cop ja realitzada la fusió liberal. En
aquests actes, es fa ben palès com les diverses agrupacions provincials del partit el

                                                     
  39. Veure Museo Lázaro Galdiano, legajo 6/carpeta 1ª: “Balaguer”, carta de Víctor Balaguer a Antonio Cánovas del Castillo de
gener de 1875; veure també BMVB, Manuscrits núm. 430/72.
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reconeixen com el seu cap davant del directori de Madrid. El segon d’aquests actes se situa
en una gira de propaganda que realitza Balaguer el 1880 pel País Valencià, Catalunya i
Aragó després de la fusió liberal i per afirmar l’opció esquerrana del partit (ho veurem tot
seguit). En aquesta gira, Balaguer és el protagonista directe de diversos actes culturals i
polítics, en els que aconsegueix aplegar les planes majors del partit als tres territoris
esmentats. I és que és en aquesta zona en la que Balaguer treballa més a fons la seva
presència cultural i política i on construeix xarxes d’adhesió més significatives. Finalment, en
la seva actuació a Madrid, passa a ser vocal directiu del Círculo Constitucional de Madrid
(CCM) el desembre de 1877 i president a partir de desembre de 1880. En un altre ordre de
coses, era també soci fundador de l’Asociación General para la Reforma Penitenciaria de
España.

En la tercera via d’actuació, a les primeres eleccions de la Restauració, el 1876, surt
novament diputat pel districte de Vilanova, que ocuparia ininterrompudament fins 1889, llevat
dels períodes en què exerceix càrrecs governamentals incompatibles amb el de diputat.
Maribel Ollé (i altres) assenyalen que els conservadors ja no presentaven candidat en aquest
districte, com a resultat d’un pacte de repartició d’escons d’àmbit espanyol40. La importància
de la seva trajectòria parlamentària rau en el fet de sortir també electe en períodes
d’oposició, com havia fet ja el 1872.

Els seus treballs parlamentaris com a membre de la minoria constitucional i com a cap de
tots els parlamentaris catalans, representen la quarta via d’actuació. En aquests primers anys
de la Restauració, té una activitat parlamentària molt intensa, com a membre de l’oposició,
interessant-se, a més dels temes polítics més generals, per les qüestions d’Ultramar i per les
econòmiques. A la primera legislatura de la Restauració (1876-77), intervé en els debats
sobre contestació al discurs de la Corona, sobre nova Constitució, sobre l’emprèstit de Cuba.

S’encarrega també en aquesta primera legislatura de la tramitació dels permisos de
concessió del ferrocarril Valls-Vilanova-Barcelona, un entre d’altres que tramitarà, però
particularment significatiu per al municipi de Vilanova i important en la seva consolidació com
a diputat inamovible per aquest districte. Apareix també vinculat als diversos projectes
ferroviaris proposats per Francesc Gumà, que culminaran en el ferrocarril directe Madrid-
Barcelona, enllaçant amb la línia Valls-Vilanova-Barcelona. Cal destacar també que el 1876
va presentar una proposició de llei en la que torna a demanar una línia subvencionada de
vapors regulars entre Barcelona i Manila.

A la legislatura de 1877-78, encara dins de les mateixes Corts, segueix la consigna del
partit de no intervenir, com a mesura de protesta pel nomenament a la part permanent del
Senat d’un nombrós contingent de senadors permanents. Tot i no intervenir directament, la
seva activitat no s’atura. Així, el veiem el maig de 1877 presidint una reunió de parlamentaris
catalans en la que s’aprova oposar-se al nou impost sobre exportació de vins, previst al
projecte de pressupostos. El juny participa a una reunió de diputats de la província de
Barcelona, convocada per escoltar els comissionats del FPN, que s’oposaven a
modificacions a l’aranzel. L’agost, ell i el senador Juan Magaz s’entrevisten amb el ministre
d’Hisenda, pel tema de la reforma aranzelària continguda a la llei de pressupostos i per les
reclamacions del FMSJA i de la TBF de ser incloses als beneficis de la llei de 1876
d’avançament reintegrable. El setembre, ell i el diputat Pau Turull acompanyen els

                                                     
  40. OLLÉ, Maribel; RENOM, Mercè; SANTACANA, Carles; TRIBÓ, Gemma: “Comportament electoral al Baix Llobregat en la
primera etapa de la Restauració, 1875-1890 (eleccions generals i provincials)”, 1989, p.273, nota 21.
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comissionats de l’IIC, del FPN i centres de Sabadell, Terrassa i Olesa en les seves gestions
davant del president del Consell de ministres i del ministre d’Hisenda, en el tema de les
rebaixes aranzelàries en les llanes.

A la legislatura de 1878-79, darrera d’aquestes primeres Corts, planteja al Govern el tema
de la crisi industrial a Catalunya, interessant-se també pels efectes de la sequera a
l’agricultura i per la situació de la marina mercant. Es refereix als esdeveniments del gas
d’aquest any a Barcelona, dins de la interpel·lació de Rius i Taulet41 i sobre els provocats per
la qüestió de consums a Manresa i a Marchena, primer com a intervenció seva i després dins
de la interpel·lació de León y Castillo42.

En aquesta mateixa legislatura, Balaguer presideix la comissió parlamentària de la nova
llei d’impremta, alhora que formava part d’una comissió del PC encarregada d’estudiar
aquest tema. Emet un vot particular al dictamen de la majoria, que plantejava un extens
articulat de 96 articles, amb una important part doctrinal. En realitat, el seu vot no esmena
cap article o títol concret de la llei, sinó que demana un replantejament complet d’aquesta.
Tant el text del vot particular com la posterior intervenció de Balaguer, se centren en
demanar que els delictes comesos a través de la premsa es castiguin d’acord amb les
prescripcions del Codi Penal, és a dir, sense una legislació específica, i que el tribunal del
jurat sigui l’únic competent per jutjar aquests delictes, anticipant així un altre tema (el del
jurat) que reprendrà anys més tard.

S’interessa també pel dret diferencial de bandera, pels pressupostos de Filipines, forma
part de la Comissió de Pressupostos per a Puerto-Rico i presideix les de cessió a
l’Ajuntament de Barcelona de l’exconvent de Sant Gaietà i d’ampliació de la llei de
magatzems generals de dipòsit, entre molts altres temes.

Igual que en les legislatures anteriors, els seus treballs com a diputat no es limiten a les
intervencions al Congrés. Així, el trobem el març i l’abril de 1878 presidint una comissió
permanent de diputats i senadors catalans creada per tractar el tema de la crisi industrial i de
la marina mercant, apuntant-se ja clarament com a cap de tots els parlamentaris catalans,
amb el mèrit afegit de no formar part de la majoria, sinó de l’oposició. En aquesta ocasió, ell i
Frederic Nicolau s’entrevisten amb el ministre d’Hisenda, el marquès d’Orovio, i amb el
president del Consell de Ministres, Cánovas, per demanar-los solucions. El maig d’aquest
any, presideix una reunió de diputats i senadors de les províncies marítimes, encarregada de
proposar solucions per a la crisi de la marina mercant. El juny, ell i altres parlamentaris
catalans acompanyen els membres de la comissió de les companyies ferroviàries FMSJA i
TBF, en les seves gestions davant del ministre d’Hisenda, per poder beneficiar-se de la llei
d’avançaments reintegrables atorgats a altres companyies el 1876.

Balaguer afronta les segones Corts de la Restauració, les de 1879-81, encara a
l’oposició. En elles forma part de dues comissions permanents del Congrés: la de Govern
Interior i el Tribunal d’Actes Greus. És un dels principals impulsors de la creació de la DC, de
la que n’és proclamat president.

                                                     
  41. Sobre aquest conflicte i intervencions parlamentàries, veure RISQUES: “Un exemple ...”, p.69 i seg.
  42. Aquesta darrera intervenció es troba reproduïda a LEÓN Y CASTILLO, Fernando: Discursos de los Señores D. ... y D.
Víctor Balaguer, D. José Luís Albareda y D. Antonio Romero Ortiz sobre la política del Gobierno en las sesiones del Congreso
de los días 13, 15, 16 i 17 de Julio de 1878, 1878, p.27-49.
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A la legislatura de 1879-80, en tres ocasions (contestació al discurs de la Corona,
interpel·lació de Portuondo al ministre d’Ultramar43 i proposició incidental de Labra sobre
reformes a Cuba) defensa la seva actuació com a ministre d’Ultramar durant el Sexenni,
alhora que insisteix en la necessitat d’introduir reformes urgents a les Antilles i que explica el
programa del PC al respecte. En el primer d’aquests debats, a més, respon les al·lusions de
Cánovas del Castillo i de Fabié, tot esbossant els seus plantejaments de proteccionisme més
llibertat. D’altra banda, presenta una esmena a la partida de despeses del Ministeri de Gràcia
i Justícia, demanant un petit increment per poder crear dos jutjats nous a Barcelona, alhora
que és un dels signants d’una altra esmena, de Duran i Bas, a la secció d’obligacions civils
del pressupost de despeses del mateix Ministeri, en la que es proposava la modificació dels
partits judicials per adequar-los millor a la secció d’obligacions civils del pressupost de
despeses del ministeri esmentat.

Entre moltes altres intervencions seves, cal ressaltar també la defensa que fa de la
proposició de llei de construcció d’un ferrocarril directe de Madrid a Barcelona, com a
continuació de la línia Valls-Vilanova-Barcelona, que supera amb èxit tots els tràmits
parlamentaris, amb la particularitat que a les anteriors Corts ho havia intentat
infructuosament el diputat Antoni Sedó, essent rebutjades les seves proposicions com a
resultat de les pressions de les companyies ferroviàries rivals (les poderoses Norte i MZA),
que veien en el nou projecte una competència per als seus interessos. D’altra banda, el maig
de 1880, ell i altres parlamentaris de Barcelona i de Girona es reuneixen al Congrés per
escoltar una comissió dels surers.

Després de la seva gira de propaganda de 1880 i a la breu legislatura de 1880-81, intervé
novament al debat sobre contestació al discurs de la Corona, polemitzant amb alguns
oradors conservadors, coneixedors del que Balaguer havia anat exposant en els seus
banquets polítics en temes com la seva visió de les institucions catalano-aragoneses i la
fórmula de jurament del rei.

Entre 1876 i 1880 és membre de la Comissió Inspectora del Deute, organisme depenent
de les Corts i format per tres senadors i tres diputats, que tenia com a missió fer un
seguiment de les operacions del Deute en curs, de cara a detectar possibles irregularitats,
negligències i fraus del Ministeri d’Hisenda i dels seus funcionaris. Fixem-nos que aquesta
política de control de la corrupció és una constant en l’activitat de Balaguer. A la legislatura
de 1878, és el secretari d’aquesta comissió

Passem així a la cinquena via d’actuació del nostre personatge en aquest període.
Balaguer no aprova la fusió liberal de maig de 1880, en considerar que els nouvinguts (sector
Martínez Campos i SC de Manuel Alonso Martínez) no s’incorporen al partit tot acceptant-ne
el programa, sinó que estan protagonitzant un desplaçament a la dreta. En aquest context, fa
la gira de propaganda esmentada més amunt. En ella hi haurà actes culturals i econòmics,
però sobretot polítics, fent servir aquí Balaguer una fórmula de contacte personal amb
diversos comitès provincials del partit, en base a banquets que aplegaven els membres més
significatius de cada província, amb els corresponents discursos. L’objectiu d’aquesta gira de
Balaguer, era mostrar la seva malfiança envers la fusió, per l’entrada dels nous elements,
que podien fer inclinar la línia del partit fora dels plantejaments que havia sostingut als
darrers anys. Visita València, Xàtiva, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Barcelona,
                                                     
  43. Sobre la seva intervenció en aquest debat, veure LEÓN Y CASTILLO, Fernando: Documentos parlamentarios. Discursos
que con motivo de la discusión sobre las reformas de Cuba pronunciaron el Excmo. Sr. D. ... en las sesiones del 5 y del 7 de
febrero y el Excmo. Sr. D. Víctor Balaguer en las del 13 y 18 del mismo mes, 1880.
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Sabadell, Cervera, Lleida i Saragossa, tot combinant els actes polítics amb els culturals i
institucionals. En tota aquesta gira, Balaguer se situarà clarament a l’esquerra del PLF,
defensant plantejaments liberals difícilment assumibles pels sectors més dretans del partit44.
De moment, la dissidència es manté dins d’un partit a l’oposició; quan aquest formi govern,
l’escletxa s’anirà eixamplant, fins arribar a l’escissió.

Pel que fa a la seva activitat com a representant d’interessos catalans fora de les Corts
(ja que dins, bona part de la seva actuació, així com la creació de les agrupacions de
parlamentaris catalans, van en aquesta línia), practica a Madrid algunes gestions per a l’IIC i
per al FPN. Amb aquest darrer, relació és més estreta i, així, l’estiu de 1876 Balaguer rep a
Barcelona una comissió d’aquesta corporació, mentre que no gaire més tard visitava en
persona els locals de l’entitat. Com ja hem vist al capítol dedicat a les corporacions, el 1877
el FPN agafa com a representant a Madrid José Sánchez Gadeo, recomanat de Balaguer.
D’altra banda, el novembre de 1879 el CIMG el fa soci honorari. Té relació també amb la
UCCLEB, per a la que presenta una exposició al Congrés pel tema de la crisi industrial. Era
soci de la SEBAP i també de la SEMAP, alhora que arriba a ser membre de la comissió
permanent de les societats econòmiques de Barcelona, Girona i Gràcia a Madrid.

El setembre de 1878, és nomenat vocal de la comissió especial aranzelària, encarregada
d’analitzar la situació de la indústria llanera i de la marina mercant. Després de les eleccions
de 1879, assisteix en persona a una sessió de la directiva del FPN, en la que reitera la seva
adhesió a la causa proteccionista i la seva disponibilitat en la defensa dels interessos del
país productor. Les mateixes idees i oferiments de compromís proteccionista planteja al
banquet organitzat per les corporacions industrials catalanes als parlamentaris catalans
recentment electes, aspecte aquest que ja hem vist al capítol dedicat a les corporacions.

Des de la creació de l’IFTN, el 1879, la seva relació amb aquesta corporació es fa més
estreta encara que amb les precedents. En el capítol dedicat a les corporacions, hem vist
també el seu paper en els intents d’organització d’un centre proteccionista a Madrid durant
1879 i 1880, concretament la SPDTPN i el CPE, en sintonia amb les intencions de l’IFTN. La
nova corporació el fa aviat soci de mèrit, alhora que continua subvencionant La Mañana i que
li encarrega la resolució de diversos afers a Madrid.

D’altra banda, si durant el Sexenni ja havia encetat una participació directa en la direcció
d’empreses diverses, a la Restauració amplia aquesta representació. Agafant aquests anys i
els immediatament següents, en el sector ferroviari forma part dels consells d’administració
de la Compañía de los Ferrocarriles de Cuenca, del SFPC, del FCC, del FELSA, que
arribaria a presidir, de la CFDMZB, amb la que va tenir una molt estreta relació des dels seus
inicis en tractar-se de la unió ferroviària de Vilanova amb la xarxa principal, i de la Junta
Inspectora de la CFZPB, on coincideix amb Moret. D’altra banda, continua rebent
regularment abonaments anuals de lliure circulació per la xarxa d’algunes companyies
ferroviàries, o bé bitllets d’anada i tornada en compartiments reservats, quan ho demanava.
En el sector de les finances, destaca la seva participació al Banco General de Madrid,
presidit pel duc de la Veragua, i a la seva continuïtat a La Unión y el Fénix Español. El maig
de 1879 és nomenat vocal d’una comissió del Ministeri d’Ultramar, encarregada d’estudiar el
conreu del tabac a les Filipines i possible arrendament de l’estanc, qüestió d’interès per al
grup català de finances.

                                                     
  44. Sobre aquesta gira, veure La Mañana i El Bien Público i també CONGRESO: Antología ... 1879 y 1881, p.285.
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F) Ideologia política.

Arribats aquí, pot ser interessant donar una ullada als plantejaments ideològics
balaguerians, plantejats ja en períodes anteriors d’una manera clara, però que en aquests
moments passen per un intens procés de definició doctrinal, que va associat a la seva també
intensa activitat política. Hi ha quatre temes que configuren els grans eixos de la seva
ideologia política: liberalisme, proteccionisme, qüestió catalana i qüestió d’ultramar.

Si hi ha un punt en el que es fa evident la connexió entre la seva producció erudita i les
seves tesis polítiques, és en la constant referència al model de les institucions de l’antiga
Corona d’Aragó com a precedent de monarquia constitucional i de sistema representatiu. En
treballs com La libertad constitucional (1857), Historia de Cataluña y de la Corona de Aragón
(1860-63; ampliada, 1885-87), Memorias de un constituyente (1872), Estudios históricos y
políticos (1876) i Instituciones y Reyes de Aragón (1896), entre altres, però també en molts
dels seus discursos polítics, analitza a fons el model institucional catalano-aragonès, en una
línia històrica romàntica i amb bones dosis d’idealització. Balaguer fa una reflexió entorn a la
llibertat, que en forma d’institucions representatives, hauria estat un bé defensat amb
fermesa pels ciutadans de l’antiga Corona d’Aragó, fins el punt de condicionar la seva lleialtat
al monarca al compliment per part d’aquest de la llei pactada. Veu en les Corts medievals un
sistema representatiu, sobretot per la presència dels síndics de les ciutats, amb mandats
molt concrets i als que s’exigia un fidel compliment. Considera que el poder reial estava
limitat per l’actuació de les Corts i de la Diputació del General. Creu que el monarca, a través
de la fórmula del jurament, tenia el compromís en la defensa dels furs i de les llibertats del
país, perdent la legitimitat en el moment en què deixava de complir-la. Justifica plenament la
revolta catalana contra els monarques conculcadors de les llibertats del país, així com el dret
a escollir-ne un altre, amb condicions. En aquest sentit, considera la revolució de 1868 i
l’elecció d’Amadeu I com una justificació a nivell espanyol de la revolta catalana dels segles
anteriors, que hauria estat una avantguarda en la lluita per la llibertat. Exalta igualment les
institucions municipals, i en especial, el Consell de Cent barceloní, ressaltant les seves grans
atribucions d’autogovern i la proximitat a altres ciutats de la mediterrània llatina.

Balaguer contraposa aquest model institucional al d’altres monarquies de l’època, com
França i Castella, caracteritzat per l’absolutisme polític, el centralisme administratiu i la
intolerància religiosa, concloent que hauria estat desitjable que el procés d’unificació
espanyola s’hagués fet agafant com a base el model catalano-aragonés i no pas el castellà.
Per a ell, la monarquia hispànica dels Àustria i dels Borbó, agafant com a base el model
castellà, no sols hauria liquidat el model representatiu i pactista català, sinó que hauria
impedit que aquest es consolidés en els territoris de la Corona de Castella.

Balaguer, en les seves disquisicions històriques, al·ludeix en diverses ocasions a la idea
de proximitat catalano-occitana, que hauria permès la formació d’una nacionalitat comuna
medieval, caracteritzada per les seves institucions representatives, pel seu progrés econòmic
i artístic i pel seu esperit de tolerància. De vegades, inclou aquest marc en un altre de més
gran, al que anomena la Mar Llatina, és a dir, els territoris catalano-aragonesos, occitans i de
la Itàlia occidental, ressaltant les seves afinitats medievals en autogovern municipal,
puixança econòmica i desenvolupament cultural. En la seva intervenció en els jocs florals de
Granollers de 1884, es refereix a aquesta idea: Cataluña, Valencia, las Baleares, unidas por
su historia y por su lengua catalana o lemosina (dígase como se quiera, que el nombre no
hace a la cosa), representan el Mediterráneo, la mar latina, y representan también las
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aspiraciones eminentemente democráticas de toda esta región mediterránea, que tenía
ciudades libres gobernadas por consejos casi soberanos y príncipes augustos casi electivos,
con una civilización creciente, cada vez más rica en artes, en ciencia y en industria45.
Aquesta proximitat, però, la veu no sols en el passat, sinó també en el seu present. A Mis
recuerdos de Italia (1889) es pot apreciar el seu entusiasme per aquest país i pel seu procés
d’independència i de formació de la monarquia constitucional; i, en la seva estreta relació
amb els poetes provençals i el Felibritge, es manifesta novament la idea de proximitat en
temps present. Finalment, parla de l’iberisme com a ideal futur d’unió entre els estats
peninsulars.

Estableix en algunes ocasions aquest ordre: el país, la llibertat i la monarquia
constitucional. Col·loca, doncs, la monarquia en tercer lloc i la condiciona al fet de ser
constitucional. A més, utilitza sovint la fórmula condicional i si no, no, que atribueix al
jurament dels súbdits catalano-aragonesos. Aquesta qüestió del jurament, que esmenta
àmpliament en la seva gira de propaganda de 1880, el fa entrar en una polèmica erudita.
Així, el gener de 1881, polemitza al respecte al Congrés amb altres diputats durant el debat
de contestació al discurs de la Corona. El dia 30, a més, presenta a la Reial Acadèmia de la
Història Antonio Romero Ortiz, que fa un discurs d’ingrés precisament sobre la llibertat en la
monarquia catalano-aragonesa; Balaguer fa la contestació sobre el mateix tema, en
presència d’una significativa representació de la classe política.

Tot plegat, configura un Balaguer esquerrà, que reclama l’esperit de la revolució de 1868 i
de la Constitució de 1869 i que es col·loca a l’avantguarda liberal. Es defineix com el més
avançat dins d’una monarquia que considera sols un règim polític, igual que la república, i
que desitja profundament constitucional i basada en la sobirania nacional, única font legítima
del poder per a ell.

Insisteix també en la necessitat de plantejar les reformes liberals amb fermesa, amb
idèntic criteri a l’oposició que al poder. Aquestes serien, en resum: llibertat d’impremta, jurat
en els judicis, llibertat religiosa, sufragi universal (masculí), foment de l’ensenyament públic,
paper prioritari del poder legislatiu, sanejament i reordenació de l’administració pública i
netedat del procés electoral.

En les seves demandes de proteccionisme aranzelari, Balaguer també té present el
component històric. Creu que de la mateixa manera que els síndics de les ciutats designats
per assistir a les Corts havien de ser del país i havien d’executar fidelment el mandat per al
qual havien estat escollits, els parlamentaris del seu temps havien d’anteposar els interessos
del país pel qual sortien electes a tota altra consideració. Fixem-nos que la darrera part
d’aquest raonament coincidia perfectament amb allò reclamat des de les corporacions
econòmiques catalanes i que hem pogut veure al capítol corresponent.

Balaguer analitza el context internacional, concloent que els estats europeus estarien
adoptant polítiques aranzelàries d’acord amb la situació real del desenvolupament econòmic
de cadascun. En el cas espanyol, la situació real reclamaria un aranzel protector, per
defensar la indústria de la competència estrangera, no pas com a solució indefinida, sinó
mentre no existissin les condicions per competir en un mercat internacional obert. Presenta
aquestes demandes de proteccionisme no com únicament favorables als interessos

                                                     
  45. “La idea latina. Discurso pronunciado al presidir los juegos florales celebrados en la villa de Granollers el día 4 de
Septiembre de 1884 (Traducción del catalán, idioma en que fue pronunciado el discurso)”, dins BALAGUER, Víctor: Los juegos
florales en España. Memorias y discursos, 1895, p.74.
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industrials catalans, sinó com una harmonia d’interessos entre tots els sectors econòmics
espanyols. Alhora, voldrà mostrar la plena compatibilitat entre el proteccionisme econòmic i
el seu liberalisme polític, qüestionada per molts companys seus de partit, especialment pels
de la ILD46.

Pel que fa a la qüestió catalana, sovint, en els seus treballs parlamentaris en defensa dels
interessos industrials, Balaguer constatarà un cert “fet diferencial” per part del diputat català,
que el fa entrar en oberta oposició a la seva pròpia majoria en tractar-se de reformes de
l’aranzel i també ser l’objecte d’àcides crítiques per part d’altres oradors. Per reflexionar
sobre l’articulació Catalunya/Espanya, Balaguer treu una altra vegada el component històric.
Novament la Corona d’Aragó li serveix de referència, tot considerant que en la seva
organització confederal, la unitat política s’aconseguia no pas en base a un projecte nacional
uniformador, sinó com la suma de territoris amb una personalitat, llengua i institucions
pròpies, que quedaven plenament garantits dins d’una unitat política superior. També aquí,
doncs, Balaguer hauria preferit que el procés d’unificació espanyola que, d’altra banda,
accepta plenament, s’hagués fet agafant el model catalano-aragonès i no pas el castellà.
Esbossa una articulació de la unitat nacional espanyola basada en la suma de les diversitats
regionals, amb algunes al·lusions a una idea final d’una Ibèria unificada.

Veu Catalunya com un país amb una personalitat molt definida ja des de la baixa edat
mitjana, amb una llengua pròpia, un desenvolupament econòmic plenament diferenciat del
d’Espanya i, sobretot, amb un estat independent en el passat i no pas un estat qualsevol,
sinó capdavanter en institucions polítiques, expansió econòmica i presència internacional.
Constata la unitat lingüística i històrica del que avui anomenem Països Catalans; per
designar la llengua, en algunes ocasions utilitza el terme llemosí, segons ell per evitar
susceptibilitats de valencians i mallorquins.

Se’l pot considerar com el fundador i principal representant del catalanisme progressista,
ben bé fins el primer tram del Sexenni, moment en què passa a ocupar responsabilitats
ministerials. Aquest corrent, en el que cal incloure altres personatges, com Torres, Quintana,
Baró, Pons i Maluquer, associa la situació d’opressió patida per Catalunya a l’actuació de
governs absolutistes primer, liberals reaccionaris després, per concloure que la llibertat de
Catalunya hauria de venir de la mà d’una situació de llibertat política a nivell espanyol.

De fet, en alguns dels escrits de Balaguer, sobretot a la premsa impulsada per ell mateix
als anys cinquanta i seixanta, les crítiques a la situació de Catalunya respecte a Espanya
adquireixen un to que en algunes ocasions permetrien una lectura gairebé independentista. I
és que fins principis dels setanta, l’eix al voltant del qual gira l’actuació de Balaguer en tots
els terrenys (literari, històric, periodístic i polític) és á sostenir los drets polítichs de la patria
catalana, segons ens explica al seu treball Esperansas y recorts 

47.

Les continuades al·lusions a un catalanisme que utilitza també la política per assolir els
seus objectius, permeten entreveure una dimensió diferent i anterior a la que tradicionalment
s’ha considerat com a catalanisme polític: la d’assumpció d’un programa polític propi, amb
reivindicacions específicament catalanes, dins dels partits espanyols. En aquest sentit, si el
proteccionisme de Balaguer va ser una visió del tot diferent a la dels seus companys de partit

                                                     
  46. Sobre els plantejaments de proteccionisme i liberalisme en Balaguer, veure ROCA GARCÍA, Antonio: Escritores
proteccionistas ..., p.131-158; ROCA GARCÍA, Antoni: “El ressorgiment català dintre de la Restauració: la defensa de la
personalitat catalana i els interessos morals i materials del país”, 1992, p.206.
  47. BALAGUER, Víctor: Esperensas y recorts. Poesías Catalanas que forman la segona part del Trovador de Montserrat,
1866, p.70.
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en dimensió espanyola, la seva visió de la unitat política de l’estat també va ser discrepant de
la concepció monolítica d’estat-nació dels liberals espanyols. Per a Balaguer i el seu sector
polític en clau catalana, l’objectiu fins principis dels setanta serà la descentralització
administrativa (Balaguer és un dels redactors de la llei orgànica municipal i provincial de
1870), alhora que el desig d’una unió ibèrica, amb el previsible objectiu d’aconseguir que la
inclusió d’un estat sobirà com Portugal servís d’exemple per repensar el model d’articulació
espanyola seguit fins aleshores.

Crec que fins un cert moment, el sector polític i intel·lectual comandat per Balaguer
representa una visió a l’avantguarda del catalanisme. A partir dels anys setanta i sobretot
dels vuitanta i noranta, és desbordat per altres manifestacions del catalanisme, especialment
per les que plantegen ja la necessitat de marxar cap la formació d’un partit català. Allò
remarcable, és que el nou catalanisme es nodreix en bona part de les moltes vies d’actuació
empreses per Balaguer i pel substrat ideològic deixat pel seu intens treball de propagandista.
I és que Balaguer va ser un precursor en molts terrenys: la construcció de mites de
l’imaginari col·lectiu, com Montserrat, el Canigó, el comte Arnau o Serrallonga, l’interès pel
patrimoni monumental i la demanda de restauració dels grans monestirs catalans,
l’excursionisme de divulgació, la restauració dels Jocs Florals o el projecte d’una gramàtica
catalana.

Cap el final de la seva vida, si bé es reconeix a si mateix com a un dels iniciadors del
catalanisme i el principal exponent de la seva vessant progressista, en el treball El
Regionalismo y los juegos florales (1897) vol marcar distàncies amb el regionalisme de nova
generació, que ha anat creixent i eixamplant els seus plantejaments.

En qualsevol cas, i igual que la majoria de polítics espanyols del dinou, l’anàlisi que fa
Balaguer de la qüestió nacional és sempre en primera persona i una mateixa situació és
reivindicada o condemnada segons si el projecte nacional propi és l’agressor o l’agredit. En
aquest sentit, l’antítesi del seu discurs més catalanista i reivindicatiu, és la seva visió de la
qüestió colonial.

Si hi ha una idea central en el seu pensament pel que respecta a la qüestió colonial, és la
defensa a ultrança de l’espanyolitat de les colònies, que per a ell està per damunt de les
picabaralles dels partits. D’aquí la seva condemna als insurrectes cubans i filipins la seva
exaltació dels esforços militars dels ocupants espanyols. El 1896 edita dos fulls volants
d’exaltació de les armes espanyoles per sufocar les sublevacions independentistes48. Al
costat d’un llenguatge més dur, però, hi ha també una anàlisi de la situació de cada colònia i
una proposta reformadora. Dedica la seva atenció en primer lloc a les Antilles i sobretot a
Cuba. Sempre rebutjant l’autonomia, a la que considera un precedent perillós que pot dur a
la independència, proposa una progressiva assimilació a la península a tots els nivells: lleis
d’administració local, establiment del cabotatge, eliminació de les traves aranzelàries,
reforma de l’administració, entre altres. Aquesta assimilació hauria d’arribar, segons ell, a fer
de les Antilles unes províncies més, finalment no ja depenents del Ministeri d’Ultramar, sinó
de l’administració ordinària. Per al període de guerra, admet que hi hagi una legislació
especial, però amb control parlamentari.

Dedica també força atenció a Filipines, censurant el que creu poca presència espanyola a
l’arxipèlag, que fa que es desaprofiti els seus recursos naturals i que bona part del comerç
estigui en mans d’estrangers. Demana una urgent legislació especial a l’arxipèlag i la creació
                                                     
  48. BALAGUER, Víctor: ¡Por España y para España! , 10 de Noviembre de 1896; Filipinas por España, [1896].
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d’un organisme administratiu propi. En aquest cas, però, no parla tant de l’assimilació i es
refereix a unes condicions especials de l’arxipèlag que ho impedeixen. En alguna ocasió,
acaba admetent que aquestes condicions no són altra cosa que l’escassa presència de
població d’origen espanyol, d’on resultaria senzillament que fora perillós atorgar als
indígenes filipins els mateixos drets que als espanyols. Per això, demana sense embuts el
foment de l’emigració espanyola, especialment de la que estava anant a tercers països.
Proposa l’establiment de produccions de cotó i de carbó, que serveixin per a la indústria
espanyola com a alternativa a les importacions nord-americanes i britàniques.

Pel que fa a les possessions menors, a Àfrica i al Pacífic, proposa l’extensió de
l’administració espanyola, i l’exploració i incorporació de nous territoris, en línia amb el que
estaven fent les potències colonials.

G) Dissident esquerrà dins del Partit Liberal, 1881-1882.

D’aquest període, cal veure quatre línies d’actuació de Balaguer: 1) treballs
parlamentaris, 2) creixent dissidència dins del partit, després de la formació del primer
Govern liberal, 3) defensa dels interessos industrials catalans i 4) actuació en el terreny de la
instrucció pública.

En la primera d’aquestes línies d’actuació, Balaguer surt novament diputat per Vilanova i
la Geltrú a les eleccions d’agost de 1881. A les eleccions per al Senat del mes següent, surt
també electe senador per Barcelona, optant aleshores per la representació al Congrés. La
legislatura de 1881-82, primera de les Corts liberals de 1881-84, és molt intensa per a
Balaguer en tres sentits: pel seu paper com a parlamentari de primer ordre d’un dels grans
partits dinàstics, com a representant dels interessos proteccionistes de les corporacions
econòmiques catalanes i com a membre del sector esquerrà del partit al govern. En el primer
cas, Balaguer és vicepresident del Congrés, per segona vegada, i membre d’algunes
comissions significatives: Govern Interior, correcció d’estil, reforma de la llei orgànica del
Tribunal de Comptes, Tribunal d’Actes Greus, contestació al discurs de la Corona i
contribució d’immobles, conreu i ramaderia, entre altres. El novembre de 1881 assisteix a
una recepció reial de diverses autoritats, amb motiu de l’aniversari del rei, i hi pronuncia un
breu discurs en nom del Congrés dels diputats.

En la segona via d’actuació, si Balaguer venia mostrant la seva inquietud pel gir dretà del
partit durant el període d’oposició, amb la formació del nou Govern Sagasta, els seus temors
es confirmen. Veu que mentre ell no en forma part, sí, en canvi, els sectors més dretans del
partit, els recentment incorporats al PLF. La constatació que té importants suports dins del
partit, s’aprecia en el fet que els liberals de Madrid intenten presentar una candidatura a
Corts alternativa a l’oficial i tenen Balaguer com a candidat preferent. Un següent episodi, es
troba en la constitució de l’agrupació parlamentària liberal, un cop obertes les Corts en les
que té majoria. El setembre de 1881, els diputats liberals aproven la candidatura oficial de
José Posada Herrera per ocupar la presidència de la cambra, però desautoritzen la d’Antonio
Romero Ortiz per a la primera vicepresidència i mostren la seva predilecció per Balaguer,
que compta, a més, amb el suport del duc de la Torre. Segons valoració de Pi i Margall,
aquest afer constituí una certa derrota de Sagasta davant del sector esquerrà del partit49.

                                                     
  49. PI Y MARGALL, Francisco; PI Y ARSUAGA, Francisco: Historia de España en el siglo XIX. Sucesos políticos, económicos,
sociales y artísticos, acaecidos durante el mismo. Detallada narración de sus acontencimientos y extenso juicio crítico de sus
hombres, 1902. Tomo VI, p.203-204.
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Quan aquest executiu obre les Corts i comença a desenvolupar el seu programa de
govern, l’escletxa s’eixampla. Cal dir aquí que coincideixen en el temps dues qüestions
diferenciades d’oposició de Balaguer a la seva majoria parlamentària: el tema proteccionista
(que veurem a continuació) i el tema polític. Ara bé, aquest darrer té un primer episodi
parlamentari durant el debat de la base 5ena, pel que ambdós es confonen en el temps.
Balaguer, cada cop més molest dins del partit i començant a veure ja com a inevitable la
seva separació, crea en aquest debat parlamentari una situació que el defineix com el
baluard dels antics constitucionals, descontents amb les vacil·lacions del PL en el poder. Es
produeix un cos a cos entre ell i Sagasta, acusant Balaguer al cap de l’executiu d’haver
claudicat dels principis sostinguts a l’oposició un cop ha arribat al poder, com a resultat de
l’aliança amb els antics centralistes, fet que suposa l’inici de la ruptura entre ambdós. En la
seva intervenció Balaguer afirma: debo decir que es verdad que desde los primeros
momentos como un amigo cariñoso me dirigí al Sr. Sagasta, a quien veía ya, como veo hoy,
prisionero de guerra del general Martínez Campos, como el general Martínez Campos lo
había sido un tiempo del Sr. Cánovas50.

El següent episodi en la seva ruptura amb el partit, arriba durant el debat al Congrés
sobre establiment dels tribunals col·legiats i del judici oral i públic. Ja abans del debat,
Balaguer i Sagasta conferencien als passadissos del Congrés, davant d’altres diputats, sobre
aquest projecte. El primer mostra el seu desig de dimitir de la presidència del Consell
d’Instrucció Pública (el seu nomenament i actuació en aquest càrrec els veurem a
continuació), per palesar la seva disconformitat amb la línia seguida per l’executiu, però no
encara del partit. La discussió entre ambdós polítics va pujant de to i finalment es produeix
una certa ruptura entre ells. Cal dir que Balaguer dimiteix finalment del seu càrrec de
president del Consell d’Instrucció Pública i que volia dimitir també del de vicepresident del
Congrés; el president de la cambra, José Posada Herrera, el farà desistir, tot al·legant que
seria un acte sense precedents.

Durant el debat parlamentari, Balaguer dóna suport al vot particular d’Aureliano Linares
Rivas, reclamant el programa del PC de 1875, que ha mantingut mentre ha estat a l’oposició,
i que, en aquesta qüestió concreta, s’hauria de concretar en l’establiment del jurat en els
judicis. El vot particular és rebutjat per la cambra, però obté 55 vots favorables, entre els
quals hi havia 27 de les diverses fraccions democràtiques i 28 de la majoria, entre ells els de
Balaguer, Linares Rivas i el general López Domínguez. Hi ha, a més, 31 abstencions del
sector Navarro Rodrigo, més propens al vot particular, però que no desitjava votar contra el
Govern. Aquesta votació mostra a Balaguer quina correlació de forces s’està produint en
aquests moments dins del sector esquerre de la cambra i fins a quin punt pot ser viable una
confluència entre el sector dissident del partit en el govern amb una part dels sectors
democràtics.

La següent fita parlamentària en el procés de ruptura és la interpel·lació de Moret, amb
qui Balaguer havia començat un important procés de confluència, sobre sistema polític i
situació de l’actual Govern, de juny 1882. El general López Domínguez explica que Balaguer
li ha deixat una carta en la que explica que si bé ha de marxar de Madrid per motius polítics
(la recepció triomfal de les corporacions econòmiques a Catalunya, que veurem tot seguit),
dóna suport al que ell pugui dir i que aposta per la creació d’una esquerra dinàstica.
L’escissió del partit i creació de la ILD estava en marxa.

                                                     
  50. DSC, legislatura de 1881-82, 3-6-1882, núm. 143, p.3978.
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Passem així a la tercera via d’actuació, la representació d’interessos, que té en aquest
període un dels seus punts àlgids en la trajectòria de Balaguer. Si l’inici de la nova situació
política no és del gust de Balaguer, per la composició dretana de l’executiu, molt aviat es
troba davant d’un altre afer que el disgusta profundament: l’evolució de la situació dins la
comissió especial aranzelària nomenada el 1878. Com hem vist, el setembre de 1878 havia
estat nomenat vocal d’aquesta comissió. El març de 1881 els vocals catalans presenten llur
dimissió per palesar la seva disconformitat per la derrota dels vots particulars proteccionistes,
i les trameten a Balaguer per conducte de Francesc López Fabra, president de la CCUDIL,
per què les presenti quan ho cregui oportú. Mentre, el vicepresident de la comissió
aranzelària havia dimitit i Balaguer sabia que el ministre d’Hisenda nomenaria en el seu lloc
Salvador Albacete. Aquest era autor del dictamen que havia motivat la dimissió dels vocals
catalans, pel que el seu nomenament semblava una presa de postura; a més en el decret
d’admissió de la dimissió dels vocals catalans no s’havia fet servir l’habitual fórmula de
cortesia (quedando muy satisfecho del celo e inteligencia con que lo ha desempeñado).
L’abril, Balaguer decideix presentar la dimissió, per què el ministre d’Hisenda pogués fer el
nomenament d’Albacete sense por de ferir la seva susceptibilitat (de Balaguer). Però, per
incompetència, apareix publicat primer el decret de nomenament d’Albacete que el
d’acceptació de la dimissió de Balaguer, semblant així que aquest actuava per despit; a més,
en aquesta acceptació també s’ometia la fórmula de cortesia. Aquests fets provoquen la
irritació de Balaguer, que envia una nota a la premsa51. Enmig del seu disgust, rep una
adhesió des de Barcelona, impulsada per les corporacions industrials i amb milers de
signatures, i una altra de Béjar amb més de mil sis-centes signatures més; La Mañana
reprodueix ambdós documents i totes les signatures52. En un altre ordre de coses, el març
rep el nomenament de vocal de la Junta Central para la Exposición General Española de la
Industria y de las Artes, depenent de Presidència.

En el context dels temors de les corporacions econòmiques catalanes a un possible gir
lliurecanvista del nou Govern liberal, és convidat a presidir alguns dels mítings
proteccionistes que se celebren a diverses ciutats catalanes. En no poder assistir-hi
personalment, envia des de Madrid missatges d’adhesió i és nomenat president honorari
d’aquests actes.

L’IFTN recorre novament a ell en diverses ocasions: per què s’informi al Ministeri d’Estat
de com es troben les negociacions diplomàtiques amb Gran Bretanya, per què intercedeixi
per a l’elecció de Joaquim Maria Paz com a senador per la SEBAP, entre altres. L’abril
s’entrevista amb el capità general de Catalunya, Luís Prendergast, per retransmetre-li les
pretensions de les corporacions econòmiques catalanes. Com a vicepresident honorari del
CIC i junt amb l’industrial Claudi Arañó, soci protector de la corporació, acompanyen el juny
Roca i Galés a entrevistar-se amb Sagasta, per comentar la crítica situació econòmica del
país.

Un cop constituïdes les Corts, l’octubre de 1881, Balaguer convoca la resta de diputats
catalans per constituir la DC o reunió dels diputats catalans en el Congrés espanyol, essent
proclamat el seu president. El seu objectiu explícit era defensar els interessos industrials
catalans, amenaçats pels projectes aranzelaris i financers del Govern i per la tendència
lliurecanvista de la majoria de la cambra53. De fet, ja a les primeres sessions de treball de la

                                                     
  51. Reproduïda a El Eco de la Producción, núm. 27, 1-5-1881, article “Una carta del señor Balaguer”, p.255-260.
  52. La Mañana, 4-5-1881 i seg. i 1-5-1881, respectivament.
  53. Sobre la seva intervenció, La Época, 21-10-1881.
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DC, s’ofereix una audiència a una comissió de l’IFTN que gestionava a Madrid la no restitució
de la base 5ena. Pocs dies després, l’agrupació dels diputats catalans es proclama
oficialment proteccionista.

En el tema de la DC val la pena aturar-se una mica, encara que el veurem més
àmpliament al capítol següent, ja que és aquí on s’aprecia el seu paper com a cap de tots els
parlamentaris catalans, no sols dels liberals. Balaguer presideix la DC a les Corts de 1879-
81, a la legislatura de 1881-82 i, novament, el 1886. La iniciativa de creació d’aquesta entitat
sol ser seva. El fet remarcable és que el 1881 i el 1886 té una certa lògica la seva
presidència, ja que era el parlamentari ministerial català amb una carrera política més
important, però el 1879 és membre de l’oposició i es podria pensar que aquest lloc hauria
correspost al cap dels ministerials catalans, Manel Duran i Bas. La importància parlamentària
de Balaguer està en què presideix l’agrupació de parlamentaris catalans també quan forma
part de les minories. El propi Duran, essent novament cap dels ministerials catalans el 1885,
escriu Balaguer amb motiu del debat parlamentari sobre el modus vivendi, assenyalant el
paper principal que creu que té aquest dins del grup de diputats catalans, tot i ser membre de
la minoria esquerrana: entiendo también que debes intervenir en el debate, peleando en sitio
distinguido. Yo puedo ir a tu lado, no delante de ti 54. En l’excel·lent relació entre ambdós
polítics, el propi Duran i Bas no deixa d’apreciar el paper principal de Balaguer com a cap de
tots els parlamentaris catalans.

El febrer de 1882, Sagasta ofereix a Balaguer el càrrec d’ambaixador a Itàlia, però aquest
respon que prefereix romandre al seu lloc a Madrid, en defensa dels interessos per ell
representats. I és que durant aquesta legislatura de 1881-82, hi ha tres temes especialment
candents per a les corporacions catalanes: el nou reglament de la contribució industrial, el
tractat de comerç amb França i la restitució de la base 5ena. El primer no es tradueix en
treballs legislatius a les Corts, però sí en gestions al Ministeri d’Hisenda; en aquest cas,
Balaguer participa en reunions entre els diputats catalans i representants dels gremis de les
quatre províncies catalanes, que pretenien obtenir una representació dins de la Junta per a la
reforma de les taxes i del reglament definitiu de la contribució industrial. També lliura al
ministre l’exposició de l’IFTN sobre aquest afer.

Molt més densa és l’activitat parlamentària al voltant del tractat de comerç amb França.
Aquí, Balaguer practica intenses gestions dins i fora de l’hemicicle: reunions amb els
parlamentaris catalans, amb els comissionats arribats des de Catalunya i entrevistes amb
membres del Govern. Intervé al míting donat per la comissió d’obrers catalans que havia anat
a Madrid a gestionar contra el tractat, fet al Teatro Capellanes (escenari d’alguns dels mítings
lliurecanvistes)55. La DC crea una comissió de treball que de vegades es reuneix a casa de
Balaguer. Fins i tot telegrafia els diputats catalans absents de Madrid en aquells moments
demanant-los que ocupessin llurs escons. Pel que fa als treballs parlamentaris, presenta una
esmena demanant la inclusió d’una clàusula de revisió, redactada en els mateixos termes
que la de 1870, que en aquesta ocasió no s’accepta. En la seva defensa, esbossa novament
els seus plantejaments de liberalisme més proteccionisme. En aquest tema, els diputats
ministerials catalans, amb Balaguer al capdavant, s’oposen frontalment a la seva pròpia
majoria.

                                                     
  54. BMVB, Manuscrits núm. 376/10; carta de Manel Duran i Bas a Víctor Balaguer, datada a Barcelona, 9-2-1885.
  55. Veure la seva intervenció a La Mañana, 29-3-1882, article “Los obreros catalanes. El meeting de ayer”.
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Més polèmica és la tercera de les qüestions plantejades, ja que aquí una part dels
diputats catalans fa costat al vot particular de Pere Antoni Torres, mentre una altra, Balaguer
inclòs, s’hi oposa. També aquí, són intensos els treballs de Balaguer, dins i fora de la
cambra. En el debat parlamentari, utilitza el primer torn contra la totalitat i intervé en
successius torns. Com hem vist, durant aquest debat es produeix el seu enfrontament amb
Sagasta i la seva sortida del partit, que té un clar rerefons polític. Crec que Balaguer fa
coincidir ambdues qüestions; de fet, alguns diputats i el propi Sagasta afirmen que és ell
mateix, aprofitant l’aproximació amb Moret, president de la comissió, qui accelera la
presentació del dictamen i la discussió d’aquesta reforma aranzelària. Ara bé, de la mateixa
manera que és important la qüestió política en l’escissió de Balaguer, l’econòmica també ho
és. Si hem de fer cas al que el propi Balaguer ens diu als seus dietaris, encara ho seria més.
D’aquesta manera, quan el 1891 Camacho es passa als conservadors i es valora la
possibilitat que entri a formar part del Govern Cánovas, Balaguer anota al seu dietari una
valoració dels fets de 1882 en la que la qüestió econòmica adquireix més i més
protaganisme: Si entra Camacho, mi asombro será mayor todavía. El librecambista
Camacho, siendo ministro de Hacienda con Sagasta, tuvo conmigo aquella ruidosa cuestión
por la que me fui del partido y estuve tres años reñido con Sagasta. Será de ver que el
librecambista de entonces entre a ser ahora el ministro proteccionista de Cánovas 

59.

En qualsevol cas, la seva ruptura amb Sagasta el fa aparèixer com el baluard dels
interessos de les corporacions industrials catalanes, que veien com una part dels diputats
catalans desobeïa les seves consignes i transigia amb el Govern. La seva figura de defensor
dels interessos del país productor per damunt de les obediències polítiques adquireix unes
proporcions gairebé d’heroi. D’aquesta manera, quan ell i altres parlamentaris catalans es
traslladen a Catalunya després dels debats parlamentaris esmentats, són saludats per
multituds al pas del seu tren per Lleida, Manresa, Terrassa i Sabadell, essent rebuts
triomfalment a Barcelona. Reben actes d’homenatge a Barcelona (amb un multitudinari te al
Teatre Líric), Mataró i Arenys de Mar. Balaguer és rebut també en bany de multituds a
Vilanova. En la carta que adreça el president de l’IFTN a Balaguer just després del seu
enfrontament amb Sagasta, i que hem vist al capítol dedicat a les corporacions econòmiques,
es pot apreciar el suport incondicional d’aquestes a la seva carrera política en el cas que
aquest trencament li portés conseqüències.

En aquest context de ruptura amb Sagasta i de creixement de la figura de Balaguer com
a defensor dels interessos del país, el catalanisme polític voldrà que trenqui definitivament
amb els partits dinàstics espanyols i que se situï al capdavant del Partit Català. Balaguer,
però, no es mou en aquesta direcció i en la creació del nou partit dinàstic espanyol conflueix,
a més, amb els sectors més radicalment lliurecanvistes del moment.

A banda d’aquests temes, Balaguer s’interessa també durant aquests mesos per l’enllaç
dels ferrocarrils a Barcelona, presidint una comissió de diputats i de membres de la TBF, que
practica intenses gestions a la Presidència del Govern i al Ministeri de Foment. Forma part,
igualment, d’una altra comissió de diputats catalans creada per atendre les reclamacions dels
naviliers. Finalment, participa en una altra reunió de diputats catalans, destinada a debatre
quina postura s’adoptava davant la proposició de llei de Silvela, secundada per la minoria
conservadora, en el sentit que no es podia proclamar l’estat de guerra a Barcelona estant les
Corts obertes; no hi ha acord entre els diputats catalans i Balaguer s’absté a la votació.

                                                                        
  59. BMVB, Dietari de Víctor Balaguer, 22-11-1891.
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Pel que fa a la quarta via d’actuació, el novembre de 1881 passa a ocupar la presidència
del Consell d’Instrucció Pública, càrrec en el que romandria fins el maig de 1882, en què
dimiteix per la seva creixent oposició a Sagasta dins del partit. Aquest és un altre dels temes
en els que convé aturar-se una mica, ja que constitueix un dels punts principals d’interès de
Balaguer. Tot i que el Consell era un òrgan consultiu, podia prendre iniciatives en forma de
propostes al ministre de Foment. A més, tenia assignada la funció de designar quins llibres
eren admesos oficialment com a aptes per a l’ensenyament en tots els seus nivells.

D’aquests sis mesos al front d’aquest organisme —i aclarint d’entrada que les
disposicions legislatives duen sempre la signatura del ministre, José Luís Albareda, i que la
participació de Balaguer en elles cal anar-la deduint d’altres factors— cal destacar la creació
del Patronat General de les Escoles de Pàrvuls, del que el nostre personatge és el primer
president durant dos anys, que va acompanyada d’una reforma a fons dels continguts
d’aquest tram de l’ensenyament i de la creació d’un curs especial de professores a l’Escola
Normal de Madrid. El Patronat és durant els dos anys de funcionament, un organisme
executiu absolutament en tots els afers relacionats amb aquesta etapa educativa. Incorpora
al seu equip les pedagogues Carmen Rojo (directora de l’Escola Normal) i Concepción
Arenal, en un dels primers casos en què la dona forma part d’un organisme executiu
espanyol, situació a la que afegeix la reserva per a la dona de la docència en pàrvuls. Crea
un ambiciós programa de formació de professorat, en el que hi ha les darreres pedagogies
europees, alhora que impulsa un programa d’ensenyament integral, mixt, laic i gratuït per a
infants d’entre 3 i 7 anys.

A més d’aquest ambiciós programa, duu el segell balaguerià durant aquest període la
creació del Museu d’Instrucció Primària, que incloïa també biblioteca, educació de mestres,
publicació de novetats pedagògiques i promoció dels avenços en el sector. Preveia també el
foment d’una indústria autòctona d’elements relacionats amb l’ensenyament. Finalment, té
relació amb el Congreso Pedagógico Nacional de 1882.

H) Etapa de la Izquierda Liberal Dinástica, 1882-1885.

D’aquest període cal ressaltar cinc vies d’actuació: 1) paper dins del nou partit, 2)
trajectòria parlamentària, 3) novament la representació d’interessos catalans, destacant aquí
el seu paper al Consell d’Estat, 4) representació d’interessos cubans i 5) actuació des dels
organismes dels que forma part (Patronat General de les Escoles de Pàrvuls i Consell de
Filipines i de les possessions del Golf de Guinea).

En la primera d’aquestes vies d’actuació, l’actitud de Balaguer durant la legislatura de
1881-82, el fa cobrar un enorme prestigi entre els sectors més progressistes del PLF,
descontents amb el que consideren una política de claudicacions dels principis de 1868 per
part de Sagasta, i que veuen en el polític català el defensor d’aquests. Cal tenir en compte
que durant tot el primer tram de la Restauració, Balaguer era el referent a Madrid de molts
cercles i comitès del partit, sobretot dels territoris de l’antiga Corona d’Aragó, especialment
preferits per ell. Així, per exemple, el gener de 1882, el comitè constitucional de la província
de Castelló l’havia nomenat el seu president honorari.

Junt amb altres dissidents del partit i personatges provinents de les diverses fraccions
democràtiques, entra al procés de formació de la ILD, convençut que Sagasta s’ha deixat
atrapar pel SC de la fusió. En la correspondència amb Moret, queda clar el paper central de
Balaguer dins dels constitucionals escindits. Moret li suggereix crear comitès amb el sector
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constitucional que li és afí, i que aquests incorporin la paraula progressista60. Balaguer
impulsa la creació dels CCP, nom que significativament recupera les dues denominacions
anteriors del partit, que posteriorment conflueixen amb els sectors democràtics en la creació
de la ILD.

Balaguer assumeix un paper important en la creació del nou partit, tant a nivell espanyol
com català. Passa a ser membre del directori polític i del comitè directiu de la ILD i
s’encarrega de la seva estructuració a Catalunya. El setembre de 1882 fa una gira de
propaganda per Girona i Lleida, en la que llença una crida per a la creació del nou partit, a
partir de la qual es formen diversos comitès locals, 94 segons la Izquierda Dinástica 

61.

Quan l’octubre de 1883 aquest partit formi govern, passa a ocupar la presidència del
Consell d’Estat. El febrer de 1884 intervé per solucionar les divergències dins la ILD de la
província de Barcelona, de cara a unificar postures davant les eleccions d’abril d’aquest any.
En aquestes eleccions, és l’únic membre de la ILD que aconsegueix sortir electe per dos
districtes alhora, Vilanova i L’Havana, tot i estar a l’oposició.

En la segona via d’actuació, afronta la següent legislatura d’aquestes Corts, la de 1882-
83, ja no com a membre de la majoria, sinó com a membre d’una nova oposició, per
l’esquerra, al partit en el govern. El seu nomenament de president del Consell d’Estat, l’obliga
a deixar el càrrec de diputat, ja que tenien condició d’incompatibles. De fet, rep el
nomenament de la presidència del Consell el 19 d’octubre i no cessa en el seu càrrec de
diputat fins el 17 de desembre, ja que les sessions del Congrés no es reprenen fins el 15
d’aquest mes. No obstant, manté el districte de Vilanova vacant i a la seva disposició. Quan
ha de dimitir del Consell (qüestió que veurem tot seguit), aconsegueix la reelecció a una
velocitat increïble. No arriba a prendre possessió del seu escó, perquè la crisi del Govern de
la ILD obliga a la formació d’un nou Govern, que comporta la dissolució de les Corts.

A les següents eleccions, d’abril de 1884, repeteix elecció per Vilanova, però també pel
districte de L’Havana62, com a membre d’una candidatura de la Unión Constitucional, i amb
intervenció de la colònia catalana a l’illa. Opta pel seu fidel districte de Vilanova. Afronta les
Corts de 1884-86 com a membre de l’oposició esquerrana i repeteix en el càrrec de membre
de la Comissió de Govern Interior

Com a actuacions parlamentàries d’aquest període, cal esmentar la seva intervenció al
debat sobre interpel·lació de Becerra sobre situació política del Govern, de desembre de
1882, en el que delimita la seva postura en la dissidència del PLF i formació de la ILD.
Presenta també una proposició de llei de creació d’un Ministeri d’Instrucció Pública i Belles
Arts, que seria l’equivalent a Ensenyament i Cultura, en uns moments en què l’administració
espanyola no disposava de res semblant i les competències d’aquests dos sectors estaven
repartides entre diversos ministeris. La proposició, però, no prospera.

En la tercera via d’actuació, la defensa d’interessos catalans, Balaguer es troba amb una
evidència: si lliurecanvistes eren els liberals, molt més ho són els esquerrans. La
bel·ligerància en aquest terreny dels seus nous companys, a més de xocar amb els seus
propis plantejaments, inspirava el màxim rebuig per part de les corporacions econòmiques
catalanes, que no deixaven de ser un dels suports bàsics en els que el diputat per Vilanova

                                                                        
  60. BMVB, Manuscrits núm. 329/15, carta de Moret, datada a Madrid, 12-8-1882, amb membret del Partido Demócrata-
Monárquico.
  61. La Izquierda Dinástica, 5-10-1882, article “Efectos innnegables”.
  62. L’elecció de Balaguer de 1884 per L’Havana no consta al diari de sessions del Congrés. Veure BMVB, Manuscrits núm.
229/131.
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basava la seva estratègia d’actuació i s’assegurava la seva continuïtat política i
parlamentària. En quant a la visió dels directius de les corporacions catalanes, probablement
fan una lectura pràctica del que ben segur que bona part dels seus directius considerava en
privat com a aventura esquerranosa de Balaguer: ja que semblava inevitable la formació d’un
partit a l’esquerra del PLF amb possibilitats de formar govern, valia més que dins seu hi
hagués un home important i de confiança, que defensés els interessos del país productor al
centre mateix de les forces enemigues.

En les seves converses amb Moret, prèvies a la creació del nou partit, ambdós polítics
discuteixen llargament la qüestió aranzelària, sense posar-se d’acord. Finalment, acorden
deixar lliure la qüestió dins del partit. El propi Balaguer es mostra optimista en quant a la
seva situació com a proteccionista dins del nou partit.

El setembre de 1882 visita els locals del CIC i de l’IFTN. En aquest darrer, defensa la
idea de formar una gran lliga proteccionista, amb persones de totes les tendències polítiques
i socials, i d’àmbit espanyol.

Durant la legislatura de 1882-83, novament hi ha un tema de l’interès de les corporacions
econòmiques catalanes i novament hi intervé en sintonia amb els seus desitjos. Es tracta del
debat parlamentari sobre la llei de primeres matèries. En aquesta ocasió, té alguns contactes
amb el FPE (corporació amb la que tenia escassa relació) als preliminars del debat i
acompanya una comissió d’industrials que havien arribat a Madrid per medicació de l’IFTN,
en les seves gestions per eliminar del projecte la part relativa als estams filats. En el debat
parlamentari, intervé per aclarir el polèmic telegrama enviat per l’IFTN al president de la
comissió del Congrés, Cristino Martos, que ja hem vist al capítol dedicat a les corporacions
econòmiques.

L’episodi en el que ha de treballar més a fons, però, és el protocol d’acord comercial amb
Gran Bretanya, signat pels seus companys de partit. Des de la presidència del Consell
d’Estat, el 9 de gener de 1884 i amb el seu vot de mèrit, que es comptabilitzava com a dos
vots, desfà l’empat que existia al si del Consell i aquest es declara contrari a l’acord63. Un
dictamen del Consell d’Estat tenia sols caràcter consultiu i, per tant, no vinculava les
decisions finals d’un govern. No obstant, si un projecte era rebutjat pel Consell, que era el
màxim òrgan consultiu de l’Estat, el Govern quedava moralment desautoritzat per tirar-lo
endavant, si més no sense modificar-lo.

La decisió de Balaguer era per a ell força delicada: si s’oposava al protocol inclinava
definitivament la postura del Consell cap la seva desaprovació, com desitjaven
fervorosament les corporacions econòmiques catalanes, però propiciava per al seu partit una
derrota en uns moments en què, a més, estava també a punt de perdre una votació al
Congrés (de majoria encara liberal); a més, ell quedava moralment obligat a dimitir del
càrrec, en oposar-se obertament al Govern que l’havia nomenat. Si s’abstenia, inclinava la
postura del Consell cap l’aprovació del projecte, no perjudicant el partit, però entrant en
franca contradicció amb els desitjos de les corporacions que, no ho oblidem, constituïen una
de les bases més fermes de la seva continuïtat com a diputat inamovible per Vilanova. Si
votava a favor de l’acord, a més d’anar en contra dels seus propis plantejaments, quedava
completament desautoritzada la imatge que havia anat construint d’ell mateix amb el pas dels
anys, com a polític conseqüent que anteposa els interessos del país als interessos de la
política.

                                                                        
  63. Veure La Izquierda Dinástica, 10-1-1884.
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Balaguer fa aquí alguns càlculs. Analitza la situació política del Govern de la ILD i veu
que aquest està a punt de perdre una votació important al Congrés, que això precipitarà la
seva crisi i la formació d’un nou govern, probablement conservador, junt amb la convocatòria
de noves eleccions. En aquest sentit, una desautorització del Consell d’Estat al Govern no
seria el responsable primer de la seva crisi, sinó que quedaria en segon lloc davant la
importància de la derrota al Congrés. Veu que, per lògica, de totes les maneres possibles ha
d’anar acomiadant-se de la presidència del Consell d’Estat, sigui per dimissió pròpia després
de votar contra els desitjos del Govern esquerrà, sigui per la imminent crisi d’aquest. Valora
també la postura absolutament contrària al protocol de les corporacions econòmiques
catalanes i en el suport constant que ha anat rebent d’elles i que continuarà rebent sigui quin
sigui el partit al poder, sempre i quan no faci marxa enrera en els moments decisius. Pensa
en les seves discussions teòriques amb Moret i en la conclusió d’ambdós que les qüestions
econòmiques havien de ser lliures dins dels partits, i pensa també en la seva trajectòria de
polític proteccionista conseqüent. I arriba a la conclusió que si el Govern va cap la crisi i ell
cap la pèrdua de la presidència del Consell d’Estat, que si no ha ocultat als seus companys
esquerrans el seu compromís proteccionista i que si el suport de les corporacions és gran
però no sense condicions, l’única sortida intel·ligent és oposar-se al protocol i dimitir tot
seguit del Consell d’Estat. El resultat final serà el mateix, però amb la diferència que podrà
aparèixer davant de l’opinió pública de Catalunya com el polític conseqüent, que no ha dubtat
en sacrificar la seva posició política per defensar els interessos del país productor.

En els dies immediatament anteriors a la votació al Consell d’Estat, creua una intensa
correspondència amb Ferrer i Vidal, president honorari de l’IFTN i un dels màxims
representants dels interessos de les corporacions industrials i acèrrim opositor al protocol
d’acord comercial amb Gran Bretanya. Balaguer li comunica confidencialment la seva decisió
de votar contra el protocol i de dimitir del Consell i li demana que mobilitzi els seus importants
recursos per assegurar-li una reelecció immediata com a diputat per Vilanova. En una de les
cartes que Ferrer li escriu, podem veure perfectament expressada aquella idea de les
corporacions que ja que calia passar per un Govern esquerrà, valia més comptar-hi amb un
element de confiança dins seu. A més de mostrar-li el seu suport per a la reelecció (pensem
que Ferrer era conservador i no pas poc, mentre que Balaguer era esquerrà), afirma:

Hizo V. perfectamente al aceptar el cargo de Presidente del Consejo de estado en el que tan grandes
servicios puede prestar; puede tener V. la seguridad absoluta de que nadie sabrá por mí el propósito de V.
que tanto ha de contribuir a elevar todavía más su esclarecido nombre, pero deseo de V. el favor de decirme
por telegrama el día en que pueda yo comunicar al Instituto de Fomento del Trabajo Nacional, y a todo el
mundo que V. ha sacrificado su elevado cargo, y acaso y sin acaso, su posición política una vez más, para
favorecer la causa santa del trabajo Español64.

Balaguer presenta el seu vot de mèrit dins del Consell d’Estat i a continuació dimiteix del
càrrec. Tot seguit, és reelegit diputat per Vilanova.

Si la seva oposició a la seva pròpia majoria liberal durant el debat parlamentari de la base
5ena l’havia fet aparèixer davant els ulls de les corporacions econòmiques catalanes gairebé
com un heroi, amb el seu paper dins del Consell d’Estat, la seva figura creix encara més.
Rep les més caloroses felicitacions de les corporacions industrials i l’IFTN li lliura un àlbum
commemoratiu, amb centenars de signatures, alhora que valora des de les planes de la seva
revista l’acte de Balaguer com raro alarde de independencia política a favor de la más

                                                                        
  64. BMVB, Manuscrits núm. 371/44; carta de Josep Ferrer i Vidal a Víctor Balaguer, datada a Barcelona, 8-1-1884.
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preferente de todas las causas, la del país productor y contribuyente 
65. El CIC, per la seva

banda, envia una comissió a Vilanova —on es trobava Balaguer el març de 1884— per
felicitar-lo en persona.

El propi Balaguer, ens dóna aquesta visió del seu paper com a representant d’interessos
catalans:

Si se trata de Cataluña, ahí están, aunque pobres, mis obras literarias e históricas, mis discursos en
las Academias Española y de la Historia, mis campañas, que así puedo llamarlas, sobre el tratado de
comercio con Francia y sobre la base 5ª, mis discursos todos en las Cortes desde que tengo la honra de
ser diputado y desde el primero que pronuncié, mi actitud, por fin, en el Consejo de Estado cuando la
cuestión del tratado con Inglaterra.

Con la mano sobre mi conciencia puedo asegurar que no hay un solo acto de mi vida que no haya
sido en honor de Cataluña y en defensa de sus intereses.

(...)
De tal modo es así, finalmente, que no vacilé en romper con amigos de toda mi vida como el Sr.

Sagasta, primero, y no vacilé tampoco, más tarde, en romper con mis amigos políticos, y en dimitir la
presidencia del Consejo de Estado, el más alto cargo de la nación, al encontrarme entre mis afecciones
políticas y personales y mi deber como representante de Cataluña66.

Ja a la legislatura de 1884-85, reapareix el tema de l’acord comercial amb Gran Bretanya,
en forma de modus vivendi amb aquest país, fet a partir del protocol que ell havia contribuït a
rebutjar des del Consell d’Estat, amb algunes modificacions. En aquesta ocasió, a més de
presentar al Congrés les exposicions de l’IFTN i de la SEGRAP, apareix com a signant
d’algunes esmenes i consumint torns de paraula, en els que defensa la gestió del Consell
d’Estat i s’oposa novament al projecte.

Pel que fa a la quarta via d’actuació, la representació d’interessos cubans, tot i optar pel
districte de Vilanova, pren l’elecció pel de L’Havana com si realment exercís també aquesta
representació. Així, el veiem participar en reunions dels parlamentaris cubans i interessant-se
pels afers de l’illa. Així, com a resultat de diverses reunions de parlamentaris catalans i
cubans presidides per ell, pren la iniciativa de posar-se al capdavant d’alguns diputats
cubans i presentar una esmena al projecte de contestació al discurs de la Corona, plantejant
algunes importants reformes econòmiques per a l’illa. Apareix també com a signant de
diverses esmenes de diputats antillans a la llei de disposicions de caràcter econòmic i
mercantil que afectaven els serveis de les illes de Cuba i Puerto-Rico i de la península,
demanant reformes econòmiques diverses.

En la cinquena via d’actuació, cal dir que quan Balaguer dimiteix de la presidència del
Consell d’Instrucció Pública, en canvi no fa el mateix amb la presidència d’aquest organisme,
sobrevivint-se a si mateix per poder continuar la seva tasca reformadora en aquest camp
d’actuació, fins la liquidació del Patronat per part del nou ministre conservador i neocatòlic
Alejandro Pidal, l’estiu de 1884. Com a diputat, presenta a la legislatura de 1882-83 una
addició al projecte de pressupostos de despeses de Foment, destinat a les escoles de
pàrvuls, que s’accepta.

S’interessa novament per la creació d’un Ministeri d’Instrucció Pública, amb una nova
proposició de llei, que tampoc no prospera. La idea de Balaguer era clara: si l’ensenyament i
la cultura es concentressin en un únic centre, es podria aconseguir que sense gaire despesa

                                                                        
  65. El Eco de la Producción , núm. 86, 10-5-1884, article “Obsequio del Instituto de Fomento al Excmo. Sr. D. Víctor Balaguer”,
p.168.
  66. BMVB, Manuscrits núm. 349/1. Esborrany de carta sense data, probablement de finals de 1884 o principis de 1885,
adreçada a directius de la ID i defensant-se de les acusacions d’una carta que algú havia enviat al general López Domínguez.
La carta sencera es troba a l’apèndix 17è.
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addicional (ja que eren serveis ja existents, però mal organitzats), hi hagués una optimització
de resultats, alhora que es donaria un nou impuls a ambdós sectors.

L’abril de 1884 és nomenat vocal d’una comissió del Ministeri d’Ultramar encarregada de
fomentar la immigració a les Antilles. L’abril de 1885, amb Govern conservador, per tant, és
nomenat president del Consell de Filipines i de les possessions del Golf de Guinea. Cal dir
que fins aquest moment, aquest organisme, amb el nom de Consell de Filipines, era l’òrgan
consultiu sols per als afers d’aquest arxipèlag, però que a partir d’aquesta data s’incorpora
els territoris africans, la resta de territoris en el Pacífic i tots aquells que en el futur es pogués
incorporar a la sobirania espanyola. Si fins aquell moment, el Consell era presidit pel ministre
d’Ultramar, a partir d’ara el nou Consell passa a tenir un president propi, que havia de ser un
exministre d’Ultramar. En aquest sentit, hi ha converses prèvies entre Cánovas i Balaguer, de
les que finalment en surt el nostre personatge com a primer president del nou organisme.

I és que hi ha força sintonia entre Balaguer i Cánovas, tot i ser adversaris polítics. Ja hem
vist l’episodi del Tribunal de Comptes, als que es pot afegir la coincidència a la directiva de
l’AM, el curs 1881-82, a la Real Academia de la Historia i, el que aquí més ens interessa, a la
Sociedad Española de Africanistas y Colonialistas, després de Geografía Comercial. El 1885,
ja amb aquest darrer nom, Balaguer és un dels vicepresidents, mentre que Cánovas n’és el
president honorari. Cánovas, amb la creació d’un organisme d’aquestes característiques,
s’anticipava així als conflictes amb les potències colonials.

En els mesos que Balaguer presideix aquest organisme encara amb Govern conservador,
ha d’afrontar el conflicte amb el Govern alemany per l’incident a les illes Carolines, els inicis
de la colonització de Río de Oro i la reforma de la Junta Central de Agricultura, Industria y
Comercio de Manila.

I) Reincorporació al Partit Liberal i Govern llarg de 1885-1890.

D’aquesta etapa, cal destacar: 1) paper dins dels partits, 2) la seva activitat
parlamentària, 3) representació d’interessos catalans, 4) representació d’interessos cubans,
5) actuació respecte Ultramar, i 6) actuació respecte instrucció pública.

En la primera d’aquestes vies d’actuació, el juny de 1885 es reincorpora al PL, junt amb la
plana major de la ILD. A Catalunya, la majoria dels comitès del partit el segueixen, rebutjant
els oferiments de Becerra i de López Domínguez de mantenir-se en el sector que no s’integra
al PL67. El mateix mes se l’anomena president honorari del Nuevo Círculo de la Izquierda
Liberal de Madrid, ja unificat amb el sagastí. La importància de Balaguer en aquest procés és
gran: si el 1882 marxa del partit que es presentava com l’alternativa als conservadors com a
cap del sector dissident, el 1885 retorna amb aquests mateixos elements, més destacats
membres dels antics sectors democràtics, que passen a engruixir i donar consistència al PL
com a alternativa ja més sòlida de govern. Rius i Taulet l’escriu tot felicitant-lo pel reingrés i
posant-se a les seves ordres, al mateix temps que li oferia les planes d’El Barcelonés,
recuperant Balaguer el lloc de cap dels liberals catalans i representant seu a Madrid68.

Balaguer esdevé durant aquests anys un notable del PL i ja ho és fins la fi dels seus dies.
Si el 1868 havia mostrat el seu entusiasme pel destronament dels Borbons, en aquestes

                                                                        
  67. Sobre aquest procés, veure PARTIDO DE LA IZQUIERDA LIBERAL. JUNTA DIRECTIVA: Sr. D. ... Presidente del Comité,
de Junio de 1885 (full volant).
  68. BMVB, Manuscrits núm. 378/44. Carta de Rius i Taulet a Víctor Balaguer, datada a Barcelona, 6-6-1885.
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dates ja és un dinàstic convençut, arribant a mantenir una relació d’amistat amb la pròpia
Isabel II.

En el segon terreny d’actuació, a les eleccions de 1886 surt diputat novament per
Vilanova i per L’Havana, optant, com sempre, pel seu fidel districte de Vilanova. A la primera
legislatura de 1886, passa a ser per tercer cop vicepresident del Congrés. El RD de 26-10-
1889 el nomenava senador vitalici, càrrec del que pren possessió el 18 de novembre
següent.

Durant aquestes Corts, destaca primer les seves intervencions com a vicepresident de la
Cambra, generalment en qüestions pròpies del càrrec. El gruix de la seva activitat
parlamentària, però, gira al voltant del seu càrrec de ministre d’Ultramar. Cal dir que els
membres del Govern podien intervenir indistintament a ambdues cambres i que, per tant,
Balaguer assisteix al Congrés i continua amb la seva participació en debats del Senat
iniciada al Sexenni, fins el punt que les seves intervencions com a ministre a l’alta cambra
superen les fetes al Congrés. Balaguer intervé, doncs, com a ministre a ambdues cambres
sobretot en afers propis del seu ministeri, ja sigui en forma de temes generals relatius a la
política colonial del Govern del que formava part, ja sigui responent a qüestions molt diverses
plantejades pels diputats i senadors. Igualment, ha d’intervenir també en nom del Govern
Sagasta en altres qüestions més generals. Potser el tema més llarg i polèmic que ha
d’afrontar és el de la rescissió (i revisió) del contracte amb la CT de les línies
subvencionades a Ultramar.

En el tercer àmbit d’actuació, el 1886 restableix la DC, que torna a presidir. El motiu de la
seva creació torna a ser un tema del màxim interès per a les corporacions econòmiques
catalanes: el tractat de comerç definitiu amb Gran Bretanya. En aquesta ocasió, Balaguer
presenta al Congrés exposicions de les corporacions i treballa per al nomenament de
diputats catalans a la comissió corresponent, però no intervé directament als debats
parlamentaris.

En l’apartat de vinculació a interessos empresarials, continua formant part dels consells
d’administració vistos anteriorment, als que cal afegir un altre de fonamental, el de la CGTF,
al que s’incorpora el 1886. L’elecció per part d’aquesta companyia de Balaguer no és casual:
president del Consell de Filipines i de les possessions del Golf de Guinea (a banda del
període en què és ministre d’Ultramar, durant el qual ha de cessar dels consells
d’administració), estava magníficament situat de cara als interessos del grup català. Cal dir
que va mantenir aquest càrrec fins a la seva mort, llevat dels períodes amb responsabilitats
ministerials. D’altra banda, un cop absorbida la CFDMZB, de la que n’era directiu, per la TBF,
s’incorpora al consell d’administració d’aquesta.

En la quarta via d’actuació, repeteix l’esquema de les anteriors Corts. És a dir, tot i optar
per representar el districte de Vilanova, considera la seva elecció per L’Havana com si
ocupés realment l’escó i assisteix regularment a les reunions dels diputats i senadors cubans
i realitza treballs parlamentaris en nom seu. El mateix 1886 arribaria a presidir la Diputació
Cubana alhora que la DC, essent ambdues agrupacions de parlamentaris les que tenien una
personalitat més definida dins de les Corts espanyoles del període.

En la cinquena, quan s’inicia el Govern liberal ell és encara president del Consell de
Filipines i de les Possessions del Golf de Guinea i ho continua essent fins el gener de 1887,
mesos després d’ocupar la cartera d’Ultramar. Ocupà aquesta cartera, per tercera vegada en
la seva vida, entre el 10 d’octubre de 1886 i el 14 de juny de 1888. Una de les seves
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actuacions com a ministre, va ser convertir el Consell de Filipines en Consell d’Ultramar, que
incloïa també les Antilles. Poc després de deixar la cartera d’Ultramar, concretament el
novembre de 1888, passa a presidir aquest organisme. L’octubre de 1889, el ministre Manuel
Becerra suprimeix aquest Consell i restableix el de Filipines. Balaguer enllaça la presidència
d’ambdós consells i s’hi manté fins l’octubre de 1890. Tot plegat dóna un període de cinc
anys gairebé sense interrupció, en els que Balaguer es troba al davant d’un o altre organisme
relacionat amb Ultramar.

En la primera etapa com a president del Consell de Filipines, elabora un projecte de
museu i exposició dedicats a l’arxipèlag. Ja com a ministre, inaugura el 30 de juny de 1887
l’Exposició de Filipines, que donaria peu després a la Biblioteca-Museo de Ultramar. Igual
que en el cas del Museu d’Instrucció Primària, a més de la vessant de divulgació cultural
d’aquesta institució, hi havia el desig de fomentar l’economia. En aquest sentit, Balaguer va
fer alguns assaigs de producció de cotó i d’extracció de carbó a Filipines, amb la idea de
fomentar el seu consum per la indústria catalana, trencant el cicle d’importacions dels Estats
Units i de Gran Bretanya per un cicle interior entre possessions espanyoles, alhora que
afavorint l’emigració peninsular a Filipines, especialment dels sectors que estaven emigrant a
tercers països.

Com a ministre, dedicà força atenció a l’elaboració dels pressupostos de cada territori,
amb la idea que eren la base d’una correcta administració. En ells, igual que en els períodes
anteriors, va adoptar la dinàmica de no ocultar el deute pendent i de recercar un estalvi
general. Fent seu, una vegada més, el discurs de les corporacions econòmiques catalanes,
va retallar els sous dels alts funcionaris i les despeses militars, per intentar aconseguir alguns
diners més per a Foment. Completà aquesta actuació econòmica amb operacions de
conversió del Deute, destinades a donar-li unitat i estabilitat; amb reformes aranzelàries i de
simplificació de les ordenances, encaminades a afavorir el comerç amb la península i també
a alleugerir les taxes d’exportació dels productes colonials; i amb l’afavoriment dels bancs
d’emissió a cada territori.

D’acord amb les seves tesis d’assimilació, va estendre a les colònies part de la legislació
vigent a la península. Va dirigir una particular croada contra la corrupció i l’empleomania a
Cuba, que va generar fortes polèmiques i, segons ens explica al seu treball En el Ministerio
de Ultramar (1888), l’enemistat de personatges influents, en veure desateses les seves
recomanacions. Aquest treball, que va precedit d’una memòria preliminar, inclou la seva obra
legislativa al davant del Ministeri, amb observacions i comentaris69.

Tot i les penúries del Tresor, va desplegar una ambiciosa política de foment, en
transports marítims, sistema de fars, telègrafs i cables submarins, construcció de carreteres i
ferrocarrils, creació de cambres de comerç i instrucció pública. Va impulsar la creació
d’escoles de formació del professorat i d’arts i oficis, que combinà amb la inauguració
d’estacions agronòmiques, destinades a la formació i a assaigs. Creà el Museu-Biblioteca de
Manila, seguint el model que hem vist fins ara (Instrucció Primària, Vilanova, i Ultramar). En
el cas dels transports marítims, el nou contracte amb la CT, plantejava connexions regulars
amb tots els territoris colonials i continuacions a diversos ports d’Amèrica, Àsia i Àfrica. De
fet, va generar força polèmica parlamentària, en considerar alguns sectors que s’hauria
d’haver procedit per la via del concurs públic i no pas per l’adjudicació directa.

                                                                        
  69. BALAGUER, Víctor: Memoria que precede a los dos volúmenes de documentos que publica el Excmo. Sr. D. ... acerca de
su gestión en el Ministerio de Ultramar durante el desempeño de su cargo como ministro del ramo desde 11 de octubre de 1886
hasta 14 de junio de 1888 (83p.), 1888; En el Ministerio de Ultramar, 1888.
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S’interessà força pels territoris menors africans i asiàtics, estenent-hi l’administració
espanyola, incloent-los dins dels itineraris de les línies de vapors correus, delimitant-ne els
límits respecte les pretensions de les potències europees, intentant atraure emigració
espanyola i afavorint les exploracions científiques

Finalment, en la sisena de les vies d’actuació esmentades, Balaguer repeteix en el càrrec
de president del Consell d’Instrucció Pública. Va ser nomenat el gener de 1886 i va cessar
l’octubre del mateix any, després d’ocupar la cartera d’Ultramar. Cal dir que abans del
nomenament, s’havia valorat el seu nom per presidir novament el Consell d’Estat. D’altra
banda, el gener d’aquest any, forma part d’una comissió depenent de la Direcció General
d’Agricultura, Indústria i Comerç, encarregada d’estudiar algunes qüestions relacionades
amb la piscicultura. I el juny, és nomenat president d’una comissió depenent de la Direcció
General d’Instrucció Pública, encarregada de l’adquisició i repartiment dels manuscrits i
obres de la biblioteca dels ducs d’Osuna i d’Infantado.

Des de la presidència del Consell d’Instrucció Pública, i comptant amb Eugenio Montero
Ríos al front del Ministeri de Foment, va tornar a elaborar un complet esborrany per a la
creació d’un Ministeri d’Instrucció Pública, probablement pensant en ell mateix com a primer
titular. En aquesta ocasió, aconsegueix que el Govern Sagasta assumeixi els seus
plantejaments, i el RD de 7-5-1886 suprimia el Ministeri de Foment i en el seu lloc creava un
Ministeri d’Instrucció Pública i Ciències, Lletres i Belles Arts, i un altre d’Obres Públiques,
Agricultura, Indústria i Comerç. Tot i que el Govern va arribar a agafar un edifici per al nou
Ministeri, finalment el projecte va quedar aturat, sense que quedin gaire clares les causes,
però, en tot cas, amb una enorme decepció per part de Balaguer, que inicia aquí un desencís
polític que s’aniria incrementant amb el pas dels anys.

Treballà molt a fons també en un complet programa de reforma de tots els ensenyaments
tècnics, alhora que posa les bases de l’educació d’arts i oficis, amb una organització i
reglament nous i un pla d’estudis de segell balaguerià, al que afegeix la creació de nous
centres, un dels quals a Vilanova i la Geltrú. Crida també l’atenció el decret que retira a
ajuntaments i diputacions competències en ensenyament primari i secundari, en considerar
que no pagaven les nòmines del professorat, obligant el Tresor Públic a fer-se’n càrrec.

Va presidir a mitjan anys vuitanta la Junta Inspectora de la Biblioteca i Museus Nacionals.
A partir de 1885, s’incorpora a la Junta Facultativa del Cos d’Arxivers, Bibliotecarios i
Antiquaris, com a representant a l’Acadèmia de la Història.

J) Actuació als anys noranta.

El juliol de 1890 acaba el Govern llarg de Sagasta. Com hem vist, Balaguer cessa del seu
càrrec de president del Consell de Filipines i de les possessions espanyoles del Golf de
Guinea l’octubre d’aquest any. A partir d’aquí, es pren un temps d’una certa relaxació de la
seva activitat política. La seva etapa al davant de la cartera d’Ultramar, li havia provocat un
important desgast, sobretot per la seva croada contra la corrupció i l’empleomania, que li va
reportar l’enemistat de personalitats influents. Vol, doncs, distanciar-se un tant de la primera
línia de la política i atorgar més atenció a la seva producció històrica i literària. Tot i així, no
pot evitar del tot el context polític que l’envolta.

En el terreny parlamentari, des de la seva senadoria vitalícia adopta la postura de no
intervenir en els debats de la cambra alta. Això, però, no vol dir que no participi de l’activitat
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parlamentària. Mirant els seus dietaris, es pot comprovar com freqüentment, en els períodes
en què les Corts estan obertes, assisteix primer al seu escó al Senat i, quan aquesta cambra
tanca la sessió, va al Congrés per ocupar una tribuna i seguir els debats. La part central de la
seva actuació com a senador, cal anar a cercar-la en els seus importants treballs a les
comissions. Entre abril de 1891 i la seva mort, presidí ininterrompudament la comissió de
foment i conservació de la Biblioteca del Senat, molt en línia de les seves afeccions en la
matèria. Durant moltes legislatures, presidí també la comissió de correcció d’estil. En altres,
presidí la comissió d’actes i comissions de temes d’Ultramar, entre elles les de pressupostos
de Cuba i de Puerto-Rico. Presidí igualment la comissió que s’ocupava el trasllat de l’estació
del ferrocarril de Sarrià a Barcelona a l’Eixample, coincidint en ella amb els seus particulars
amics Duran i Bas i Ferran Puig, la de divisió electoral a la província de Barcelona per a
eleccions a diputats a Corts i provincials, la de llei hipotecària i la que s’encarregava del cos
d’arxivers, bibliotecaris i antiquaris, entre moltes altres. Dedicà també força atenció a la
construcció de carreteres, sobretot catalanes, formant part de diverses comissions i presidint-
ne algunes.

Com a senador, va ser novament membre de la Comissió Inspectora del Deute Públic,
aquest cop entre 1893 i 1896, seguint així en una de les seves línies d’actuació habituals. El
mateix es pot dir de la seva presència a la Junta Central del Cens Electoral, creada el juliol
de 1890, arran de la nova llei de sufragi universal masculí. En la seva condició d’expresident
del Congrés, en va formar part primer com a substitut i, a partir de febrer de 1892, com a
titular, mantenint-s’hi ja fins la seva mort. El setembre de 1898, des del seu lloc de senador
ha d’afrontar la crua realitat de la pèrdua de bona part de les possessions colonials
espanyoles, objecte de tants treballs seus: ell és un dels 57 senadors que en sessió secreta
de l’alta cambra, aproven el projecte de llei del Govern de renúncia a la sobirania de Cuba,
Puerto-Rico i Filipines70.

El desembre de 1892, en el context del nou Govern Sagasta, aquest li oferí una
presidència del Consell d’Estat i l’ambaixada al Vaticà, però Balaguer refusà ambdós càrrecs.
El març de 1894, amb un Govern conservador, ocupà novament la presidència del Consell
de Filipines, de la que ja no es mogué fins la dissolució d’aquest organisme, el gener de
1899. Va viure, doncs, des de primera línia la pèrdua de Filipines. El 1895 publicà el treball
Islas Filipinas, dedicat a Cánovas, amb una anàlisi de la situació de l’arxipèlag i noves
propostes, com la celebració d’exposicions parcials, l’assaig de produir-hi cotó i carbó a gran
escala i la formació d’un centre administratiu dedicat sols a aquestes illes71. El febrer de
1894, ocupà la presidència de la Junta Central de Drets Passius del Magisteri de Primer
Ensenyament de Cuba i Puerto-Rico, en un tema que havia merescut la seva atenció ja als
anys anteriors.

A finals de 1895, va ser nomenat vocal del nou Consell d’Instrucció Pública, per elecció
del professorat de les escoles d’arts i oficis. Aquest organisme es torna a reestructurar
l’octubre de 1898 i el març següent i Balaguer passa a ser membre de la seva Comissió
Permanent, en tant que president de la secció segona (ensenyament secundari i arts i oficis,
entre altres), alhora que era vocal de la quarta (enginyers, belles arts i arquitectura). El
desembre de 1899, publica un full volant demanant novament la conveniència de potenciar la

                                                                        
  70. Archivo del Senado. Sesiones secretas. Actas de las sesiones secretas de 1894 a 1903. Sessions secretes dels dies 5, 9 i
10 de setembre de 1898.
  71. BALAGUER, Víctor, De las Reales Academias Española y de la Historia: Islas Filipinas (Memoria), 1895.
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instrucció pública, a través d’un ministeri propi72. El RD de 18-4-1900 creava aquest Ministeri,
aconseguint així Balaguer la culminació d’un dels seus camps d’actuació durant vint anys. El
gener de 1900 cessa de la Comissió Permanent del Consell, ja que duia temps a Vilanova
treballant en la seva Biblioteca-Museu. El maig de 1900 es torna a reestructurar aquest
organisme, un cop creat el Ministeri d’Instrucció Pública, i Balaguer ja no en forma part.

El 1888, participà a diversos actes de l’Exposició Universal de Barcelona. Als anys
noranta, el FTN el fa soci de mèrit. L’octubre de 1892 presideix honoràriament el Congrés
Econòmic Mercantil que l’Acadèmia Científic Mercantil de Barcelona.

El setembre de 1891 se’l fa president honorari de la Sociedad de Ferro-carriles de
Montaña a Grandes Pendientes, per a la que havia fet diverses gestions. Als anys noranta és
també vocal de la Unión Ibero Americana.

En el transcurs de la seva vida, alguns municipis el nomenen fill adoptiu, com ara els de
Sant Boi de Llobregat, Cervera, Vilanova i la Geltrú, Saragossa (on, a més, el 1896 és
nomenat soci de mèrit de les corporacions culturals i econòmiques locals) i Calatayud. El
gener de 1894 torna a rebre la condecoració Gran Cruz de Carlos III, que ja havia rebut el
1872, sense fer-la efectiva en no satisfer els drets; en aquesta ocasió, mostra la seva
intenció de no satisfer-los tampoc, però se li concedeix en la modalitat de lliure de drets. En
dues ocasions va rebre oferiments de títols nobiliaris, que refusà. Als anys vuitanta, apareix
un Centre Familiar Balaguer, al que el nostre personatge fa donacions dels seus llibres. El
gener de 1891, aquest centre passa a ser Colla de l’arròs-Societat Balaguer.

5.2.1.2. Manel Duran i Bas.

La figura de Duran i Bas també ha anat apareixent als capítols anteriors, tant per la seva
activitat política i parlamentària, com pel seu paper com a pont entre l’associacionisme
cultural i l’econòmic.

La família de Manel Duran i Bas73 (Barcelona, 29-11-1823/10-2-1907) es traslladà a
Madrid el 1832, per tal que el pare exercís de metge de cambra del rei. El 1835 inicià estudis
de Llatí i d’Humanitats al Col·legi dels Jesuïtes de Madrid. Ja de retorn a Barcelona, va
estudiar Dret a la Universitat, essent també deixeble de Ramon Martí d’Eixalà, antic
catedràtic apartat de la Universitat per motius polítics, a les classes que aquest donava a un
grup d’estudiants a casa seva. El 1846 es llicencià i el 1852 es doctorà en Dret Civil i
Canònic, amb un treball sobre l’individualisme i el Dret, que publicà el mateix any amb el títol
El individualismo y el derecho. Va combinar el seu despatx d’advocat amb les classes a la
Universitat, amb la seva participació en la política, les col·laboracions periodístiques i els
seus articles erudits de Dret.
                                                                        
  72. BALAGUER, Víctor: De instrucción pública . Carta abierta al Sr. Antonio Sánchez Pérez. Villanueva y Geltrú, Diciembre de
1899 (full volant).
  73. Sobre ell, veure ELÍAS DE MOLINS: Diccionario biográfico ...; LLAVALLOL, José: Necrología del Excmo. e Ilmo. Sr. D.
Manuel Duran y Bas, 1907; FITER: Enciclopedia ...; Sessió necrológica dedicada a la memoria del Excm. Sr. Don Manuel Duran
y Bas per el Col·legi d’Advocats y Academia de Jurisprudencia y Legislació de Barcelona el día 10 de Febrer del any 1916,
[1916]; Anuario de la Asociación de la Prensa Diaria de Barcelona. Vida de periodistas ilustres (Pi y Margall, Mañé y Flaquer,
Feliu y Codina, Duran y Bas, José Ixart, Prat de la Riba y M. de los S. Oliver). Seguido de otros documentos sobre la vida de la
“Asociación de la Prensa de Barcelona” y de la “Federación de la prensa Catalano-Balear” y del primer catálogo de la “Biblioteca
del Pueblo”, MCMXXII; BERTRAN I PIJOAN, Lluís: Glossa Biogràfica a Manuel Duran i Bas, 1923; BASTINOS: Españoles ...;
MALUQUER I VILADOT, Joan: Les meves noces d’or amb el molt il·lustre col·legi d’advocats de Barcelona 1877-1927. Records
de 50 anys professionals, polítics i locals, 1929; SABATER: Diccionario biográfico ...; CAMPS I ARBOIX, Joaquim: Duran i Bas,
1961; SOLERVICENS, Juan Bautista: Manuel Duran i Bas, 1965; TARIN IGLESIAS, Josep: Duran i Bas, 1985; FIGUERAS
PAMIAS, Montserrat: La Escuela Jurídica catalana frente a la codificación española. Duran y Bas: su pensamiento jurídico-
filosófico, 1987; RIQUER: “Manuel Duran ...”, Epistolari polític ...



El rerefons econòmic de l’activitat dels parlamentaris catalans (1876-1885)

450

El 1855 es casà amb Claudiona Ventosa. Posseïa les condecoracions de Gran Cruz de
Isabel la Catòlica i la Gran Cruz de Carlos III, però va rebutjar un títol nobiliari. A les planes
següents veurem la seva activitat com a jurista, com a professor, com a periodista, la seva
trajectòria política i la seva vinculació a l’associacionisme cultural i econòmic.

Com a jurista, cal dir que el seu despatx d’advocat va assolir gran prestigi. El 1846
ingressà al Col·legi d’Advocats (de Barcelona, CAB), del que en seria degà entre 1885 i
1891. El 1857 va ingressar a l’AJLB, que presidí entre 1868-71 i 1893-94.

Va ser vocal de la CGC, encarregada de redactar un projecte de nou Codi Civil espanyol
unificat, treballant intensament pel manteniment dels anomenats drets civils forals. En aquest
sentit, el 1883 redactà la seva Memoria acerca de las instituciones del derecho civil en
Cataluña, text bàsic de tot l’ordenament jurídic català posterior. A la seva introducció, feia
una veritable apologia de les institucions jurídiques de Catalunya i una reflexió entorn als
problemes inherents a la codificació. A la seva primera secció, agrupava les institucions del
Dret Civil català en quatre apartats: les que podien incorporar-se al codi general i passar a
ser Dret comú, les que calia conservar íntegrament com a excepció, les que calia conservar,
però amb reformes i les que calia eliminar; a la segona secció, formulava l’articulat de totes
les que segons ell calia conservar.

Al Congrés de juristes celebrat el 1881 a la UB, les seves postures varen quedar un tant
aïllades enfront de tot un sector d’advocats catalans que s’oposaven a qualsevol codificació
nova. Al Congrés de juristes espanyols de 1885, defensà altre cop els seus plantejaments,
però aquest cop enfront de les tendències codificadores centralitzadores. Les seves
intervencions al Congrés i al Senat foren decisives de cara a aconseguir un redactat
favorable als drets civils no castellans. El 1885 aconseguí, a partir d’una transacció, que el
projecte de llei de bases admetés els drets forals als territoris on fossin vigents, en els quals
el Codi Civil general s’aplicaria sols com a Dret supletori. La llei de bases de 1888 no va
alterar aquesta idea. El 1899, com a ministre de Gràcia i Justícia, va redactar els apèndixs
previstos a la llei de bases del Codi Civil, tot rellevant d’aquesta tasca a la CGC, on els
representants dels territoris amb una legislació no castellana eren minoria; aquest treball es
publicaria posteriorment com a Apéndice de derecho catalán al código civil.

El 1869 va ser un dels fundadors i president de la secció espanyola de l’escola jurídica
alemanya de Savigny. Va adaptar les doctrines històriques del jurista alemany a Catalunya,
tot intentant rebatre les acusacions d’anacronisme fetes al Dret català pels partidaris de la
unificació jurídica espanyola. El 1878 prologà l’edició castellana del treball de Savigny
Sistema del Derecho romano actual 74.

Va aplegar un grapat de càrrecs honorífics: magistrat honorari de l’audiència de
Barcelona, vocal de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, de l’Academia de
Jurisprudencia y Legislación de Madrid i soci honorari de l’Acadèmia de Dret de Barcelona.

Va publicar diverses recopilacions de treballs i discursos. Estudios políticos y económicos
(1856) és potser la recopilació més estructurada internament; recollia articles relatius al
procés constituent del Bienni Progressista. A Escritos. Primera serie “Estudios Jurídicos”
(1888) incloïa discursos i articles exclusivament de tema jurídic. A Escritos. Segunda serie
“Estudios morales, sociales y económicos” (1895) inclou treballs més variats.

                                                                        
  74. Sobre Duran i Bas i l’escola jurídica catalana, veure FIGUERAS: La Escuela ...
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De fet, la seva producció teòrica cal anar a cercar-la en aquest tipus de treballs més
breus, articles de premsa i discursos a les diverses entitats que presidí75. El gruix d’aquests
treballs reflexiona sobre temes jurídics: La teoría del derecho en la ciencia nueva de Vico
(RABLB, 1859), Consideraciones sobre las teorías individualistas en relación con el derecho
penal (UB, 1862), Consideraciones sobre la historia de la ciencia del derecho (UB, 1863), La
Ciencia del Derecho en el siglo XIX (AJLB, 1868), Las legislaciones en la tradición histórica
del principio nacional del Derecho (AJLB, 1868), El Derecho en las instituciones penales del
siglo XIX (AJLB, 1871), El derecho en las legislaciones civiles del siglo XIX (AJLB, publicat
el 1875 com a recull dels seus discursos inaugurals de 1868, 1869 i 1871), Verdadero
principio social orgánico de las sociedades humanas (AB, 1876), Concepto fundamental del
Derecho en el desenvolvimiento científico en el siglo XIX (UB, 1877), La Codificación y sus
problemas (UB, 1889), La escuela jurídica catalana (AJLB, 1891), La acción del Estado
según la ciencia contemporánea (AJLB, 1893), Historia de las ideas jurídicas de España en
el presente siglo (AJLB, 1894), Crisis actual del derecho (AJLB, 1894), Las leyes según
Platón, Cicerón, el P. Suárez y Montesquieu. Concepto fundamental de la Ley y su valor en
la Ciencia (UB, 1897-98), Derecho positivo (obertura dels tribunals de Barcelona del curs
1899-1900), Dictamen acerca de la Memoria sobre derecho civil catalán (AB, sense data
coneguda). El 1879 adaptà l’obra del seu mestre Ramon Martí d’Eixalà Instituciones del
Derecho Mercantil de España.

S’interessà també en fer una anàlisi del Dret en relació als principis cristians —ell era molt
catòlic— destacant en aquest sentit les seves col·laboracions a congressos catòlics. Publicà,
en un mateix volum, les conferències pronunciades al de Sevilla de 1892 i al de Tarragona
de 1894, amb els títols Necesidad de la Acción Católica para resolver satisfactoriamente la
cuestión social y formas prácticas de hacer sentir su benéfica Influencia i Necesaria
influencia de la filosofía cristiana en los Códigos penales y en las instituciones penitenciarias
de nuestros días. Cal destacar també la seva conferència La doctrina moral de Santo Tomás,
pronunciada a l’acadèmia del mateix nom el 1882 i publicada el mateix any.

En dedicà també alguns a temes socials: Ante la primera, más importante y más general
tendencia social de nuestro siglo, ¿cuáles son los deberes de los individuos? ¿Cuál es el
carácter y destino de las Corporaciones? (AC, 1867), El socialismo contemporáneo (AB,
1872), Causas y caracteres de la situación moral y social de los pueblos europeos (AB,
1872).

Finalment, va dedicar algunes de les seves conferències a fer biografies, generalment de
personatges relacionats amb el món del Dret: Francesc Permanyer (1870), Joan Agell (AB,
1871), Ramon Anglasell (AB, 1878), Reynals Rabassa (RABLB, 1883), Sant Ramon de
Penyafort (RABLB, 1889), Felip Vergés i Melcior Ferrer (SEBAP, 1891), Víctor Arnau (UB,
1893) i Martí d’Eixalà (RABLB, 1902). Tots aquests treballs es publicaren, bé en forma de
fullet o de separata, bé formant part de volums editats pels centres en els que foren
pronunciades les conferències.

Pel que fa a la seva activitat com a professor, va iniciar la seva carrera docent el 1848,
amb classes d’economia política i mercantil a l’escola especial de comerç creada al Col·legi
Mercantil. El 1850 passà a la UB, com a auxiliar de càtedra, tot impartint classes de Dret
romà i de gairebé totes les matèries. El 1862 pren possessió de les càtedres de Dret
Mercantil i Penal, amb el discurs Consideraciones sobre las teorías individualistas en relación
                                                                        
  75. Sobre les aportacions doctrinals de Duran i Bas, veure RIQUER: “Manuel Duran ...”; CASASSAS: Intel·lectuals ... , p.59 i
seg.
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con el Derecho penal. Exercí ambdues fins el moment de la seva jubilació, el 1899. El 1874
els seus alumnes editaren Apuntes de Filosofía del Derecho, a manera de síntesi de les
seves classes. Alguns dels seus discursos en actes acadèmics varen ser editats en forma de
fullet.

Va ser degà de la Facultat de Dret i el 1896 passà a ser rector de la Universitat (RD de
16-9-1896). Des del rectorat, impulsà la creació d’una càtedra de Dret Civil català i una altra
de literatura catalana. Es jubilà per edat el 1899. Rebutjà aleshores un títol nobiliari que se li
oferia, a proposta del Consell d’Instrucció Pública. El mateix 1899, impulsà la creació dels
Estudis Universitaris Catalans, que presidí i que pretenia cobrir aspectes que la Universitat
no agafava. Encara el 1903, rebria el títol de catedràtic honorari de la facultat de Dret. Als
anys noranta, va ser membre del Consell d’Instrucció Pública.

Com a periodista, inicià la seva activitat el 1848, tot dirigint el Boletín Municipal de
Barcelona. El mateix any, el seu treball Memoria sobre las casas de corrección guanyà un
premi de la SEBAP, societat a la que havia ingressat feia poc. Altres memòries seves també
reberen premis: Ensayo sobre cuestiones sociales (SEMAP; 1850), Consideraciones sobre el
origen e historia de la familia y su misión en el siglo actual (Societat Filomàtica de Barcelona,
1850), Memoria para la extinción de la mendicidad (SEMAP, 1851), La emancipación de la
mujer (SEBAP, 1855), La abertura [apertura] del itsmo de Suez y el puerto de Barcelona
(SEBAP, 1857). El treball sobre qüestions socials es publicaria el 1851 i el de Suez el 1858,
mentre que els altres romandrien inèdits.

El 1849 passa a ser redactor en cap d’El Locomotor, diari que es definia com a polític,
industrial i cultural i que comptava amb la col·laboració de Mañé i Flaquer i de Reynals i
Rabassa. Va començar a escriure articles de caire proteccionista a El Bien Público,
publicació lligada a l’IIC. El 1854 dirigí la secció “Crónicas parlamentarias” del Diario de
Barcelona. Al mateix diari, va publicar diverses sèries d’articles: “Estudios sobre la caridad”,
“Cuestiones administrativas”, “La reforma administrativa”, “Casas de corrección. Colonias
agrícolas, penitenciarias y de beneficiencia”, “La filosofía de las leyes bajo el punto de vista
cristiano por M.L. Bantini”.

Al conservador La Dinastía, publicà el 1890 la sèrie d’articles “El problema económico”.
Aquesta sèrie, en forma de cartes adreçades a parlamentaris catalans, és el seu treball
proteccionista més elaborat, amb anàlisis detallades de tots els aspectes en debat a l’època.

Va escriure també a la Revista Jurídica de Cataluña, a La Veu de Montserrat i a la
Revista Contemporánea de Madrid.

Té també alguna vinculació al món dels negocis. Així, el 1860 formava part del consell
d’administració de la companyia ferroviària MEZOV. Posseïa un immoble al carrer
Governador de Barcelona.

Entre 1852 i 1854 va ser secretari de l’Ajuntament de Barcelona, càrrec més funcionarial
que no pas polític, i des del que redactà una memòria adreçada a la reina Isabel II. En ella
s’exposava la necessitat d’enderrocar les muralles i d’unir Barcelona amb els municipis del
seu pla, tot urbanitzant les zones intermèdies.

Entre juny de 1858 i març 1862 va ser diputat provincial pel districte I de Barcelona, com
a membre de la UL, essent secretari de la Diputació el bienni 1860-62. El 1860 ell i uns altres
15 diputats provincials elaboraren una esmena al projecte de llei de règim local, en la que
proposaven la província única per a Catalunya i més atribucions administratives.
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Presentà candidatura com a moderat a les eleccions a Corts constituents de 1854, sense
aconseguir treure acta de diputat. El 1863 sí va aconseguir representació parlamentària, en
sortir escollit diputat per Barcelona al Congrés, per la candidatura moderada. El 1865
repetiria l’elecció. Durant aquest període, va realitzar diverses intervencions, iniciant les línies
de treball en els temes que seran del seu interès durant la seva llarga trajectòria
parlamentària: temes jurídics i temes relacionats amb demandes dels sectors catalans
(posteriorment afegirà a aquests temes els relacionats amb l’ensenyament). Així, el trobem
participant en temes com l’enjudiciament civil (tema en el que, a més, era membre de la
comissió parlamentària), impost sobre els viatges en ferrocarril, reforma del Codi de Comerç,
incompatibilitats parlamentàries, modificació de la llei hipotecària, associacions industrials,
cobrament de contribucions, pressupostos, muralles de Barcelona, entre altres. Destaca la
presentació d’una proposició de llei, el març de 1866, sobre descentralització administrativa,
junt amb Ferrer i Vidal, Paz i altres diputats catalans. Aquest projecte, reduïa el nombre de
províncies i atorgava a les diputacions més atribucions76.

Durant el Sexenni, va formar part del sector alfonsí comandat per Cánovas, tot rebutjant,
però, el comitè presidit pel comte de Foxà (Enric de Foixà i de Bassols). De fet va ser
l’impulsor de la LOS, que hem vist fa poc. Va ser també membre de la LN.

Després del cop d’estat de Martínez Campos, va refusar l’oferiment de governador civil
de Barcelona. Va ser membre de les comissions de recepció del príncep Alfons a la seva
entrada a Barcelona, el gener de 1875.

Va concórrer a les primeres eleccions pel districte primer de Barcelona, essent derrotat
per Pere Collaso i Gil. Sí seria diputat per Barcelona entre 1879 i 1881. El 1880, essent
diputat per Barcelona, surtí electe per Berga, optant per mantenir l’escó per Barcelona. Com
ja s’ha dit anteriorment, la confecció de les candidatures conservadores per Barcelona de
1879 es va fer a través de reunions corporatives de sectors econòmics i professionals, que
designaven els seus propis candidats; Duran seria candidat pels propietaris de finques
urbanes i professions liberals.

A les Corts de 1879-81, participà en la constitució de la DC, essent ell el vicepresident i
entrant a la comissió de mines i aigües. S’interessà en aquestes Corts per diversos temes:
presenta una esmena a la llei de pressupostos generals de l’Estat demanant la modificació
dels partits judicials, per adequar-los millor a la secció d’obligacions civils del pressupost de
despeses de Gràcia i Justícia (alhora que en signava una altra, de Víctor Balaguer,
demanant un increment al pressupost de despeses del mateix ministeri per a la creació de
dos nous jutjats a Barcelona); presenta també una proposició de llei demanant la reforma de
la d’enjudiciament civil, plantejant, entre altres qüestions, que als territoris amb Dret Civil
propi, a cada sala de les audiències hi hagués un magistrat amb un mínim d’anys d’exercici o
de docència al propi territori; Duran formà part de la comissió parlamentària i durant la
legislatura s’aprovà el dictamen relatiu al Codi de Comerç i es deixà de moment els altres
temes que plantejava (al Senat s’estava tramitant una reforma de la llei d’enjudiciament civil).
Va presentar exposicions de l’APFUBZE, demanant rebaixes a la contribució territorial, i de
l’Ajuntament de Barcelona, s’interessà novament pel tema de la descentralització
administrativa, formà part del Tribunal d’Actes Greus i presidí la comissió que atenia
l’autorització a la Diputació Provincial de Tarragona per emetre un emprèstit destinat a la
construcció de carreteres.

                                                                        
  76. DSC, legislatura de 1865-66, 14-3-1866, ap. 1r al núm. 48.
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A les eleccions de 1881 no va aconseguir l’acta de diputat per Barcelona per minories, ja
que una maniobra de la TBF va aconseguir col·locar el seu president, Frederic Marcet, en
aquest lloc, com hem pogut veure al capítol dedicat al món dels negocis.

El 1883 va ser un dels fundadors i president del CCLB. Ell adoptaria una postura més
independent i conservadora dins del partit, més propera al Diario de Barcelona. Se’l pot
considerar com el cap dels conservadors catalans durant tot el primer tram de la Restauració.

Va ser novament diputat per Barcelona a les Corts de 1884-86, tot i que no va prendre
possessió de l’escó fins 1885, per ocupar-se de la qüestió del modus vivendi amb Gran
Bretanya. En aquest afer, Duran es mostrà molt actiu i desenvolupà un intens treball de
negociacions entre el Govern, els parlamentaris catalans i els comissionats de les
corporacions catalanes. Durant el debat, utilitzà el tercer torn contra la totalitat del projecte,
plantejant una forta oposició a la seva pròpia majoria, al mateix temps que signa dues
esmenes i que presenta una exposició del CCLB77. En aquestes Corts, signa també una
esmena de Bosch i Labrús a la llei de forces navals de la nació, que entre altres coses,
plantejava que tot el procés de construcció es fes en empreses espanyoles, alhora que
s’interessa novament per la creació de jutjats a Barcelona. Un altre tema central de la seva
actuació parlamentària, és el de la reforma del Codi Civil: Duran forma part de la comissió del
Congrés i emet un vot particular defensant la continuïtat dels codis forals, al mateix temps
que realitza diverses intervencions en aquest sentit.

Va ser a continuació senador per la SEBAP, a les Corts liberals de 1886-90. Durant
aquestes Corts, s’interessà novament pel manteniment dels drets forals dins del Codi Civil, al
pas d’aquest projecte per l’altra cambra. Els seus discursos i els dels altres parlamentaris
catalans a ambdues cambres en defensa del Dret Civil català, s’editaren en dos volums
col·lectius. S’interessà també per altres qüestions de tema jurídic o bé relacionades amb les
corporacions econòmiques catalanes: Codi Penal, llei d’enjudiciament civil i Codi de Comerç,
establiment del jurat, Palau de Justícia de Barcelona, tractats de comerç, construcció d’una
esquadra, entre altres.

A partir de 1889 és desplaçat com a cap del PLC a Catalunya per Manuel Planas i
Casals. El 1891 va trencar amb el CCLB, tot al·legant l’incompliment de programes i les
habituals pràctiques de clientelisme i definint-se a partir d’aleshores com a conservador
independent. De fet, la Junta del Círculo no li acceptà la renúncia i l’anomenà president
honorari, basant-se en uns estatuts que no precisaven la necessitat de ser-ne soci per
ocupar tal càrrec.

El març de 1891 va prendre possessió d’una senadoria vitalícia. Com a senador vitalici,
va tenir una activitat parlamentària notable als anys noranta, però que va anar minvant a
mesura que anava acumulant anys, fins arribar a no intervenir gens en cap tema a les
legislatures prèvies a la seva mort, el febrer de 1907. En la seva activitat parlamentària dels
anys noranta, apareixen algunes grans línies d’actuació: els temes jurídics, els relacionats
amb l’ensenyament i els d’interès de les corporacions econòmiques catalanes. Així, participà,
bé intervenint, bé formant part de les comissions parlamentàries, presentant exposicions, fent
proposicions de llei o plantejant interpel·lacions al Govern, en temes com la compatibilitat del
càrrec de diputat amb el de professor, Codi de Comerç, Codi Penal, circulació fiduciària del
BE, regles per a l’exercici de l’advocacia, reformes a l’ensenyament i disciplina escolar,

                                                                        
  77. Sobre la seva intervenció en aquest debat, veure SOLERVICENS: Manuel Duran ... , p.64. També DURAN Y BAS, Manuel:
Discurso pronunciado en el Congreso por el Excmo. Sr. D. ... acerca del modus vivendi anglo-español, s/a.
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ensenyament oficial, establiment a totes les universitats dels estudis de doctorat,
pressupostos generals de l’Estat i de Cuba, tractats de comerç, eixample de Barcelona,
construcció d’una duana al Port d’aquesta ciutat, trasllat a l’Eixample de l’estació provisional
de Barcelona del FSB i dipòsits judicials. Als mesos immediatament anteriors a l’exercici del
seu càrrec ministerial, té també alguna intervenció més política, com la interpel·lació al
Govern sobre reformes polítiques. Com a ministre de Gràcia i Justícia té també —igual que
Balaguer—nombroses intervencions a ambdues cambres de qüestions molt diverses
relatives al seu departament ministerial, plantejades pels diputats i senadors.

A partir de 1898 s’apropà a Silvela i a la Unión Conservadora. Així, al Govern presidit per
aquest, el 1899, Duran va ocupar la cartera de Gràcia i Justícia (4-3/24-10-1999). Des d’ella,
a més d’ultimar el tema del Codi Civil, va afavorir el nomenament de Morgades com a bisbe
de Barcelona, el de Torras i Bages com a bisbe de Vic i el de Bartomeu Robert com a alcalde
de Barcelona. Dimití en part per la lentitud d’aplicació del programa Silvela-Polavieja i en part
per la suspensió de garanties a Catalunya motivada pel tancament de caixes. Al seu retorn a
Barcelona, va ser rebut a l’estació per milers de persones.

En la trajectòria de Duran i Bas, destaca també la seva vinculació a l’associacionisme
cultural i professional barceloní. El 1852 va ingressar a la RABLB, entitat que presidiria el
1901 i des de 1904 fins la seva mort, el 1907. Va ser directiu fundador de l’AC, el 1860,
presidint-lo el 1868. Va ser també president de l’AB el 1873 (curs 1872-73) i el 1877 (curs
1876-77). Ja hem vist anteriorment els seus discursos a totes tres entitats, posteriorment
publicats. Era membre del Consistori dels Jocs Florals i el 1884 va presidir-ne la celebració,
tot pronunciant el discurs inaugural, amb el títol “Relació entre l’esperit de les velles
institucions dels pobles i el de ses institucions literàries populars”, publicat el mateix any. El
1848 va ingressar a la recent creada Societat Filomàtica de Barcelona, entitat de la que en
seria vicepresident i president. Fou també un dels promotors dels Cors de Clavé. Durant el
Sexenni, va fundar una societat d’escoles dominicals per a obrers. Va ser un dels impulsors
de la fundació de la Caixa d’Estalvis. Ja hem vist que era membre del CAB des de 1846 i
degà entre 1885 i 1891, així com de l’AJLB des de 1857, presidint-la durant els períodes
1868-71 i 1893-94. El 1888 va ocupar la vicepresidència de la comissió executiva de
l’Exposició Universal de Barcelona.

Al mateix temps, Duran actua com a veritable pont entre aquest associacionisme cultural i
professional i l’associacionisme d’interessos econòmics. Segons Casassas: durant un
període molt llarg haurem de continuar considerant Durant [sic] i Bas com a un dels
personatges més actius en el camí de concretar l’associacionisme intel·lectual-professional i
en el de relacionar-lo amb el de les classes productores 

78. La relació de Duran i Bas amb les
corporacions econòmiques, cal veure-la en tres direccions: com a membre directe seu, com a
executor de demandes seves i com a impulsor d’una més estreta col·laboració entre elles i
aquest altre associacionisme intel·lectual-professional al que pertanyia.

En el primer d’aquests camps d’actuació, ja hem vist el seu treball a El Bien Público de
l’IIC. Duran hi col·labora a partir de 1849 i publica alguns treballs sobre la qüestió
aranzelària79. D’altra banda, era soci de l’IACSI, de la SEBAP i del CHU. En el cas de la
SEBAP, era soci des de 1848 i posteriorment adquirí la condició de soci de mèrit. En el cas
del CHU, n’era soci fundador.

                                                                        
  78. CASASSAS: L’Ateneu ..., p.19.
  79. Sobre la participació de Duran i Bas en aquesta publicació, veure SOLÀ: L’Institut ..., p. 251 i seg.
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En el segon camp d’actuació, hi ha nombroses intervencions de Duran i Bas responent a
peticions concretes de les corporacions econòmiques. Cal esmentar, en primer lloc, la seva
participació en afers col·lectius de les corporacions. Així, el març de 1877, pronuncia unes
paraules de recepció a Alfons XII, en nom del claustre de la UB, que era el lloc on se
celebrava l’exposició de productes catalans, organitzada per les corporacions industrials amb
motiu de la visita del rei a la ciutat. I, com ja s’ha vist als capítols anteriors, la seva
candidatura a les eleccions al Congrés d’abril de 1879, es forma a partir de reunions prèvies
de sectors socioprofessionals.

Manté força relació amb les corporacions industrials. D’aquesta manera, després de sortir
diputat electe el 1879, rep una visita a domicili d’una comissió de l’IIC, que li reitera la
necessitat d’un compromís proteccionista per part dels parlamentaris catalans, i ell, per la
seva banda, escriu a les tres corporacions industrials que hi havia en aquell moment a
Barcelona —IIC, FPN i FPE— tot oferint els seus serveis de diputat electe proteccionista,
pràctica que repetirà a les següents eleccions en les que obté acta de parlamentari. L’abril de
1881 intervé com a orador al míting proteccionista celebrat per l’IFTN a Barcelona. El
desembre de 1883 el trobem participant a la Junta General extraordinària de l’IFTN,
convocada per afrontar el protocol d’acord comercial amb Gran Bretanya, en la que intervé
tot recomanant mesures d’actuació. El 1891 enceta un cicle de conferències al FTN, amb el
discurs “Economistas catalanes contemporáneos”.

Amb l’IACSI, corporació de la que era soci, també manté relació. Així, durant la legislatura
de 1879-80, fa gestions per a aquesta corporació davant del ministre de Foment, referents al
tema de la fucsina en el vi. El maig de 1880, la corporació li adreça una carta oberta
felicitant-lo pel seu nomenament com a membre de la CGC i encoratjant-lo a defensar el Dret
Civil català. La relació amb l’IACSI sobre aquest tema es mantindrà als anys següents.

Finalment, va mantenir també relació amb l’ANCB. Assisteix a dues juntes generals de la
corporació, el gener de 1881 i el novembre de 1884, convocades per analitzar demandes
concretes del sector. A la primera d’aquestes juntes, intervé en nom dels parlamentaris
catalans.

Com ja s’ha apuntat al capítol dedicat a les corporacions econòmiques, Duran i Bas té un
paper fonamental en la creació de la UCCLEB, el 1876. Des de la presidència de l’AB,
convocà diverses reunions de presidents de corporacions de Barcelona, de cara a crear unes
bases per a la unió de totes elles, conservant cadascuna la seva independència. El resultat
fou la creació de la UCCLEB, que aplegava prop d’una trentena de corporacions dels àmbits
cultural, econòmic i professional. Duran farà algunes gestions per a la UCCLEB, com ara la
presentació d’exposicions al president de la DC, al Senat i al president del Consell de
Ministres, el març de 1878, amb propostes de mesures concretes sobre la crisi industrial.

L’agost de 1890, va ser nomenat vocal de la comissió per a l’estudi de la reforma
aranzelària i els tractats de comerç.

5.2.1.3. Josep Ferrer i Vidal.

Als capítols anteriors, la figura de Ferrer i Vidal ha anat apareixent reiteradament, per la
seva participació destacada en les corporacions industrials i en el grup català de finances,
per la seva participació en les juntes d’aranzels, per la seva producció teòrica proteccionista i
per la seva activitat com a senador. Se’l pot considerar com un personatge clau en la relació
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entre món econòmic català i representació política, amb la particularitat, a més, d’estar
plenament immers en les dues vessants d’aquest món econòmic: la de l’associacionisme
d’interessos econòmics en forma de corporacions i la de les companyies privades, molt
especialment les del grup català.

Josep Ferrer i Vidal80 (Vilanova i la Geltrú, 31-7-1817/Barcelona, 9-10-1893) era fill de
Josep Antoni Ferrer, de Vilanova i boter, i de Gertrudis Vidal, de La Geltrú. D’extracció humil,
va fer els seus primers estudis a Vilanova. El 1832 el seu pare l’envia a Barcelona, a estudiar
química, concretament els processos d’elaboració dels vins. El 1835 (1833 segons
Rodríguez i Solà) retorna a Vilanova, entrant en el món de la indústria tèxtil.

Es casà amb Conxita Soler i Serra, filla d’un dels socis de la fàbrica, l’indià Pau Soler i
Roig. Va tenir cinc fills: Josep, Joan, Lluís, Carme, Josepa i Lluïsa. Ja hem vist anteriorment,
el matrimoni del primer dels seus fills amb la germana de l’industrial Eusebi Güell i el
matrimoni d’aquest amb la filla del marquès de Comillas. El 1853 va rebre el càrrec de primer
comandant de la milícia nacional. Va participar en alguns episodis militars, probablement en
la guerra dels matiners. El 1857 s’establí a Barcelona. El 1870, per gestió de Balaguer, va
rebre la Gran Cruz de Isabel la Católica.

Anem a veure en primer lloc la seva activitat professional i a continuació la seva important
vinculació a les corporacions econòmiques catalanes i principals aportacions teòriques i,
finalment, la seva trajectòria política i parlamentària.

El 1835, quan retornà a Vilanova, volia anar a Burdeus, a continuar els seus estudis
d’enologia, però Sebastià Gumà el retingué a Vilanova per què treballés per a ell. Gumà era
el més important fabricant de fils de Vilanova i projectava un eixamplament de la seva
fàbrica, anomenada Roger, Gumá y Cía. El projecte, però, es va endarrerir, perquè la
maquinària que s’havia comprat a Anglaterra fou decomissada en aquell país abans de sortir.
Sembla que en aquests moments, el pare de Ferrer ja treballava també per a Gumà.

Treballà un temps com a gerent de Gumà i el 1838 passà a ser un dels socis de
l’empresa, que prengué el nom de Gumà, Ferrer y Cía., popularment anomenada Fàbrica de
la Rambla. Viatjà per diversos centres industrials d’Anglaterra, França i Suïssa, tot estudiant
les innovacions tecnològiques per poder-les aplicar a la seva fàbrica.

El 1848 prengué un paper principal a l’empresa, que passà a dir-se José Ferrer y Cía.,
eixamplant la seva capacitat i incorporant els teixits. El seu sogre, un dels socis de la fàbrica,
li féu una donació, amb la que va poder obrir-ne una de nova. Ferrer se separa de l’antiga
fàbrica, que passa a dir-se Ribó, Ràfols y Cía., i el 1849, amb antics socis i nous accionistes,
en funda una altra, que pren el mateix nom de José Ferrer y Cía., popularment anomenada
Fàbrica de Mar. Es fa càrrec també d’una fàbrica d’estampats a Sant Martí de Provençals. El
1876 es refereix a l’establiment que duu el seu nom en la seva intervenció al Senat contra el
conveni amb Bèlgica: Uno de ellos [esos grandes establecimientos industriales] es el que
lleva mi nombre; pero entiéndase que yo no soy por desgracia rico, como se ha dicho,
porque yo no soy sino el gerente de una sociedad cuyos capitales en su mayor parte han

                                                                        
  80. Sobre ell, veure ELÍAS DE MOLINS: Diccionario biográfico ... ; (ARTIÑANO, Arístides de): Tributo a la buena memoria del
Excmo. e Ilmo. Sr. D. José Ferrer y Vidal leido en la solemne velada necrológica celebrada por el Fomento del Trabajo Nacional
en 26 de Enero de 1895, 1895; SALLARÉS, Juan: José Ferrer y Vidal y su tiempo. Discurso leido en la Sesión dedicada por el
Fomento del Trabajo Nacional a honrar la buena memoria y perpetuar el recuerdo de tan insigne patricio, 1895; Catalanes
ilustres ...; PUIG Y ALFONSO, Francesch: Biografía de D. Joseph Ferrer y Vidal llegida al colocar el séu retrat en la “Galería de
Catalans il·lustres”, per ... Regidor de la Ciutat de Barcelona, 1907; BASTINOS: Españoles ...; SABATER: Diccionario biográfico
...; IZARD: “Dependencia ...”; VAL: Ferrer Vidal; MIR, Conxita: Lleida (1890-1923): caciquisme polític i lluita electoral, 1985;
McDONOGH, Gary Wray: Good Families of Barcelona. A Social History of Power in the Industrial Era, 1986.



El rerefons econòmic de l’activitat dels parlamentaris catalans (1876-1885)

458

venido de América, y que sólo en parte me pertenecen 
81. El 1853 va ser nomenat vicecònsol

anglès a Vilanova. El 1860 forma part de la comissió gestora del ferrocarril de Vilanova a
Barcelona.

Formava part del grup català de finances. El 1864 va ser un dels fundadors del CM, molt
lligat al BB dels germans Girona, essent directiu entre 1864 i 1872 i entre 1880 i 1893, alhora
que president entre 1872 i 1880. Va ser conseller del BHC, del que n’era a més accionista
fundador, i de la CGTF. Va ser també directiu de la CFZPB entre 1875 i 1878; després de la
fusió amb el Norte, passà a ser directiu d’aquesta companyia i, en algun moment, el seu
administrador a Barcelona. Va ser accionista fundador de LP, directiu i el 1882, després de la
mort del marquès de Palmerola, president. El gener de 1883, en nom dels consells
d’administració de les empreses dirigides pel marquès de Comillas i un cop mort aquest,
traspassà al seu fill Claudio tots els càrrecs. Definí en aquesta ocasió al marquès com a
protector, jefe y guía 

82.

Va ser vocal del consell d’administració de la Caixa d’Estalvis de Barcelona a partir de
1874 i director i vicepresident entre 1877 i 1878 i entre 1889 i 1893. El 1880 passà a ser
també president del Banco de Préstamos y Descuentos. Va ser igualment vicepresident del
Banco Franco-Español. D’altra banda, havia adquirit propietats agràries a partir de la
desamortització.

Una constant en la seva trajectòria com a defensor de solucions proteccionistes, va ser la
seva pertinença a diverses juntes i comissions aranzelàries. Inicia aquesta trajectòria el
1855, entrant a la recent creada Junta d’Aranzels. Des del seu lloc de vocal, s’oposarà el
mateix 1855 a la llei aranzelària del ministre Bruil83. El 1865 serà també un dels membres de
la comissió especial aranzelària, creada per obrir una informació sobre les indústries de filats
i teixits de cotó. L’any següent hi pronuncia un discurs, editat en forma de fullet84. En aquesta
intervenció, Ferrer contestava els dotze punts que contenia aquest interrogatori, dedicat a la
indústria cotonera, atenent-se força a la seva contestació escrita, feta amb anterioritat. Al
punt 12 de l’interrogatori, referent a quins medis podria adoptar l’Estat per fomentar la
indústria i que aquesta pogués sostenir la competència estrangera, esbossa alguns dels seus
plantejaments proteccionistes85.

Va ser membre de la JCA entre 1869 i 1876, de la JCAV entre aquesta data i 1881 i de la
nova JCAV entre 1882 i 1893. El 1879 és membre de la comissió especial encarregada de
dirigir la informació aranzelària oral i escrita. El febrer de 1881 dimiteix, junt amb altres vocals
catalans, en ser rebutjat el seu vot particular. El 1887 és membre, en tant que senador, de la
comissió oficial creada per analitzar les causes de la crisi agrària i ramadera. El 1889 intervé
a la informació sobre la reforma aranzelària, en tant que vocal de la JCAV, en la seva secció

                                                                        
  81. DSS, legislatura de 1876-77 [DSC 1876], 10-4-1876, núm. 29, p.273.
  82. Esmentat per El Consultor Financiero, núm. 60, 24-1-1883, sòlt “Acto importante”, p.9.
  83. FERRER Y VIDAL, José: Discurso pronunciado por Don ..., fabricante de Villanueva i Geltrú, como individuo de la comisión
venida de Cataluña para impugnar el proyecto de ley arancelaria presentada a las Cortes Constituyentes por el Excmo. Sr. D.
Juan Bruil ministro de Hacienda, en la sesión que el 17 de diciembre de 1855, y en uno de los salones del palacio del Congreso
tuvo dicha comisión, con la comisión arancelaria del mismo en presencia de varios señores diputados, bajo la presidencia del
Excmo. Sr. D. Salustiano de Olózaga, 1856.
  84. Veure FERRER Y VIDAL, José: Discurso pronunciado en la información oral de la Comisión especial arancelaria,
nombrada por Real Decreto de 10 de Noviembre de 1865. Por D. ... Sesión pública de 21 de Mayo de 1866. Bajo la presidencia
del Ilmo. Sr. D. Romualdo López Ballesteros, 1866.
  85. Sobre els seus plantejaments proteccionistes, veure VAL: Ferrer Vidal, p.27 i seg.; RODRÍGUEZ SOLÀ, Cèsar: Josep
Ferrer i Vidal, el pensament econòmic d’un vilanoví, 1983, p.27-54; ARTAL: Pensament econòmic ..., p.180-188; ARTAL:
Contingut ..., p.86; ROCA GARCÍA: Escritores ..., p.429-443.



5.Els parlamentaris catalans

459

tèxtil. El 1891 també forma part de la comissió aranzelària creada pel nou Govern
conservador per estudiar modificacions a l’aranzel general espanyol.

Aviat s’interessà per les postures proteccionistes dels industrials catalans i pel seu
associacionisme corporatiu. El 1848 és un dels socis fundadors de l’IIC. Com a resultat dels
seus viatges per Europa, establí una xarxa internacional d’informadors sobre matèries
econòmiques. El 1861 escriu el seu primer treball proteccionista: Cuatro palabras a los
señores libre-cambistas de Madrid 

86. En ell contestava les argumentacions de l’ARAA,
creada el 1859, que feia utilitzant com a escenari la borsa de Madrid, i concretament la
intervenció de Pastor, president de l’acte lliurecanvista celebrat en aquesta ciutat el 8-6-1861.

El 1869 va ser un dels fundadors del FPN, ocupant per un període breu una vocalia a la
seva Junta Directiva (recordem que era també soci de l’IIC). Entre 1874 i 1875 va formar part
de la comissió d’estudis sobre la legislació duanera, creada a iniciativa de l’AB i amb
representants de les corporacions; ell presidí la secció d’indústria.

Ocupà la presidència de l’AC el curs 1865-66 i la de l’AB el curs 1874-75. A la sessió
d’inauguració del primer d’aquests cursos, analitzà en el seu discurs la dolenta situació
econòmica del país, destacant la creixent dependència envers el capital estranger. A la
corresponent a la segona presidència, pronuncià una conferència de tema econòmic, amb el
títol El desarrollo material de España 

87. En ell analitza la situació de crisi econòmica del
moment i al·ludeix llargament a la història espanyola, bevent bàsicament de la Historia de la
decadencia de España, d’Antonio Cánovas, i concloent que si el país s’ha pogut refer dels
llargs períodes de crisi, ara també ho podrà fer.

Als primers anys de la Restauració, fa alguns treballs per a l’IIC. Així, l’abril de 1876
s’interessa a Madrid per la situació del tractat de comerç amb Bèlgica, pel projecte de línia de
vapors a Filipines i pel de Bosch i Labrús d’unió duanera amb Portugal. L’abril de 1878
participa a una reunió als locals de l’IIC, amb assistència d’altres vocals catalans de la JCAV,
intervenint en l’acte per palesar la seva convicció sobre la inutilitat d’assistir a les sessions
d’aquest organisme, donat l’escàs pes dels proteccionistes i que es tractava d’un cos sols
consultiu. De fet, el maig següent presentaria la seva dimissió de la JCAV, que finalment
retira.

El 1879, com a soci simultani de l’IIC i del FPN, s’esforçà per aconseguir la fusió
d’ambdós, creant l’IFTN. Es mostrava partidari de la fusió de tots els centres proteccionistes
de Barcelona, incloent també el FPE, l’IACSI i l’ANCB, amb un edifici de grans dimensions,
apte per contenir les diverses seccions de la nova entitat, amb escoles per a obrers, museu i
tota mena de serveis. Presidí l’IFTN des de la seva fundació fins el gener de 1882, en què
cessà per fer-se càrrec de la seva senadoria i dels previsibles treballs parlamentaris que
hauria de dur enfront dels projectes aranzelaris del ministre Camacho; tot seguit, però, se
l'anomenà president honorari de l'entitat. Era també soci de l’IACSI, per al que arribà a
practicar alguna gestió al Senat, del CIC i de la UBCP.

El mateix 1879 escriu un dels seus treballs més elaborats: Consideraciones sobre la crisis
económica europea, en el que analitza la situació econòmica internacional, fent especial
esment en la sobreproducció industrial britànica, que obligava aquest país a obrir
constantment nous mercats amb el sistema dels acords comercials; enfront de la barator
extrema de la producció britànica, l’autor aposta novament per un sistema aranzelari que

                                                                        
  86. Veure FERRER Y VIDAL, José: Cuatro palabras a los señores libre-cambistas de Madrid., 1861.
  87. Veure ATENEO BARCELONÉS: Acta de la sesión ... 26-11-1874.; també, CASASSAS: L’Ateneu ..., p.44-45.
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permetés a la indústria nacional un desenvolupament normal, així com la importació de
primeres matèries i productes no produïts al país. Planteja també el lliurecanvisme britànic
com a conjuntural i destinat a impedir que els països amb un potencial industrial incipient el
puguin desenvolupar.

El 1881 escriu La escala alcohólica y la cuestión lanera. Meetings librecambistas de
Noviembre de 1880 en Madrid y en Bradford, des d’on tornava a rebatre els arguments de
l’ARAA, reorganitzada el 1879, i que en el seu míting de 14-11-1880 havia plantejat la
necessitat d’orientar els esforços productius espanyols cap el sector vitivinícola, fins a
convertir-lo en l’eix central dels intercanvis comercials amb els altres països; Ferrer rebutja
aquesta possibilitat i aposta novament pel foment del sector industrial. Aquest treball es
publicaria també a les planes d’El Eco de la Producción.

Té també diverses participacions en actes públics. Així, el maig de 1879 intervé al
banquet ofert per les corporacions econòmiques als parlamentaris catalans electes, el març
de 1881 assisteix a la manifestació proteccionista de Vilanova i la Geltrú i l’abril següent
presideix el míting proteccionista organitzat per l’IFTN a Barcelona, en el que també intervé
com a orador.

El mateix 1881 passa a presidir la comissió de defensa de l’IFTN, organisme creat per
afrontar una campanya de grans dimensions contra els projectes aranzelaris del nou Govern
liberal. L’abril de 1882 manté una molt estreta relació, en la seva condició de senador i de
president honorari de l’IFTN, amb la comissió d’aquest centre que s’havia traslladat a Madrid
per gestionar contra el tractat de comerç amb França.

El novembre de 1882 torna a participar en una reunió de vocals catalans de la JCAV, feta
als locals de l’IFTN. L’octubre de 1883, ell i altres vocals catalans de la JCAV escriuen al nou
ministre d’Hisenda de la ILD, José Gallostra, tot demanant-li que no accedeixi a les peticions
de rebaixa de l’aranzel i d’acords comercials de l’ARAA. El desembre de 1883 dóna una
conferència al CCLB, del que n’era soci fundador i vicepresident de la seva secció
econòmica, amb el títol Situación económica de España y principalmente de su industria. El
novembre de 1884 assisteix, junt amb altres parlamentaris catalans i representants de les
corporacions econòmiques, a una Junta General extraordinària de l’ANCB, convocada per
tractar afers relatius al moll de Barcelona. El febrer de 1885, ell i Joaquim Maria Paz viatgen
de Madrid a Barcelona amb els oferiments del Govern en el tema del modus vivendi amb
Gran Bretanya, dels que n’informen a les juntes Directiva i Consultiva de l’IFTN.

Va iniciar la seva carrera parlamentària el 1857, essent diputat electe pel districte de
Vilafranca del Penedès. En aquesta ocasió, no arriba a prendre possessió del càrrec, però sí
l’any següent. És diputat per Barcelona a les Corts de 1865-66 i de 1867-68 i diputat electe
(sense prendre possessió del càrrec) el 1866. En aquesta primera etapa com a diputat, es va
mostrar molt poc actiu, no arribant ni a prendre possessió de l’escó en dues ocasions i no
intervenint en cap tema en altres; el 1866 és un dels signants de la proposició de de llei de
descentralització administrativa de Duran i Bas.

El gener de 1871, veu amb una certa simpatia el nou rei, Amadeu I, des del punt de vista
de l’austeritat de la seva gestió88. El mateix any, però, rebutja la possibilitat de presentar-se
com a diputat o senador, en part per no desatendre els seus negocis i en part, perquè es

                                                                        
  88. BMVB, Epistolari Víctor Balaguer, núm. 7100071 i 7100350. Cartes de Josep Ferrer i Vidal a Víctor Balaguer, datades a
Barcelona, 9-1-1871 i 26-1-1871.
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trobava lluny dels partits en el poder i perquè rebutjava el sufragi universal. Tot i així, els
electors el presenten pel districte tercer de Barcelona i surt electe, refusant, però, el càrrec.

Amb la proclamació de la República, és un dels organitzadors de les forces alfonsines a
Barcelona. Així, el 1873 és un dels fundadors de la LOS. Després del cop de Pavía, és
diputat provincial pel districte segon de Sabadell, entre febrer de 1874 i gener de 1875. Seria
novament diputat provincial, però ara per Gràcia, entre gener de 1875 i gener de 1876. El
gener de 1875 forma part de les comissions de recepció al príncep Alfons, pronunciant el
discurs de benvinguda, que ja hem vist al principi del capítol dedicat a les Corts espanyoles.

Ja als primers anys de la Restauració, apareix com a un dels homes forts del
conservadorisme català. El 1879 és un dels impulsors del CCLBA i el 1883 del CCLB. Se
situaria en la línia més independent i conservadora (ell, a més, era molt catòlic), propera al
Diario de Barcelona. Va tenir molta influència en l’elecció de diputats pels districtes de la
província de Barcelona, considerant prioritari que fossin proteccionistes.

Va ser senador per Barcelona al primer Senat de la Restauració i a les Corts de 1881-84,
1884-86 i 1886-90. El gener de 1884, Balaguer intentarà aconseguir-li una senadoria vitalícia
des del seu lloc de president del Consell d’Estat, sense èxit. Va ser també membre de la
JPAICB.

Centrà la seva activitat com a senador en els temes de política aranzelària. Així, els anys
1876, 1882 i 1884 intervé en el primers torns contra la totalitat en sengles debats d’acords
comercials amb Bèlgica, França i Gran Bretanya. La segona d’aquestes intervencions es
publicà en forma de fullet89. El 1882 intervé també contra el projecte de restitució de la base
5ena. Presenta exposicions de l’IFTN contra el tractat amb França, del GFS i l’IIC demanant
eliminar la partida dels estams en el projecte de primeres matèries i de l’APFUBZE contra el
modus vivendi.

Igual que molts parlamentaris catalans de l’època, les seves gestions com a senador no
es limiten a les intervencions dins la Cambra. Així, l’abril de 1876, ell i altres senadors
catalans conferencien amb el ministre d’Ultramar sobre el port de sortida de la línia de vapors
filipins. El juny de 1884 assisteix a una reunió de parlamentaris catalans i cubans, convocada
per analitzar diverses mesures per a Cuba. El febrer de 1885 té intenses negociacions amb
membres del Govern conservador de cara al modus vivendi. En aquesta ocasió, en la reunió
de parlamentaris catalans amb Cánovas i Elduayen (ministre d’Estat), acusa públicament al
cap de l’executiu d’haver-lo enganyat, ja que se li havia ofert no anar més enllà de la segona
columna de l’aranzel90.

El 1860 és un dels fundadors i membre de la Junta Directiva, amb el càrrec de comptador
de l’AC. El curs de 1865-66 presideix aquesta entitat, predecessora de l’AB, i el de 1872-73
és vocal de la Junta Directiva. Presideix l’AB el curs de 1874-75. Entre els anys 1872 i 1874
pronuncia als ateneus diverses conferències sobre el tèxtil, editades el 1875 amb el títol de
Conferencias sobre el arte de hilar y tejer el algodón.

Va ser un dels organitzadors de l’Exposició General Catalana de 1871 i de la Universal de
Barcelona de 1888, essent vicepresident de la Junta preparatòria d’aquesta darrera. El 1888
és un dels vocals de la Junta creada per impulsar la construcció de la presó de Barcelona.

                                                                        
  89. Veure FERRER Y VIDAL, José: Discurso del Sr. ... pronunciado en el Senado los días 27 y 28 de Abril con motivo de la
discusión del tratado de comercio entre España y Francia firmado en París el 6 de Febrero de 1882, 1882.
  90. Veure El Liberal, 24-2-1885.
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5.2.1.4. Pere Bosch i Labrús.

La figura de Bosch i Labrús també ens ha anat apareixent als capítols precedents, per la
seva molt estreta vinculació amb el FPN, primer, i el FPE, després, així com per la seva
producció doctrinal de l’anomenat proteccionisme harmònic i activitat com a diputat.

Pere Bosch i Labrús91 (Besalú, 28-6-1827/Barcelona, 20-7-1894), va començar estudis al
Seminari i a l’Institut de Girona, però els abandonà abans d’acabar-los. Va estudiar també
matemàtiques. Va obrir a Barcelona la sastreria El Águila, que basava el seu producte no en
la roba feta a mida, com les altres sastreries, sinó en la roba ja confeccionada. Aquesta
fórmula comercial va tenir força èxit, ja que aviat va tenir nombroses sucursals a Madrid,
València, Sevilla i Cadis i després a Amèrica. Tenia possessions agràries a Mata-Bejid
(Jaén). Se’l pot considerar una figura clau l’associacionisme d’interessos econòmics, en la
utilització de tots els recursos reglamentaris que el sistema parlamentari oferia per
transportar a les Corts aquesta mena de demandes, i en la formulació d’un sistema doctrinal
proteccionista que englobés tots els sectors econòmics. Per a Solé-Tura, Bosch i Labrús
seria la ment més lúcida del proteccionisme 

92.

Aviat s’interessà per la polèmica entre proteccionistes i lliurecanvistes. Vicens Vives i
Montserrat Llorenç situen com a fet determinant que el decideix a iniciar la seva llarga tasca
proteccionista, la supressió del dret diferencial de bandera feta per Figuerola en triomfar la
revolució de 186893.

El 1869 va ser un dels fundadors del FPN, essent-ne el primer secretari. Al front de la
nova corporació, dugué una activitat molt intensa, de la que en caldria destacar la
manifestació proteccionista de Barcelona de març de 1869 i l’aparició del diari El Protector
del Pueblo. Des de Barcelona impulsà la creació de corporacions similars en altres punts de
l’estat, donant pas a la Liga Proteccionista Española; el diari passaria a ser òrgan d’aquesta,
amb el nou nom de Fomento de la Producción Nacional.

L’abril de 1869 encapçalà una comissió catalana que es desplaçà a Madrid per gestionar
la supressió de la base 5ena de l’aranzel Figuerola, sense gaire èxit. El mateix 1869 passà a
ser el president del FPN. El març de 1870 forma part d’una altra comissió, que es desplaça a
Madrid per gestionar contra els tractats de comerç i, especialment, contra el previst amb
Bèlgica, pel fet de deixar lligat l’aranzel espanyol.

Des del Foment, també organitzà algunes exposicions industrials a Barcelona (1872,
1875 i 1877, la darrera ja com a FPE), encaminades a mostrar els nous avenços tecnològics.

Una de les seves prioritats al front del FPN va ser l’elaboració d’una alternativa
proteccionista que englobés tots els sectors productius, tot evitant antagonismes
d’interessos; és el que hom anomenà proteccionisme harmònic o proteccionisme integral 94.

Amb l’arribada de la Restauració, es manté en el seu lloc de president del FPN. En la
seva condició de tal, el gener de 1875 rep al príncep Alfons, recent entrat a Barcelona, a una
exposició de productes manufacturats que havia organitzat la corporació. El maig es
desplaça a Còrdova, en representació del FPN, per assistir a una reunió de lligues de
                                                                        
  91. Sobre ell, veure PLA CARGOL, Joaquín: Biografías de gerundenses (Gerona y sus comarcas), 1948; PASARELL DIRLA,
Eusebio; FITER E INGLÉS, José: Velada necrológica en honor del Excmo. Señor D. Pedro Bosch y Labrús celebrada el día 28
de Marzo de 1896. Memorias leídas por los señores ..., 1896.
  92. SOLÉ-TURA: Catalanisme ..., p.73.
  93. VIVES: Industrials ... , p.433.
  94. Sobre els seus plantejaments proteccionistes, veure ARTAL: Pensament ..., p.189-194; ROCA GARCÍA: Escritores ...,
p.200-250.
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contribuents, en les que tenia en aquestes dates dipositades moltes esperances, en el sentit
que constituïrien l’eix vertebrador del país productor.

A les eleccions de gener de 1876, surt electe simultàniament per Barcelona i per Vic. Si
més no en l’elecció per Barcelona, es presenta dins de la candidatura dels constitucionals, si
bé l’únic programa que presentava en les conteses electorals era el del FPN (més endavant,
el del FPE). Opta pel districte de Vic, pel que anirà sortint als anys següents. Després de les
eleccions, ofereix en persona a la directiva del FPN, que presidia, els seus serveis de diputat
electe proteccionista i, per carta, a les corporacions econòmiques de fora de Catalunya amb
les que el FPN mantenia relació.

Just iniciades les primeres Corts de la Restauració, protagonitzà un incident que tindria
importants conseqüències per a la vida del FPN i que hem vist al capítol dedicat a les
corporacions. Bosch intervé breument al Congrés amb motiu de la proposició de llei de Víctor
Balaguer demanant la creació d’una línia regular de vapors subvencionats entre Barcelona i
Manila, fent una lleugera indicació sobre el Port de Cadis com a possible punt de sortida (no
proposant-lo), recordant una exposició que al respecte tenia presentada el FPN temps
enrera. Això seria el detonant d’un llarg procés, que culminaria en l’escissió del FPE. Bosch
treu un full volant explicatiu95 (que ja hem pogut veure també anteriorment). D’aquest procés,
el que convé ressaltar ara és la visió de Bosch i Labrús de la relació amb la resta
d’associacionisme econòmic espanyol i molt especialment amb la LCC. Per a ell, era
fonamental la recerca d’un consens programàtic amb les altres corporacions d’arreu de
l’estat, de tal manera que les demandes provinents de Catalunya no poguessin ser titllades
d’exclusivisme i, al mateix temps, que es pogués oferir un ampli front comú de sectors
econòmics que multipliqués la força de les seves demandes davant dels centres de decisió
de l’Estat.

El maig de 1876 dimiteix de la corporació que havia presidit en els darrers anys i s’afegeix
al nou FPE, que, tot seguit, el fa soci de mèrit. Inicialment presidí la nova corporació el Dr.
Letamendi i posteriorment el propi Bosch. També el 1876 és vocal de la primera directiva de
la UBCP.

Bosch i Labrús es planteja el fet de disposar d’un escó al Congrés, com la manera
d’utilitzar aquesta tribuna privilegiada per difondre la seva proposta de proteccionisme
harmònic des del centre mateix de les decisions polítiques i, en aquest sentit, la seva intensa
activitat parlamentària s’orienta cap l’aprofitament de tots i cadascun dels recursos que el
reglament li oferia: proposicions de llei, esmenes i vots particulars, treballs en comissions,
torns contra la totalitat i, sobretot, la recerca d’un grup de parlamentaris afins no pas en el
terreny polític, sinó en l’econòmic, amb els quals constituir una activa agrupació reformadora
en matèria de política econòmica96. D’aquesta manera, a la legislatura de 1876-77, primera
de la Restauració, es mostra molt actiu, interessant-se per tots aquells temes relacionats
amb la política aranzelària i fiscal: presenta una esmena al missatge de contestació al
discurs de la Corona en el que implícitament es demana no celebrar nous acords comercials
i reformar l’aranzel, utilitza el segon torn contra la totalitat del conveni amb Bèlgica, presenta
esmenes i intervé contra la llei de pressupostos, presenta una addició i intervé en la llei de
declaració com a lleis del regne de les resolucions del Ministeri d’Hisenda des de 1873,
intervé en el debat sobre arranjament del Deute flotant del Tresor, signa una esmena
d’Enrique Vivanco a la garantia eventual de la nació en l’emprèstit de Cuba i demana
                                                                        
  95. BOSCH Y LABRÚS: A mis electores.
  96. Sobre els seus treballs parlamentaris, veure ARTAL: Contingut ..., p.86-87.
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informacions sobre les relacions comercials amb diversos països. I, d’altra banda, és un dels
organitzadors de les reunions de diputats i senadors de diverses províncies a la secció
tercera del Congrés, en les que s’acorda impulsar proposicions de llei en temes econòmics;
és l’agrupació de parlamentaris coneguda com a secció tercera, de la que ell forma part de la
comissió de treball.

Ja en aquesta primera legislatura, agafa el costum d’editar en forma de fullet alguns dels
seus discursos, amb la idea de difondre el missatge de proteccionisme harmònic contingut en
ells. En aquesta ocasió edita les seves intervencions en els debats sobre acord comercial
amb Bèlgica i sobre pressupostos generals de l’Estat97. D’altra banda, manté una estreta
relació amb la corporació a la que pertany (primer FPN i després FPE) respecte la seva
activitat parlamentària. És habitual trobar a la revista de la corporació informacions puntuals
de les gestions de Bosch a Madrid i discursos sencers. L’octubre de 1876 el FPE l’obsequia
amb un banquet el dia abans de la seva marxa cap Madrid.

A la següent legislatura d’aquestes primeres Corts, la de 1877, el seu grup de diputats
presenta simultàniament 10 proposicions de llei, que contenien un complet programa de
temes econòmics i laborals. Però on es mostra més actiu, és en el debat sobre la llei general
de pressupostos, que com recordarem, contenia una reforma aranzelària completa. Bosch,
com a membre de la comissió i en estret contacte amb el FPE, emet un vot particular
proposant una reforma aranzelària, però en sentit proteccionista. En els preliminars al debat
parlamentari, interessa en el seu projecte uns 30 diputats, des del punt de vista de la
protecció aranzelària a la indústria i a l’agricultura. Durant el debat, es produeix l’incident
esmentat al capítol dedicat a les corporacions: el cos a cos entre Bosch i Sedó, en el que
aquest, en nom de l’IIC i de l’IFTN, s’oposa a alterar l’status quo aranzelari, fet que confirma
Bosch en la seva convicció que les postures defensades per ell i pel FPE, d’una banda, i les
defensades per les altres corporacions industrials, de l’altra, no són coincidents. En aquesta
ocasió, edità el text del seu vot particular i les seves intervencions en forma de fullet98.
Presenta també durant aquesta legislatura una exposició de propietaris de Gràcia sobre els
desnonaments (dins de la reforma de la llei d’enjudiciament civil).

D’altra banda, continua amb el seu projecte d’agrupació de parlamentaris, que apareix
algunes vegades com a secció tercera  i d’altres com a secció econòmica , i que aplega uns
25 diputats, molts d’ells ministerials, amb la idea de presentar projectes econòmics propis i
d’oposar-se a alguns del Govern. El protagonisme de Bosch en aquesta agrupació, es pot
apreciar en el fet que arriba a reunir-se a la seva casa de Madrid.

De retorn a Barcelona, el juliol de 1877, assisteix a una reunió de corporacions i de
parlamentaris catalans, als locals de l’IIC, per analitzar la darrera reforma aranzelària, en la
que explica el seu vot particular.

El febrer de 1878 és un dels autors del dictamen de la SEBAP sobre informació llanera.
Cal dir que era soci d’aquesta corporació, així com de la SEMAP i també del CAC, en tant
que president del FPE. Mesos més tard, presideix la comissió de la SEBAP que elabora el
dictamen sobre crisi econòmica i medis de solucionar-la.

                                                                        
  97. BOSCH Y LABRÚS, Pedro: Discurso pronunciado por D. ... en la sesión celebrada por el Congreso de los Diputados el 30
de mayo de 1876, con motivo de la discusión sobre el proyecto de ley autorizando al Gobierno para la ratificación del convenio
celebrado entre España y Bélgica, s/a.; Discurso contra el art. 6º del dictámen de la comisión de presupuestos referente al de
ingresos para el año económico de 1876-77, pronunciado por D. ... en la sesión celebrada en el Congreso de los Diputados el
día 4 de Julio de 1876, (1876).
  98. BOSCH Y LABRÚS, Pedro: Voto particular sobre el presupuesto de ingresos presentado a las Cortes para el año
económico de 1877-78. Discurso y rectificaciones, 1877.
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El març surt novament cap Madrid per iniciar la legislatura de 1878-79 i és acomiadat a
l’estació de Barcelona per comissions. Al pas del tren per Terrassa és saludat per comissions
locals.

A la legislatura de 1878-89, novament es mostra molt actiu en els temes de política
econòmica: primer torn contra el conveni amb França; intervenció preliminar al tractat amb
Bèlgica, amb debat amb el ministre d’Estat; un torn contra la totalitat als pressupostos de
despeses (reproduït com a fullet)99, amb noves al·lusions a les diferències entre corporacions
industrials catalanes; un altre torn contra la totalitat, junt amb esmenes i intervencions vàries
al projecte d’alienació de bons del Tresor; esmenes de temes aranzelaris i hisendístics al
missatge de contestació al discurs de la Corona; una exposició de 25 pobles del districte de
Vic, demanant que no s’apliqués el nou reglament sobre cadastre (amillaramientos); i altres.
Signa també una proposició de la secció tercera, demanant llibertat de moviments per a les
lligues de contribuents.

A més de les intervencions parlamentàries, participa a les reunions dels parlamentaris
catalans pel tema de la crisi industrial, proposant demanar la reforma dels aranzels d’entrada
a la península dels productes filipins, per afavorir la navegació d’alçada i entrant a la
comissió creada per treballar en ambdós temes (crisi industrial i marina mercant). Participa
també en la reunió feta al Congrés, amb assistència d’uns 50 diputats, per analitzar els
pressupostos de Puerto-Rico i el projecte de reforma aranzelària en aquesta illa, entrant a la
comissió creada. Aquesta comissió s’entrevista amb el ministre d’Ultramar, que accepta
retirar la reforma aranzelària. S’uneix també a la comissió del FPE que s’havia traslladat a
Madrid per donar suport al vot particular de Josep Florejachs a la llei de pressupostos.

El juliol de 1878 retorna a Barcelona, essent saludat al pas del tren en què viatjava per
comissions a Olesa, Terrassa, Sabadell i Barcelona. El FPE li dedica una vetllada, junt amb
el diputat Florejachs. Tot seguit, participa a una important reunió al FPE, amb assistència
d’altres parlamentaris catalans, en la que es decideix concórrer a la informació aranzelària.

El febrer de 1879 assisteix a un banquet organitzat pels naviliers del Maresme, per agrair
a la JPAICB el seu interès en organitzar una informació naviliera provincial. L’abril següent
surt novament diputat per Vic i torna a posar-se a la disposició del FPE.

A la legislatura de 1879-80, es mostra igualment actiu i sempre centrant la seva actuació
en els temes de política econòmica: presenta una esmena al missatge de contestació al
discurs de la Corona, en el que es fa una reflexió sobre la situació econòmica del país;
s’interessa davant del ministre d’Hisenda sobre la situació de la indústria llanera i de la
informació aranzelària; intervé dins del debat sobre la proposició de llei de Moret sobre lliure
importació de cereals; intervé en un dels torns contra la totalitat al debat sobre tractat de
comerç amb Àustria-Hongria; s’interessa per la fil·loxera; i novament centra la seva atenció
en el debat sobre pressupostos generals de l’Estat. Com a membre de la comissió, presenta
vots particulars demanant una altra vegada el rearmament aranzelari, realitza intervencions
(al·ludint en elles altre cop a la relació entre les corporacions industrials de Barcelona) i
presenta una exposició de la LCC. Dedica també força atenció als pressupostos de Cuba,
intervenint contra la totalitat i presentant esmenes al dictamen. Finalment, té una molt llarga
intervenció en el debat sobre el Ferrocarril del Nord-est, denunciant les irregularitats en la

                                                                        
  99. BOSCH Y LABRÚS, Pedro: Discurso pronunciado por D. ... contra el presupuesto de gastos para el año económico de
1878-79 en las sesiones celebradas los días 13 y 14 de Mayo de 1878, 1878.
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seva adjudicació. Aquest cop, el discurs reproduït com a fullet és el relatiu a aquest darrer
tema100.

Igual que a les legislatures anteriors, complementa les seves intervencions al Congrés
amb altres treballs. Així, el maig de 1880 participa a reunió de parlamentaris de les
províncies de Barcelona i Girona, convocada per atendre una comissió de surers, intervenint
i formant part de la comissió de treball creada.

D’altra banda, el novembre de 1879 intervé a la informació aranzelària oral sobre la
indústria llanera i el maig següent en la de la marina mercant. Prèviament havia intervingut a
la informació provincial de la JPAICB. Edita ambdues intervencions en forma de fullet101 (a
més d’estar impreses al volum oficial)

L’octubre de 1879, en un interregne parlamentari, presideix a Barcelona una reunió de
corporacions feta als locals del CUMM, per analitzar els aranzels de Cuba. El mateix mes,
representa el FPE a la reunió de lligues de contribuents feta a Madrid. El març de 1880 rep
un te proteccionista a Vic, districte que venia representant al Congrés des de 1876, com a
reconeixement als seus treballs parlamentaris. El novembre d’aquest any, pronuncia la
conferència inaugural d’un cicle sobre arts i oficis organitzat pel FPE.

La següent legislatura, la de 1880-81, és molt breu i per això no té cap intervenció
significativa. No obstant, el gener de 1881 ell i altres parlamentaris catalans assisteixen a una
Junta General de l’ANCB, convocada per analitzar el projecte de modificació del dret
diferencial de bandera inclòs al darrer discurs de la Corona.

Amb l’arribada al poder del PL, participa activament en la campanya proteccionista de les
corporacions industrials davant del temor a un gir lliurecanvista en política aranzelària. Així,
intervé a la manifestació proteccionista de Gràcia d’abril de 1881 i presideix un dels cinc
actes simultanis de la manifestació del FPE de juny, concretament el celebrat al Circ
Eqüestre, en el que, a més, pren la paraula com a orador. L’agost intervé, en la seva condició
de president del FPE, al míting als Camps Elisis de Sabadell a favor d’un candidat
proteccionista, que comptava amb el suport de les corporacions industrials. Davant de les
eleccions d’agost, ell i altres directius del FPE signen un manifest electoral, demanant el vot
únicament per a candidats reconegudament proteccionistes i amb interessos al país. En la
seva candidatura per Vic, té el suport explícit del FPE.

Obté novament un escó al Congrés per Vic i ofereix al FPE els seus serveis de diputat
electe proteccionista. A la legislatura de 1881-82 es manté en la seva línia d’intensos treballs
parlamentaris en els temes de política econòmica: intervé contra el tractat de comerç amb
França, alhora que signa una esmena de Federico Sánchez Bedoya i que presenta una
exposició de la casa Pickman de Sevilla; signa esmenes al primer projecte de primeres
matèries; al·ludeix al tema de la contribució industrial dins de la interpel·lació de Romero
Robledo sobre indústria i comerç de Madrid; intervé contra el projecte de Deute consolidat al
3% interior i contra el projecte de pressupostos generals de l’Estat, destacant un torn contra
el de despeses de Guerra; també, contra la totalitat de la contribució d’immobles, conreu i
ramaderia i contra la contribució industrial i de comerç, alhora que presenta una esmena a
l’impost de consums i s’interessa per alguns temes econòmics menors més.

                                                                        
  100. BOSCH Y LABRÚS, Pedro:  Discurso pronunciado por D. ... con motivo de la interpelación sobre la adjudicación de los
Ferro-carriles del Noroeste en los días 11 y 15 de Marzo de 1880, 1880.
  101. BOSCH Y LABRÚS, Pedro: Discurso pronunciado por D. ... en la información lanera siguiendo en el uso de la palabra a
D. Gabriel Rodríguez, en los días 22 y 24 de noviembre de 1879, 1880; Información naviera. Discurso pronunciado por D. ... en
las sesiones de 7 y 10 de Mayo de 1880, 1880.
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L’octubre de 1881 participa en la creació de la DC, passant a ser el seu vicepresident. No
aconsegueix entrar a la Comissió de Pressupostos. Igual que Balaguer, assisteix al míting
proteccionista de la comissió d’obrers catalans al Teatro Capellanes de Madrid.

A la següent legislatura d’aquestes Corts, la de 1882-83, intervé novament en nombrosos
temes de política econòmica: en el debat sobre primeres matèries, com a signant d’algunes
esmenes, presentant exposicions, entre elles de l’IACSI i del FPE, intervenint en un dels
torns contra la totalitat i defensant l’IFTN (en el fons, a desgrat seu) de les acusacions
rebudes a la Cambra d’inconseqüència; presenta esmenes, elaborades pel CJMB, al projecte
de Codi de Comerç i les defensa; s’interessa novament pels pressupostos generals de
l’Estat, amb diverses intervencions, entre altres temes.

En alguna ocasió, La Crónica de Cataluña l’havia definit a ell i al FPE com a catalanistes i
com a políticament afins a Romero Robledo; segons aquest diari, el FPE seria un centro
romero catalanista-proteccionista que preside el señor Bosch y Labrús 

102. Pel que fa al
qualificatiu de catalanista, potser aquesta apreciació vingués del fet de compartir l’associació
local amb l’ACEC. En qualsevol cas, el gener de 1883 intervé, en tant que president del FPE,
a un cicle de conferències sobre proteccionisme i catalanisme organitzat pel CC.

El març de 1883 és un dels fundadors del CCLB, essent vocal de la seva primera Junta
Directiva. Amb el temps, se situaria en la línia més canovista. El maig següent, participa en
una reunió del cercle, convocada per analitzar els nous pressupostos generals de l’Estat. El
març i l’abril de l’any següent, hi pronuncia unes conferències de tema econòmic, amb el títol
Necesidad de fomentar el desarrollo de la producción para tener hacienda; la falta de
producción ha sido en todos tiempos la causa principal de las penurias y estrecheces del
estado.

El mateix 1883 apareix com a col·laborador del nou setmanari proteccionista madrileny El
Economista.

A les eleccions d’abril de 1884, surt novament diputat per Vic. A la legislatura de 1884-85,
dedica força atenció al tema del modus vivendi amb Gran Bretanya: forma part d’una
comissió de parlamentaris catalans encarregada de treballar en el tema, presenta esmenes i
realitza intervencions. També mereix la seva atenció la llei de disposicions de caràcter
econòmic i mercantil que afectaven alguns serveis de les illes de Cuba i Puerto-Rico i de la
península, en la que presenta una esmena. A la llei de forces navals de la nació, en presenta
una altra, demanant que tot el procés de construcció dels vaixells de l’Armada es fes en
empreses espanyoles.

La legislatura de 1885-86, com recordarem, és molt breu i per tant no hi ha temps
material per emprendre gaire treballs legislatius. Tot i així, presenta una addició al projecte
d’autorització per prorrogar els tractats de comerç.

Dins dels plantejaments doctrinals de Bosch i Labrús, àmpliament vistos en el capítol
dedicat a les corporacions econòmiques, hi ha un tema en el que cal aturar-se, com és la
seva apreciació de les altres corporacions industrials de Barcelona. Per a ell, acèrrim
defensor del proteccionisme per a tot i per a tots, aquestes altres corporacions estarien
seguint una línia més d’interès immediat propi que de programa econòmic global. Per això, el
1879 i el 1889 es mostrarà reticent als processos de fusió dels centres de Barcelona i en
diverses ocasions (reforma aranzelària de 1877, llei de primeres matèries de 1883, llei

                                                                        
  102. Crónica de Cataluña, 21-3-1882, ed. matí.
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d’admissions temporals de 1886), censurà l’actitud de les altres corporacions industrials. Així,
per exemple, amb ocasió de la iniciativa de l’IFTN de 1881 d’organització d’una manifestació
proteccionista a Barcelona, censura a la reunió de la directiva del FPE el fet que l’altra
corporació hagi impulsat un acte d’aquesta magnitud sense comptar amb les altres i afegeix,
referint-se al paper de l’ICC i FPN en la reforma aranzelària de 1877: lamentóse la
presidencia de los procederes anómalos de ciertos proteccionistas a los que atribuyó en gran
parte el decaimiento de la influencia que a la causa de la protección debería corresponder en
la actualidad, después de los esfuerzos y triunfos parciales obtenidos dentro y fuera del
Parlamento. Recordó que después de la cuestión de los vapores de Filipinas, en virtud de la
cual nos enajenamos el apoyo de las provincias andaluzas, vino lo del 77 en que una
comisión catalana fue a destruir las favorables disposiciones en que se hallaba una gran
parte del Congreso, determinando la rebaja arancelaria que no tardó en decretarse 

103.

A les Corts de 1886-90 no obté representació parlamentària, però a les de 1891-93 surt
electe simultàniament per Terrassa i per Girona. En no presentar les credencials pel primer
d’aquests districtes dins del temps reglamentari, s’anul·la l’elecció i, a la pràctica, es queda
amb la representació de Girona. En aquestes Corts, no es mostra tan actiu com als primers
anys de la Restauració: sols intervé en una ocasió, amb motiu del debat sobre política del
Govern a Cuba i Puerto-Rico, alhora que forma part de tres comissions de ferrocarrils.

El 1890 és membre de la comissió aranzelària creada pel nou Govern conservador per
estudiar modificacions a l’aranzel general espanyol.

Va ser un dels vocals del Congreso Económico Nacional, celebrat a Barcelona el 1888. El
1889 escriu Conveniencia de un concierto económico entre las distintas naciones de raza
española, on defensava la seva tesi habitual de la improcedència dels tractats de comerç
amb les potències econòmiques, per la inexistència de reciprocitat en les condicions i per la
greu competència que representaven al mercat interior, tot impedint el desenvolupament
d’una producció industrial pròpia, alhora que apostava per un comerç amb els països de
l’Amèrica Llatina que, a més dels lligams de tota mena existents, no es trobaven en
condicions de plantejar competència a les manufactures espanyoles i, en canvi, constituïen
un enorme mercat.

A principis dels anys noranta, organitzà un moviment proteccionista que aspirava a
vertebrar interessos d’àmbit espanyol. Hi intervingueren sobretot el basc Zaracondegui i
l’asturià Luís Adaro, amb nombrosos actes de propaganda a Madrid i Bilbao.

El 1929 Manel Pugés, en col·laboració amb els fills de Bosch, editaren el treball de
recopilació Discursos y escritos.

5.2.1.5. Manel Girona i Agrafel.

Als capítols anteriors també ens ha anat apareixent la figura de Manel Girona, tant per la
seva important participació en el món financer català del període i en el grup català, com per
la seva vinculació a les corporacions econòmiques, aportacions teòriques i activitat com a
senador.

Manel Girona i Agrafel104 (Barcelona, 1-1-1817/31-10-1905) era fill d’Ignasi Girona, natural
de Tàrrega i propietari d’una petita casa de banca, i de Rita Agrafel, de Barcelona. Se’l pot

                                                                        
  103. AFTN, FPE, “Actas” 4-9-1878/9-7-1884, sessió extraordinària de la Junta Directiva de 15-3-1881.
  104. Sobre ell, veure BASTINOS: Españoles ..., IZARD: “Dependencia ...”; McDONOGH: Goof Families ...



5.Els parlamentaris catalans

469

considerar com a una de les principals figures del món financer català de la segona meitat
del segle XIX. El seu germà Jaume (que veurem una mica més endavant, ja que va ser
també senador) participà en importants negocis financers, ferroviaris i industrials. Un altre
germà, Ignasi, va ser una de les principals figures de la metal·lúrgia i indústries mecàniques
de l’època. La seva germana Esperança es casà amb Pau Henrich, pare de l’impressor
Manel Henrich (que també veurem més endavant, ja que va ser diputat). Manel Girona es
casà amb Carolina Vidal, que morí a Perpinyà l’abril de 1874. Aquesta dada indica la
possibilitat que la família s’instal·lés en aquesta ciutat durant la primera república espanyola.
Va rebre les condecoracions Gran Cruz de Carlos III i Gran Cruz de Isabel la Católica, però
rebutjà el títol de marquès del Pla de Barcelona que li oferia Cánovas, a diferència de molts
altres personatges de l’època, desitjosos d’ennoblir-se.

Anem a veure en primer lloc la important activitat econòmica de Girona, a continuació la
seva vinculació amb les corporacions econòmiques i principals treballs teòrics escrits per ell, i
finalment la seva trajectòria política i parlamentària.

El 1834, durant una epidèmia de còlera, es va fer càrrec durant un temps de la casa de
banca del seu pare. El 1839 fa la primera ampliació, amb el nom de Girona Hnos., Clavé y
Cía., tot orientant-la cap les operacions de crèdit. El 1844, junt amb Josep Maria Serra i
Rafael Plandolit, creà el BB, també orientat cap el crèdit i impulsor del sistema de les lletres
de canvi. El banc tenia el privilegi de poder emetre bitllets. El 1855 deixà al Govern cinc
milions de rals (7.512,65 euros) per subvencionar la campanya d’Àfrica.

La societat Girona Hnos., Clavé y Cía. apareix com a copropietària de diverses societats
industrials: Tenería Barcelonesa, La Porcelana, La Industrial Quincallera, Manufacturera de
Cardas, Torres y Cía. La societat va obtenir la concessió del tram ferroviari Montcada-
Sabadell, arribant a mitjan anys cinquanta a un acord amb l’empresa concessionària de la
línia fins Saragossa per fusionar ambdós projectes i esdevenir constructora de la línia. Va
construir també el Canal d’Urgell i participà en el finançament d’altres trams de la xarxa
ferroviària, especialment a les línies de Girona i de Granollers, així com del nou Port de
Barcelona.

Com ja hem vist al capítol dedicat al món dels negocis, el 1874 el banc es va trobar en la
disjuntiva de fondre’s amb el BE, que a partir d’aleshores seria l’únic en poder emetre bitllets,
o bé mantenir-se, però sense aquesta prerrogativa, optant per aquesta darrera possibilitat.
Amb la febre d’or de 1881, el banc creix encara més fins esdevenir el primer de Catalunya.
Va fer importants préstecs al nou règim de la Restauració.

Girona era membre del grup català de finances. Va ser fundador del CM, accionista
fundador i vicepresident del BHC, fundador i conseller de la CGTF, fundador de la CT,
directiu de la CFZPB fins la fusió amb el Norte el 1878 i conseller d’aquesta companyia a
partir d’aquesta data, accionista fundador de LP i del CGF.

Va ser fundador del BHE, director de la delegació a Barcelona del BE, copropietari de les
indústries Nuevo Vulcano, Navegación e Industria i Herrería Barcelonesa. També promogué i
participà a empreses com la Sociedad Española de Construcción Naval, Material para
Ferrocarriles y Construcciones (MFC), Sociedad General de Aguas de Barcelona i la
Compañía de Tranvías de Barcelona. Era un important inversor del FMSJA.

Posseïa explotacions vitícoles a França i propietats agràries a Catalunya, fruït de la
desamortització; com a mínim, tenia una propietat important a Terrassa, amb rabassaires. El
seu germà Ignasi posseïa extenses propietats agràries a Lleida, fet que explicaria com Manel
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i Jaume surten diputats i senadors per les demarcacions lleidatanes. Tenia també diverses
propietats a la província de Madrid. A finals de 1875 apareix com el quinzè principal
contribuent de la província de Barcelona per territorial, amb propietats a Barcelona.

Va ser un dels impulsors de la Cambra de Comerç i Navegació de Barcelona (CCNB),
que presidí des de la seva fundació el 1886. Era soci de l’IACSI i del FPE. Va ser
vicepresident de la primera Junta Directiva de l’APFUBZE, el 1872, fins el març de 1883,
essent vocal a partir d’aquesta data. Va ser vocal de la primera Junta Directiva de la UBCP,
el 1876.

Té alguna activitat directament relacionada amb les demandes de les corporacions. Així,
el març de 1878 assisteix a una reunió extraordinària de l’ANCB, amb representants de les
corporacions i parlamentaris catalans, per analitzar la crisi de la marina mercant i mesures a
adoptar. El setembre de 1878 assisteix, junt amb altres parlamentaris catalans, a una reunió
al FPE per analitzar el tema de la informació aranzelària.

Va tenir una important producció teòrica105, dedicada sobretot a proposar mesures per al
sanejament de les finances públiques. El 1865 escriu Ensayos para mejorar el crédito y
arreglar la situación de España 

106, extens i documentat treball, en el que Girona analitza la
situació de la hisenda pública espanyola i proposa vies d’actuació. El 1872, en ple context de
reformes financeres del Sexenni, escriu Errores trascendentales en los proyectos financieros
presentados a las Cortes por el Excmo. Sr. Ministro de Hacienda en 11 de Mayo de 1872 

107,
treball destinat a rebatre els projectes d’arranjament del Deute del ministre d’Hisenda,
Camacho, amb la idea general que es marxava amb ells cap a un endeutament encara més
gran. Als inicis de la Restauració, insisteix en el tema, amb el treball Proyecto de arreglo y
unificación de la deuda pública en España 

108, escrit presentat a la Comissió de Pressupostos
del Congrés el maig de 1876, en el que Girona torna sobre les seves idees sobre el Deute, ja
enunciades el 1865 i el 1872: unificar-lo en un únic Deute nacional de l’Estat (no del Tresor),
evitar el seu pagament tot contraient-ne d’altres i austeritat en les despeses, amb especial
esment en la necessitat de reducció de les partides pressupostàries de Guerra i Marina, junt
amb una simplificació de l’administració.

El 1880, i amb poc temps de diferència, treu dos nous treballs: Unificación de la deuda i
Arreglo, unificación y extinción completa de la deuda pública en España 

109, en els que Girona
insisteix sobre els mateixos conceptes d’arranjament del Deute. En la mateixa línia, publicà A
la Nación, dedica su plan completo económico financiero bancario el Senador vitalicio
Manuel Girona al objeto de dar solución a los problemas económicos y alcanzar la
regeneración de la patria (1898), Presupuesto para la Regeneración de la patria bajo el
principio fundamental de la Unificación de la renta Pública convirtiéndola en otra al 3 por
ciento de interés, amortizable en 90 años, libre de impuestos (1899) i Remedio radical,
rápido, restaurador de la administración del Estado (1903), treballs als que caldria afegir els
seus discursos parlamentaris sobre el tema.

                                                                        
  105. Sobre el pensament de Manel Girona, veure ARTAL: Pensament ..., p.335-341; Contingut ..., p.90.
  106. Veure GIRONA, Manuel: Ensayos para mejorar el crédito y arreglar la situación de España, 1865.
  107. Veure GIRONA, Manuel: Errores trascendentales en los proyectos financieros presentados a las Cortes por el Excmo. Sr.
Ministro de Hacienda en 11 de Mayo de 1872, 1872.
  108. Veure GIRONA, Manuel: Proyecto de arreglo y unificación de la deuda pública en España, 1876.
  109. Veure GIRONA, Manuel: Unificación de la deuda. 119 millones de pesetas anuales de rebaja en los gastos, por el ex-
senador del Reino D. ..., 1880; Arreglo, unificación y extinción completa de la deuda pública en España por D. ... ex-Diputado a
Cortes y ex-Senador del Reino, 1880.
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D’altra banda, s’interessà també per altres temes de política econòmica. El 1883, des del
seu lloc de president de l’AB, s’interessà pel tema de la situació de la indústria, amb el
discurs De los medios y elementos que necesita la industria nacional para competir con la
extranjera 

110, en el que proposava diverses mesures de foment, amb la particularitat
d’introduir una postura d’un proteccionisme moderat, que divergia un tant dels plantejaments
de molts industrials catalans de l’època: igual que aquests, veia la necessitat d’intervenció
estatal per corregir les deficiències de l’evolució econòmica, però a diferència seva, incloïa
en les mesures a adoptar per part de l’Estat tota una legislació laboral, de tall britànic, que
incloïa dret a sindicació, en un intent d’evitar la conflictivitat social per la via de la integració.
També des de la presidència de l’Ateneu, el 1885 s’interessa per la marina mercant, amb el
discurs De la navegación, Decadencia de nuestra marina. Manera de mejorar pronto su
situación 

111, en el que analitza la situació de la marina mercant, esbossant diverses mesures
per al seu foment, en les que novament es perfila un fort intervencionisme estatal. Contra les
tesis d’alguns autors en el camp proteccionista de restabliment dels drets diferencials, opta
per una línia expansiva, que assumeix la reconversió del sector (vaixells de ferro més vapor
enfront dels de fusta més vela) com un fet irreversible.

Va ser diputat per La Seu d’Urgell entre 1863 i 1864 i per Lleida entre 1865 i 1866. Igual
que en el cas de Ferrer i Vidal, en aquesta primera etapa com a diputat es mostrà molt poc
actiu.

Al Sexenni va ser partidari de la Restauració dels Borbons, essent el 1873 un dels
impulsors de la LOS. Va ser membre de les comissions de recepció al príncep Alfons a la
seva entrada a Barcelona, el gener de 1875.

El maig de 1876 va ser nomenat alcalde de Barcelona, encetant un pla de sanejament de
les finances municipals. Va romandre en aquest lloc fins el març de 1877, resumint la seva
gestió al front del municipi en el treball Memorándum. Nueve meses de Alcalde Primero de
Barcelona 

112. Aquest treball conté un pròleg del propi Girona, en el que explica les
circumstàncies del seu nomenament, que ell considerà sempre transitori, i, a continuació, el
seu pla d’actuació municipal en forma de vint-i-sis documents, en el que en destaca la
importància donada al sanejament del Deute, veritable prioritat de la seva actuació política.

Als inicis de la Restauració, apareix com dels homes forts del conservadorisme català. El
1879 és un dels presidents de l’acte dels conservadors de Barcelona, fet a la Casa Llotja, en
el que s’acordaren les candidatures corporatives per sectors socioprofessionals. Quan el
1883 es crea el CCLB en serà un dels fundadors i vicepresident. Se situaria en la seva línia
més independent i conservadora, propera al Diario de Barcelona.

Va ser senador per Barcelona entre 1877 i 1879 i vitalici a partir de gener de 1885. Com a
senador, s’interessà pels temes d’hisenda, editant-se diverses recopilacions dels seus
discursos. A la legislatura de 1877-78, va ser membre de la Comissió de Pressupostos del
Senat, intervenint en el debat sobre pressupostos generals de l’Estat, amb un torn contra la
totalitat del projecte de liquidació del dèficit del Tresor públic. Signà també una proposició de
llei de Ferran Puig sobre amortització de la xavalla catalana, al mateix temps que formava
part de la comissió. El maig de 1878 intervé en una reunió de parlamentaris catalans per
exposar els impostos que hom podria fixar alternativament al previst pel ministre d’Hisenda
sobre l’exportació de vins.
                                                                        
  110. Veure GIRONA: Discurso ... 29 de Noviembre de 1883. Veure també CASASSAS: L’Ateneu ..., p.56.
  111. Veure GIRONA: De la navegación ...
  112. Veure GIRONA, Manuel: Memorándum. Nueve meses de alcalde primero de Barcelona, 1883.
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A la legislatura de 1878-79, va ocupar el primer torn contra la totalitat en el debat sobre
consum de carbons nacionals pels serveis de l’Estat i el segon contra la totalitat del
pressupost de despeses. Les seves intervencions en aquest darrer debat, les imprimí en
forma de fullet113. S’interessà per la llei d’expropiació forçosa per utilitat pública, en nom dels
interessos corporatius de la propietat immobiliària per ell representats, i presentà una addició
al dictamen. Presentà també una proposició de llei per al millorament de la renda de tabacs,
tema molt de l’interès per al grup català, fins el punt que més endavant ho publicà també com
a fullet114, essent secretari de la comissió creada. La seva idea general era reduir les
càrregues directes a base de contribucions indirectes, com era l’estanc monopoli del tabac
per part de l’Estat; és a dir, no es parla encara del desestanc.

El seu nomenament com a senador vitalici, el gener de 1885, el permet intervenir en el
debat sobre modus vivendi amb Gran Bretanya, en el que utilitza el tercer torn contra la
totalitat, al mateix temps que signa una esmena de Paz, demanant una informació prèvia, i
que presenta una exposició en contra del CCLB. Novament s’interessa pel tema dels
pressupostos, amb el primer torn contra la totalitat del pressupost de despeses i
observacions dins del debat sobre el pressupost de despeses del Ministeri de Marina,
intervencions que imprimí també com a fullet115. En aquesta ocasió, Girona proposa mesures
per reduir i simplificar el Deute, acompanyat d’altres mesures d’activació econòmica. Durant
el debat sobre el Codi Civil, té ocasió de fer uns aclariments tècnics relatius a la fórmula
valors al portador.

Als anys següents, té força activitat com a senador, sempre amb el tema del sanejament
del Deute públic com a principal objectiu, sense deixar de banda altres temes de l’interès
dels sectors econòmics catalans. Així, el trobem interessant-se novament en els
pressupostos generals de l’Estat i també en els de Cuba i presentant esmenes als projectes
de llei de circulació fiducidària, entre altres temes. A la legislatura de 1898-99, va presentar
una proposició de llei, que no va prosperar, d’unificació del Deute públic espanyol, tot creant
una nova amortització a 90 anys. S’interessà també per la reforma en la renda de tabacs,
pels tractats de comerç, pel Port de Barcelona i per l’emprèstit amb destinació a la
construcció de carreteres a Barcelona. Ja a principis del segle XX, la seva activitat
parlamentària va anar minvant.

Cánovas, amb qui mantenia relació epistolar, li va oferir tres vegades la cartera
d’Hisenda, però ell refusà, en considerar que no tindria plens poders per suprimir la despesa
estatal. El 1891 es retirà de la política activa.

Igual que Ferrer i Vidal, va ser directiu fundador de l’AC, el 1860, en el seu cas, amb el
càrrec de tresorer. Va ser també president de l’AB en els cursos 1883-84 i 1885-86. Finançà
la construcció del Teatre del Liceu, essent-ne un dels propietaris i membre de la Junta de
Govern, així com soci fundador del CL, el 1847. També finançà la construcció de la
Universitat. El 1888 va anticipar diners per a l’inici de les obres de l’Exposició Universal, de la
que en fou comissari regi. El 1879 comprà i restaurà els castells de Castelldefels i
                                                                        
  113. Veure GIRONA, Manuel: Discurso del Señor Don ... pronunciado en el Senado en los días 21, 22 y 25 de Junio de 1878,
al discutirse el Presupuesto de gastos de 1878-79, y cuya base es empezar el período en que se rebaje la tributación directa,
1878.
  114. Veure GIRONA, Manuel: Renta de tabacos. Desarrollo de la proposición de ley para la mejora de la renta de tabacos,
presentada al Senado, el día 23 de Noviembre de 1878, por el senador del Reino, D. ..., 1879. Aquest fullet, tot i dur la data de
1879, es publica en realitat el 1883.
  115. Veure GIRONA, Manuel: Documentos parlamentarios. Discursos pronunciados por el Senador vitalicio D. ... en las
Sesiones del Senado, los días 9, 13 y 20 de junio de 1885, con motivo de la discusión de los Presupuestos generales del estado
para 1885-86, 1885.
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d’Eramprunyà. Va sufragar la façana nova de la catedral de Barcelona. Era vocal de la Junta
de Beneficiència de Barcelona.

5.2.1.6. Ferran Puig i Gibert.

Igual que els parlamentaris anteriors, Ferran Puig ha anat apareixent als capítols
precedents, tant per la seva activitat econòmica i parlamentària, com pels seus treballs a les
comissions aranzelàries i juntes d’aranzels i relació amb les corporacions econòmiques
catalanes.

Ferran Puig i Gibert116 (Girona, 1818117/Barcelona, 2-1-1901), té un fill —Ferran Puig i
Mauri— d’un primer matrimoni, i una filla —Dolors Puig i Cerdà— d’un segon matrimoni. Com
ja s’ha vist anteriorment, aquesta filla es casà amb l’industrial Camil Fabra. A les planes
següents veurem primer l’activitat econòmica i professional de Puig, per passar després a la
seva trajectòria política i parlamentària, amb el rerefons de la seva vinculació a les
corporacions econòmiques i de les seves principals aportacions doctrinals en el terreny
proteccionista.

Es traslladà essent encara molt jove a Barcelona, on va treballar d’aprenent a una
merceria. Allí va pensar en la possibilitat de fabricar ell mateix els gèneres importats que s’hi
venien. La seva primera activitat industrial va ser el 1838, amb la raó social Fernando Puig,
Portabella y Compañía, que disposava d’un petit establiment dedicat als filats i torçats de lli.
El 1844 la societat esdevé Fernando Puig y Compañía.

Entre 1844 i 1846 va anar a treballar a Bèlgica i Escòcia, per aprendre les seves
tècniques. Més endavant fundà a Sant Andreu una important fàbrica de teixits, en la que hi
aplicà nous mètodes de fabricació de filats, essent l’introductor a l’estat espanyol de la
indústria dels fils de cosir. El seu gendre, Camil Fabra, continuà amb aquesta empresa, amb
el nom de Fabra y Coats. Fundà també la primera fàbrica dedicada al lli. El 1848 va ser un
dels fundadors de l’IIC, ocupant la presidència de la secció de llenceria.

Junt amb Joan Güell i Ferrer (que, a més d’industrial, era propietari agrari a Lleida) i
Gaspar de Remisa, pretenia invertir en la construcció del Canal d’Urgell, finalment construït
per Girona Hnos.  Tot i així, presidí la Sociedad del Canal de Urgel (SCU) des de 1859. Era
també directiu del CCA. Es trobava vinculat al grup català de finances. El 1864 va ser un dels
fundadors del CM. Va ser accionista fundador del BHC i, després, directiu. Va participar a la
JOPB des de 1869, a la construcció del tram ferroviari Girona-França i a diverses empreses
de tramvies i ferrocarrils. Entre 1855 i 1859 va ser membre de la Junta de Govern de la Caixa
d’Estalvis de Barcelona. Era propietari d’una de les primeres cases comercials de Barcelona i
copropietari de l’empresa de transports marítims P. Tintoré y Cía. i de la indústria Jaime
Arbós y Cía.

Posseïa diverses explotacions agràries a les províncies de Barcelona, Lleida i Madrid. El
1857 va comprar una finca a Gràcia, en la que va crear un jardí botànic i hi va aclimatar el
conreu de l’eucaliptus. Aproximadament el 1867, va comprar una finca agrària de 500
hectàrees al terme municipal del Prat de Llobregat, tocant el riu. En aquesta finca, va fer

                                                                        
  116. Sobre ell, veure ELÍAS DE MOLINS: Diccionario biográfico ...; Catalanes ilustres ...; BASTINOS: Españoles ...; PLA
CARGOL: Biografías ...
  117. Algunes biografies situen la seva data de naixement el 1815, però en carta a Víctor Balaguer de principis de 1871, afirma
tenir 52 anys, fet que ens duria a 1818 com a data de naixement, atenent que durant aquest 1871 farà els 52 en un moment o
altre. BMVB, Epistolari Víctor Balaguer, núm 7100388, carta de Ferran Puig a Víctor Balaguer, datada a Barcelona, 29-1-1871.
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diverses construccions tècniques, destacant la màquina de vapor per extreure aigua del riu.
En aquest sentit, a partir de 1867 va obtenir successives autoritzacions per desviar aigües
del Llobregat amb destí a regatge. A finals de 1875, figura com el cinquè principal contribuent
per territorial a la província de Barcelona, amb propietats a Barcelona i a El Prat de Llobregat
i com el primer contribuent per industrial a la província de Girona. En carta de 1872 a
Balaguer, li explica que alguna de les seves propietats a la província de Barcelona no ha
estat comptabilitzada a l’hora d’elaborar els llistats dels principals contribuents, ja que va a
nom de la societat F. Puig e hijo., mentre que a Girona sí apareix tot el seu patrimoni118. En
una altra carta, del 1874, es defineix a si mateix com a uno de los primeros industriales y
gran agricultor 

119.

El 1855 va ser regidor de l’Ajuntament de Barcelona i després alcalde. Entre novembre
de 1863 i novembre de 1865 i entre aquesta data i novembre de 1866 va ser diputat
provincial pel districte segon de Barcelona, figurant aleshores com a progressista. El març de
1864, ell i Francesc Romaní i Puigdengoles varen anar a Madrid com a comissionats de la
Diputació Provincial de Barcelona, per gestionar l’enderrocament de la Ciutadella, l’eixample
de la ciutat i un emprèstit per a la construcció de camins veïnals.

Al Sexenni, va ser novament diputat provincial, per un districte indeterminat, entre octubre
de 1868 i març de 1871 i també com a progressista. Segons Izard, no havia col·laborat
directament amb els conspiradors de 1868, però tenia una amistat personal amb Prim i
simpatitzava amb els seus plantejaments120. En carta a Balaguer de 1871, llegim: He servido
al partido progresista desde mis primeros años, y me titulaba tal cuando nadie quería serlo, a
pesar de que por mi fortuna y posición me trataba con amistad todo el elemento moderado121.
El mateix any, es mostra favorable a l’entronització d’Amadeu I. En una altra carta a
Balaguer així ho admet, tot i que de la nova situació creada pel Sexenni rebutja el sufragi
universal, en considerar que beneficiava el carlisme122.

A les eleccions de 1871, opta a una senadoria per Girona, que no aconsegueix, però sí el
1872. La legislatura en la que obté l’acta de senador, la de 1872 (segona), és molt breu i per
això no té gairebé ocasió d’estrenar-se com a parlamentari.

A la Restauració, se situà durant alguns anys en la línia del PLC, com ell mateix admet en
la seva intervenció al debat parlamentari sobre el tractat de comerç amb França, vista als
capítols anteriors, però posteriorment passà al PLF. Va ser senador ininterrompudament des
de les primeres Corts de la Restauració fins la seva mort, el gener de 1901, primer electiu i
després vitalici.

A les primeres Corts de la Restauració, que en el cas del Senat corresponen sols a la
legislatura de 1876-77, aconseguí acta de senador per Barcelona. A diferència de la seva
participació a les breus Corts de 1872 (segones), aquí inicia una activitat parlamentària més
activa, que se centrarà clarament en els temes econòmics, ja sigui en els grans temes
plantejats des de les corporacions econòmiques catalanes, ja sigui en altres temes, com el
contraban, que mereixen la seva atenció particular durant molts anys.

En aquestes primeres Corts, presenta una esmena al pressupost de despeses del
Ministeri de Gràcia i Justícia, demanant incrementar el sou dels jutges de Barcelona fins

                                                                        
  118. BMVB, Epistolari Víctor Balaguer, núm. 7100388, mateixa carta.
  119. BMVB, Epistolari Víctor Balaguer, part inèdita, carta de Ferran Puig a Víctor Balaguer, datada a Barcelona, 24-7-1874.
  120. IZARD: Manufactureros ..., p.60-61.
  121. BMVB, Epistolari Víctor Balaguer, núm. 7100388, carta de Ferran Puig a Víctor Balaguer, datada a Barcelona, 29-1-1871.
  122. BMVB, Epistolari Víctor Balaguer, núm. 7100358, mateixa carta.
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igualar-lo als de Madrid, intervé al debat sobre la nova Constitució i forma part de diverses
comissions. Igual que els altres parlamentaris catalans vistos fins aquí, la seva activitat no es
limitava a la participació dins les sessions de les Corts, sinó que combinava aquesta amb
treballs fora de les sessions. Així, l’abril de 1876, ell i altres senadors catalans conferencien
amb el ministre d’Ultramar, sobre el port de sortida de la línia de vapors filipins. D’altra
banda, l’agost del mateix any, l’IIC i el FPN l’involucren en la comissió de corporacions que
va a Madrid per gestionar en l’afer del segell de vendes. Cal dir aquí que Puig era soci del
FPE i de l’IIC, i després de l’IFTN; també era soci de l’IACSI i membre de la comissió
permanent a Madrid, a partir de la segona meitat dels anys vuitanta.

L’octubre de 1876 publica simultàniament a les revistes Fomento de la Producción
Nacional i Fomento de la Producción Española un treball teòric titulat “Sobre fraudes”, escrit
en forma de carta al director general de Duanes, en el que s’interessava per un tema que
serà constant en ell en el transcurs dels anys: el del contraban. Concretament, analitzava el
contraban de productes colonials des de França123.

A les primeres eleccions de senadors amb la nova llei electoral vigent, l’abril de 1877,
revalidà la seva senadoria per Barcelona. A la legislatura de 1877-78 s’interessà pels
pressupostos generals de l’Estat, adoptant una postura de rebuig a introduir reformes
aranzelàries dins de la llei de pressupostos, en línia amb els plantejaments de l’IIC i del FPN;
també per la sucursal del BE a Barcelona, alhora que signava la proposició de llei de Paz,
demanant la reforma d’alguns articles del Codi de Comerç referents a fallides i que formava
part de la comissió creada amb aquest motiu; presenta també una proposició de llei sobre
amortització de la xavalla catalana, formant part de la respectiva comissió parlamentària.

Ja al Sexenni, Puig havia format part de la Comisión de Valoraciones. El maig de 1877
s’incorpora a JCAV, creada l’any abans. Puig emet aquest any un vot particular referent a les
valoracions sobre les que s’havia fet la reforma aranzelària, en considerar que contenien
errors que afectaven determinades indústries, especialment la llanera, molt més d'allò previst
a la llei. En aquest sentit, manté un estret contacte amb el FPE i el juliol de 1877 convoca
una reunió de corporacions industrials als locals de l’IIC, amb assistència d’altres vocals
catalans de la JCAV i parlamentaris presents a la ciutat, destinada a analitzar la reforma
aranzelària d’aquest any i possibles mesures a adoptar.

A la següent legislatura, la de 1878-79 [1878], presenta al Senat una proposició de llei de
companyies generals de dipòsit, que afegia aspectes a la llei de 1862, alhora que forma part
de la comissió creada. S’interessa també pel tractat de comerç amb Bèlgica, per la renda de
tabacs, per la cessió a l’Ajuntament de Barcelona de l’edifici de Sant Gaietà, per l’emprèstit
de la Diputació Provincial de Barcelona destinat a construir carreteres, per la Llotja de
Barcelona, presenta esmenes a la llei de caça i una moció sobre contraban per Gibraltar,
tema al que dedicà molta atenció, alhora que presenta una exposició de l’Ajuntament de
Barcelona relativa a l’expropiació forçosa

L’abril de 1878 dóna suport dins la JCAV al vot particular de Sallarés i de Tintoré a la
partida de les llanes. El maig següent forma part d’una comissió permanent de parlamentaris
catalans, encarregada de treballar en el tema de la crisi econòmica i industrial de Catalunya.
El juny del mateix any, ell i altres parlamentaris catalans acompanyen una comissió del
FMSJA i de la TBF a conferenciar amb el ministre d’Hisenda sobre l’esmena de Florejachs a

                                                                        
  123. Fomento de la Producción Nacional, núm. 328, 14-10-1876, p.661-667; Fomento de la Producción Española, núm. 13, 7-
10-1876, p.256-262; treball datat a Barcelona, 4-10-1876.
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la llei de pressupostos, que preveia l’extensió a les esmentades empreses de la llei de 1876
d’avançament reintegrable a algunes companyies pels desperfectes de la guerra carlina.
Formà part també de la comissió especial aranzelària creada per obrir una informació sobre
els efectes de les reformes de 1869.

A les següents Corts, les de 1879-81, surt novament senador per Barcelona. A la
legislatura de 1879-80, presenta una proposició sobre marques de fàbrica de comerç i
d’agricultura, alhora que forma part de la comissió corresponent. S’interessa també per les
aigües subterrànies i presenta dues exposicions de l’APFUBZE, entre altres. A la breu
legislatura de 1880-81, intervé al debat sobre contestació al discurs de la Corona. Manté
contactes amb l’IFTN de cara a donar suport dins de la JCAV al vot particular de Sert en el
tema de les llanes i al de Joan Casanovas a la marina mercant. El febrer de 1881 dimiteix de
la comissió especial aranzelària, junt amb altres vocals catalans, en ser rebutjat llur vot
particular.

El març de 1881 assisteix a la sessió extraordinària de la Junta Directiva de l’IFTN,
convocada davant del temor a un gir lliurecanvista per part del nou Govern liberal. Puig
intervé en aquesta reunió, fent una reflexió sobre la proximitat dels lliurecanvistes madrilenys
als centres de decisió de l’Estat, que caldria contrarestar —segons ell— amb una
multiplicació de l’activitat dels proteccionistes catalans.

A les Corts de 1881-84 obté representació al Senat per Girona. A la primera legislatura
d’aquestes Corts, la de 1881-84, té un paper molt destacat en la discussió del tractat de
comerç amb França. Puig forma part de la comissió del Senat que s’encarregava d’aquest
tema i emet un vot particular. A més, edita un fullet relatiu al tema124. En aquest treball, fa una
argumentació general contra els acords comercials i contra aquest en especial, centrant-se a
demostrar que els pretesos avantatges per al sector vitivinícola no ho serien tant. Utilitza
cites del propi debat parlamentari francès sobre el tractat de comerç, per mostrar les
paradoxes i contradiccions del Govern espanyol.

Durant aquesta legislatura, Puig s’oposa també al restabliment de la base 5ena,
discrepant en aquest sentit d’alguns senadors electes per Catalunya, partidaris d’acceptar la
transacció pactada al Congrés, i defensant la postura de les corporacions industrials.
S’interessà també per la situació de la fil·loxera. Va participar durant la legislatura a les
reunions de la DC, en representació dels senadors catalans.

El juny de 1882 és vocal fundador de la nova JCAV, en la que es manté fins la seva
dissolució, el 1895. En aquesta data, passa a formar part del nou CAA, en el que es manté
també fins la seva dissolució, el 1898. Aquest any, entra a la nova Junta de Aranceles y
Valoraciones (JAV). D’altra banda, el març de 1884 és nomenat vocal d’una comissió
depenent del Ministeri d’Hisenda, encarregada de formular un projecte d’ordenances
generals de la renda de duanes. I el juliol de 1887, és nomenat vocal de la comissió, aquest
cop depenent del Ministeri de Foment, encarregada d’analitzar la crisi de l’agricultura i la
ramaderia.

A la següent legislatura, la de 1882-83, té una participació destacada al debat sobre
primeres matèries, presentant diverses exposicions de corporacions catalanes i utilitzant el
tercer torn contra la totalitat. Té participació també en el tractat de comerç amb Suècia i

                                                                        
  124. Veure PUIG, Fernando: Consideraciones acerca del tratado de comercio con Francia que va a ser sometido a la
aprobación de las Cortes escritas por el senador Don ..., Marzo 1882. Sobre els seus plantejaments proteccionistes: ROCA
GARCÍA: Escritores proteccionistas ..., p.838-850.
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Noruega, en el polèmic afer de la supressió del 10% de recàrrec als bitllets de viatgers de les
companyies ferroviàries i novament en la situació de la fil·loxera. Presenta una esmena al
projecte de llei d’auxili i subvenció a les empreses de canals i pantans de regatge (recordem
la seva vinculació a les empreses de canals), i dóna suport a la pretensió de la RCCRE
d’obtenir una pròrroga d’obres. D’altra banda, té una gran participació en comissions de
ferrocarrils i carreteres i forma part també de la que analitzava la divisió en districtes
electorals a la província de Lleida.

Fora de les sessions, el març de 1883 l’IFTN li encarregà que conferenciés amb el
ministre d’Hisenda sobre l’edifici duaner del Port de Barcelona que s’estava construint.

Arriba així la breu legislatura de 1883-84, amb Govern de la ILD. Puig té aquí contactes
amb l’IFTN, de cara a oposar-se al protocol d’acord comercial signat pel ministre Ruíz
Gómez amb Gran Bretanya. En carta de Puig a aquesta corporació, parla de l’actitud del
Govern esquerrà com el fanatismo librecambista, y el espíritu anti-catalán que reina en
ciertas regiones [“regiones” o “esferas” de gobierno]125. En aquesta carta, publicada per les
revistes de les corporacions industrials, Puig mostra el seu rebuig al fet que s’autoritzi la part
britànica a intervenir directament en el control del sistema aranzelari espanyol, alhora que
torna a denunciar l’existència de Gibraltar i el contraban que des d’allí es feia126.

A les Corts de 1884-86, repeteix elecció per Girona. En aquesta ocasió, dedica molta
atenció al tema del modus vivendi amb Gran Bretanya: presideix una comissió de
parlamentaris catalans encarregada de cercar transaccions i de presentar-les a ambdues
cambres, presenta una exposició de l’IFTN, protagonitza el segon torn contra la totalitat i
edita novament un treball teòric, aquest cop en forma de full volant, amb els seus punts de
vista sobre aquest tema127. En aquest treball, Puig analitza detingudament el projecte,
especialment des del punt de vista de la no reciprocitat de les concessions mútues entre
ambdues parts, així com de la inconseqüència del PLC per haver acceptat un projecte
aranzelari en desacord amb els principis sostinguts amb ocasió del debat parlamentari sobre
el tractat de comerç amb França de 1882.

Dins d’aquestes Corts, s’interessa també per altres temes, destacant la seva atenció a la
sobirania sobre Gibraltar i la comissió de creació de nous jutjats de primera instància a
Barcelona i el seu pla.

A les Corts de 1886-90, surt novament senador per Girona. Durant aquest quinquenni,
torna a mostrar la seva atenció pel tema del contraban, molt especialment el fet des de
Gibraltar, associant aquest fet al tractat de comerç amb Gran Bretanya de 1886, i a
l’incompliment per part britànica d’algunes clàusules als anys següents. Dedica un dels seus
treballs a aquests temes: El contrabando por Gibraltar. Cómo cumple Inglaterra sus
compromisos con España. La rebaja de derechos a las pasas de Grecia, y no a las de
España, constituye una violación del tratado (1890). S’interessa també per la legislació
relativa als canals de regatge, publicant al respecte el seu treball Los canales de riego en
España (1888). També, pel servei duaner de resguards, publicant el treball Carta que dirige
al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda el senador por la provincia de Gerona D. Fernando Puig
acerca de la organización del servicio de resguardos (1886) i formant part durant la
legislatura de 1889-90 de la comissió creada al respecte.

                                                                        
  125. El Eco de la Producción, núm. 80, 15-1-1884, p.22.
  126. Veure també la Gaceta de la Producción Lanera, núm. 2, 25-1-1884, secció “Ecos proteccionistas”, p.13.
  127. Veure [PUIG, Fernando]: (sense títol). s/a (la fixació de la seva autoria ve de la carta manuscrita que adreça a Víctor
Balaguer acompanyant aquest document (BMVB, Manuscrits núm. 311/19).
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Té altres intervencions, sobretot en temes econòmics, com ara el tractat de comerç amb
Alemanya, l’arrendament de la renda de tabacs, els vapors-correus de la CT, drets
aranzelaris dels EUA als suros i crèdit a l’Ajuntament de Barcelona amb destí a l’Exposició
Universal. Té també una important participació en comissions, destacant les de carreteres i
ferrocarrils i la de pressupostos.

Durant aquests anys publica també La vinicultura y el discurso del Sr. Moret en Sevilla.
Carta dirigida al Excmo. Sr. D. Víctor Balaguer el 6 de Sep. de 1887 

128 (1887), treball en el
que partint d’unes declaracions de Moret a Sevilla, que atribuïa a tot el Govern, s’adreça
públicament a Balaguer, company de gabinet d’aquell, per palesar l’excessiva inclinació
governamental al lliurecanvi; aposta per una sortida de Moret del Govern i per una
reorientació d’aquest de la mà de Balaguer. Altres treballs són Carta dirigida al Excmo. Sr. D.
Canalejas referente al tema 2º sección 4º del Congreso Económico de Barcelona [1888] i
Industria cáñamo-linera. Memoria que en solicitud de su protección dirige al gobierno D.
Fernando Puig (de finals dels vuitanta o principis dels noranta).

A les Corts de 1891-93, repeteix elecció per Girona. Durant aquestes Corts, forma part de
la comissió d’inclusió d’algunes partides a l’aranzel vigent, així com de nombroses
comissions de ferrocarrils i carreteres. Intervé amb ocasió del conveni comercial amb els
EUA, del modus vivendi amb França, dels pressupostos generals de l’Estat, de l’enderroc de
les muralles de Girona i, novament, de Gibraltar.

Durant aquests anys, escriu dos treballs més: El impuesto de consumos.
Consideraciones acerca de la necesidad de suprimirlo. Su sustitución129 (1891), ¡Alemania!
Resultado de los tratados hispano-alemanes y sus prórrogas desde 1868 (1892).

A les eleccions de 1893 surt una altra vegada senador per Girona. El maig d’aquest any,
però, pren possessió d’una senadoria vitalícia. A partir d’aquí, si bé el seu ritme
d’intervencions va anar minvant, durant un temps es va mostrar força actiu en els treballs en
comissions parlamentàries, destacant la seva participació en les de ferrocarrils i carreteres.

Va fer obres de beneficiència i va formar part de la Junta organitzadora del mil·lenari de
Montserrat. Als anys noranta va residir majoritàriament a Madrid, essent veí d’edifici amb
Víctor Balaguer, amb qui tenia una gran amistat personal i a qui tenia llogat el pis on residia.

5.2.1.7. Frederic Nicolau i Condeminas.

També Frederic Nicolau ha anat apareixent als capítols precedents, tant pel seu actiu
paper dins del món de les corporacions econòmiques catalanes i en especial en l’ANCB, com
per la seva activitat a la Junta d’Aranzels i al Congrés i als ministeris.

Hi ha alguna confusió entre Frederic Nicolau i Condeminas130 (Barcelona, 25-6-
1826/1905) i el seu fill, Frederic Nicolau i Dalmases, ja que aquest havia començat a
participar en el mateix terreny de l’activitat proteccionista que el pare; no obstant, el fill mor
l’abril de 1881.

En la seva activitat professional, combinà les facetes de navilier, comerciant i propietari
immobiliari. Inicialment, va començar a treballar a una agència de duanes. Després formaria
                                                                        
  128. [PUIG, Fernando]: La vinicultura y el discurso del señor Moret en Sevilla, carta dirigida al Excmo. Sr. D. Víctor Balaguer
por el Senador D ..., 6 Septiembre 1887 (full volant).
  129. PUIG, Fernando:  El Impuesto de consumos. Consideraciones acerca de su substitución por el senador D. ..., s/n. (full

volant).
  130. Sobre ell, veure: Catalanes ilustres..., BASTINOS: Españoles ...
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la seva pròpia companyia de navegació. Va presidir la SCD, va ser director gerent de la
Compañía Catalana de Vapores Trasatlánticos, amb 5 vaixells de navegació d’alçada, i
vicepresident de la Compañía de los Almacenes Generales de Depósito de Barcelona. Va
ser soci del FPN, de l’IFTN i de l’APFUBZE i president durant molts anys de l’ANCB,
corporació en la que desplegà totes les seves energies.

Va ser regidor i tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona entre 1863 i 1864. En el
tram final del Sexenni, es va situar dins les forces alfonsines de Barcelona, essent membre
de l’agrupació del comerç de la LOS. Va ser també membre de les comissions de recepció al
príncep Alfons a la seva entrada a Barcelona, el gener de 1875.

Igual que Ferrer i Vidal, entre 1874 i 1875 formà part de la comissió d’estudis sobre la
legislació duanera, creada a iniciativa de l’AB, essent ell vicepresident de la secció de
comerç. El febrer de 1876 apareix com a un dels signants d’un document dels naviliers de
Barcelona, en el que s’analitzava la situació de la marina mercant, especialment la de llarga
distància, i es proposava diverses mesures; aquest document va ser un precedent de la
creació de l’ANCB, el mes següent.

A les primeres Corts de la Restauració, no obté encara cap representació parlamentària.
Durant aquest període, centra la seva activitat pública en l’organització de l’ANCB com a
corporació del sector marítim de Barcelona, així com en practicar diverses gestions tant a
Barcelona com a Madrid. Així, el març de 1878 presideix una reunió extraordinària de
l’ANCB, amb assistència d’altres corporacions i de parlamentaris catalans, per analitzar la
crisi de la marina mercant. Tot seguit, es desplaça a Madrid, com a president d’una comissió
de naviliers, i assisteix a reunions de parlamentaris catalans, en les que planteja la situació
de la marina mercant, i també amb parlamentaris d’altres províncies marítimes i
representants de naviliers d’altres ports. S’entrevista amb alguns directors generals i, junt
amb Balaguer, amb el ministre d’Hisenda. Ell i altres catalans treuen la idea de crear un
periòdic proteccionista a Madrid. Les seves gestions en aquesta ciutat s’allarguen setmanes,
destacant la seva participació directa, el juny següent, en la reunió de representants dels
naviliers dels ports espanyols, que presideix, amb el projecte de crear l’AME.

De retorn de la seva intensa campanya a Madrid, el juliol de 1878, reuneix novament els
naviliers catalans per explicar-los el resultat de les seves gestions, que es veuen com a
inservibles després de la recent signatura de la renovació del tractat de comerç amb Bèlgica.
L’agost següent, és el primer signatari del document Manifiesto de la marina mercante
española, signat pels naviliers d’alguns ports espanyols i en el que s’analitza la situació de la
marina mercant, especialment en relació al tractat de comerç amb Bèlgica131.

El setembre de 1878, és nomenat membre de la comissió especial aranzelària
encarregada d’analitzar la situació de la indústria llanera i de la marina mercant. El febrer
següent, el trobem al banquet dels naviliers del Maresme, esmentat anteriorment.

Davant de les eleccions de 1879, ell és un dels candidats proposats pel CCLBA, com a
resultat de reunions prèvies per sectors econòmics i professionals; concretament ell
representava els comerciants i els financers. Nicolau obté l’acta de diputat per Barcelona.
Després de la seva elecció, ofereix a les tres corporacions industrials que hi havia a
Barcelona en aquells moments (IIC, FPN i FPE) els seus serveis de diputat proteccionista.
Una comissió de l’IIC el visita a domicili, per reiterar-li la necessitat d’una actuació
proteccionista. Intervé també al banquet de 25 de maig de 1879, ofert per les corporacions
                                                                        
  131. La Mañana, 15-8-1878.
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econòmiques als parlamentaris catalans electes, tot agraint als electors que la marina
mercant tingués ara una representació parlamentària en la seva persona.

Efectivament, Nicolau afronta la legislatura de 1879-80, primera de la seva carrera
parlamentària, com a representant dels interessos del sector marítim. El juliol de 1879
participa a una reunió de parlamentaris de províncies marítimes, per estudiar la suspensió de
l’aplicació de la llei sobre dret diferencial de bandera a Filipines mentre no es conclogui la
informació aranzelària, alhora que forma part de la comissió creada per conferenciar amb el
ministre d’Ultramar sobre el tema. El febrer següent, intervé davant la Comissió de
Pressupostos de Cuba del Congrés, tot plantejant les demandes dels naviliers.

Dins de l’hemicicle, s’interessa també per temes relacionats amb la marina: demana
dades sobre moviments comercials dels sucres, intervé dins la proposició de llei de Moret
sobre lliure importació de cereals, fa el primer torn contra la totalitat del tractat amb Àustria-
Hongria, analitzant-lo en la part relativa a la navegació, i presenta una esmena al pressupost
de Cuba, entre altres. Tant en aquesta legislatura com en la següent —la breu legislatura de
1880-81— forma part de la comissió de contestació al discurs de la Corona.

El gener de 1881, participa a la Junta General de l’ANCB, que comptava amb la
presència d’alguns parlamentaris catalans, convocada per analitzar el projecte de modificació
del dret diferencial de Cuba inclòs al discurs de la Corona. D’altra banda, i a diferència dels
altres vocals catalans de la comissió especial aranzelària, no dimiteix del càrrec i es manté
en el seu lloc per defensar els interessos de la marina mercant en la informació naviliera.
Durant aquesta, que no conclou fins el 1883, ell signa el dictamen de la majoria i un vot
particular referent a la navegació amb les províncies d’Ultramar. D’altra banda, el juny de
1882 és un dels vocals fundadors de la nova JCAV, en la que s’hi manté fins el canvi
d’aquest organisme, el 1895. En aquesta data, passa a ser vocal del CAA, mantenint-s’hi
també fins el canvi d’organisme, el 1898. El 1900, és nomenat comissari d’Agricultura,
Indústria i Comerç de la província de Barcelona.

El març següent, el trobem a la sessió extraordinària de la Junta Directiva de l’IFTN,
convocada davant dels temors que el nou Govern Sagasta impulsés una política aranzelària
lliurecanvista. Pren la paraula, igual que Ferran Puig, per proposar contrarestar la
propaganda lliurecanvista amb una multiplicació de l’activitat proteccionista; caldria, segons
ell, més fons econòmics i una masa compacta de Senadores y Diputados Catalanes para
hacer sentir su influencia ante el Gobierno132. El mateix mes, torna a assistir a una altra
sessió extraordinària de l’IFTN, convocada per preparar una manifestació proteccionista i
mostra el suport de l’ANCB, per ell representada, a la iniciativa. Aquesta estreta vinculació
amb l’IFTN, fa que la corporació el nomeni el seu vicepresident, el gener de 1882, però ell
refusa el càrrec, atenent la seva dedicació a l’ANCB.

L’estiu de 1881 la Unión Económica Proteccionista el vol presentar com a candidat a les
eleccions per Barcelona, però ell refusa l’oferiment. En aquestes Corts liberals de 1881-84,
no té representació parlamentària. Això, no obstant, no vol dir que no intervingui en gestions
diverses, a Madrid i a Barcelona, relacionades amb els interessos del sector per ell
representat. Així, a finals de maig i durant el juny de 1882, té una intensa negociació als
ministeris de Madrid, pel tema de la supressió del dret diferencial de bandera a les Antilles,
dins del projecte de llei de relacions comercials entre la península i les províncies d’Ultramar.

                                                                        
  132. AFTN, IFTN, “Actas” núm. 1, 17-7-1879/12-9-1881, sessió extraordinària de la Junta Directiva de 3-3-1881.
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El novembre de 1882 el trobem a una reunió, feta als locals de l’IFTN, dels vocals
catalans de la nova JCAV. L’octubre de 1883 presideix una reunió de naviliers, presidents de
les corporacions econòmiques de Barcelona i parlamentaris catalans, convocada per
analitzar el projecte de pressupost de Cuba, que gravava l’entrada de vins peninsulars a l’illa
amb finalitats hisendístiques. El desembre d’aquest any, assisteix en representació de
l’ANCB i intervé a una sessió extraordinària de la Junta Directiva de l’IFTN, convocada per
analitzar protocol d’acord comercial Gran Bretanya.

El mateix 1883, apareix com un dels fundadors del CCLB, essent comptador de la seva
Junta Directiva. Se situaria en el sector més proper a Cánovas.

A les eleccions d’abril de 1884, surt novament diputat per Barcelona, comptant la seva
candidatura amb el suport explícit de l’ANCB. A la legislatura de 1884-85, es mostra molt
actiu en el tema del modus vivendi amb Gran Bretanya: igual que Ferran Puig, forma part de
la comissió de parlamentaris catalans encarregada de cercar transaccions en aquest tema i
de presentar-les a ambdues cambres; apareix també com a signant de diverses esmenes,
presenta exposicions de corporacions catalanes i intervé en el primer torn contra la totalitat
del projecte. S'interessa també pel projecte de llei de disposicions de caràcter econòmic i
mercantil que afectaven serveis de les illes de Cuba i Puerto-Rico i de la península, en el que
signa una esmena de Bosch i Labrús. També signa una altra esmena del mateix diputat al
projecte de llei de forces navals de la nació, demanant que tot el procés de construcció es fes
en empreses espanyoles. Fora de les sessions, el juny de 1884 participa a les reunions de
parlamentaris catalans i cubans, convocades per analitzar mesures econòmiques per a
Cuba.

El setembre de 1885 escriu a la revista de l’ANCB un treball relatiu a l’afer de les illes
Carolines133. A la breu legislatura de 1885-86, signa una addició de Bosch i Labrús a
l’autorització per prorrogar els tractats de comerç.

A les Corts liberals de 1886-90, és novament diputat per Barcelona. El gruix de les seves
intervencions gira al voltant de la marina mercant i temes que s’hi relacionen134. Així, el veiem
intervenint en els debats sobre el tractat de comerç amb Gran Bretanya i amb Itàlia i
interpel·lant el Govern sobre les negociacions per al tractat amb els EUA. S’interessa per les
reformes econòmiques a les Antilles, pel contracte amb la CT, per les admissions temporals,
per les forces navals de la península i Ultramar, així com per alguns temes hisendístics.

Presidí el Congreso Económico Nacional de Barcelona de 1888. El 1889 participa en la
informació sobre la reforma aranzelària, en la seva condició de vocal de la JCAV. Va presidir
l’AB el curs 1890-91. Va anar publicant els seus discursos en aquesta entitat: Caracteres del
siglo diez y nueve (1890), Consideraciones de carácter económico sobre el siglo actual
(1890), Cuestiones económicas sobre el siglo XIX (1891), La industria y el estado en las
cuestiones económicas (1891).

El 1891 inicia la seva presència al Senat. Va ser senador per Barcelona a les Corts de
1891-93 i 1896-98 i per la SEBAP a les de 1893-95 i 1898-99. Manté la seva línia d’actuació
en temes de l’interès de la marina mercant, com ara el modus vivendi amb França, el
projecte d’hipoteca naval, dic al Port de Barcelona i reformes a les Antilles. S’interessà també

                                                                        
  133. Revista de la ANCB, núm. de 9-1885, p.137-140, article “Incidente de las Carolinas. ¿Nos enmendaremos?”
  134. NICOLAU, Federico: Debate económico. Elevación de derechos arancelarios a los trigos y harina extranjeras. Discuros y
rectificación pronunciados en las sesiones de los días 14, 16 y 20 de Mayo de 1889 en el Congreso de los Diputados por el
Excmo. Sr. ... diputado a Cortes y presidente de la Asociación de Navieros y Consignatarios de Barcelona. (Se publica en virtud
de acuerdo de la Junta de la propia Asociación, tomado en 29 de Mayo de 1889), 1889.
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per temes més d’interès general de Barcelona, com ara l’agregació de municipis del seu pla.
Igual que altres parlamentaris catalans vistos fins aquí, el seu ritme de participació en la vida
parlamentària va anar decreixent amb el pas dels anys.

D’altra banda, el 1891 va formar part de la comissió especial aranzelària, creada pel
Govern conservador per estudiar modificacions a l’aranzel general espanyol. El 1895 formà
part de la comissió de reforma aranzelària de Cuba i Puerto-Rico. El 1899 escriví el seu
treball Consideraciones sobre la unificación de las Deudas Públicas y Nivelación de los
Presupuestos del Estado (1899).

5.2.1.8. El marquès de Monistrol.

Del marquès de Monistrol (Josep Maria Escrivà de Romaní i Dusay135; Barcelona, 26-6-
1825/6-3-1890) hem tingut ocasió de veure fins aquí la seva condició de gran propietari
agrari, membre de la noblesa antiga catalana, la seva estreta vinculació a l’IACSI i a la seva
representació permanent a Madrid, així com diversos treballs relacionats amb la defensa dels
interessos d’aquest sector. D’altra banda, hem vist també a l’apartat 5.1.5 d’aquest mateix
capítol, la relació familiar que tenia amb altres membres de la noblesa terratinent catalana
que tenien igualment acta de diputat o senador.

El 1834 la seva família s’instal·la a l’estranger, fugint de les epidèmies de Barcelona. Ell i
els seus germans estudiaren al Col·legi dels Jesuïtes de Friburg, igual que els fills d’altres
famílies nobiliàries catalanes. De retorn a Barcelona, la família s’instal·là a Sant Feliu de
Llobregat, on aviat el cólera morbo ocasionarà la mort de la seva mare, de tres germans i
d’alguns membres del servei.

Més endavant s’instal·là a Madrid, on es casà amb María Antonia Fernández de Córdoba
y Bernaldo de Quirós, comtessa de Sástago, amb grandesa d’Espanya, marquesa d’Aguilar,
d’Espinardo, de Peñalba i del Campillo. El 1856 heretà el marquesat de Monistrol.

Va fer força vida de Cort. Va ser majordom major i cap de la casa de la infanta María
Isabel al seu viatge a Viena el 1880. Va ser gentilhombre de cámara de S.M., amb exercici,
mentre que la seva esposa era cambrera major de María Cristina d’Habsburg. No obstant,
mantenia força contacte amb Catalunya.

Era marquès de Monistrol d’Anoia i de Sant Dionís, baró de Beniparnell i de Prullans,
comte consort de Sástago, amb grandesa d’Espanya, marquès consort d’Espinardo i de
Peñalba. Tenia moltes condecoracions, a més de ser maestrant de València, Caballero del
Collar i Gran Cruz de Villaviciosa de Portugal.

El marquès posseïa la Torre Blanca, a Sant Feliu de Llobregat, a la que convertí en un
sumptuós parc amb llac. Per part de la seva esposa, afegí importants propietats agràries a
les que ja posseïa a Catalunya. Hi aplicà les més modernes tècniques agrícoles,
especialment a Mayayo (Múrcia). Tenia també propietats urbanes a Barcelona. A finals de
1875, era un dels principals contribuents per territorial de les províncies de Barcelona i de
Girona, amb propietats a Barcelona, Sant Sadurní d’Anoia, L’Empordà i la Garrotxa.
                                                                        
  135. Sobre ell, veure INSTITUTO AGRÍCOLA CATALÁN DE SAN ISIDRO: Necrologías leidas en la sesión solemne celebrada
el día 7 de Diciembre de 1890 al objeto de honrar la memoria de los Excmos. Señores marqueses de Camps y de Monistrol,
1890; ROMERO WALSH, A. del: La casa de Monistrol y la Real Academia de Ciencias y Artes. Memoria histórico-necrológica
de D. José Escrivá de Romaní y Dusay, Académico Honorario, último marqués de Monistrol, 1895; RIUS Y BADÍA, José Mª:
Memoria que en la sesión necrológica dedicada al Excmo. Sr. Marqués de Monistrol y de Aguilar por el Instituto Agrícola
Catalán de San Isidro leyó en 14 de Abril de 1898, el socio D. ..., 1898 (es tracta del fill del personatge biografiat); ELÍAS DE
MOLINS: Diccionario biográfico ..., 1889; SABATER: Diccionario biográfico ...
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Era membre de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando des de 1868, en la
que pronuncià el discurs d’ingrés “La arquitectura religiosa ojival”, publicat el mateix any, i
altres discursos: “El Arte Cristiano de Occidente” (1868), “La escultura contemporánea”
(1868). El 1884 va ser nomenat soci honorari de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de
Barcelona. Era també membre de l’Acadèmia d’Higiene Pública de Brussel·les i de
l’Acadèmia de Geografia i Història de Mèxic. És autor dels treballs L’affaire de Lacar: letre
adresée au Journal “Le Figaro”  (1881) i Arcón ojival del seglo XV  (dins de Museo Español de
Antigüedades). A més de publicar diversos articles sobre arts sumptuàries, s’interessà molt
directament per la conservació dels monestirs catalans. Va dur part dels objectes preciosos
de la seva casa de Madrid a l’Exposició Universal de Barcelona de 1888. Igual que Ferran
Puig, formà part de la Junta organitzadora del mil·lenari de Montserrat.

Va ser un dels fundadors de l’IACSI el 1850, essent el president de la seva comissió
permanent a Madrid durant molts anys. Era també membre de la SEMAP, de la SEGAP, de
l’APFUBZE i de l’APFUMZE. Presidí la comissió de Madrid de la SEGAP. Va ser
col·laborador del setmanari proteccionista de Madrid El Economista.

En època isabelina, va ser regidor i després tinent d’alcalde de Barcelona. Obtingué una
senadoria vitalícia, de la que en va prendre possessió l’abril de 1865 i que va quedar sense
efecte amb la revolució de 1868. Durant aquests tres primers anys com a senador, va iniciar
ja la seva línia d’actuació, centrada en els temes relacionats amb els interessos de la
propietat agrària. Així, a més de presentar exposicions de l’IACSI sobre temes diversos, va
tenir una participació directa, ja sigui en forma d’intervencions o de comissions, en temes
com la llei d’aprofitament d’aigües, pròrroga d’obres per al Canal d’Urgell, ensenyament
agrícola, llei de guarderia rural i llei de població rural.

Al Sexenni, mantingué un voluntari absentisme polític, treballant per a la restauració dels
Borbons. Anà alguns cops a París, a entrevistar-se amb Isabel II. Va ser membre de les
comissions de recepció del príncep Alfons, a la seva entrada a Barcelona de gener de 1875.
En un altre ordre de coses, el juny de 1874 va ser vocal fundador del CSAIC.

A les primeres eleccions de la Restauració, fetes encara segons la Constitució de 1869,
va aconseguir una senadoria per Girona. A la següent legislatura, ja amb la nova
estructuració del Senat, revalidà la seva senadoria vitalícia, de la que en va prendre
possessió el maig de 1877. Com a senador, d’una banda, i com a president de la comissió
permanent de l’IACSI a Madrid, de l’altra, gestionà a dins i a fora de les Corts afers de
l’interès de la gran propietat agrària catalana.

Al primer Senat de la Restauració, el de 1876-77, forma part de les comissions
parlamentàries de guarderia rural, demandes de desnonament i pressupostos, alhora que
realitza el primer torn contra la totalitat a la llei d’eixample de poblacions, des del punt de
vista dels interessos de la propietat. Al nou Senat de 1877-79, forma part de diverses
comissions: de judicis per desnonaments, Govern Interior, granja serícola model i emprèstit
de la Diputació Provincial de Barcelona destinat a carreteres, entre altres temes, alhora que
interpel·la el ministre de Foment sobre l’aparició als Pirineus francesos de la fil·loxera i que
s’interessa per la llei d’expropiació forçada, la llei de caça i el cadastre (amillaramientos).

Fora de les sessions, el trobem el març de 1877 formant part d’una comissió de l’IACSI
que conferencia amb el ministre de Gràcia i Justícia sobre la reforma del Codi Civil: la CGC
tenia redactat un projecte aplicable en principi als foros gallecs i asturians, però que es volia
fer extensiu a l’emfiteusi catalana; els representants de l’IACSI pretenien delimitar ambdues
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situacions i que no s’alterés el contracte català. El juny següent, ell i el marquès de Montoliu
s’entrevisten amb el ministre d’Estat, per demanar-li que s’interessés per la conservació dels
monestirs de Poblet i de Ripoll. L’abril de 1878 assisteix, junt amb el marquès de Montoliu i
en representació de l’IACSI, a una reunió de terratinents, convocada per la duquessa vídua
de Medinaceli al seu palau, amb l’objectiu de crear una Sociedad General Protectora de la
Agricultura Española; forma part de la comissió de treball resultant.

A les següents Corts, les de 1879-81, torna a formar part de la comissió de Govern
Interior, alhora que presenta una exposició de l’IACSI sobre drets reials en finques
beneficiades per la llei de colònies agrícoles. Fora de la cambra, el febrer de 1879 presideix
la comissió de corporacions econòmiques catalanes que va a rebre Martínez Campos a
Madrid, al seu retorn de Cuba, com ja s’ha vist al capítol dedicat a les corporacions. Aquesta
comissió, que es reuneix a casa del marquès, s’entrevista amb el general (que estava a punt
de prendre possessió de la Presidència del Govern) i amb el rei. D’altra banda, l’estiu
d’aquest mateix any entra al projecte de SPDTPN.

A les Corts de 1881-84, protagonitza una altra interpel·lació al ministre de Foment sobre
la fil·loxera, alhora que s’interessa per temes aranzelaris (base 5ena, llei de primeres
matèries), per la conservació del Dret Civil català, per la llei de sanitat i per la de colònies
agrícoles, entre altres. Les seves intervencions en el debat sobre primeres matèries, en el
que protagonitza el primer torn contra la totalitat, les recopila en forma de fullet136. Fora de les
sessions, el trobem l’abril de 1882 intervenint en la reunió celebrada entre els senadors
catalans i la comissió d’obrers arribada de Catalunya per oposar-se al tractat de comerç amb
França; en aquesta ocasió, el marquès fa declaracions proteccionistes i manifesta la seva
oposició al tractat de comerç i a la base 5ena. Participa també a la reunió de diputats
catalans més alguns senadors i els comissionats de l’Ajuntament i de la Diputació de
Barcelona, amb motiu del mateix tema. El 1883 és un dels fundadors del CCLB.

El febrer de 1882 és nomenat vocal de la Junta especial para el fomento de la agricultura,
depenent del Ministeri de Foment, però el mes següent presenta la dimissió. El juliol de 1887
és nomenat vocal d’una comissió depenent del mateix ministeri, per estudiar la crisi per la
que travessaven l’agricultura i la ramaderia.

A les Corts de 1884-86 torna a formar part de la comissió de govern interior del Senat.
Junt amb el marquès de Camps de Mata, fa diverses gestions sobre el cadastre, per
encàrrec directe de l’IACSI.

A les Corts de 1886-90, darreres de la seva trajectòria parlamentària, ja que mor el març
de 1890, forma part de la comissió del Senat sobre el tractat de comerç amb Gran Bretanya,
emetent un vot particular, junt amb Fernando Vida. A banda d’aquest tema, es nota una
progressiva disminució de l’activitat parlamentària del marquès.

Va ser proposat per al Ministeri de Foment. Presidí el Real Consejo Superior de Sanidad,
la secció primera del CSAIC i va formar part de la CCDF, tema aquest de particular interès
per a l’IACSI. Estigué proposat per a l’alcaldia de Madrid.

                                                                        
  136. Veure MONISTROL, Marqués de: Discurso pronunciado por el Excmo. Señor ... en la sesión pública del Senado el día 5
de Junio de 1883 contra el proyecto de ley relativo a reducir los derechos de aduanas de varias mercaderías consideradas
como primeras materias, 1884.
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5.2.1.9. El marquès de Ciutadilla.

Del marquès de Ciutadilla (Ramon Maria de Sentmenat i Despujol137, després també
marquès de Sentmenat; 1829/22-2-1892) hem vist als capítols anteriors la seva condició de
senador i de membre de la noblesa antiga catalana terratinent, la seva vinculació a l’IACSI i a
l’APFUBZE, així com les seves aportacions doctrinals a la solidaritat d’interessos entre
sectors econòmics en un front comú proteccionista. També hem vist en aquest mateix
capítol, les seves vinculacions familiars amb altres membres de la noblesa terratinent
catalana amb acta de diputat o de senador.

Va utilitzar el títol de marquès de Ciutadilla en vida dels pares; concretament, el seu pare
se’l cedí quan Ramon Maria va ocupar el càrrec de diputat provincial, el 1867. Posteriorment,
heretà els títols de marquès de Sentmenat, baró nominal de Sant Mori i Vilaür, varvassor de
Torralla i senyor de la Quadra de Pallejà.

El seu pare, Joaquim Gassol i Sentmenat i de Vilallonga, marquès de Sentmenat, amb
grandesa des de 1880, va ser senador vitalici en època isabelina. Morí el 24-6-1884, als 84
anys. Va ser vicepresident de la Junta d’Agricultura, cavaller maestrant de València,
gentilhombre de cámara de S.M., fundador i primer president de la JPAICB i fundador de
l’IACSI.

El 1834 la família es refugià a l’estranger, fugint de les epidèmies i de la guerra civil. Igual
que els fills d’altres famílies nobiliàries catalanes i que el marquès de Monistrol, Ramon Maria
estudià al Col·legi dels Jesuïtes de Friburg.

Va viure durant un temps a Madrid. El 1856 es casà amb Inés Patiño y Ossorio, filla dels
marquesos de Castelar. Posseïa la Gran Cruz de Carlos III i va ser, igual que el seu pare,
gentilhombre de cámara de S.M. Era cosí germà per part de mare dels Despujol i Dusay. A
més, la seva filla Pilar es casà amb Joaquim Escrivà de Romaní i Fernández de Córdoba,
primer marquès d’Aguilar. El seu fill també va ser senador.

Era un dels més importants propietaris agraris i viticultors de Catalunya, amb propietats
també a Castella. A finals de 1875, el seu pare apareix com el 37è principal contribuent de la
província de Barcelona per territorial, amb propietats a Barcelona. La família percebia
rendes, com a mínim, a Lleida, Sabadell, Terrassa, Girona i Bellcaire, alhora que tenia
propietats urbanes a Barcelona i el seu Eixample. El marquès no va deixar de banda tampoc
la seva participació en el món dels negocis, essent vocal del consell d’administració de LP (a
banda d’accionista fundador) i del BCA. Era també accionista del CM i important inversor en
Deute de l’Estat.

Igual que el seu pare, va ser un dels fundadors de l’IACSI, el 1850, corporació que presidí
en dos mandats. Va ser també fundador de l’APFUBZE, el 1872, essent vicepresident segon
de la seva primera Junta Directiva, posteriorment vocal i, a partir de maig de 1883, president,
com a mínim fins 1884.

El 1876 passà a presidir l’Acadèmia Provincial de Belles Arts de Barcelona. Va ser també
membre del jurat internacional de Belles Arts a l’Exposició Universal de Barcelona de 1888.

                                                                        
  137. Sobre ell, veure INSTITUTO AGRÍCOLA CATALÁN DE SAN ISIDRO: Apuntes necrológicos leídos en la Sesión solemne
celebrada el día 15 de Mayo de 1892 al objeto de honrar la memoria del Excmo. Sr. Marqués de Sentmenat y de Ciutadilla,
1892; MIQUEL Y BADÍA, F.: Elogio del Excmo. Sr. D. Ramón de Sentmenat y de Despujol, Marqués de Sentmenat y de
Ciutadilla, Presidente que fue de la Academia provincial de Bellas Artes de Barcelona leído en la sesión que celebró la misma el
día 29 de Junio de 1892 por el académico ..., 1892; SOLÀ: L’èlit barcelonina ..., p.507-510 (informacions sobre els marquesos
de Sentmenat, l’avi i el pare); CAÑELLAS; TORAN: “Dominis socials ..., p.444-445.
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Va ser diputat provincial per Vic entre novembre de 1866 i octubre de 1868, situant-se
políticament entre els moderats. Durant el Sexenni, va ser novament diputat provincial, però
ara per Sant Hipòlit de Voltregà, entre març i juny de 1871, i per Manresa, entre juliol i
setembre de 1872, apareixent com a monàrquic conservador.

Participà activament en la Restauració dels Borbons, essent president del grup nobiliari
de la LOS. Va ser alcalde de Barcelona el 1875, data en què rebé oficialment Alfons XII, al
seu retorn de l’exili.

Va ser senador per Barcelona a diverses Corts: les de 1879-81, 1884-86 i 1891-92. El
1881 també va obtenir acta de senador, essent aprovada pel Senat després de diversos
inconvenients legals, però no va arribar a prendre possessió del seu escó. Va tenir un gran
pes dins del conservadorisme català dels inicis de la Restauració. Igual que altres dels
parlamentaris catalans vistos fins aquí, el 1883 va ser un dels fundadors i vicepresident del
CCLB. Se situaria en la seva línia més independent i conservadora, propera al Diario de
Barcelona. De fet, en algun moment el marquès havia mostrat la seva adhesió personal a
Martínez Campos, pel seu paper de pacificador de Catalunya, però afirmant que no havia
volgut seguir-lo a la fusió liberal. Diu al respecte al Senat: he tenido que decirle que no podía
seguirle, que no le abandonaba, porque es él quien nos abandona138.

El maig de 1879, després d’aconseguir la seva primera representació parlamentària,
ofereix al FPN i al FPE els seus serveis de senador electe proteccionista. Com a senador,
s’interessà sobretot pels temes relacionats amb les demandes de les corporacions
econòmiques catalanes. A les Corts de 1879-81, primeres en les que obté acta de senador,
protagonitza una interpel·lació al Govern sobre crisi de la indústria llanera a Catalunya,
alhora que s’interessa per la marina mercant i que presenta exposicions de l’APFUBZE
(recordem que n’era directiu) i de l’AAPM. Fora de les sessions, assisteix el maig de 1880 a
una reunió de parlamentaris de les províncies de Barcelona i Girona, per escoltar una
comissió de surers, al mateix temps que forma part de la comissió de treball creada. D’altra
banda, el novembre de 1879 intervé a la informació oral sobre indústria llanera, reclamant en
el seu discurs la solidaritat d’interessos entre sectors econòmics i ressaltant la unanimitat
aconseguida a Catalunya en la demanda de proteccionisme139.

En la mateixa línia argumental, intervé a la manifestació proteccionista de l’IFTN d’abril de
1881. De fet, la seva mateixa presència a l’acte, reforçava la idea d’unanimitat a Catalunya
que es volia donar, en tant que representant de la propietat. En la seva intervenció, el
marquès parlà de proteccionisme per als cereals i dels falsos avantatges per als vins en els
acords comercials previstos.

Va tenir també alguna relació amb l’ANCB, assistint a dues juntes extraordinàries, l’una el
gener de 1881 i l’altra el novembre de 1884, convocades per analitzar el projecte de
modificació del dret diferencial de bandera inclòs al discurs de la Corona i afers del moll de
Barcelona, respectivament.

El març de 1881 el FPE el nomena soci de mèrit, per la seva participació en la informació
aranzelària. El setembre del mateix any, el marquès ofereix a aquesta corporació els seus
serveis de senador electe proteccionista (recordem que finalment en aquestes Corts no pren
possessió del seu escó).

                                                                        
  138. DSS, legislatura de 1879-80, 7-6-1880, núm 138, p.2252, intervenció dins la proposició del comte de Casa-Galindo de vot
de confiança al govern per què continuï exercint el seu càrrec.
  139. Veure COMISIÓN ESPECIAL ARANCELARIA: Información sobre las consecuencias ..., tom 2, p.431-437.
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A les Corts de 1884-86 es mostra menys actiu. De fet, no pren possessió del seu escó
fins alguns mesos més tard de la constitució del Senat i ho fa amb motiu del modus vivendi
amb Gran Bretanya, tema en el que intervé (però sols per al·lusions personals). A les Corts
de 1891-93 es mostra encara menys actiu (recordem que mor el febrer de 1892).

De caràcter molt catòlic, va fer donacions a la Basílica de la Mare de Déu de Montserrat.

5.2.1.10. Fèlix Macià i Bonaplata.

De Fèlix Macià i Bonaplata (Barcelona, 1831/1892; Albertí proposa 1891), hem vist als
capítols precedents la seva participació a diverses empreses, molt especialment al FMSJA,
així com la seva vinculació a les corporacions industrials i la seva condició de diputat.

El 1862 va ser pensionat per la Diputació Provincial de Barcelona per què anés a
l’Exposició Universal de Londres, per estudiar-ne els avenços tècnics, particularment en
química. D’aquest viatge en redactaria una memòria (1864).

Era descendent de la família d’industrials Bonaplata. El 1871 va ser accionista fundador
de Brocca y Cía., societat creada com a constructora ferroviària, encarregada principalment
de la construcció del ferrocarril de Sant Joan de les Abadesses. Macià, enginyer de
professió, apareix vinculat al projecte des de temps enrera, ja que el seu pare n’havia estat
un dels primers promotors. Dirigí les mines El Veterano, de Sant Joan de les Abadesses, i
després passà a ser concessionari de la projectada línia fèrria de Granollers a Vic. En el
moment de constituir el FMSJA, Macià apareix com el més important accionista, essent
gerent de la companyia entre 1877 i 1881 i vocal des de 1881 a 1883. Va ser també directiu
de la MTM.

Va iniciar la seva trajectòria parlamentària essent diputat per Vic, a les Corts de 1872-73.
En aquestes Corts es mostra molt poc actiu, intervenint sols amb motiu de la defensa de la
seva pròpia acta de diputat per Vic. Políticament se situava al PR de Ruíz Zorrilla.

Va ser directiu del FPN i fundador de l’IFTN, així com vicepresident de la Lliga de
Contribuents de Barcelona. L’abril de 1876, és un dels directius del FPN que es mostra
partidari de demanar que Barcelona sigui el punt de sortida dels vapors filipins, afer detonant
de l’escissió del FPE. El maig de 1877, es trasllada a Madrid per entrevistar-se amb el
ministre de Foment per afers del FMSJA, comptant amb el suport explícit de la Junta
Directiva del FPN. El març de 1879, és un dels representants del FPN a la comissió que es
trasllada a Madrid a rebre Martínez Campos, al seu retorn de Cuba. Va ser soci fundador de
la UBCP, el 1876.

Va ser diputat per Puigcerdà a les Corts de 1879-81, 1881-84, 1884-86 i 1886-90. Tot i la
seva procedència radical, a les Corts de 1879-81 vota amb la majoria conservadora, si bé
posteriorment se situa en sintonia amb el PL.

Després de la seva elecció de 1879, ofereix en persona a la Junta Directiva del FPN els
seus serveis de diputat electe proteccionista. Durant aquestes Corts de 1879-81 es mostra
poc actiu, centrant la seva atenció en temes relacionats amb els ferrocarrils, tals com les
carreteres afluents, alhora que formava part de comissions parlamentàries relatives al tema.

El març de 1881, igual que altres parlamentaris catalans vistos fins aquí, assisteix a la
Junta Directiva extraordinària de l’IFTN, convocada davant del temor a una política
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aranzelària lliurecanvista del nou Govern liberal. Macià fa en aquesta assemblea propostes
relatives a propaganda proteccionista140.

A les Corts de 1881-84, dedica també força atenció als temes relacionats amb el
ferrocarril, formant part de diverses comissions parlamentàries, destacant la d’autorització
per a la construcció del tram Sant Martí de Provençals-Llerona, tema d’especial interès per al
FMSJA. A la legislatura de 1881-82, intervé breument amb motiu del tractat de comerç amb
França i presenta una esmena als pressupostos generals de l’Estat, secció despeses de
Governació, demanant l’acabament de la línia telefònica Pons-Puigcerdà, per La Seu
d’Urgell. A la de 1882-83, presenta diverses esmenes al projecte de primeres matèries,
alhora que fa una defensa de l’IFTN, del que se’n reclama soci fundador, de les acusacions
d’inconseqüència rebudes durant aquest debat. Intervé també en el debat sobre el Codi de
Comerç, amb el primer torn contra la totalitat i signant una esmena de Bosch i Labrús. Al
pressupost del Ministeri de la Guerra, presenta una esmena demanant incloure una
indemnització als pobles de la Cerdanya, pels serveis prestats durant la guerra carlina.
S’interessa també per la llei d’auxili i subvenció als canals i pantans de regatge.

A més de la seva activitat a les sessions del Congrés, el març de 1882 el trobem a una
reunió a l’IFTN, amb assistència de fabricants i de parlamentaris catalans, en la que es tracta
dels temes de la contribució industrial, el tractat de comerç amb França i la base 5ena. El
mateix mes, i ja a Madrid, forma part d’una comissió de diputats catalans creada per analitzar
el tractat de comerç amb França, reunint-se amb Sagasta. Amb motiu de la llei de primeres
matèries, té contacte regular amb el FPE i sobretot amb l’IFTN, al que demana instruccions
respecte l’afer, esmentat més amunt, de les acusacions rebudes en el transcurs del debat.

A la legislatura de 1884-85, primera de les Corts de 1884-86, novament s’interessa pels
ferrocarrils, tot i que en menor grau. Presenta una addició al projecte de modus vivendi amb
Gran Bretanya, però no pot defensar-la ja que durant el debat al Congrés ha de marxar
precipitadament a Barcelona, per afers de família. És també un dels signataris de l’esmena
de Bosch i Labrús a la llei de forces navals de la nació, en la que es demanava que tot el
procés de construcció de vaixells es fes en empreses nacionals.

A la breu legislatura de 1885-86, és un dels signataris de l’addició de Bosch i Labrús al
projecte d’autorització per prorrogar els tractats de comerç.

Molt menys actiu es mostra a les Corts de 1886-90. El febrer de 1890 renuncia al càrrec
de diputat per incompatibilitat amb el d’alcalde de Barcelona, que exercí entre gener i juliol de
1890.

Va ser vocal de la comissió organitzadora de l’Exposició Universal de Barcelona de 1888.
Presidí del CL el 1891.

5.2.2. Els professionals liberals.

Dins d’aquest grup, ja hem tingut ocasió de veure les figures de Víctor Balaguer i Cirera i
de Manel Duran i Bas. A les planes següents, veurem la resta de personatges, fins sumar els
31 parlamentaris als que se’ls pot considerar com a professionals liberals , sempre tenint en
compte les dificultats d’adscripció socioprofessional de cada personatge, donada la varietat
d’activitats que acostuma a desenvolupar. Tenen una presència més clara al Congrés que no
pas al Senat. Partint de la base que aquest grup de professionals liberals és el que presenta
                                                     
  140. Veure AFTN, IFTN, “Actas” núm 1, 17-7-1879/12-9-1881, sessió de 3-3-1881.
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un grau més elevat de personatges que tenen la política com a una de les seves activitats
principals, a diferència dels altres grups, aquest apartat dedicat a ells s’ha dividit internament
en dos grans blocs, a partir de la filiació política dels parlamentaris: els que figuren en
agrupacions polítiques de centre i d’esquerra i els que ho fan en agrupacions de dretes,
englobant dins d’aquests dos blocs totes les famílies polítiques vistes al quadre 5.4.

5.2.2.1. Professionals liberals d’agrupacions polítiques de centre i d’esquerra.

Dins d’aquest bloc, i a banda de Balaguer, trobem en primer lloc la figura de Rius i Taulet,
que si bé centrà la seva actuació política en la dimensió municipal, cal valorar aquí en el seu
paper de cap dels constitucionals primer i liberals després de la província de Barcelona. A
continuació, ve un grup de personatges importants dins d’aquest sector polític, que tenen
com a denominador comú haver donat un pas significatiu en les seves respectives
trajectòries polítiques i parlamentàries a partir del Sexenni Revolucionari, de la mà de Víctor
Balaguer. Es tracta de Josep Maluquer, Antoni Ferratges, Pere Antoni Torres i Frederic Pons.
A ells caldria afegir Albert Quintana i Pere Collaso, als que trobarem dins del grup de
propietaris. Un altre personatge a tenir en compte, és Teodor Baró, si bé, a diferència dels
anteriors, no va tenir representació parlamentària al Sexenni. La resta de membres d’aquest
grup, tenen menys pes polític dins d’aquest sector. Es tracta de Joaquim Marin, nebot de
Balaguer i que aconseguí representació parlamentària en diverses ocasions; Vicente de
Romero, a qui hem vist al capítol dedicat a les corporacions econòmiques per la seva
presència destacada a les societats econòmiques d’amics del país, i que també se situa en
l’òrbita de Balaguer, a qui segueix a l’escissió a la ILD i al seu retorn al PL; Marià de la Pau
Graells, del que cal fixar-se més en la seva carrera científica i en els càrrecs que en aquesta
condició ocupà, que no pas en el seu pes polític; Marià Maspons, conegut pel seu paper en
el Memorial de Greuges; Francesc d’Assís Madorell i Josep Mas, que són caps locals del
partit a Vilafranca del Penedès i a Manresa, respectivament; completen el grup Isidre
Boixader i Josep Ramoneda.

A) Francesc de Paula Rius i Taulet.

Francesc de Paula Rius i Taulet141 (Barcelona, 22-1-1833/Olèrdola, 27-9-1890) era fill de
Ramon Rius i Roca, de Tàrrega i sastre d’eclesiàstics, i de Teresa Taulet, de Barcelona. Es
llicencià en Dret a Barcelona el 1858. Es casà amb Elvira Rius i Nogués, de Vilafranca del
Penedès, que morí de part en tenir la primera filla, Sofia. Es casà en segones noces amb la
germana de la primera dona, Dorotea, de qui va tenir dos fills, Frasquita i Manel. El 1871 va
rebre la condecoració de Comendador de número de Isabel la Católica. Després de
l’Exposició Universal de Barcelona de 1888, li fou atorgat el marquesat d’Olèrdola.

Treballà una temporada a la sastreria del pare i des de 1858 exercí com a advocat. El
1866 publicà el seu discurs en defensa del capellà de Sant Pere d’Avinyonet. Abans del

                                                     
  141. Sobre ell, veure SERRATE (KECTER), José María: Las cinco autoridades de Barcelona. Apuntes biográficos por Don ...
Redactor del “Diario Mercantil”. Estudios sobre la Exposición Universal celebrada en Barcelona el año 1888 y publicados en “El
Diario Mercantil”, 1888; Homenaje al Excmo. Señor. D. Francisco de Paula Rius y Taulet. Reseña del banquete ofrecido el día
16 de diciembre de 1888 al Excmo. Sr. D. Francisco de Paula Rius y Taulet por los señores concejales del Excmo.
Ayuntamiento Constitucional de Barcelona con ocasión de haberse acordado colocar el retrato del dignísimo Presidente de la
misma corporación municipal en la Galería de Catalanes Ilustres, 1888; Catalanes ilustres ...; GARCÍA VENERO, Maximiano:
Rius y Taulet. Veinte años de Barcelona (1868-1888), MCMXLIII; JARDÍ, Enric: 1.000 famílies catalanes, 1977; TARIN: Rius i
Taulet; JANUÉ: “La participació ...”, p.463.
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Sexenni, va ser jutge municipal del districte dels Afores. Va ser professor auxiliar a la
Facultat de Dret de Barcelona el 1860. Va tenir també alguna participació als consells
d’administració d’algunes companyies. Així, el 1883 és president del Ferrocarril directo de
Barcelona, Rubí, Esparraguera, Montserrat, Igualada, Agramunt, Seo de Urgel y Francia. Va
ser també president del primer Consell d’Administració del Banco Ibérico (1881), alhora que
president de La Integridad, societat de contra-assegurances, i de la Compañía General de
Tranvías.

De procedència progressista, al Sexenni va ser regidor de l’Ajuntament de Barcelona,
alcalde interí i alcalde titular el 1872, aconseguint la cessió de la Ciutadella. En fraccionar-se
la coalició de partits liberals que havien donat suport a la revolució, se situà en el sector
constitucional. El 1872 apareix com a vicepresident del CLB. Dimití de l’alcaldia en
proclamar-se la República, el 1873. Després del cop de Pavía de 1874, tornà a ser alcalde
durant tot aquest any.

A la Restauració, va ser novament alcalde de Barcelona entre maig de 1879 i febrer de
1884 (per les eleccions de maig de 1879, maig 1881 i maig 1883 i pel nomenament
governatiu de març de 1881), entre maig i juliol de 1885 (per les eleccions de maig de 1885) i
entre desembre de 1885 i desembre de 1889 (pel nomenament governatiu de desembre de
1885 i l’elecció de maig de 1887). Com a alcalde, va completar l’enjardinament de la
Ciutadella, va enderrocar la resta de la muralla de mar, va urbanitzar diversos passeigs i
places de l’Eixample, va fer construir la rasa pel carrer d’Aragó per a l’enllaç dels ferrocarrils,
va edificar el cementiri del Sud Oest, va dinamitzar el creixement urbanístic cap la falda de
Montjuïc, va promoure la construcció d’edificis com el Palau de Justícia i mercats públics, va
reformar el clavegueram, va instal·lar l’enllumenat elèctric, va sostenir els Jocs Florals, va
finançar l’Acadèmia de Ciències, va crear l’Escola de Música, la banda municipal, el
laboratori microbiològic i l’Institut d’Higiene. S’interessà també per eixamplar la xarxa de
tramvies i d’escoles municipals, així com per l’agregació dels municipis del pla de Barcelona,
alhora que va ser el principal impulsor de l’Exposició Universal de Barcelona de 1888.

A més, va ser diputat per Barcelona a les Corts de 1876-79 i de 1879-81 i senador electe
per Barcelona, el 1886. El 1881 Sagasta el nomenà fiscal del Consell d’Estat, però ell preferí
treballar al municipi de Barcelona. Igualment, el 1886 renuncià al seu escó de senador per
Barcelona per poder continuar desenvolupant la seva tasca com a alcalde de la ciutat.

A la Restauració, milità al PC, després PLF i PL, essent-ne la principal figura a Catalunya,
llevat de Víctor Balaguer. Rius i Taulet apareix durant aquests anys i fins 1884 com a
president de l’organització provincial de Barcelona d’aquest sector polític. Presidí també
durant uns anys el CLB. A l’escissió de la ILD de 1882, es mantingué dins del partit. Com a
directiu del partit, intervé als banquets oferts per aquest a Balaguer el maig de 1879 i
d’octubre de 1880.

Si com a polític va donar prioritat a la seva actuació municipal, com a parlamentari
s’interessà pels temes relacionats amb el municipi. En aquest sentit, caldria destacar la seva
esmena al projecte de Constitució de 1876, relativa a l’administració local, o l’esmena a la llei
de reforma de la legislació de 1870 d’ajuntaments i diputacions provincials, en la que
proposava que la facultat d’agregar municipis a les grans ciutats, ja vigent en el cas de
Madrid, fos extensiva a tots els municipis amb més de 75.000 habitants. Va protagonitzar
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també una interpel·lació al ministre de Foment sobre els esdeveniments del gas a
Barcelona142.

D’altra banda, a finals de novembre i principis de desembre de 1881, va presidir la
comissió de l’Ajuntament de Barcelona que es traslladà a Madrid per gestionar l’afer de
l’enllaç dels ferrocarrils dins la ciutat.

Rius i Taulet té també relació amb les corporacions econòmiques i les seves demandes.
El 1876, és vocal de la primera Junta Directiva de la UBCP. Després de les seves dues
eleccions com a diputat, el 1876 i el 1879, els ofereix els seus serveis de diputat electe
proteccionista: el 1876, per carta, a l’IIC i el FPN i el 1879, en persona, al FPN. En diverses
ocasions participa en reunions de corporacions, convocades per a temes diversos. El febrer
de 1881, junt amb altres liberals catalans i en el context del temor de les corporacions
econòmiques a un gir lliurecanvista del nou Govern liberal, s’entrevista amb el ministre
d’Hisenda, Camacho, per demanar-li que no apliqués rebaixes aranzelàries, alhora que
s’interessava també a Madrid pels resultats de la informació llanera. El març de 1882
presideix una sessió extraordinària de l’Ajuntament de Barcelona, en la que s’aprova per
unanimitat una exposició contrària al tractat de comerç amb França i el pas d’una comissió a
Madrid, aspectes que ja hem pogut veure al capítol dedicat a les corporacions.

Era també soci de la SEBAP i formà part d’una comissió encarregada d’analitzar la
legislació de mines, en la part referent a concessions mineres d’aigües subterrànies.

B) Josep Maluquer i de Tirrell.

Josep Maluquer i de Tirrell143 (Balaguer, 17-8-1833/Barcelona, 24-6-1916) era fill de Josep
Maluquer, que va ser alcalde de Barcelona entre 1841 i 1843, i de Joana de Tirrell, de
Barcelona. Estudià Dret a Barcelona. Posseïa la Gran Cruz de Isabel la Católica i la
Encomienda de Carlos III. El seu germà Eduard fou nombroses vegades diputat i senador i
president de la Diputació Provincial de Barcelona el 1888; era cosí de Joan Maluquer i
Viladot, també diversos cops diputat.

Va ser durant uns anys fiscal de l’Audiència de Barcelona. Dirigí la revista El Derecho de
1866 a 1869. El 1868 va ser secretari de l’AJLB. El 1870 va ser interinament fiscal de
l’Audiència de Barcelona. A la Restauració hi ocuparia definitivament diversos càrrecs. Junt
amb Duran i Bas, fou soci fundador del comitè de Savigny. També era membre del Col·legi
d’Advocats de Madrid.

Va escriure alguns treballs jurídics: Guía del Síndico en el orden judicial (1863),
Recopilación de los artículos del reglamento provisional para la administración de justicia de
26 de setiembre de 1835 en cuanto se refieren al procedimiento criminal de la Real
Jurisdicción ordinaria (1867), Ley provisional reformada para la aplicación del Código penal
(1868), Manual de reformas introducidas en el Código Civil desde 1864 hasta 1 de Julio de
1875 (1875).

Al Sexenni, va ser diputat per Castellterçol a les Corts de 1871-72 i de 1872 (segones). A
la Restauració, va ser senador per Lleida ja des de les primeres Corts i fins 1881 (1876-77,

                                                     
  142. Sobre aquesta intervenció, veure RISQUES: “Un exemple ...”
  143. Sobre ell, veure CAÑAMAQUE: Los oradores ...; SEGOVIA: Figuras ...; ELÍAS DE MOLINS: Diccionario biográfico ...;
SÁNCHEZ DE LOS SANTOS, Modesto: Las Cortes españolas. Las de 1907, 1908; SÁNCHEZ DE LOS SANTOS, Modesto;
REDONDELA, Simón de la: Las Cortes españolas. Las de 1914, 1914; JARDÍ: 1.000 famílies ...
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1877-79, 1879-81), essent nomenat aquest any senador vitalici, càrrec del que prendria
possessió el setembre. Políticament va ser constitucional i després liberal144.

Maluquer va ser un parlamentari actiu. Des del seu lloc de senador, participà en els
primers anys de la Restauració en alguns debats de grans temes, com ara la Constitució de
1876 i la llei d’impremta. A més, s’interessà pels temes jurídics (Codi Penal, garanties
constitucionals, procediments civil i criminal, establiment dels tribunals col·legiats i del judici
oral i públic, establiment del jurat en matèria criminal, jurament dels senadors). En aquest
sentit, cal destacar la seva participació en els debats sobre el Codi Civil, en els que es
mostrà partidari de la continuïtat del Dret Civil català i demanà que els jutges de primera
instància fossin catalans (els seus discursos a favor del Codi Civil català —els de 1885 i els
de 1889— varen ser editats en volums col·lectius). Mostrà una especial sensibilitat pels
temes penitenciaris i de concessió d’indults per delictes polítics. Dedicà també la seva
atenció als temes relacionats amb interessos locals de Lleida, molt especilament el ferrocarril
del Pirineu Central. S’interessà en diverses legislatures pels pressupostos generals de
l’Estat, formant part en algunes ocasions de la comissió del Senat i intervenint amb la idea
general que calia incrementar el pressupost de Foment i retallar el de Guerra. Es mostrà
actiu igualment en temes de l’interès de les corporacions econòmiques catalanes, com ara la
legislació relativa a l’Eixample de Barcelona, a les colònies agrícoles i a la política
aranzelària. En aquest terreny, la seva actuació més destacada va ser en el projecte de
primeres matèries, en el que va practicar intensos treballs per evitar la inclusió dels estams;
d’acord amb les corporacions industrials, va negociar amb el ministre d’Hisenda i amb el
president de la comissió del Senat una atenuació de les taxes previstes per a aquesta
partida.

Fora de les sessions, participà en nombroses reunions de parlamentaris catalans per
temes diversos: punt de sortida dels vapors filipins, crisi industrial a Catalunya, ferrocarril del
Noguera Palleresa, tractat de comerç amb França, base 5ena, alhora que formava part de
comissions de treball sorgides d’aquestes reunions. Com s’ha vist al capítol dedicat al món
dels negocis, és un dels parlamentaris assistents a l’assemblea de 1880 a Tremp, destinada
a activar els treballs favorables a la línia ferroviària del Noguera Pallaresa.

A més dels seus càrrecs parlamentaris, el 1872 ocupà el càrrec de sotssecretari de
Gràcia i Justícia. El 1871 i el 1874 va ser membre del Tribunal de Comptes. El juny de 1879
va ser nomenat ministre suplent de l’esmentat Tribunal, no acceptant el càrrec per
incompatibilitat amb el de senador. L’abril de 1881 va ser nomenat fiscal del contenciós del
Consell d’Estat, encarregant-se de la secció d’Hisenda i d’Ultramar. A finals de 1885, amb el
nou Govern Sagasta, refusà alguns oferiments de càrrecs. El 1899 el retrobem al Consell
d’Estat, cessant el març de l’any següent per la reforma d’aquest organisme. El maig de 1899
va ser nomenat vocal de la Comissió de Reformes Socials.

Va ser secretari de la SEBAP. Amb posterioritat al període aquí estudiat, va ser vocal de
la Junta Directiva de la LA i de la comissió permanent de l’IACSI a Madrid, representant
aquest darrer al CSAIC.

                                                     
  144. Ramon Grau i Margarida Nadal, el situen equivocadament com a conservador. GRAU, Ramon; NADAL, Margarida: La
unificació municipal del pla de Barcelona 1874-1897, 1997, p.40.
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C) Antoni Ferratges i Mesa.

Antoni Ferratges i Mesa145 (Santiago de Cuba, 12 o 13-5-1840146/Barcelona, 21-2-1909)
era fill de Ferran Ferratges, establert a Santiago de Cuba i dedicat al comerç, i de Magdalena
Mesa. El 1850 passà a Barcelona, on ingressà al Col·legi dels Escolapis. Es llicencià en Dret
a la UB. Ferratges va ser moltes coses alhora, igual que altres personatges de l’època:
polític, advocat, directiu d’empreses i propietari agrari i immobiliari.

El 1864 va ser tresorer del Centro de tenedores catalanes de obligaciones del ferrocarril
de Córdoba. El 1865 i anys següents, és conseller de la CCHBFF i de la SFAVT. A la
Restauració, va ser conseller del FMCM i d’altres companyies de ferrocarrils i tramvies,
sobretot al període posterior a l’aquí estudiat, com la TBF, la SFAVT, el FMSJA, el Ferrocarril
de Zaragoza al Mediterráneo, el tramvia de Barcelona a Badalona, el Tranvía del Norte de
Madrid i el Tranvía de Valladolid a Medina de Rioseco. Va figurar també als consells
d’administració del Banco Militar i del Banco Hispano-Francés.

Era propietari agrari a Mont-Roig (Baix Camp) i immobiliari a Madrid. El 1891 adquirí dues
finques urbanes a Barcelona. Va fer fortes inversions en bitllets hipotecaris de Cuba, títols del
Deute i Tresor de Filipines. Tenia interessos econòmics a Cuba, sobre els que no hi ha una
informació més concreta. El 1889 va prendre possessió del marquesat de Mont-Roig, que
agafava el nom de la població on tenia la casa pairal. Posseïa la Gran Cruz de Isabel la
Católica.

Es vinculà molt jove al PPR. Va formar part de La Corona de Aragón, amb Víctor
Balaguer, en la que va publicar articles polítics. Igual que Balaguer, formà part també de la
redacció de La Montaña de Montserrat. El 1866 participa a un míting progressista a
Barcelona i ha d’exiliar-se fins 1867. Entre 1866 i 1867, va ser secretari del comitè provincial
progressista de Barcelona. Participà a la revolució de 1868.

Al Sexenni, va ser diputat provincial per Barcelona entre desembre de 1868 i març de
1871 i vocal de la Junta Provincial d’Instrucció Pública. El 1869 és diputat per Vic (recordem
que encara no existia el districte de Granollers). A les següents eleccions, les de 1871, surt
diputat per Granollers, repetint també a les de 1872. Formava part de la coalició monàrquica
liberal i quan aquesta es fragmenta, passà al PC. A la legislatura de 1871-72, és secretari de
la Mesa del Congrés i cap el final de la legislatura, sotssecretari de la Presidència del Consell
de Ministres.

El gener de 1871 se l’anomena governador civil de Castelló, però abans de prendre
possessió del càrrec, se l’anomena de Girona. L’abril següent, dimiteix, per incompatibilitat
amb el càrrec de diputat.

A la Restauració, surt repetides vegades diputat per Granollers. El 1881 és també diputat
electe per Santiago de Cuba, optant per Granollers; de fet, jura l’acta de diputat per
Granollers, però sense renunciar a l’escó cubà. Dimiteix d’ambdós escons quan ocupa el
càrrec de director general del Deute, el febrer de 1883, tornant a ocupar l’escó de Granollers
el desembre del mateix any. Hi ha un breu període, entre 1887 i 1888, en què ha de cessar
novament del seu càrrec de diputat, aquest cop per incompatibilitat amb el seu nomenament

                                                     
  145. Sobre ell, veure ALFARO: Fisonomía de las Constituyentes ...; Los diputados pintados ...; FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS:
La asamblea constituyente ...; Galería de representantes ...; CALCAGNO, Francisco: Diccionario biográfico cubano, 1878;
SÁNCHEZ DE LOS SANTOS: Las Cortes ... 1907; Las Cortes Españolas. Las de1910, 1910; SABATER: Diccionario biográfico
...
  146. Segons les fonts, hauria nascut el 1839, 1840 o 1841; adopto les dades de CALCAGNO: Diccionario biográfico ...
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nobiliari. En elecció parcial, surt electe pel seu districte el seu germà Joaquim, que no arriba
a prendre possessió del càrrec. Va ser senador per Zamora entre 1889 i 1890 i per
Barcelona entre 1896 i 1898. És novament diputat per Granollers el 1898, cessant el maig de
1898, per prendre possessió d’una senadoria vitalícia.

Com a parlamentari, s’interessà sobretot en la tramitació de ferrocarrils i carreteres, així
com en alguns temes d’interès local català i en temes cubans. L’octubre de 1881 participà
activament en la constitució de la DC, essent un dels diputats que proposà que aquesta es
declarés oficialment proteccionista.

El 1884 va ser vocal de la JCDF. El febrer de 1885, va ser nomenat cap de secció de la
secretaria de la Presidència del Consell de Ministres, essent interinament sotssecretari
l’octubre de 1886. Va ser també membre del Consell d’Instrucció Pública.

Va ser delegat del Govern a les exposicions universals de Barcelona i de Chicago. Als
anys noranta, va ser membre de la Junta de Aranceles de Cuba. A les darreries de la seva
vida política, va passar al sector maurista.

Va realitzar algunes obres de beneficiència, destacant les que va protagonitzar a
l’Hospital de la Santa Creu i a l’Asil Naval de Barcelona. Va ser tresorer de l’AB el 1881 i
vocal el 1882.

D) Pere Antoni Torres Jordi.

Pere Antoni Torres Jordi147 (Tarragona, 1844/L’Espluga de Francolí, 1901) va fer els seus
estudis al Seminari Conciliar de Tarragona i a l’Institut d’ensenyament secundari de Palma de
Mallorca. El 1874 es casà amb Francesca Umbert i Gil, cunyada de Frederic Pons (a qui
veurem a continuació).

A més de la seva activitat política, Torres va ser escriptor, periodista i advocat. Com a
literat, es dedicà sobretot a la producció teatral, gairebé tota ella en català, llevat de la seva
primera obra, El infante de Aragón (1864), en castellà. Així, va escriure diverses comèdies:
Desitjar lo que no es vol (1886), La flor del camp (1898), Lo mas de l’Abella (sense data
coneguda); el gruix de la seva producció teatral, però, el formen els drames: La clau de casa
(1873), La Verge de la Roca (1874), La llàntia de plata (1876), Lo full de paper (1878), Lo
combat de Trafalgar (1885), L’alcalde de Vilaplana (1886), Mestre Feliu (1888), L’Hereu Jordi
(1898). Va escriure també un parell de sainets: Un cove de figas (1873) i Del ball al bany
(1880). És seva també la loa o peça breu Los dos genios (1873) i l’obra (no classificada)
L’encuentro de Constantí (1876). El 1873, apartat de la política per la instauració de la
República, dóna una forta embranzida a la seva producció literària, alhora que proposava a
Víctor Balaguer crear un nou teatre a Barcelona, completament orientat a la producció en
català148.

Com a poeta, admetia plenament el mestratge de Balaguer. Així, en carta de 1873, li
confessa que en poesía soy soldado de las filas en que V. es capitán149. Igual que Balaguer,
es relacionà amb els poetes occitans. Va ser nomenat Majoral del Felibritge. Entre la seva

                                                     
  147. Sobre ell, veure Los Diputados pintados ...; ELÍAS DE MOLINS: Diccionario biogáfico ...; RUÍZ Y PORTA, Juan:
Tarraconenses ilustres. Apuntes biográficos, 1891.
  148. BMVB, Epistolari Víctor Balaguer, part inèdita, carta de Pere Antoni Torres Jordi a Víctor Balaguer, datada a Barcelona,
16-8-1873.
  149. BMVB, Epistolari Víctor Balaguer, part inèdita, mateixa carta.
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producció poètica, cal esmentar El 29 de Septiembre. Canto épico. Va escriure també
l’assaig Carta al Sr. D. Mariano Rius (1866).

Com a periodista, va fundar a Tarragona els diaris La Prensa i La Opinión, aquest darrer
dirigit per ell i òrgan del PC. Col·laborà a la Crónica de Cataluña, de Barcelona i dirigí La
Vanguardia el 1882.

No hi ha constància de la seva activitat com a advocat. Sí, en canvi, d’una certa
participació seva en companyies ferroviàries: concretament, era membre del consell
d’administració del CFTPC. Als anys noranta, va constuir uns xalets a L’Espluga de Francolí,
que llogava a estiuejants.

Va iniciar la seva carrera política el 1865, ocupant el càrrec de secretari del comitè
democràtic de Tarragona. Per la seva participació a fets polítics (probablement els
moviments insurreccionals de Prim), va preferir exiliar-se, però va ser detingut a la frontera i
deportat a Canàries, d’on s’evadiria. Amb la revolució de 1868, retornà a Catalunya i tot
seguit va ser secretari dels governs civils de Lleida (1869-70) i d’Alacant (1870-71). L’abril de
1871 substitueix Ferratges com a governador civil de Girona. El 1872 és diputat electe per
Tremp, però no arriba a prendre possessió del seu escó. Després del cop d’estat de Pavía de
1874, seria governador civil de Màlaga i després de Granada. Se situà políticament al PC.

A la Restauració, va ser repetits cops diputat: per Tarragona (1879-81), per Gandesa
(1881-84), per Torroella de Montgrí (1888-89), per Puigcerdà (1893-95) i per Valls (1896-97).
Com a diputat, va ser al període estudiat un veritable especialista en la tramitació de
demandes de les companyies ferroviàries, sobretot catalanes. Com ja es deia al capítol
dedicat al món dels negocis, en una sola legislatura arribà a formar part de 14 comissions
parlamentàries de temes relacionats amb demandes de companyies. A banda d’això,
s’interessà per temes locals de Tarragona i pels de política aranzelària i hisendística.

Un dels seus treballs parlamentaris més coneguts és el vot particular que presentà en el
projecte de restitució de la base 5ena. La DC havia nomenat candidats propis a la comissió,
però sols Torres guanyà a la seva secció. Després de llargues negociacions amb Sagasta i
amb el ministre d’Hisenda, Camacho, aconseguí un text de transacció que, no obstant, no
agradà a part dels diputats catalans i, menys encara, a les corporacions industrials catalanes.
Així, per exemple, el Fomento de la Producción Española, s’hi refereix dient: En las
votaciones trascendentales los diputados proteccionistas han marchado hasta ahora siempre
unidos; estábale reservado al Sr. Torres, que se llama también proteccionista, el privilegio de
introducir divisiones en las filas de los defensores del trabajo nacional  

150. I el Centro Industrial
de Cataluña, afirma: El señor Torres se ha lucido. Su nombre figurará entre las clases
obreras y artesanas de Cataluña al lado de los catalanes renegados como Figuerola, Carbó y
otros burócratas151.

A la legislatura de 1881-82, va ser vicepresident de la DC i, igual que Ferratges, és un
dels diputats que proposa que la Diputació es declari proteccionista. Va formar part de
diverses comissions de treball dels diputats catalans (base 5ena, marina mercant i llei de
relacions temporals amb les Antilles).

Va ocupar també altres importants càrrecs: director general de Beneficiència i Sanitat
(1882 i 1883), governador civil en comissió de València (desembre de 1885) i en propietat de
                                                     
  150. Fomento de la Producción Española, núm. 307, 3-6-1882, p.386.
  151. Centro Industrial de Cataluña, núm. 10, 16-6-1882, article “El último debate en el Congreso de diputados sobre el
restablecimiento de la Base 5ª de nuestro arancel, y el voto particular del señor Torres diputado catalán”, p.181.
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Navarra (1888), cap de secció a la Presidència del Consell de Ministres (1886) i interinament
sotssecretari (octubre), secretari del Govern General de Cuba (1889) i alcalde de Tarragona.
El 1881 se l’anomenà membre de la Junta de construcció de la presó de Barcelona.

Junt amb Rafael Cañellas i Gallisà fou un dels màxims dirigents del PL a la província de
Tarragona. La Época de Madrid el definia el 1882 com señor de Tarragona y tierras
circunvecinas152. El maig de 1879 intervé en nom dels constitucionals de Tarragona al
banquet ofert pel PC de Barcelona a Balaguer, alhora que acompanya aquest al seu viatge a
Tarragona. Els seus germans Pere i Antoni també foren diputats per Tarragona (1886-88) i
per Gandesa (1886-90), respectivament.

E) Frederic Pons i Montells.

Frederic Pons i Montells (Barcelona, 1838/Madrid, 1902) era nebot del també polític
liberal Marià Pons i Espinós, que veurem a l’apartat dedicat als sectors burgesos, alhora que
emparentava amb Torres, com acabem de veure. Va ser polític, escriptor, advocat i
periodista. Va ser magistrat de l’audiència de Madrid. Col·laborà a diverses publicacions de
Barcelona i Madrid, dirigint a la primera d’ambdues ciutats el setmanari La Bomba. Es pot
esmentar el seu treball “Estudios sobre la patria potestad antigua y moderna” (Revista de
España, 1876). Són seves les obres teatrals en català Un barret de pega (1874), L’arrenca
caixals (1876) i Les dues Tereses (1877).

Pons havia militat al PPR en època isabelina. Al primer tram del Sexenni, va militar a la
coalició de partits monàrquics liberals, situant-se en el sector constitucional quan aquella es
fragmentà. Durant aquest període, va ser vicepresident del CLB. El 1872 va estar a la secció
de Foment del Govern Civil de Barcelona. Va ser diputat per Vic a les segones Corts de
1872. Amb la proclamació de la República, en un primer moment es mostrà partidari que el
partit mantingués la seva activitat dins del nou règim, però després apostà pel retraïment; de
fet, rebutjà la proposta de Balaguer de reorganitzar el partit i ocupar-ne la direcció a
Barcelona i, fins i tot, es donà de baixa del Círculo153. Després del cop de Pavía, però, passa
a ser cap de la secció de Gràcia i Justícia del Ministeri d’Ultramar, essent Víctor Balaguer el
ministre. Encara el gener de 1875, va ser nomenat oficial major del Ministeri d’Ultramar i el
gener de 1892, director general de Gràcia i Justícia del mateix.

A la Restauració, va ser diputat, primer constitucional i després liberal, per Tarragona
(1881-82), per Castellterçol (1883-84) i per Tortosa (1886-90). Com a diputat es mostrà poc
actiu al període analitzat. L’octubre de 1881 participà en la creació de la DC, essent ell un
altre dels diputats que demanà que aquesta es declarés proteccionista. Els seus discursos
de 1889 a favor del Codi Civil català varen ser editats en un volum col·lectiu.

F) Teodor Baró i Sureda.

Teodor Baró i Sureda154 (Figueres, 1842/Malgrat, 1916) va intervenir en els camps del
periodisme, de la literatura, de la pedagogia i de la política. Com a periodista, es va iniciar
com a corrector del periòdic liberal barceloní La Crónica de Cataluña, que més endavant

                                                     
  152. La Época, 11-4-1882, article “¿Hay crisis o no hay crisis?”
  153. BMVB, Epistolari Víctor Balaguer, part inèdita, carta de Frederic Pons a Víctor Balaguer, datada a Barcelona, 14-4-1873.
  154. Sobre ell, veure ELÍAS DE MOLINS: Diccionario biográfico ...; BASTINOS: Españoles ... ; PLA CARGOL: Biografías de
gerundenses ...; SABATER: Diccionario biográfico ...
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passaria a dirigir (probablement el 1869). Posteriorment s’incorporà al Diario de Barcelona,
essent primer corresponsal i col·laborador a Madrid, després redactor a Barcelona i finalment
director (1906); continuà amb la línia de Mañé i Flaquer. Realitzà col·laboracions literàries a
La Mañana de Madrid, periòdic proper a Víctor Balaguer.

Com a escriptor, Baró va produir obres de molt divers gènere en català i en castellà:
teatre, amb comèdia, drama i musical, narrativa, poesia, biografia i divulgació.

A la seva producció teatral hi predominen les comèdies: Amor con amor se paga (1867),
¡Qui de sa casa no’s cuida ...! o ¡Quien mucho abarca ...! (1867), A so de tabals (1871), No
es tot or lo que llu (1872), Lo secret del nunci (1873), En busca de agua (1873), Lo joch dels
disbarats (1884), La escaleta del costat (1887), L’olla de grills (1887), Lo senyor Matxaca
(1888), El senyor secretari (1896), L’apotecari de Malgrat (1896), L’Auca del Fadrí Barber
(1897), Lo senyor batlle (1898), Sureda y Cía (1899), La neboda (1900). Escriví també
alguns drames: La guerra civil (1867), Lo general “No importa” (1896) i La Tramontana
(1900), alguns sainets: Lo gech d’en Migranya (1867), La estació de la granota (1897) i Un
pati de vehinat (1900), el primer d’ells amb música de Nicolau Manent, i un musical:
Pardalets al cap (1871). Deixà alguns treballs teatrals inèdits: La casa sens gobern (1886),
Bernat (1895), El mal fill (1901), Fill ingrat o el cor de ferro (1903), ¡Fals amich! (1906).

La seva producció narrativa la féu en castellà i inclou novel·la, relats breus i contes
infantils: Un cuento de amor (1864), La aldea de San Lorenzo (1872-73, amb diverses
edicions posteriors), La paz del alma (1874), Amor y gloria (1875), La sábana (1876), Gou y
Guau (1876), Un drama en la aldea (2 vols., 1878), Luz y tinieblas (1879), Cuentos del Hogar
(1883, amb successives edicions), Veladas de invierno. Historia, cuentos y fábulas (1885,
amb altres edicions), Cuentos y novelas (1887), Aventuras de un ochavo (1888; inclou els
títols Se dice, La batalla de las Navas de Tolosa, Periquito, La dicha, El Mosquito), Juan
Alcarreño (1889), Tesoros del corazón. Cuentos para niños (1892), Aventuras y coscorrones
(1895), Flores y frutas. Cuentos para niños (1895), Cuentos del Ampurdán (1896),
Golondrinas. Cuentos para la infancia (1908), En la costa (sense data coneguda), Sor Marta
o los ángeles en la tierra (sense data coneguda).

Té algunes composicions poètiques en català: Tres flors de la caritat. Poesias catalanas
(1867, escrit junt amb Francisco de Nuño Marsal Mas) i Lo poema del cor (1895), dedicat a la
seva difunta esposa.

En l’apartat biogràfic escrigué “La literatura y la imprenta” (1905, dins de Catalanes
ilustres, su vida y sus hechos) i Arte dramático español contemporáneo. Bosquejo de autores
y artistas que han sobresalido (1914, junt amb Antoni J. Bastinos i Ramon Parés). Com a
obra més divulgativa té La Tierra Catalana. Narraciones, Fiestas, Costumbres, Excursión por
Cataluña (1905, junt amb Sebastià Farnés, Josep Ma. Folch i Torres i Ramon Pomés).

El 1902 ingressà a la RABLB. L’acte de recepció oficial es va realitzar el 23 de novembre,
pronunciant Baró un discurs titulat “El periodismo” i essent contestat per Guillem Maria de
Brocà. D’altra banda, el 1913 va pronunciar-hi el discurs de contestació al d’ingrés de Gaietà
Soler, amb el títol “Investigación del dato psicológico en los estudios de historia”. Aquests
discursos eren editats per l’Acadèmia. Va ser també corresponsal de la Real Academia
Española.

A més dels contes infantils vistos anteriorment, va escriure nombrosos manuals
d’ensenyament, sobretot d’història, i també exercicis de lectura. A la següent relació
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s’esmenta la primera edició d’aquestes obres (o la primera de la que es té constància), però
cal tenir en compte que la majoria varen tenir successives edicions i ampliacions: Historia de
España (1876), Páginas de la Historia de España (la 2a edició és de 1880), El mundo.
Repertorio de conocimientos útiles para ejercicios de lectura graduada de impreso y
manuscrito (1882), Compendio de Historia de España (1883), El buen maestro. Historias,
cuentos y fábulas (1885), Historia universal en cuadros amenos e instructivos. Obra ilustrada
con 110 gravados, Edad Antigua (1902), Compendio de historia universal (1907). Va escriure
també el treball “La locomoción” dins de l’Enciclopedia de la Juventud (publicada a part el
1878 amb el títol Primeras necesidades del hombre. La locomoción. Ilustrado con 30
gravados).

Durant el Sexenni, va formar part del bloc monàrquic liberal; en escindir-se aquest, va
passar al PC. El 1873, ja amb la República, censurà la inactivitat del partit i es mostrà
partidari de reorganitzar el comitè provincial i de concórrer a les eleccions155. A diferència dels
anteriors, no va obtenir representació parlamentària durant el Sexenni. A la Restauració, va
ser diputat per Barcelona (1881-83 i 1884-86), per Ginzo de Limia (Orense, 1887-90) i per
Figueres (1893-95).

Com a diputat, s’interessà al període estudiat pels temes de política aranzelària,
intervenint activament contra els projectes de tractat de comerç amb França, restitució de la
base 5ena i modus vivendi amb Gran Bretanya. La seva intervenció dins de la interpel·lació
de Romero Robledo sobre indústria i comerç de Madrid (incidents per les protestes contra el
nou reglament i taxes de la contribució industrial), va generar força polèmica a Barcelona:
Baró es referí en aquesta ocasió als fets de Barcelona, i especialment a la reunió del Teatre
Novedades, dissolta pel governador civil, tot negant la participació dels industrials i afirmant
que havien estat obra dels conservadors, en unió amb partits extrems (de l’esquerra); la seva
intervenció va ser contestada per un manifest, signat per 506 comerciants, industrials i
fabricants de Barcelona, en el que s’afirmava l’assistència d’aquests sectors econòmics a
l’acte i es desvinculava aquest de qualsevol intencionalitat política156 .

L’octubre de 1881, va intervenir activament en la constitució de la DC, formant part de
dues comissions de treball (base 5ena i tractat de comerç amb França). Als mesos següents,
acompanyà la comissió d’obrers arribada de Catalunya per oposar-se a l’esmentat tractat en
la seva entrevista amb la comissió parlamentària que tractava aquest tema; ell i altres
parlamentaris catalans s’entrevistaren amb Sagasta, pel mateix. L’abril de 1882, ell i
Balaguer s’entrevistaren amb el ministre de la Governació sobre l’afer Soriano, que hem vist
al capítol dedicat a les corporacions econòmiques. El febrer de 1882 forma part d’una
comissió de diputats catalans encarregada d’estudiar el projecte de derogació de la base
5ena, en la seva relació amb el modus vivendi amb Gran Bretanya.

El gener de 1883, cessà del seu càrrec de diputat per ocupar el de governador civil de
Màlaga. El juliol del mateix any, passa a ocupar el mateix càrrec a Sevilla i el desembre de
1885, després del retorn dels liberals al govern, de La Corunya. Va ser també director
general de Beneficiència i Sanitat (1886-87) i delegat d’ensenyament primari. El 1887 va ser
nomenat vocal de la comissió oficial creada per analitzar les causes de la crisi agrària i
ramadera, que ja ens ha anat apareixent en les biografies d’altres parlamentaris.

                                                     
  155. BMVB, Epistolari Víctor Balaguer, part inèdita, cartes de Teodor Baró a Víctor Balaguer, datades a Barcelona, 13 i 23-4-
1873.
  156. Diario de Barcelona, 25-3-1882, p.3766-3767.
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Políticament se situava al PC i després al PLC i PL. Als primers anys de la Restauració,
va ser vocal de la Junta Directiva del PC de la província de Barcelona, després CPFB. En un
primer moment, se situà al sector més esquerrà del partit, manifestant fins i tot el 1882 el seu
rebuig a les vacil·lacions del Govern Sagasta en aplicar les reformes liberals promeses a
l’oposició. En carta a Balaguer, d’abril de 1882, afirma: De nuestra situación como partido no
hay que hablar, dándonos por muy satisfechos si no se habla de nosotros. No hay un
constitucional en Barcelona que se atreva a defender al Gobierno, y lo más a que nos
atrevemos es a suspirar cuando de Sagasta se habla y murmurar: ¡Parece imposible! Si no
viene la crisis, si no se robustece la situación con nuevos ministros, si no se suavizan
asperezas, el partido constitucional deberá ocultarse por ocultar el rubor de su vergüenza157.
Posteriorment, aniria evolucionant cap a postures conservadores. De fet, el mateix 1882 no
s’escindeix del partit en la ILD, sinó que es manté dins del PL. Cal ressaltar també el seu
caràcter molt catòlic.

Baró adoptà també una línia ideològica clarament proteccionista. Així, el trobem present
al cicle de conferències organitzat pel FPE el curs de 1880-81 amb el nom de Conferencias
sobre artes y oficios, editades com a llibre; Baró hi pronuncià el desembre de 1880 una amb
el significatiu títol de “Por qué somos proteccionistas”. Publicà també a El Eco de la
Producción una sèrie d’articles anomenats “Ellos y nosotros”, en els que entrava en la
polèmica entre proteccionistes i lliurecanvistes, al·ludint especialment a l’estil dels segons, en
base a insults i desautoritzacions158. El mateix any publicà un altre article: “Observaciones
económicas”159. Va intervenir també en diversos actes proteccionistes: el banquet de les
corporacions industrials de Barcelona ofert als parlamentaris catalans electes (maig 1879), el
míting proteccionista de l’IFTN (abril 1881), el de Girona (juny 1881) i el de Vic (juliol 1881).
En les seves intervencions, en tant que director de la Crónica de Cataluña, als banquets
oferts pels constitucionals (després liberals) catalans a Balaguer el maig de 1879 i l’octubre
de 1880, al·ludeix novament als seus plantejaments proteccionistes.

El novembre de 1879 va intervenir a la informació aranzelària oral sobre la indústria
llanera. El febrer de 1881, ell i altres liberals catalans es desplacen a Madrid, per
conferenciar amb el nou ministre d’Hisenda, Camacho, i plantejar-li l’alarma causada a
Catalunya per les gestions dels lliurecanvistes, que demanaven l’aplicació immediata del
lliurecanvi. En aquesta mateixa qüestió, el març següent va participar a la Junta Directiva
extraordinària de l’IFTN, que ja hem vist en el cas d’altres parlamentaris, proposant
multiplicar els treballs proteccionistes. El juny de 1882 va realitzar gestions per a l’IFTN a
Madrid en el tema de la contribució industrial.

Va ser vocal de la primera Junta Directiva de la UBCP, el 1876. Era soci de la SEBAP i
soci honorari del CIC, que va donar suport a la seva candidatura a les eleccions de 1884. Va
tenir també alguna relació amb l’ANCB. Va fundar un asil per a invàlids.

G) Altres parlamentaris.

Joaquim Marin i Carbonell era nebot de Víctor Balaguer, per part de la seva esposa. La
mà protectora de l’oncle es troba al darrera de la seva relativament llarga carrera

                                                     
  157. BMVB, Manuscrits núm. 360/13; carta de Teodor Baró a Víctor Balaguer, amb membret de La Crónica de Cataluña i
datada a Barcelona, 9-4-1882.
  158. El Eco de la Producción, núm. 19, 1-1-1881 i següents.
  159. El Eco de la Producción, núm. 38, 16-10-1881, p.605-609.
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parlamentària. Va ser diputat per Berga a les Corts de 1881-84, 1884-86, 1886-90 i 1893-95 i
sols electe el 1896. Com a diputat, va ser poc actiu. Políticament, seguí la mateixa trajectòria
que Balaguer: liberal-fusionista, esquerrà i liberal. L’octubre de 1889 ocupà el càrrec de
governador civil d’Albacete, que desenvoluparia sols mes i mig.

Va tenir una certa relació amb les corporacions econòmiques. El març de 1882 va
practicar algunes gestions davant del governador civil de Barcelona, arran de la dissolució de
la reunió del Teatre Novedades esmentada més amunt. L’estiu d’aquest mateix any, participà
al banquet dels naviliers del Maresme i el novembre de 1884 a la Junta General
extraordinària de l’ANCB.

Vicente de Romero y Baldrich160 (Sevilla, 1836/Barcelona, 1891) s’instal·là a Catalunya
el 1855. Per part de mare, tenia família a l’Alt Camp. Va viure, com a mínim al període
estudiat, a Gràcia. A més de la seva activitat política, Romero va ser advocat, historiador i
viticultor.

El desembre de 1881 va presidir l’acte inaugural del Congrés Català de Jurisconsults,
celebrat a la UB, en la seva condició de president de la comissió organitzadora i de la
SEBAP, impulsora de l’acte. Va escriure el treball Habitaciones para obreros. Formación de
pequeños capitales. Cómo los obreros pueden ser propietarios de sus casas, que presentà a
un congrés a Blois, França. L’Association Française pour l’Avancement des Sciences va
editar-ne una versió francesa el 1884. Com a historiador, va ser un expert en temes
heràldics. Va escriure també un extens treball sobre la Inquisició. D’altra banda, va ser
secretari de la Junta Inspectora del Crédito Hipotecario Mercantil (CHM) i president de la
societat Mútua de Depósitos y Amortizaciones.

Va ser un únic cop diputat, concretament per Gràcia a les Corts de 1881-84. Liberal-
fusionista, seguí Balaguer al seu pas a la ILD. El 1884 va fer gestions per ocupar el districte
de Valls, en mans del cunero esquerrà García Oliver, en el cas que aquest acceptés un lloc a
Filipines, sense que finalment es produís aquesta vacant. Com a diputat, s’interessà
clarament pels temes de política aranzelària. El 1886 va presentar-se com a candidat liberal
oficial pel districte d’Igualada, essent derrotat, amb tupinada inclosa, per Bartomeu Godó,
que es presentava com a membre del sector dissident del partit.

Va ser president fundador del Gremio de Propietarios de la Villa de Gràcia. Va ser
secretari de la SEBAP, com a mínim entre 1876 i 1880, i president entre 1880 i 1881, essent
ponent de la comissió que elaborà l’informe de l’entitat a la informació aranzelària sobre la
indústria llanera (febrer 1878), de la que elaborà un dictamen sobre la crisi econòmica i
mesures per atenuar-la (novembre 1879) i de la que estudià la legislació de mines, referent a
concessions mineres d’aigües subterrànies (juny 1880). Va ser també fundador i directiu de
la SEGRAP i soci honorari del CIC.

El 1879 va escriure el fullet La cuestión de los trigos, en el que analitzava la situació de
greu competència dels blats estrangers, demanant solucions proteccionistes161. Aquest treball
es reproduí a parts a La Mañana162. També publicà en aquest diari, a partir de maig de 1879,
una sèrie d’articles anomenats “Trabajo y no teorías”. D’altra banda, en la seva intervenció al

                                                     
  160. Sobre ell, veure TOMÁS Y ESTRUCH, Francisco: Don Vicente de Romero. Tributo a la memoria del fundador y primer
presidente de la Sociedad Económica Graciense de Amigos del País leído en la sesión solemne de 4 de junio de 1892, 1892.
  161. Sobre els seus plantejaments ideològics, veure ROCA GARCÍA: Escritores proteccionistas ..., p.956-970.
  162. La Mañana, núm. 17-6-1879 i següents.
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banquet dels liberals de Barcelona ofert a Balaguer l’octubre de 1880, censurà la política
aranzelària del PLC i reclamà solucions proteccionistes.

A més de la seva relació amb les societats econòmiques d’amics del país, va mantenir
relació amb les corporacions industrials. Va intervenir a la manifestació proteccionista de
l'IFTN de juny de 1881 i a la del FPE del mateix mes, presidint l’acte organitzat al Teatre
Espanyol (recordem que eren cinc actes simultanis). Ja hem vist al capítol dedicat a les
corporacions, la relació amb l’IFTN de cara a l’elecció del senador corporatiu de la SEBAP. El
novembre de 1881 assistí, en la seva condició de diputat, a una reunió de la comissió de
defensa de l’IFTN, per demanar instruccions en la campanya contra la restitució de la base
5ena163. El març següent, el trobem a una reunió extraordinària de les juntes Directiva i
Consultiva de l’IFTN per analitzar el reglament de la nova contribució industrial. El juny de
1882, és rebut per comissions de fabricants i d’obrers a la seva arribada a Barcelona i
vitorejat per la seva oposició a la base 5ena; va ser conduït al CIC, on va pronunciar un
discurs, i posteriorment participà a l’homenatge fet a Mataró, que ja hem vist anteriorment.

El 30-10-1881, presideix la reunió, feta a Gràcia, d’alcaldes i comissionats de pobles del
pla de Barcelona, convocada per analitzar el projecte d’agregació a Barcelona.

Va ser comptador de l’AB el 1880 i vocal el 1881.

Marià de la Pau Graells i Agüera164 (Barcelona, 24-1-1809/Madrid, 1899), estudià a
Barcelona les carreres de medicina i de ciències, la segona sota la direcció del seu pare,
doctorant-se d’ambdues carreres. Va ser Comendador de la Orden de Carlos III i
Comendador de la Orden Portuguesa de Cristo.

Va iniciar la seva extensa carrera científica i docent com a professor auxiliar de física i
química. Va ser durant uns anys metge director dels banys de la Puda de Montserrat. El
1835 exercí de professor d’entomologia i també de zoologia i taxidèrmia a la Reial Acadèmia
Catalana de Ciències Naturals i Arts. El 1837 passà a Madrid, on ocupà un càrrec al Museo
de Ciencias Naturales. El 1843 exercí a aquesta ciutat una càtedra universitària d’anatomia
comparada i una altra de fisiologia, alhora que dirigia el Museo de Historia Natural.

Als seus primers anys d’investigador, va escriure diverses memòries: Calendario de Flora
o épocas de florecencia de algunas plantas bajo el clima de Barcelona (col·laboració a una
obra de Pere F. Monlau de 1831), Informe sobre la aparición del Rhynchites betulei en las
viñas del Vallés y medios de destruirlo (memòria presentada a la SEBAP i editada el 1835),
Memoria sobre los insectos que atacan a los olmos, álamos y moreras de los paseos
interiores y extramuros de esta ciudad y medios de destruirlos (llegida a l’Acadèmia de
Ciències Naturals i Art de Barcelona el 1835 i no editada).

Va ser un dels promotors del retorn de la Universitat a Barcelona, des de Cervera. Va ser
membre del Consell d’Instrucció Pública; en optar pel seu càrrec de catedràtic,
excepcionalment se’l feu membre honorari d’aquell.

Fou un dels fundadors de la Société Entomologique de France. Era corresponsal o
membre de nombroses corporacions científiques internacionals: de la reial acadèmia de
ciències de Lisboa, de l’acadèmia germànic-leopoldina de tafaners de la natura i de les
acadèmies de ciències de Siracussa, Estrasburg, Milà, Màlaga i Barcelona. Era soci de la
societat imperial d’agricultura de Moscou, de la del departament de l’Alt Garona, de la

                                                     
  163 AFTN, IFTN, “Comunicaciones”, núm 4, 31-5-1881/17-11-1881, sessió de 17-11-1881.
  164. Sobre ell, veure IGLÉSIES, Josep: La crisi agrària de 1879/1900: la fil·loxera a Catalunya, 1968.
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d’aclimatació francesa i suïssa per al desenvolupament de la ciència. Va desenvolupar
nombroses missions oficials de caire internacional: comissari del Govern espanyol per
estudiar a diversos països europeus tractaments contra la fil·loxera, delegat espanyol al
congrés de Lausana, que presidí, entre altres. El 1879 viatjà per Portugal per estudiar
l’evolució de la fil·loxera. Escriví alguns treballs sobre la seva activitat internacional:
Excursión forestal por los Imperios de Austria y Rusia verificada en 1864 (1864),
Exposiciones internacionales de pesca y aqüicultura de Arcachón y Boulogne-sur-Mer (1867,
en col·laboració amb Cesáreo Fernández), Estudios y observaciones sobre los
establecimientos piscícolas y ostrícolas de la bahía de Arcachón.

Va fer nombroses prospeccions de les zones costaneres per encàrrec del Govern
espanyol o per iniciativa pròpia. El 1869 estudià la zona de El Ferrol. El 1880 recorregué la
costa atlàntica espanyola, també per encàrrec del Govern, fent observacions de cara a les
possibilitats pesqueres. Fruit de les seves prospeccions, edità algunes obres: Catálogo de los
moluscos terrestres y de agua dulce observados en España (1846), Catálogo de los peces
de las costas de Cataluña (1869), Exploración científica de las costas del Departamento
Marítimo del Ferrol, verificada por orden del Almirantazgo en el verano de 1869 (1870).

Des del seu lloc de vocal de la Comisión Central de Pesca introduí a l’estat espanyol la
piscicultura i l’ostreïcultura. Són seus els treballs al respecte Manual práctico de piscicultura
(1864), Reglamento para la ostricultura en España, presentado a la Comisión permanente de
pesca (1866), Acuicultura. Estudios y observaciones sobre los establecimientos piscícolas,
ostrícolas, de crustáceos, etc. de Arcachón, Concarneau y otros. Memoria (1887). Els seus
textes serviren de base per a les reglamentacions legals de 1876 i 1885. Va fundar la primera
factoria piscícola espanyola. També edità, amb notes seves, el treball inèdit de Cabrera
Ictologia ibérica. Memoria de los peces de Andalucía (1887).

Dedicà també molta atenció a l’entomologia. Al seu treball Descripción de un lepidóptero
nuevo, de 1852, que ampliaria en posteriors articles, presentava un lepidòpter desconegut
fins aleshores, al que anomenà Graellsia Isabellae. Escriví alguns treballs, en castellà i en
francès: Noticie sur les metamorphoses de la Chelonia Latreilii, Observation sur la cause de
l’apparition des cebrions, Notice sur divers faits qui confirment la propieté veoineux du
Latrodecus mamignatus, Description d’un novelle espéce du genre Desytes, Influencia de
una temperatura baja en la metamorfosis de los insectos, y por consiguiente en su aparición.

Escriví alguns treballs de zoologia: Memoria sobre la aclimatación, domesticación y
preparación de animales útiles a nuestro país (1855), Zoología de los animales vertebrados
(1877), Teorías, suposiciones, discordancias, misterios, complicaciones e ignorancia sobre
cuestiones biológico-ontogénicas y fisiológicas en los Anfibios (1887), Fauna mastodóntica
ibérica (1897), Noticia sobre los restos fósiles de una especie de elefantes descubierta en los
cerros de San Isidro del Campo. I sobre botànica: Indicato plantarum novarum (1854),
Ramillete de plantas españolas escogidas (1859).

Arribà a ser el degà dels professors espanyols. Presidí el Congrés de Ciències Naturals
de Barcelona de 1888. Va ser un dels fundadors de la Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, el 1847, essent-ne posteriorment el vicepresident. Era membre de les
societats econòmiques d’amics del país de Barcelona i de Saragossa. Té una enorme
producció, que es pot afegir a la seva extensa bibliografia, de conferències i discursos a
aquestes entitats i altres.
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El 1874 va ser vocal fundador del primer CSAIC. Des d’aquest organisme, lluità contra la
progressiva invasió de la península per la fil·loxera, promovent cordons sanitaris, vivers de
ceps americans i empelts d’aquests amb els del país. Respecte les campanyes contra la
fil·loxera, varen tenir molt èxit els seus treballs Instrucción para reconocer las viñas y
descubrir en ellas la Phylloxera Vastratix (1877), Prontuario filoxérico (1879) i La philloxera
vastratix (1881). Aquest darrer era un treball voluminós, que incloïa un atles. Pronuncià
també discursos sobre el tema. L’octubre de 1882 va participar al congrés fil·loxèric de
Saragossa, en la seva condició de membre de la CCDF165.

S’interessà per la rehabilitació del jardí botànic de Madrid. Escriví al respecte El Jardín
Botánico y Zoológico de Madrid, paseo instructivo y recreativo para todos, que incloïa gravats
divulgatius. També és seu el treball Aplicación de la Historia Natural al Arte militar. Las
palomas en la guerra, recull de les conferències que pronuncià el 1876 a l’Ateneo del Ejército
y de la Armada.

Va escriure articles llargs al Boletín de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales, La Marina Española i Progresos de las ciencias exactas, físicas y naturales, així
com als butlletins d’algunes de les societats internacionals a les que estava adherit. També
col·laborà el 1870 a La América, el quinzenari madrileny dirigit per Víctor Balaguer.

Era soci de la SEBAP i membre de la comissió permanent a Madrid d’aquesta corporació
i també de la SEGRAP. L’IACSI seguí amb molt interès la seva activitat contra la fil·loxera i
també el CAC, del que n’era soci de mèrit.

Va ser senador per la SEBAP a les Corts de 1881-84 i per Barcelona entre 1887 i 1890.
Liberal. Ocupà diversos càrrecs governamentals relacionats amb la seva activitat científica.
En la seva activitat com a senador, queda ben reflectida la seva trajectòria científica,
generalment en forma de precs i preguntes als ministres corresponents, i dedicant potser una
atenció especial al tema de la fil·loxera. S’interessà també en els grans temes de política
aranzelària, mostrant-se en perfecta sintonia amb els desitjos de les corporacions industrials.
El 1882 va intervenir a les reunions dels senadors catalans, convocades amb motiu del
tractat de comerç amb França i la base 5ena.

Marià Maspons i Labrós166 (Granollers, 23-4-1840/Barcelona, 12-5-1885) es llicencià en
Dret el 1864, pronunciant el discurs Cómo en caso de necesidad debe procederse al
nombramiento de obispo auxiliar. Es doctorà en Dret Civil i Canònic. Era germà dels
escriptors i folkloristes Francesc i Pilar.

Va ser directiu de l’AJLB i membre del CAB. Col·laborà a Lo Gay Saber, La Renaixença i
al Diario de Barcelona i va ser mantenidor dels Jocs Florals de Barcelona. Pel que respecta a
la seva vinculació al món de l’empresa, va ser president de la Sociedad de Tranvías de
Barcelona i del Banco Franco-Español.

Va ser membre de les comissions de recepció del príncep Alfons, a la seva entrada a
Barcelona el gener de 1875, i diputat provincial per Caldes de Montbui entre gener de 1875 i
març de 1877, situant-se en aquests primers anys com a conservador. Des d’aquest lloc,
s’interessà per l’agregació a Barcelona dels pobles del seu pla. Va ser diputat per Granollers
a les Corts de 1876-79 i de 1879-81. La Mañana el considera el 1880 com a membre del

                                                     
  165. Sobre els seus treballs contra la plaga de la fil·loxera, veure IGLÉSIES: La crisi ... (tot el llibre); PAN-MANTOJO: La
bodega ..., p.127.
  166. Sobre ell, veure CENTRE CATALÀ: Sessió necrológica á la bona memoria de en Mariá Maspons y Labrós celebrada per
acort del Consell General la vetlla del dia 27 de Novembre de 1885, s/a.; JARDÍ: 1.000 famílies, 1977.
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sector polític afí a Martínez Campos i que, com a tal, entra a la fusió liberal167. Com a
parlamentari, s’interessà pels temes jurídics, d’interès local de Barcelona i de política
aranzelària. Cal destacar potser la seva interpel·lació al Govern de 1878 pel conflicte del gas
a Barcelona i aldarulls a Barcelona i Manresa168.

Va ser soci fundador de la UBCP, el 1876. També, soci de mèrit del FPE, corporació amb
la que va tenir alguna relació, així com amb l’ANCB. El 1885 presidí la comissió que redactà
el Memorial de Greuges i que el presentà al rei169. Va ser secretari de l’AC el 1869 i de l’AB el
1871.

Francesc d’Assís Madorell i Badia ( ?/ Barcelona, 1891) és un altre dels personatges
liberals que inicien la seva trajectòria parlamentària al Sexenni, en estreta relació amb Víctor
Balaguer, si bé a la Restauració no va tenir una carrera política tan significativa com la dels
parlamentaris esmentats anteriorment. A més de la seva activitat política, va ser escriptor i
comerciant. Els seus germans Jaume i Manel es dedicaven a l’ensenyament.

Va escriure la sarsuela Un novio en dos personas (1854), l’obra La urbanidad en verso
(1863) i Tributos del corazón, o Manual de Felicitaciones en verso; con otras poesías
adecuadas a los usos de la sociedad (1864). Aquesta darrera obra va conèixer successives
edicions i ampliacions.

Al Sexenni, milità a la coalició de partits monàrquic-liberals, essent membre del comitè
local de Vilafranca del Penedès. Va ser diputat al Congrés per aquest districte a les segones
Corts de 1872, repetint a les de 1881-84, ja com a diputat liberal. Com a diputat va ser poc
actiu, centrant els seus treballs a les comissions de ferrocarrils. Va ser també regidor de
l’Ajuntament de Barcelona.

Josep Mas i Martínez és, igual que l’anterior, un cap local del partit. Advocat. Va ser
diputat provincial per Manresa entre març de 1877 i setembre de 1878 i entre aquesta data i
desembre de 1882 i diputat liberal al Congrés per Manresa a les Corts de 1881-84. Com a
diputat va ser molt poc actiu; la Crónica de Cataluña destaca el seu trasllat a Madrid, per
combatre el tractat de comerç amb França, tot i trobar-se convalescent d’una llarga
malaltia170. Va presidir l’AAPM i va ser vocal de la comissió organitzadora de la manifestació
proteccionista de Manresa de maig de 1881, en la que va ser un dels oradors171. Va tenir una
certa relació amb l’IFTN.

Isidre Boixader i Solana172 era enginyer. Va ser diputat liberal per La Seu d’Urgell a les
Corts de 1881-84 i de 1886-90. A la legislatura de 1884-86, reclama l’acta d’aquest districte
al Congrés, però finalment l’obté José Porrua. El 1891 es presenta també per La Seu, però
davant de l’encasellament de Ramón Martínez de Campos, retira la seva candidatura i la
presenta per Solsona, on és derrotat pel també liberal Miquel Agelet. El 1893 es presenta
novament per La Seu, essent derrotat per Martínez Campos, ja fix al districte, però sols per
un marge d’onze vots. Encara el 1901, opta a una senadoria per Lleida, sense èxit. Com a
diputat va ser poc actiu al període estudiat. A la legislatura de 1881-82 va ser secretari per
Lleida a la DC i membre de la Comissió de Pressupostos.

                                                     
  167. La Mañana, 23-5-1880.
  168. Sobre aquesta intervenció parlamentària, veure RISQUES: “Un exemple ...”
  169. Sobre el seu paper en el Memorial de Greuges, veure CAMPS I ARBOIX, Joaquim: El Memorial de Greujes [sic], 1968,
p.19, 27, 29 i 57.
  170. Crónica de Cataluña, 7-5-1882, ed. matí; la notícia es refereix a dies o setmanes anteriors.
  171. Sobre els seus plantejaments ideològics, veure ROCA GARCÍA: Escritores proteccionistas ..., p.796
  172. Sobre ell, veure MIR: Lleida ...
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Josep Ramoneda i Nonés era advocat i propietari. Va ser diputat liberal per Sant Feliu
de Llobregat a les Corts de 1881-84 (pren possessió del càrrec el 1882) i de 1886-90. Com a
diputat es mostrà molt poc actiu al període analitzat.

5.2.2.2. Professionals liberals d’agrupacions polítiques de dreta.

Dins d’aquest bloc, i a banda de Duran i Bas, trobem en primer lloc Albert Bosch,
personatge amb una llarga carrera política i parlamentària, que culmina amb una senadoria
vitalícia, a més de ser un dels pocs polítics catalans que ocupà una cartera ministerial.
Trobem després Joaquim Maria Paz, personatge també amb una trajectòria parlamentària
molt llarga i vinculat a les corporacions econòmiques catalanes. Josep Maria Planas i Casals,
germà del cap conservador català dels anys noranta i ell mateix diputat en repetides
ocasions. Teodor González és un cap local dels conservadors al Sud de Catalunya. Ramon
Soldevila i Enrique Vivanco tenen en comú haver estat constitucionals durant el Sexenni i ser
conservadors lleidatans a la Restauració; a Enrique Vivanco, que també fou cap local dels
conservadors a Lleida, cal afegir-li els seus germans Jenaro i Manuel. De Juan Magaz
destaca el fet d’haver estat ininterrompudament durant vint-i-cinc anys el senador corporatiu
de la UB. El comte de Bañuelos, diplomàtic de professió, va culminar la seva carrera política
amb una senadoria vitalícia. L’escriptor i periodista Nil Maria Fabra, conegut per ser el
fundador de l’agència de notícies que duu el seu cognom, és un altre membre d'aquest grup,
que queda completat per quatre advocats: Joaquim Valentí, el duc d’Almenara Alta, Ròmul
Moragas i Narcís Pagés.

A) Albert Bosch i Fustegueras.

Albert Bosch i Fustegueras173 (Tortosa, 26-12-1848/Madrid, 13-5-1900) era fill de Miquel
Bosch, cirurgià de Martorell, i d’Antonia Fustegueras, de Tortosa. Va realitzar els seus
estudis secundaris a Madrid, iniciant després les carreres d’Enginyeria de Camins, Canals i
Ports, de la qual es llicencià, de Ciències Exactes, de la que es doctorà, i de Dret, de la que
es llicencià en les especialitats de Dret Civil i Canònic. Tenia la condecoració de Caballero de
la Real Orden de Carlos III.

Va ser professor de física matemàtica a la UCM. Va escriure algunes obres de
matemàtiques i d’astronomia: Estudios trigonométricos (1875, publicats primer a la revista de
la UCM) i Manual de astronomía popular (1896). És autor també dels treballs Elementos de
fisiología para el estudio de esta asignatura en los institutos de 2ª enseñanza (1882) i La
agricultura española en el siglo XIX (sense data coneguda).

Va ser professor síndic de l’Academia de Jurisprudencia y Legislación i acadèmic de la
Real Academia de Ciencias Exactas. Físicas y Naturales. Alguns dels seus discursos a
l’Academia es publicaren: Aplicaciones de las matemáticas a las ciencias morales y políticas
(1890), Las ciencias aplicadas al arte de la guerra (sense data coneguda).

El 1876 presidí l’Academia Jurídica, iniciant el curs amb el discurs Noción de Estado,
publicat el mateix any com a fullet. El 1882, junt amb altres lletrats, va elaborar un informe
per encàrrec de la CT, en el que s’analitzava el plet sostingut per aquesta amb el marquès de
Campo per a la concessió del servei de vapors-correus a les Antilles.
                                                     
  173. Sobre ell, veure: SOLSONA y BASELGA, Conrado: Semblanzas de políticos, 1887; ELÍAS DE MOLINS: Diccionario
biográfico ...; SABATER: Diccionario biográfico ...; AINAUD: Ministres catalans ...
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A diferència d’altres parlamentaris catalans vistos fins aquí, la seva vinculació amb les
corporacions econòmiques se centrà amb les madrilenyes. Era soci de la SEMAP des de
1869. El 1875 en va ser vicepresident i el 1876 i 1877, secretari, mentre que als anys noranta
va ser-ne el president. Essent vicepresident, va escriure El Centenario. Apuntes para la
historia de la Sociedad Económica Matritense. Va dirigir la revista de la societat i el 1889
publicà un volum amb els seus discursos pronunciats en ella174. A iniciativa seva es crea el
1876 a Tortosa la Sociedad Económica Dertosense de Amigos del País.

D’altra banda, publicà també els seus discursos pronunciats al CUMM: Conferencia sobre
el ocio y los impuestos de la democracia moderna (1890) i De las artes aplicadas a la
industria (1895, volum col·lectiu), així com el pronunciat al Fomento de las Artes: La
educación de la clase obrera en su relación con la política (1897).

Va ser diputat per Roquetes entre 1878-79 i a les Corts de 1879-81; senador per la
SEMAP, el 1881; diputat per Roquetes a les Corts de 1881-84; per Albacete a les de 1884-
86; senador per la SEMAP a les de 1886-90; diputat per Roquetes a les de 1891-93 (fins
1892) i senador vitalici, a partir de gener de 1892. El 1891 surt electe simultàniament per
Roquetes, senador per la SEMAP i alhora rep un nomenament de senador vitalici. Farà la
següent combinació: al Senat deixa l’escó per la SEMAP, per optar pel vitalici, però no pren
possessió del càrrec immediatament sinó que jura el càrrec de diputat per Roquetes; pren
possessió finalment de la senadoria vitalícia el 16 de gener de 1892, cessant en el càrrec de
diputat el 28 de gener de 1892, per incompatibilitat entre ambdós. Com a parlamentari, va
intervenir en els grans temes de l’època, com a membre del PLC.

El març de 1880 va ser nomenat cap superior d’administració de la Direcció General
d’Establiments Penals, càrrec en el que hi romandria sols un mes. En prendre possessió del
càrrec, va dimitir del seu escó de diputat, essent reelegit després. El gener de 1882 passa a
formar part d’una comissió oficial, depenent del Ministeri d’Ultramar, encarregada d’estudiar
les mesures necessàries per canalitzar l’arribada d’immigrants a les colònies espanyoles. El
febrer de 1883 se l’anomena vocal de la comissió central espanyola de l’Exposició Colonial
d’Amsterdam. L’agost de 1884 és nomenat delegat especial del Govern per al servei sanitari
del País Valencià i, després, sotssecretari del ministeri de la Governació. El novembre de
1884 despatxa interinament els afers de la Direcció General de Beneficiència i Sanitat. El
febrer següent, torna a ocupar-se de la sotssecretari de Governació i després s’encarraga
interinament de la Direcció General de Correus.

Va ser alcalde de Madrid el 1885 i, novament, entre 1891 i 1892. Essent alcalde el 1885,
publicà el treball Memoria de las medidas adoptadas para contener la invasión del cólera en
1885. La seva gestió municipal, però, fou molt combatuda. Va ser també membre del
Consejo Superior de Sanidad. Va ser ministre de Foment entre març i desembre de 1895. El
seu nomenament va motivar una manifestació contrària de 60.000 madrilenys.

Políticament conservador, el 1886 s’afegí al grup dissident de Romero Robledo. Va ser
un dels principals dirigents conservadors de la província de Tarragona, però actuant des de
Madrid. El 1889 aplegà en un volum els seus discursos polítics.

                                                     
  174. BOSCH Y FUSTEGUERAS, Alberto: Discursos pronunciados por el Excmo. Sr. D. ... Se publican por la Real Sociedad
Económica de Amigos del País, 1869.
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Dins del grup de parlamentaris catalans aquí analitzat, Bosch i Fustegueras és un dels
personatges amb una carrera política i parlamentària més significativa, destacant la seva
presència ininterrompuda a Congrés o Senat entre 1878 i la seva mort, el 1900.

B) Joaquim Maria Paz i Casanovas.

Joaquim Maria Paz i Casanovas (Terrassa, ?/ Barcelona, 1900) combinà molt diverses
activitats: polític, economista, escriptor, advocat, propietari i directiu d’empreses. Va treballar
a l’Audiència de Barcelona i va ser membre del CAB. Posteriorment obrí un bufet d’advocat a
Madrid. Amb el seu casament, va afegir diverses propietats a les que ja tenia. Als anys
seixanta, va ser vocal del consell d’administració de la RCCRE i posteriorment passà a ser-
ne el president. Presidí també les societats CCHBFF, FMCM i la CEFE.

En època isabelina, va ser diputat per Manresa als períodes 1859-63, 1863-64, 1864-65,
1865-66 i 1866-68. Al Sexenni, va mantenir un voluntari retraïment polític, mostrant-se
partidari d’una restauració dels Borbons. El 1875 és un dels personatges que reben Alfons
XII a la seva entrada a Barcelona. A la Restauració, va ser senador per Barcelona entre
1876 i 1877 i per la SEBAP a les Corts de 1877-79, 1879-81, 1884-86 i 1891-93; el 1896
seria senador electe per la mateixa, sense arribar, però, a prendre possessió de l’escó.

Com a parlamentari, s’interessà al període estudiat pels temes jurídics i d’interès local
català, així com per una varietat de temes en sintonia amb les demandes de les corporacions
econòmiques catalanes. Fora de les sessions, va practicar també diverses gestions. Així,
l’abril de 1876 ell i altres senadors catalans conferencien amb el ministre d’Ultramar sobre els
vapors filipins i el seu punt de sortida; el maig de 1878 presidí una reunió a Barcelona dels
parlamentaris catalans que es trobaven en aquesta ciutat, amb motiu del conflicte del gas; el
mateix mes va participar a la reunió, aquest cop a Madrid, de parlamentaris de províncies
marítimes, alhora que formava part de la comissió de treball creada.

El 1883 va ser un dels fundadors del CCLB, passant a presidir la seva comissió
econòmica. Era membre del CC.

Va ser membre de la comissió de la Junta d’Aranzels encarregada d’estudiar la reforma
aranzelària de 1869, emetent vot particular. També va formar part de la comissió especial
aranzelària creada el 1878, per obrir una informació sobre les conseqüències de les reformes
de 1869; el febrer de 1881 en dimití, junt amb altres vocals catalans, en ser rebutjat llur vot
particular. Va ser membre de la JCAV entre 1876 i 1881; el 1879 ell i altres vocals catalans
dimiteixen, però finalment retiren la dimissió.

Va tenir molta relació amb les corporacions econòmiques catalanes, sobretot en la seva
condició de membre de la JCAV i comissions aranzelàries. En primer lloc, cal esmentar la
SEBAP, societat a la que representà en diverses ocasions al Senat: n’era membre i va
participar en les dues comissions que el 1878 elaboraren els informes de la corporació a la
informació aranzelària sobre indústria llanera i sobre marina mercant. Presidí la UBCP,
essent també vocal de la seva primera Junta Directiva, el 1876. La seva relació va ser
especialment intensa amb l’IIC, després IFTN, corporació per a la que va practicar diverses
gestions; fins i tot, el juny de 1877, l’IIC li plantejà ser el seu representant fix a Madrid. Va
intervenir a diversos actes proteccionistes: al banquet de les corporacions industrials als
parlamentaris catalans electes el 1879, acte en el que intervé en nom dels senadors
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catalans, al míting proteccionista de l’IFTN d’abril de 1881 i al de Girona del juny següent. Va
participar també a reunions de l’ANCB, convocades per analitzar les demandes del sector.

C) Josep Maria Planas i Casals.

Josep Maria Planas i Casals175 (Barcelona, 1846/1923) era fill de Josep Planas, de Sant
Feliu de Guíxols i excedentari del Tribunal de Comerç, i de Narcisa Casals, de Barcelona. El
seu germà Manel va ser un important polític conservador, diputat i senador i, als anys
noranta, cap dels conservadors catalans.

Josep Maria era advocat, professor i polític. El 1874 va ser nomenat registrador de la
propietat a Sigüenza. Va ser catedràtic de Dret Civil a la UB durant 40 anys. Va presidir
l’AJLB. El 1895 fundà i dirigí la Revista de Jurisprudencia de Cataluña. Va publicar diversos
treballs, que recollien les seves explicacions acadèmiques i els seus discursos a l’AJLB i en
actes universitaris. Alguns títols són: Memoria sobre las fuentes de conocimiento y métodos
de enseñanza de la asignatura ampliación del derecho civil y códigos españoles (1873), La
Jurisprudencia en sus relaciones con la Legislación civil (1895), Apuntes de derecho civil
(1901 i 1902-03), Derecho civil español común y foral (1902).

Va ser diputat per Vilafranca del Penedès entre 1880-81 i a les Corts 1884-86; per
Barcelona, a les de 1891-93; i per Arenys de Mar, a les de 1893-95, 1896-97, 1898-99 i
1899-1901. Com a parlamentari, s’interessà als anys aquí analitzats sobretot pels temes
jurídics i, en segon lloc, pels aranzelaris. Els seus discursos de 1885 a favor del Codi Civil
català varen ser editats en un volum col·lectiu. El 1885 formà part d’una comissió de
parlamentaris catalans creada amb motiu del modus vivendi amb Gran Bretanya.

El 1883 va ser un dels fundadors i vocal de la Junta Directiva del CCLB, tot situant-se en
el seu sector més canovista, proper al diari La Dinastía. Col·laborà amb aquest diari, així com
amb La Publicidad.

D) Teodor González Cabanne.

Teodor González Cabanne176 (Tortosa, 10-11-1837/19-2-1910) realitzà els seus estudis
de batxillerat a Tortosa i Castelló. Posseïa un comerç a Tortosa.

Entre 1860 i 1866 realitzà les seves primeres col·laboracions polítiques a la premsa local,
vinculant-se al PM. El 1867 fundà el periòdic El Dertosense i l’any següent el quinzenari El
Correo del Ebro. El 1866 va ser diputat provincial. Francesc Mestre, a la seva biografia del
personatge, destaca amb l’ampul·lositat pròpia de l’època com a tasca fonamental de la seva
gestió, la proposició per suprimir el cognom Expósito als nens de la Casa de la
Misericòrdia177. A un altre nivell, s’interessà per l’ampliació dels regatges i de la xarxa de
camins.

El juny de 1868 participà a una reunió de tots els diputats provincials de les quatre
províncies catalanes, feta al Palau de la Generalitat i sota la presidència de Dalmases, per

                                                     
  175. Sobre ell, veure ELÍAS DE MOLINS: Diccionario biográfico ... ; MALUQUER I VILADOT: Les meves noces d’or ...; JARDÍ:
1.000 famílies ...
  176. Sobre ell, veure MESTRE I NOÉ, Francesc: Biografía del gran patrici tortosí Don Teodoro González i Cabanne escrita per
a la “Zuda”, 1918; BAYERRI RAGA, Josep: Teodoro González i la Tortosa de la Restauració a través de la premsa (1875-1902) ,
1996.
  177. MESTRE I NOÉ: Biografia del gran patrici ..., p.8.



5.Els parlamentaris catalans

509

aprovar un pla de finançament d’una xarxa de carreteres. Ell actuà com a secretari, junt amb
Leandre Ribot, de Manresa i, a més, va rebre l’encàrrec de gestionar a Madrid el finançament
de la xarxa, amb èxit. El juny de 1868 passà a ser vocal de la Junta Provincial d’Instrucció
Pública. Amb la revolució de 1868, va ser cessat dels seus càrrecs.

Adoptà molt aviat una postura favorable a la Restauració dels Borbons. Durant l’any
1874, amb el Govern sortit del cop d’estat de Pavía, va tenir un plet judicial per la seva
participació en uns aldarulls a Tortosa, de caire veïnal. Se’l va jutjar en rebel·lia i, amb el cop
d’estat de Martínez Campos, el seu cas és sobreseït automàticament i surt del seu
amagatall. Es va traslladar a Barcelona per rebre Alfons XII.

A la Restauració, passà a ser un dels caps del PLC al sud de Catalunya, potser una mica
tapat per l’existència de Bosch i Fustegueras a Madrid. Aviat viatja a Madrid, on s’afilià al
recent creat Círculo Conservador  de la ciutat. Gestionà, entre altres coses, una excedència
per als tortosins cridats a fer el servei militar. El maig de 1875 és nomenat per reial decret
diputat provincial.

A les primeres eleccions de la Restauració, el gener de 1876, presentà candidatura per
Tortosa, essent derrotat pel general Manuel Salamanca y Negrete. Pocs dies després,
González i Salamanca tenen un incident pels carrers de Tortosa, que acaba en bufetades i
proposició de duel, que no reeixí per la intervenció del marquès de Montoliu, aleshores
president del CCPT. El març de 1876 és cessat del seu càrrec de diputat provincial, com a
resultat de les pressions de Salamanca davant del ministre de la Governació. Al debat sobre
les actes de diputats realitzat al Congrés, Salamanca defensa la seva elecció per Tortosa, tot
llençant durs atacs contra González i els seus mètodes, que seria replicat poc després per
aquest mitjançant un fullet, que duu data de 8-8-1876.

El març de 1877 passa a ser regidor de l’Ajuntament de Tortosa, interessant-se aquest
cop sobretot per la construcció del nou mercat. El 1879 esdevé alcalde, realitzant diverses
obres públiques d’envergadura, com ara l’enderrocament de la muralla, l’eixample o el canal
de l’esquerra de l’Ebre. Per a aquest darrer tema, s’entrevistarà personalment amb Cánovas,
el març de 1879. Amb data de 28-8-1879, edità el primer número del setmanari La Verdad.

El 1881, amb el nou Govern Sagasta, és destituït de l’alcaldia pel governador civil. Sobre
el seu setmanari també recauria prohibició algunes vegades, adoptant aleshores altres noms,
en la línia de l’anterior, per poder sortir al carrer, tals com Lluvia de verdades o Más
verdades.

A les eleccions de 1884, fetes altre cop sota Govern conservador, surt diputat per
Tarragona, deixant el districte de Tortosa en mans de Carlos Martín Murga i treballant
ambdós conjuntament. D’altra banda, l’alcaldia de Tortosa passava a mans del seu germà
Josep. Com a diputat, va tenir alguna participació en els temes d’interès de les corporacions
catalanes (modus vivendi, Dret Civil), junt amb altres més d’interès local, destacant la seva
oposició al projecte ferroviari Val de Zafán-St. Carles de la Ràpita.

El 1891, amb un altre Govern conservador, surt diputat per Tortosa, mentre un altre
germà seu, Juli, passa a ser alcalde de la ciutat. L’1-7-1892 publica el fullet Apuntes sobre el
proyecto de presupuesto francés en relación con nuestros vinos. El 1893 va aconseguir
l’aprovació d’un projecte de llei per substituir el pont de barques de Tortosa per un de ferro. A
les eleccions de març d’aquest any, es va presentar pel districte de Roquetes, però la fracció
dissident, comandada a la zona per Bosch i Fustegueras, va presentar una altra candidatura
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conservadora, que li restà vots, sortint finalment electe el ministerial Vicente López
Puigcerver.

El març de 1895, va a Madrid per entrevistar-se amb Cánovas, tot protestant pel
nomenament ministerial de Bosch i Fustegueras. No sols no tingué èxit, sinó que Bosch el
represalià políticament, alhora que instigava judici contra els seus germans. El 1899, amb el
Govern Silvela-Polavieja, viatja novament a Madrid, per gestionar la seva candidatura. Surt
novament diputat per Tortosa. A la campanya electoral, pronunciaria el seu primer discurs en
català. El 16-4-1899 surt indemne d’un atemptat en el que moriren quatre amics polítics seus.
Aquest mateix any, funda el museu de la ciutat. L’any següent escriuria el fullet Documentos
relativos a la R. Compañía de Canalización y Riegos del Ebro.

A les eleccions de 1903 seria derrotat per Primitivo Ayuso. Es retira aleshores de la
política activa, alhora que clausurava el seu òrgan La Verdad. Posseïa la Real Orden de
Isabel la Católica.

E) Altres parlamentaris.

Ramon Soldevila i Claver178 (1828/1908) era advocat i membre del Col·legi d’Advocats
de Lleida. Entre 1856 i la revolució de 1868, ocupà càrrecs a l’Ajuntament i a la Diputació
Provincial de Lleida, essent membre de la UL. Amb la revolució de 1868, es declarà partidari
del nou Govern provisional. El 1874 va ser alcalde de Lleida, situant-se políticament en el
PC. A la Restauració, però, va ser un dels caps conservadors de Lleida. Als anys noranta se
situà al sector Silvela.

Va ser diputat per Lleida a les Corts de 1876-79, 1879-81, 1884-86 i 1896-97. A les
eleccions de 1891, va ser derrotat pel comte de Torregrossa. Com a diputat, es mostrà força
actiu, interessant-se en primer lloc pels temes jurídics i també per algunes qüestions d’interès
per a les corporacions econòmiques i locals lleidatanes. El març de 1878, formà part d’una
comissió permanent de parlamentaris catalans, creada per fer un seguiment del tema de la
crisi industrial a Catalunya, i d’una altra comissió, en aquest cas representant els diputats per
Lleida, creada per analitzar les reclamacions dels naviliers catalans.

Participà a l’assemblea de Tremp de 17-8-1880 pel tema del ferrocarril del Noguera
Pallaresa. El 1889 va ser un dels membres de la comissió catalana encarregada de redactar
l’avantprojecte de llei sobre legislació civil a conservar dins del nou Codi Civil espanyol, en
representació del Col·legi d’Advocats de Lleida.

Enrique Vivanco y Menchaca179 té en comú amb Soldevila el fet d’haver estat
políticament constitucional al darrer tram del Sexenni, per passar a ser conservador a la
Restauració, ambdós a les comarques de Lleida. Enrique era fill de Manuel Vivanco y León i
de María Menchaca y Mateos. Ell i els seus germans no eren originaris de Catalunya, però
tots ells es domiciliaren a Lleida. A més dels seus germans Jenaro i Manuel, que veurem tot
seguit, hi ha també dos germans més: Gerardo, que va ser diputat provincial i Emilio, que va
ser diputat per Balaguer entre 1896 i 1897.

El 1872 va ser cap de Foment del Govern Civil de Lleida, essent ja constitucional. El 1873
es desplaçà a la localitat de Trinidad, a Cuba, per gestionar la partició de capital del nebot del
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duc de la Torre, estant-s’hi alguns mesos. A la Restauració, va ser diputat per Les Borges a
les Corts de 1876-79, votant amb els conservadors. Com a diputat va ser poc actiu.

Va ser secretari de primera classe d’alguns governs civils i alcalde-corregidor de Jerez de
la Frontera. Va ocupar diversos governs civils: Lleida (1880, 1884 i 1895), Zamora (1890),
Sevilla (1891), Màlaga (1892) i Guipúscoa (1900).

Va ser també diputat provincial pel districte de Lleida-Borges, el 1903. Va ser secretari de
la mesa a la reunió del Teatre Novedades de Barcelona de març de 1882, a la que s’ha
al·ludit anteriorment, celebrada amb motiu de la contribució industrial i dissolta pel delegat del
governador civil.

Jenaro Vivanco y Menchaca, germà de l’anterior, era advocat criminalista, essent des
de 1911 degà del Col·legi d’Advocats de Lleida. Des de 1899 va ser director de la Caixa
d’Estalvis de Lleida. El 1877 va ser vicepresident de la comissió permanent de la Diputació
Provincial de Lleida. Era un dels principals dirigents del PLC a la província de Lleida. Va ser
diputat per Les Borges a les Corts de 1884-86 i 1891-92. Igual que el seu germà, com a
diputat es mostrà poc actiu. El 1910 presidí la Juventud Conservadora de Lérida; des
d’aquest lloc es negà a donar suport sistemàticament als encasellats governamentals.

Manuel Vivanco y Menchaca (Sevilla, 26-9-1834/ ? ), germà dels anteriors180 era
funcionari de l’Estat des de 1849. Treballà als governs civils de Sevilla, Càceres, Cadis,
Barcelona, València i Madrid. Va ser director del BE de Sevilla el 1882 i en altres moments
dels de Canàries i Alacant. Va fer col·laboracions a diverses publicacions periòdiques. És
autor del treball la Reforma Electoral. Ley electoral para Diputados a Cortes y concejales
(1907, junt amb Luís San Martín). Tenia les condecoracions de Comendador de Isabel la
Católica i Cruz de beneficiencia de primera clase.

Va ser diputat per Les Borges a les Corts de 1879-81, cessant del càrrec el gener de
1881, per incompatibilitat amb el seu nomenament de delegat del BE. Votava amb els
conservadors i, igual que els seus germans, es mostrà poc actiu com a diputat. Va ser també
diputat per Balaguer a les Corts de 1899-1901 i novament per Les Borges, a les de 1903-05.
Va ser governador civil de Segòvia (1877), de Màlaga (1890) i de Barcelona (1891).

Juan Magaz y Jaime (Calatayud, 1823/ ?, 26-10-1901) era metge. El 1894 va ser
nomenat marquès de Magaz. Exercí la càtedra de Física i Química Mèdica a la UB. El 1852
va editar un programa de les seves lliçons sobre aquesta assignatura. El 1855 va inaugurar
el curs acadèmic 1855-56, amb un discurs contundent titulat Manera de educar la inteligencia
sin permitir que se extravíe y de conducir los sentimientos del corazón sin dejar que se
corrompan. Misión de los representantes y amigos de las ciencias en la civilización. Entre
1869 i 1870 publica un Tratado elemental de fisiología humana, en dos volums, premiat per
la Real Academia de Medicina, que tindria força èxit i que es reeditaria diversos cops. Va ser
vocal de la Junta Directiva de l’AB el 1873.

A partir de 1875, passa a desenvolupar la càtedra de Fisiologia a la UCM, on hi roman
fins el 1892, jubilant-se definitivament el 1894. Fou degà de la facultat de Medicina. El 1888
ingressà a la Real Academia de Medicina, pronunciant com a discurs d’ingrés el titulat “La
medicina científica y racional debe tener por base la verdadera fisiología”. És autor del treball
Descripción de un nuevo aparato para descubrir el arsénico en todas las substancias que lo
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tienen (1855) i també del fullet Diferentes clases de pauperismo y su influencia en la
sociedad, que recull la conferència que pronuncià el 1856 a la SEBAP.

D’altra banda, el 1859 és secretari de la SCGC. El 1881 és vocal suplent del primer
consell d’administració de la CFDMZB. El 1896 va ser nomenat marquès de Magaz. Posseïa
les condecoracions de Gran Cruz de Carlos III i de Gran Cruz de Isabel la Católica. El seu
germà José va ser nomenat director general de Contribucions el juliol de 1877.

A les primeres Corts de la Restauració amb el nou sistema electoral per al Senat vigent,
el 1877, va ser escollit senador per les universitats de Barcelona i de Valladolid, optant per la
primera. Seria ininterrompudament senador per aquesta, fins la seva mort, el 1901, sumant
11 Corts i 24 anys d’exercici del càrrec. Políticament conservador. Pel que fa al període
analitzat, s’interessà com a senador pels temes relacionats amb l’ensenyament i amb la
medicina, així com pels d’interès local català. Fora de les sessions, l’agost de 1877 el trobem
gestionant afers de l’interès per a la TBF i el FMSJA al Ministeri d’Hisenda, i el novembre de
1884, tramitant encàrrecs de l’Ajuntament de Barcelona davant del Govern. A la tardor de
1881, representà els senadors catalans a les reunions de la DC.

El 1874 se l’anomena inspector general d’instrucció pública, essent membre del Consell
del mateix ram durant molts anys. El desembre de 1894 se l’anomenà vocal del Consell
d’Estat, mantenin-s’hi també força anys.

El comte de Bañuelos (Miquel dels Sants Bañuelos i Traval181) (Tortosa, 1816/Biarriz,
25-2-1906) destacà com a diplomàtic. Entre 1846 i 1896 va exercir destins diplomàtics a
França, Itàlia, Estats Units, Constantinobla, Portugal i Alemanya. El títol nobiliari li fou atorgat
el 1867. Va ser també Gentilhombre de Cámara de S.M: i obtingué les condecoracions de
Gran Cruz de Carlos III i Gran Cruz Isabel la Católica, alhora que posseïa nombroses
condecoracions d’altres països.

En època isabelina, va ser sotssecretari del Ministeri d’Estat (1862) i secretari del
Congrés (1863). Va ser diputat per Tortosa a les Corts de 1846-48, 1859-63 i 1864-65 i
electe per Tarragona el 1866. Membre del Consell d’Estat, dimití en produir-se la revolució de
1868. A la Restauració, va ser senador per Tarragona entre 1876 i 1877 i vitalici a partir
d’aquesta data. Com a senador, va tenir períodes de menys activitat, segons el seu destí
diplomàtic; quan es trobava a Madrid i exercia el càrrec, s’interessava per temes força
diversos i era freqüent trobar-lo a les comissions parlamentàries dels acords comercials amb
altres països. Votava amb els conservadors. El 1876 és nomenat vocal de la JCAV, mentre
que el 1883 se l’anomena novament (de la creada el 1882).

Nil Maria Fabra i Deas182 (Blanes, 20-2-1843/Madrid, 1903) era fill de Gil Fabra i Illas,
nascut a Barcelona i jutge de primera instància de Figueres, i de Maria Deas. S’instal·là a
Madrid de jove. Com hem vist anteriorment, era cosí de Camil Fabra, personatge que veurem
a l’apartat dedicat als sectors burgesos.

Fabra destacà com a periodista i escriptor. Entre 1859 i 1860 va escriure als periòdics
madrilenys El Amigo del Comercio, El Boletín Comercial, La Civilización, La Verdad i La
Bolsa. El 1860 és corresponsal de guerra del Diario de Barcelona a la guerra de Prússia amb
Àustria. El 1865 exerceix de corresponsal al País Basc de La Época de Madrid i del Diario de
Barcelona. El mateix any, fundà l’agència de notícies que després esdevindria Agència
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Fabra, associada a l’Havas de París i a la Reuter de Londres. El gener de 1866 fa de
corresponsal del Diario de Barcelona a Madrid. Publica alguns treballs a El Museo Universal.
El juliol de 1866 ha d’exiliar-se, per delicte d’impremta i fa treballs de corresponsal a diversos
països. El 1867 publica Alemania e Italia en 1866 , com a recull de notícies de la guerra entre
Itàlia i Àustria. El 1870 és corresponsal de guerra del Diario de Barcelona a la guerra franco-
prussiana. El 1870 fa algunes col·laboracions literàries a La América, quinzenari madrileny
dirigit per Víctor Balaguer. El 1872 introduí els coloms missatgers per substituir el telègraf,
tallat per la guerra. Entre 1884 i 1887 col·laborà a La Ilustración Española y Americana.
Entre 1886 i 1887 dirigí El Correo de Ultramar.

És autor de diversos treballs literaris, sempre en castellà: Poesías (1860), Amor y astucia
(comèdia, 1860), Las máscaras (sarsuela, 1860), La Batalla de Pavía  (cant èpic, 1861), Balls
Park (novel·la, publicada el 1870 al periòdic La América), Por los espacios imaginarios (recull
d’articles, 1885), Cuentos ilustrados (1895), Presente y futuro. Nuevos cuentos (1897).
Escriví l’obra pedagògica Compendio de geografía universal (1867) i les de tema social El
problema Social (1890, amb altres autors, sèrie d’articles publicats inicialment a La
Ilustración Española y Americana) i La cuestión social (1891). Va fer també algunes
traduccions.

El 1888 adquirí una part de la societat industrial Sucesora de Fabra y Portabella. Tenia
propietats immobiliàries a Madrid i representava en aquesta ciutat algunes societats
estrangeres.

Va ser diputat per Castellterçol a les Corts de 1876-79 i senador per Alacant a les de
1891-92. Votava amb els conservadors. Com a diputat, es va mostrar poc actiu, centrant el
seu interès en alguns temes d’interès local català. El juny de 1878, ell i altres parlamentaris
catalans acompanyen la comissió de la TBF i del FMSJA en la seva entrevista amb el
ministre d’Hisenda, per parlar de l’esmena de Florejachs a la llei de pressupostos, que volia
incloure ambdues companyies en els beneficis de la llei de 1876 d’avenç reintegrable a les
companyies afectades per la guerra carlina.

Joaquim Valentí i Fontrodona era advocat. El 1858 es doctorà en Jurisprudència a
Madrid. Al període estudiat, apareix com a directiu del Banco Nacional de Fomento, societat
d’assegurances.

Va ser diputat provincial per Terrassa, entre novembre de 1866 i octubre de 1868, com a
membre de la UL, i entre juny de 1871 i juliol de 1872, com a monàrquic liberal. A la
Restauració, va ser diputat conservador per Mataró a les Corts de 1876-79, 1879-81 i 1884-
86. Com a diputat es va mostrar poc actiu, centrant la seva atenció en alguns temes de
l’interès de les corporacions catalanes, generalment en forma de presentació d’exposicions o
de signatura d’esmenes, més que no pas en intervencions directes.

Valentí era soci del FPN, del FPE, de l’IACSI i de la SEBAP, corporacions per a les que
practicà gestions a Madrid. També va fer gestions per a l’IIC, en temes com el segell de
vendes (1876), la reforma aranzelària (1877) i el nomenament de vocals catalans a la JCAV.
Com ja s’ha vist al capítol dedicat a les corporacions, formà part des d’octubre de 1879 de la
comissió especial aranzelària creada per analitzar la situació de la indústria llanera i de la
marina mercant; l’abril de 1881 dimití del càrrec, per palesar la seva disconformitat amb el
nomenament d’Albacete com a president, ja que aquest era l’autor del dictamen que va
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motivar la dimissió dels altres vocals catalans183. Va ser també soci fundador de la UBCP, el
1876.

El duc d’Almenara Alta (Josep Maria Martorell i Fivaller; Ciutadella, 1843/ ?, 1886) era fill
de Gaví de Martorell i Martorell, tercer marquès d’Albranca, diputat i senador diverses
vegades i senador vitalici en època isabelina. La seva mare era Maria Mercè Bernardina de
Fivaller, dotzena marquesa de la Lapilla, amb grandesa d’Espanya, novena marquesa de
Monasterio, setena marquesa de Paredes i filla dels segons ducs d’Almenara Alta. El seu
germà Ricard, que agafà el títol de marquès de Paredes, també serà diputat per Balaguer
(1891-93) i per Maó (1884-86). Ell estudià Dret a la UCM. Posseïa diverses condecoracions.

El duc era advocat. Va ser professor de l’Academia Matritense de Legislación y
Jurisprudencia (AMLJ). Amb els germans Pidal y Mon va fundar el 1866 La Cruzada i
després la Revista Científica.

Monàrquic i catòlic, al Sexenni es mostrà favorable a la Restauració dels Borbons.
Aconseguida aquesta, va ser diputat per Maó a les Corts de 1876-79 i de 1879-81 i per
Balaguer, a les de 1884-86. Políticament se situà als sectors ultracatòlics, fent costat als
conservadors en algunes votacions. Com a diputat, es mostrà poc actiu, centrant la seva
atenció en temes d’interès local balear i català. Presidí la primera assemblea general de la
Juventud Católica i era membre de l’Asociación Católica.

Ròmul Moragas i Droz184 (Barcelona, 3-1-1836/1886) destacà com a jurista. Va ser jutge
de primera instància al partit judicial d’Arenys de Mar i jutge de pau al districte de Sant
Bertran de Barcelona. El 1861 accedí a un lloc com a auxiliar segon de la Direcció General
del Registre de la Propietat i el 1866 passà a auxiliar primer. El 1867 entrà a treballar per al
Ministeri de Gràcia i Justícia. El 1869 fou nomenat sotsdirector del Registre de la Propietat i
del Notariat i el desembre de 1874, registrador de la propietat de Barcelona. Va ser vocal de
la comissió consultiva per a la reforma dels aranzels notarials i vocal de diversos tribunals
d’oposicions. Era membre del Col·legi de Notaris de Barcelona. D’altra banda, va ser directiu
de la societat La Vitícola de la Corona de Aragón (CA), societat d’activitat en el sector
vitininícola  que posseïa 600 kms2 a la vorera del Cinca i que va fer contractes d’arrendament
similars a l’emfiteusi.

El 1859 la SEBAP —societat que presidiria més endavant— va premiar el seu treball
Memoria sobre las colonias agrícolas, que es publicà el mateix any. Dirigí la Gaceta del
notariado i la Gaceta de registradores y propietarios. És autor d’alguns treballs jurídics:
Legislación hipotecaria o recopilación concordada de la Ley de hipotecas, reglamento,
instrucción, consultas evacuadas por la Dirección General del registro de la Propiedad y
Reales disposiciones dictadas hasta 1º de Enero de 1868 (1868), Novísima ley de
Enjuiciamiento Civil y Mercantil, reformada con arreglo a la Unificación de fueros (1871, amb
successives ampliacions), Novísima legislación hipotecaria (amb Julián María de Pardo, la 2a
edició és de 1872). El 1873 publicà també Legislación orgánica del notariado y del poder
judicial en las islas de Cuba y Puerto Rico.

Va ser diputat per Sort a la legislatura de 1876-77. Va intervenir molt poc a la cambra,
votant amb els conservadors.

                                                     
  183. Sobre els seus plantejaments ideològics, veure ROCA GARCÍA: Escritores proteccionistas ..., p.1052.
  184. Sobre ell, veure ELÍAS DE MOLINS: Diccionario biográfico ...
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Narcís Pagès i Prats185 (Palamós, ?/?, 5-3-1887) era advocat, propietari, literat i
historiador. Va ser assessor de marina a la província de Girona. Col·laborà a la Revista de
Gerona, Semanario de Palamós, Ilustración Española y Americana. Presidí el certamen de
1882 de l’Associació Literària de Girona, amb el discurs Los pagesos de remensa, publicat el
mateix any. Escriví articles sobre la codificació espanyola i sobre la història de Palamós.

Va ser diputat conservador per Torroella de Montgrí a les Corts de 1879-81. Com a
diputat, s’interessà pels temes jurídics.

5.2.3. Els diversos sectors burgesos.

A l’apartat dedicat als deu parlamentaris clau, ja hem vist sis personatges que entrarien
de ple dins d’aquest grup: Josep Ferrer i Vidal, Pere Bosch i Labrús, Manel Girona i Agrafel,
Ferran Puig i Gibert, Frederic Nicolau i Condeminas i Fèlix Macià i Bonaplata. Al seu costat,
trobem una bona colla de parlamentaris, ja que aquest grup és el més nombrós, sovint amb
activitats molt diversificades, pel que aquí se’ls classifica per la que es pot considerar com a
principal.

Podem esmentar en primer lloc quatre personatges que completarien els membres de
l’anomenat grup català que tenen representació parlamentària. Es tracta del marquès de
Comillas, veritable impulsor d’aquest grup, d’Evarist Arnús, de Jaume Girona i de Ramon
Estruch. Tots ells, junt amb els ja vistos anteriorment, tenen representació al Senat, amb una
part significativa de senadories permanents. Ve a continuació un grup de personatges del
món dels negocis, que trobem presents als consells d’administració de companyies molt
diverses, especialment de ferrocarrils i de finances. Són Pau Turull, Francesc Gumà,
Frederic Marcet, Antoni Borrell, els germans Roger i Vidal (Tomàs i Antoni), Joaquim Cabirol i
Gustau de Bofill. Els industrials tèxtils són un altre grup molt clar, amb personatges com
Camil Fabra, Josep Sert, Bartomeu Godó, Antoni Sedó, Eduard Reig, Josep Puig i
Llagostera, Josep Bosch i Carbonell i Joaquim Planas i Borrell. Manel Henrich, Josep Garcia
Oliver i Josep Florejachs representen activitats industrials en altres sectors. Finalment, hi ha
un grup de comerciants, entre els que trobem els Cañellas (Rafael i Tomàs), Joan Fabra i
Floreta, Marià Pons i Espinós i Eduard Gasset.

5.2.3.1. Altres membres del grup català.

A) El marquès de Comillas.

La figura del marquès de Comillas (Antonio López y López)186 (Comillas, Cantàbria, 15-1-
1817/Barcelona, 16-1-1883) ens ha anat apareixent reiteradament als capítols anteriors,
especialment al capítol quart, en el que s’analitza el grup empresarial comandat per ell.
També hem vist les connexions familiars del marquès amb els Güell i, indirectament, amb els
Ferrer i Vidal, a través dels matrimonis entre els respectius fills.

                                                     
  185. Sobre ell, veure ELÍAS DE MOLINS: Diccionario biográfico ...; PLA CARGOL: Biografías de gerundenses ...
  186. Sobre ell, veure, PRÚGENT: Los hombres ...; Homenaje nacional a la memoria del Excmo. Señor D. Antonio López y
López primer Marqués de Comillas fallecido en Barcelona el día 16 de Enero de 1883, 1883; Homenaje que la ciudad de
Barcelona tributó a la memoria del Excmo. Sr. D. Antonio López y López, marqués de Comillas, 1883; [MESTRES, José O.]:
Monumento levantado en esta ciudad y dedicado al Excmo. Sr. D. Antonio López y López, 1884; BRU: La verdadera vida de
Antonio López, 1885; BASTINOS: Españoles ...; IZARD: “Dependencia ...”; SOLÀ I PARERA: L’èlit barcelonina ...; McDONOGH:
Good Families ...; RODRIGO: Empresa, política ..., p.118-133.
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Era fill d’una família d’hidalgos agraris, però molt pobres. El 1819 mor el seu pare a
Cadis, on havia anat a treballar. Igual que ell, s’establí durant un període breu de temps en
aquesta ciutat, treballant de dependent. El 1837 passà a Cuba, on establí un baratillo, mena
de botiga d’objectes varis d’escassa qualitat. El local que va llogar per obrir la seva botiga,
era propietat dels Bru, una família catalana establerta a Cuba, que el 1849 torna a Catalunya.
El 1850 ell també es desplaça a Catalunya, presentant-se als Bru com un ric home de
negocis, quan en realitat no ho era. Aconsegueix així casar-se amb la filla, Lluïsa, i el pare li
dóna plens poders per administrar les seves propietats cubanes. Retorna a Cuba, on reclama
als deutors dels Bru una liquidació immediata. Amb els diners obtinguts, crea A. López y
Cía., companyia de navegació que introduí el primer vaixell espanyol d’hèlix, i dedicada al
comerç, bàsicament al tràfic d’esclaus —ja il·legal en aquells moments— comprant-los a
Santiago de Cuba i venent-los a L’Havana. Tenia també alguns ingenios sucrers.

El 1856 s’estableix a Barcelona, a casa dels banquers indianos Vidal i Quadras. Coneix
un moment d’ensorrament gairebé total dels seus negocis. Segons Francesc Bru, el seu
cunyat, en aquest context falsificà el testament del seu sogre, recentment mort, així com el
d’una tia, apoderant-se de la fortuna dels Bru i refent-se econòmicament187 .

Creà una línia comercial marítima entre Alacant i Marsella. El 1861 obtingué per a la seva
companyia el transport del correu amb les Antilles, eixamplant-lo el 1877 a altres parts
d’Amèrica. Fou un dels fundadors del CM, el 1864, essent-ne directiu entre 1864 i 1881 i
president entre aquesta data i la seva mort, el 1883.

A la Restauració fou el principal impulsor del grup català  de finances. El 1876 va ser un
dels creadors del BHC, que hem vist anteriorment; en seria el president fins a la seva mort.

Amb la seva línia de vapors, transportà tropes espanyoles a Cuba. Els seus vapors feien
la línia Barcelona-Cadis, amb escala a València, Alacant i Màlaga, i una altra de Cadis a les
Antilles i ports de l’Amèrica Llatina. El 1878 obrí unes drassanes a Cadis, que comptaven
amb l’únic dic privat de l’estat. El 1881 fundà i presidí la CT, a partir de la seva línia de
vapors.

Amb els germans Girona, controlava el BC. Va ser fundador del BHE i del CHM. El 1881
fundà i presidí la CGTF. Comprà la conca minaire d’Aller i hi creà la Compañía Hullera
Española, que facilitava a la CT el carbó per als seus vapors.

Participà també en companyies ferroviàries. Era un dels principals accionistes i
vicepresident del Norte (abans havia estat important accionista i directiu de la CFZPB). Tenia
participació en les companyies FAGL i CFLRT. Era també un important propietari immobiliari
a Madrid i agrari a la província de Càceres. En el moment de la seva defunció, tenia previst
obtenir un monopoli sobre els tabacs, a canvi de fortes compensacions econòmiques al
Govern, així com una fusió bancària entre el BHC, el BB, el CM i el BC.

Va mantenir una amistat personal amb Alfons XII i la família reial, que varen estiuejar al
seu palau de Sobrellano, a Comillas, els anys 1881 i 1882. El 1878 li fou atorgat el
marquesat i el 1881 la grandesa d’Espanya. Posseïa les condecoracions de Gran Cruz de
Isabel la Católica i Real Orden de Carlos III.

El 1871 va ser vicepresident del CHUB i membre fundador de la LN. El 1873 participà en
la LOS. Va ser diputat provincial pel districte tercer de Barcelona, entre març de 1874 i gener
de 1875, i pel districte sisè, entre aquesta data i març de 1877. Políticament era conservador,

                                                     
  187. Veure BRU: La verdadera vida ...
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però sense gaire vinculació al partit. El juny de 1882 va prendre possessió d’una senadoria
permanent, en la modalitat de dret propi, en tant que gran d’Espanya. No va exercir el seu
càrrec de senador, llevat de la discussió del tractat de comerç amb França, en què assistí al
Senat, tot i estar malalt, per votar-hi en contra. Recordem que era soci protector de l’IFTN.

De caràcter molt catòlic, finançà la construcció del seminari de Comillas. Féu de mecenes
de mossèn Jacint Verdaguer, a qui col·locà a la CT, corresponent el poeta tot dedicant-li
L’Atlàntida.

El diari El Diluvio emprengué una dura campanya contra ell, acusant-lo d’especulació i de
frau en les seves operacions comercials, a costa de la guerra de Cuba, del Tresor de l’illa i
dels petits accionistes. El seu cunyat, Francesc Bru dugué contra ell una no menys dura
campanya, que continuà després contra el seu fill Claudio, segon marquès de Comillas. En
morir, l’Ajuntament de Barcelona li dedicà un homenatge i un monument, conegut
popularment com El Negro Domingo, enderrocat el 1936 i restablert el 1939.

B) Evarist Arnús i de Ferrer.

Evarist Arnús i de Ferrer188 (Barcelona, 21-3-1820/2-12-1890) també ens ha anat
apareixent als capítols precedents, tant per la seva important activitat financera, com per la
seva vinculació a algunes corporacions econòmiques. Era fill d’Andreu Arnús, comerciant
establert a Barcelona que morí essent ell encara molt jove, i de Vicenta de Ferrer. La seva
família, els Arnoux, procedia de França. El seu avi, un notari francès fugitiu de la revolució
francesa, s’establí a Girona, catalanitzant el cognom.

El 1846 es casà amb Rita Comas i Cañas, que morí aviat. El 1850 es tornà a casar,
aquest cop amb Balbina Oliveras i Comerma, d’una família de la plana de Vic, amb qui tingué
dos fills: Emili i Andreu, aquest darrer mort als nou anys.

La mort prematura del pare, el va dur a treballar com a ajudant d’arxiver a l’Ajuntament de
Barcelona. El 1843 s’inicià al món de la borsa, aprofitant el moment d’auge. En un primer
moment, treballà com a col·laborador d’altres corredors i el 1845 s’establí pel seu compte. El
1846 fou admès al cos dels corredors reials de canvi (agent de canvi i borsa). El 1852 fundà
la seva pròpia casa de banca, especialitzada en inversions borsàries, des de la que operava
també a les borses de Madrid i París, i que ja a la dècada dels seixanta arribaria a ser una de
les principals de Catalunya. El 1864 obrí oficines a un edifici que havia fet construir al
passatge d’Escudillers-Còdols, conegut com a passatge del Rellotge. S’interessà també força
pel tipus d’operacions amb obligacions ferroviàries i en canvi sempre defugí les operacions
de crèdit. Aprofità la febre d’or per fer profitosos negocis.

El 1860 va ser un dels fundadors del Casino Mercantil, anomenat el Borsí; es tractava
d’un centre privat, amb contractació limitada als socis. El 1881 passà a ser-ne president
honorari

El seu primer home de confiança, Josep Garí i Cañas, era nebot o cosí de la seva
primera dona. Posteriorment incorporà Manuel Arnús i Fortuny, fill del seu germà Manuel,

                                                     
  188. Sobre ell, veure RAMÓN DE SAN PEDRO, J.M.: D. Evaristo Arnús, banquero barcelonés. Bosquejo biográfico del
personaje y del ambiente bursátil y bancario de su época, 1952; CABANA, Francesc: Bancs i banquers a Catalunya, 1972, “La
febre d’or del 1881 i els seus protagonistes”, Història del Banc de Barcelona (1844-1920), 1978, Fàbriques i empresaris. Els
protagonistes de la revolució industrial a Catalunya, 1992-1994 “La banca catalana”, 1996, La burgesia ...; IZARD:
“Dependencia ...”; SOLÀ I PARERA: L’èlit barcelonina ...; ROSÉS VENDOIRO, Joan Ramon; SOLÀ PARERA, Àngels: “Un
banquer de la Restauració: Evarist Arnús i Ferrer (1820-1890)”, 1992.
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metge hidroterapeuta. En canvi, el seu fill Emili Arnús i Oliveras restà al marge del negoci,
sense que se’n sàpiguen els motius.

Pel que fa a les activitats de la Banca Arnús, en destaquen tres línies d’actuació (a més
de la inversió immobiliària d’Arnús, garantia de les altres operacions): inversions en borsa,
préstecs i participacions a societats.

Passà a ser propietari agrari amb la desamortització. D’altra banda, ja des de 1859
comença a invertir en propietats immobiliàries i terreny urbanitzable a l’Eixample. Posseïa
edificis i terrenys a Barcelona i l’Eixample. A finals de 1875, apareix com el 31è principal
contribuent per territorial a la província de Barcelona, amb cases a Barcelona (Casc Antic i
Eixample) i terrenys a Badalona i Anglesola i a llocs diversos del Maresme i del Vallès.
Adquirí una participació a unes salines de Sigüenza (Guadalajara) i posseïa dues cases a
París, ciutat on tenia una sucursal.

Formà part del grup català de finances. Des de 1887 fins a la seva mort, fou vocal de la
Junta Directiva del BB. Va ser un important accionista fundador del CHM, del BHC i de la
CGTF, alhora que accionista del CM. Sembla que també participà a la creació de la societat
explotadora de les mines de carbó d’Aller, a Astúries.

Era copropietari de l’empresa de transports Martínez y Cía., de les industries La Industrial
Algodonera, La Porcelona, La Industrial Lanero-Algodonera i La Industrial Quincallera, del
TFEMB, del Crédito Marítimo i de La Propietaria del Bolsín S.A. Directiu fundador del CCA, el
1883, societat que es proposava l’acabament i explotació de l’esmentat canal.

El seu nebot, Manel Arnús i Fortuny, s’incorporà el 1883 a la Junta Directiva del BHC;
més endavant fundaria el Banco Arnús-Garí. El seu germà Manel va ser director dels banys
de la Puda de Montserrat i de Panticosa i obrí a Madrid el primer establiment d’hidroteràpia
amb un caire científic. Evarist posseïa el balneari de Betelu, a Navarra. Després de la seva
mort, el seu nebot Manel Arnús i Fortuny i el fill de López, Claudio López Bru, varen casar-se
amb les germanes Josefa i María Gayón Barrie, filles d’un antic soci cubà de López.

Posseïa diverses condecoracions i, igual que Manel Girona, rebutjà un títol nobiliari.
Tenia amistat personal amb Sagasta, que solia instal·lar-se a casa seva quan visitava
Barcelona. També tenia relació amb la família reial: Alfons XII havia anat a fer cures al seu
balneari de Betelu, i el 1888, amb motiu de l’Exposició Universal de Barcelona, la reina
regent i el futur Alfons XIII s’instal·laren a la seva Torre Arnús de Badalona durant dos dies.

En un primer moment, adoptà postures properes a la UL. Amb la proclamació de la
República de 1873, participà en els treballs de l’alta burgesia catalana a favor de la
Restauració. Així, seria un dels impulsors de la LOS. A la Restauració, primer va estar amb
els conservadors; el 1879 apareix com un dels directius del CCLBA organitzador de la
candidatura conservadora per a les eleccions d’aquest any. Després, però, s’afegiria al PL,
probablement el 1881.

Va ser diputat provincial per Badalona en diverses ocasions, que comprenen el període
febrer 1874/desembre 1881. Va ser senador per Barcelona a les Corts de 1881-84 i vitalici, a
partir de març de 1887. Com a senador, va intervenir en molt poques ocasions i per a temes
molt concrets: igual que el marquès de Comillas, es desplaça expressament a Madrid per
votar contra el tractat de comerç amb França; s’interessa també per algun projecte que
afectava directament els seus interessos, com ara el de supressió del 10% de recàrrec
addicional als bitllets de ferrocarril.
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Fou el primer promotor del Casino Mercantil de Barcelona, el 1860. Era soci del FPE,
IFTN, APFUBZE, IACSI i UBCP. Formava part del Fomento de la cría caballar de España. El
1888 va ser vocal de la Junta de construcció de la presó de Barcelona. Fou un dels
promotors de l’Exposició Universal de Barcelona de 1888. Fundà el Teatre Líric de Barcelona
el 1881. El 1848 entrà al CL, que presidí el 1878. Actuà també com a mecenes cultural. Va
ser membre fundador, el 1859, de l’Asociación de Amigos de las Bellas Artes, que tenia com
a objecte ajudar els artistes del moment. Va mantenir una actuació de beneficiència. Creà
l’Asil de la Caritat de Barcelona, ciutat que el féu fill honorífic; sobre aquest asil, edità un
fullet. Va presidir també la Casa de la Caritat de Barcelona.

C) Jaume Girona i Agrafel.

Jaume Girona i Agrafel189 (Barcelona, 25-7-1826/Madrid, 3-10-1907; Albertí proposa la
mort a Barcelona), també ens ha anat apareixent, especialment per la seva participació en
negocis amb el seu germà Manel, a qui hem vist entre els deu personatges clau del grup de
parlamentaris aquí analitzat. Era, per tant, fill d’Ignasi Girona, natural de Tàrrega i propietari
d’una petita casa de banca, i de Rita Agafel, de Barcelona.

Jaume emprengué gran quantitat de negocis. Va obtenir la concessió del Canal d’Urgell.
Finançà amb el seu germà la construcció del ferrocarril Barcelona-Saragossa. Amb el
marquès de Vinent i Rafael Cabezas creà el BC, que presidí. Fundà també el BHE, el BHC,
en el que figuraria en el consell d’administració, la CGTF (membre del comitè de Madrid), el
CGF i la Sociedad de Altos Hornos de Vizcaya. Va ser vicepresident de la societat Duro-
Felguera. Va tenir participació a la MFC. Era propietari d’immobles a Madrid.

Va ser diputat per Berga entre 1863 i 1864, senador per Puerto Rico entre 1882 i 1884,
per Lleida entre 1884 i 1886, i igual que el seu germà, senador vitalici, prenent possessió el
març de 1891. Políticament conservador. Com a parlamentari, es mostrà poc actiu al període
analitzat. El 1882 se l’anomena vocal de la Junta Consultiva de la Moneda.

Cedí una finca seva a Carabanchel per establir-hi el correccional de Santa Rita. Va ser
membre de la Junta organitzadora del mil·lenari de Montserrat.

D) Ramon Estruch i Ferrer.

De Ramon Estruch i Ferrer190 (Barcelona, 14-3-1816/Figueres, 25-1-1816), hem vist als
capítols anteriors la seva intervenció en companyies ferroviàries i financeres. Era fill de Josep
Estruch, esparter, i de Mariana Ferrer, ambdós de Barcelona. El 1871 Balaguer li aconseguí
la Gran Cruz de Carlos III.

Ja el 1852, apareix com a membre del consell d’administració del ferrocarril de Barcelona
a Mataró. Invertí en accions d’empreses ferroviàries i construí trams de ferrocarril i de
carreteres. El 1874 és un dels primers administradors de la sucursal a Barcelona del BE. A
finals de 1875 apareix com el 50è principal contribuent de la província de Barcelona per
territorial, amb propietats a Barcelona, Cornellà, L’Hospitalet de LLobregat, Sant Boi de
LLobregat i El Prat de LLobregat.

                                                     
  189. Sobre ell, veure SÁNCHEZ DE LOS SANTOS: Las Cortes Españolas ... 1907; IZARD: “Dependencia ...”; MIR: Lleida ...;
McDONOGH: Good Families ...
  190. Sobre ell, veure SOLÀ I PARERA: L’èlit barcelonina ...; MARÍN: “El cacique ...”.
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Va ser president del FMSJA des de la seva fundació, el 1877, fins a la seva mort, el 1884.
El seu discurs pronunciat amb motiu de l’acabament de la línia de Sant Joan s’edità en forma
de fullet191. Va ser vocal del consell d’administració del BHC des de 1880 fins a la seva mort,
del BVC, de la SCGC, el 1878 i el 1883, del primer consell d’administració del CCA, president
honorari de la SFEBL i important accionista fundador de la CGTF. Tenia interessos a Cuba.

Va ser diputat per Molins de Rei, entre 1864 i 1865, per Manresa, entre 1865 i 1866 i
senador per Barcelona, a les segones Corts de 1872. A la Restauració, repetí com a senador
per Barcelona al primer Senat de 1876-77, així com als de 1877-79 i 1879-81. Com a
senador, es mostrà poc actiu, interessant-se molt directament pels afers de la companyia per
ell presidida, el FMSJA: el juny de 1878 ell i altres parlamentaris catalans acompanyen la
comissió de la TBF i del FMSJA a conferenciar amb el ministre d’Hisenda sobre l’esmena de
Florejachs als pressupostos, que pretenia incloure aquestes companyies en els beneficis de
la llei de 1876 d’avançament reintegrable; a més, ell va conferenciar particularment amb el
ministre i amb la comissió del Congrés que entenia en aquest afer.

En època isabelina, fou moderat i a la Restauració, conservador. No obstant, i igual que
Ferrer i Vidal, al Sexenni treballà al districte de Vilanova per a l’elecció de Balaguer com a
diputat.

Era soci del FPE, SEBAP, CHU i UBCP. El 1883 va ser president de la UFUBZE. Va
participar a la informació naviliera provincial de la JPAICB i va participar en algunes reunions
del FPE i de l’ANCB. Era soci fundador del CL, entitat que presidí els anys 1875, 1877 i
1881.

5.2.3.2. Altres homes de negocis (finances i ferrocarrils).

A) Pau Turull i Comadran.

Igual que els anteriors, la figura de Pau Turull i Comadran192 (Sabadell, 1837/7-9-1892)
ens ha anat apareixent als capítols anteriors, en la seva condició d’home de negocis i
d’industrial, així com en la seva relació amb les corporacions industrials. Els seus
avantpassats ja havien fundat una indústria de panys a Sabadell al segle XVI, però és el seu
pare, Pere Turull, qui concentra l’important poder econòmic que caracteritzà la família Turull
al període estudiat. Pere Turull posseïa importants interessos al sector industrial tèxtil,
comerç de la llana, propietat urbana i rural i accions en borsa. Es pot dir que la majoria dels
grans industrials de Sabadell depenien d’ell, pels crèdits que els havia prestat, sobretot amb
l’assortiment de la llana. El 1859 fundà la Caixa d’Estalvis de Sabadell.

En morir Pere Turull el 1869, el seu fill Pau assumí la direcció de l’important holding creat
per ell, que eixamplà i diversificà. El balanç que es pot fer anys després és el següent: 3
centres industrials a Sabadell i 3 més a Terrassa, 25 cases a Sabadell, 1 a Barcelona, 4
finques rústiques, gran quantitat d’accions i d’obligacions del Tresor, de bancs, d’empreses
ferroviàries, de la MTM i el bergantí-goleta Pedro Turull, de 188 tones (actiu entre 1865 i
1885 en el comerç amb Cuba i Argentina)193.

Va ser fundador, president (1891) i important accionista de la SCGC; directiu del FMSJA
(1877-82), en representació de la SCGT; alhora que important accionista; fundador (amb el
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seu pare, el 1859) i tresorer hereditari de la Caixa d’Estalvis de Sabadell; membre de la Junta
Directiva del BB; important accionista fundador del BHC; accionista fundador, el 1881, de
Crédito del Comercio y de la Industria, després SCD; accionista fundador, el mateix any, de
la VCA; directiu del primer consell d’administració, el 1883, del CCA. Tenia participacions
menors, però significatives, al CM i BCA i Banco Mercantil.

Tant Cabana com Ranzato creuen que és financer abans que industrial194. El seu germà
Enric és el que gestiona el patrimoni industrial dels Turull. Als darrers anys de la seva vida
(de Pau), concentrà la seva activitat en inversions immobiliàries.

En un primer moment, va tenir plantejaments republicans, però posteriorment els
abandonà. A la Restauració, s’incorporà al PLC. Respectant el torn polític, va sortir diputat
pel districte de Terrassa, a les Corts conservadores de 1876-79, 1879-81 i 1884-86. Treballà
per a la creació d’un districte electoral a Sabadell, segregat del de Terrassa. Aconseguit
aquest, va ser-ne el primer diputat electe, el 1891, però no va poder prendre possessió del
càrrec, ja que la seva acta va ser impugnada per l’oposició liberal, alentint-se l’aprovació; poc
després d’aprovada la seva acta pel Congrés, va morir, sense arribar a jurar el càrrec. Va ser
també alcalde de Sabadell.

Com a parlamentari, va ser poc actiu en quant a intervencions directes, tot i que se’l veu
en treballs menys vistosos, com ara signant proposicions de llei, presentant exposicions i
formant part de comissions parlamentàries. Va intervenir en la tramitació parlamentària de la
proposició de llei demanant que el FMSJA, del que n’era directiu, pogués emetre obligacions
al portador. El setembre de 1877, ell i Balaguer acompanyen els comissionats d’IIC, FPN i
centres de Sabadell, Terrassa i Olesa en les seves gestions davant del president del Consell
de ministres i del ministre d’Hisenda i, en la seva condició de diputat dels districtes afectats,
presenta la comissió al ministre.

Va ser soci fundador de la ULE, el 1883. El desembre de 1876 va fer gestions per a l’IIC i
el FPN, a Madrid, en l’afer del segell de vendes, junt amb els industrials Eduard Reig i Camil
Fabra.

B) Francesc Gumà i Ferran.

De Francesc Gumà i Ferran195 (Vilanova i la Geltrú, 27-3-1833/16-12-1912) hem vist als
capítols precedents la seva important intervenció en el ferrocarril de Valls a Vilanova i
Barcelona, així com en la seva continuació, el projecte de ferrocarril directe fins Madrid. Era
fill de Sebastià Gumà i Ferrer i de Marina Ferran i Cuadras. El 1846 passa a Barcelona, a
continuar els seus estudis.

El 1848 entrà a treballar a una fàbrica de teixits de Vilanova. El 1849 va anar a Cuba, on,
amb els seus germans Casimir i Joaquim, fundà la casa de comerç i de consignació de
vaixells Gumà Hermanos. Més endavant, va participar al procés de sanejament del Banco de
San Carlos. Va ser cap dels batallons de voluntaris. El 1871, per prescripció mèdica, ha
d’abandonar Cuba; es trasllada aleshores a Vilanova, com a indiano enriquit.

De retorn a Vilanova, va iniciar diverses obres públiques i el disseny de l’eixample de la
ciutat, però s’interessà sobretot per la construcció de la línia fèrria Valls-Vilanova-Barcelona,
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com a mínim des de 1874. El gener de 1877 aconseguí la concessió per part de les Corts del
permís per realitzar la línia. Aplegà capitals de la zona, però en ser insuficients, es traslladà
novament a Cuba, on aplegà el capital restant. D’allí passaria als Estats Units i a Gran
Bretanya, per adquirir el material necessari per al començament de les obres. El 1878, en
constituir-se el FVVB, passa a ser-ne el director gerent. El 29-12-1881 s’inaugurava la línia,
que coneixeria moments bons, particularment amb la febre d’or, en què les seves accions
multiplicarien el seu valor en borsa, però finalment acabaria en desastre financer; de fet,
Gumà moriria empobrit.

Ja abans de la inauguració, va concebre noves iniciatives relacionades amb el ferrocarril,
ben documentades a través dels diversos fullets que anà editant al respecte. Un era unir a
Barcelona la seva línia amb el port i amb el ferrocarril de França, aconseguint així una
facilitat més gran per al transport de mercaderies. L’altre seria la construcció d’un nou
ferrocarril entre Barcelona i Madrid, passant per Reus i per les províncies de Terol i Conca.
Amb aquest projecte, modificat després en el seu traçat, constituí la CFDMZB, de la que
també en seria el gerent. Dins d’aquest projecte de continuació, la idea de construir el tram
ferroviari Reus-Roda, fins l’Ebre, seria la d’aprofitar els transports miners de La Carbonífera
del Ebro196.

Una altra iniciativa seva, fou la creació del Banco de Villanueva, el 1881. El Consultor
Financiero parla dels negocis empresos per ell, com del grup Gumà 

197. Va ser també un dels
accionistes fundadors del BHC. El 1878 va ser tresorer del consell d’administració del
Tranvía de Barcelona a Sants i el 1883 vocal del primer consell d’administració del CCA. Era
soci del FPE, de l’IFTN i de la UBCP. Va cedir els terrenys per a la construcció de la
Biblioteca-Museu Balaguer i del parc municipal.

El 1858 s’havia casat amb Cristina Suris, de la que enviduà el 1879. El 1886 es casaria
en segones noces amb una altra vídua, Dolors Soler i Morell. El germà d’aquesta, Joan
Antoni, era el marquès de Diana, important hisendat sucrer i senador. Un altre germà, Pau,
també enriquit a Cuba, seria el principal accionista del ferrocarril Valls-Vilanova-Barcelona i el
seu director el 1878.

Al Sexenni, va ser membre de l’agrupació d’hisendats de la LOS. A la Restauració, va ser
diputat per Matanzas (Cuba), a les Corts de 1879-81 i 1881-84, i per Igualada, a les de 1884-
86. Com a diputat, es mostrà molt poc actiu. Votava amb els conservadors. El 1879 va ser
nomenat vocal de la comissió oficial creada pel Govern de Martínez Campos per analitzar les
reformes que calia introduir a Cuba.

C) Frederic Marcet i Vidal.

De Frederic Marcet i Vidal (Barcelona, 1828/ ?) hem vist als capítols precedents la seva
vinculació a la TBF i la tupinada electoral de 1881, que li permeté treure l’acta de diputat per
Barcelona, tot desplaçant Duran i Bas. Marcet va ser directiu de la CCHBFF fins la seva fusió
amb la CFTMB el 1875, passant a presidir la resultant TBF fins 1886. Va ser un dels
accionistes fundadors del BHC. Tenia propietats immobiliàries i una peixateria a Barcelona.
Posseïa la Gran Cruz de Isabel la Católica i la Legión de Honor. Era soci de la UFMB i soci
protector de l’IFTN.
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Als inicis de la Restauració, apareix com a conservador, però després passà al PL. Va ser
diputat provincial pel districte primer de Barcelona, entre gener de 1875 i març de 1877 i
entre aquesta data i setembre de 1880. Va ser també vicepresident de la Diputació Provincial
de Barcelona. Va ser diputat per Barcelona, a les Corts de 1881-84 i de 1886-90, i senador
per la mateixa, a les de 1893-95. Al període estudiat, es mostrà poc actiu com a
parlamentari. El desembre de 1881 participà activament als treballs dels parlamentaris
catalans, relatius a l’enllaç dels ferrocarrils a Barcelona, afer de l’interès més gran per a la
companyia ferroviària per ell presidida.

D) Antoni Borrell i Folch.

Antoni Borrell i Folch198 (Barcelona, 19-4-1832/ ? ) era fill de Manel Borrell, teixidor de
vels, i de Maria Folch, ambdós de Barcelona. Ocupà càrrecs de direcció a diverses
empreses: va ser conseller suplent del BHC, conseller i important accionista de la SCGC,
conseller (1879-83) i vicegerent (1877-78) del FMSJA, director del BVC, conseller del
FCMCZOV, delegat a Barcelona del BPU, presidit pel marquès de Campo. Tenia propietats
immobiliàries a Barcelona i a Alella i inversions en Deute de l’Estat i bitllets hipotecaris de
l’illa de Cuba. Era soci de la SEBAP i participà en alguna activitat de l’ANCB.

Va ser diputat per Arenys de Mar, a les Corts de 1884-86, senador per Lleida, a les de
1891-93, per Sevilla, a les de 1896-97 i novament per LLeida, a les de 1899-1901. El 1907
tornà a presentar-se candidat al Senat per Lleida, essent derrotat per la Solidaritat Catalana.
Com a diputat, es mostrà poc actiu al període estudiat. Les Corts en les que surt electe,
podrien ser un indicatiu de la seva adscripció conservadora, tot i que no hi ha prou dades
com per fixar la seva filiació política amb exactitud.

E) Els germans Roger i Vidal.

Tomàs Roger i Vidal (Figueres, 3-11-1815/1-12-1883) era fill de Tomàs Roger, tinent
retirat, i de Catalina Vidal. Va ser banquer i comerciant, exercint la seva activitat a Figueres.
El 1872 és un dels 20 principals contribuents per industrial i de comerç de la província de
Girona i un dels 50 principals per territorial; el 1875 torna a aparèixer com a un dels 20
principals per industrial. Posseïa la Gran Cruz de Isabel la Católica.

Va militar al PPR i participà a la revolució de 1868. Va ser senador per Girona a les
segones Corts de 1872. A la Restauració, va ser novament senador per Girona, al primer
Senat de 1876-77 i als successius de 1877-79, 1879-81 i 1881-84 (recordem que mor el
1883), essent constitucional i després liberal, tot i que Tébar el defineix com a conservador,
en el sector més liberal del partit199, fet que permet suposar que estigués un temps en el SC,
igual que Albert Quintana. Com a senador, va ser poc actiu, interessant-se per la situació de
la fil·loxera a Girona. El maig de 1880 participà a la reunió de parlamentaris de les províncies
de Barcelona i Girona, convocada per atendre una comissió de surers, alhora que formà part
de la comissió de treball creada arran de la reunió. El 1881 va ser nomenat vocal de la Junta
de construcció de la presó de Barcelona.
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Antoni Roger i Vidal, germà de l’anterior, era financer i industrial cotoner. Va ser
membre del consell d’administració del BB (1878-1912), president del primer consell del
BVC, el 1880, i directiu del FMSJA (1877-82), alhora que important accionista de la
companyia. Un dels germans, probablement Antoni, és un dels representants a Barcelona del
BPU, del marquès de Campo. Va ser diputat liberal per Barcelona, a les Corts de 1881-84,
mostrant-se poc actiu com a parlamentari. Era soci de la UBCP.

F) Altres parlamentaris.

Joaquim Cabirol i Pau200 era directiu d’empreses i propietari agrari. Va ser director
general de la Sociedad General de Luz de España y Portugal, vicepresident de la VCA,
conseller del BCA, del Banco Universal (BU) i del Gran Hotel Continental. A finals de 1875,
apareix com un dels 50 principals contribuents de la província de Girona, amb el número 40 i
propietats a Girona, Olot, Caldes de Malavella i altres.

Va ser diputat provincial, com a membre de la UL, pel districte d’Arenys de Mar, entre
gener de 1860 i març de 1862, entre novembre de 1863 i novembre de 1864 i entre octubre
de 1868 i febrer de 1870. Va ser comissari regi d’agricultura, indústria i comerç a la província
de Barcelona i governador civil a diverses províncies; el 1871 ho va ser de Guipúscoa.

Com a parlamentari, va ser diputat per Olot, entre 1862-63 i per Arenys de Mar, entre
1864-65 i entre 1876-79. Al període estudiat, es mostrà poc actiu com a diputat, destacant
els seus treballs, el 1877 i junt amb altres parlamentaris de l’IACSI, contra una proposició de
llei que penalitzava les ocultacions de riquesa rústica i urbana en els cobraments de la
contribució. Votava amb els conservadors. El febrer de 1881 va ser nomenat comissari
d’agricultura, indústria i comerç de Barcelona

Va ser soci de l’IACSI i membre de la seva comissió de parlamentaris, vocal honorari de
la JDPECC, ja des de la seva creació el 1879, i soci de la UBCP. Va ser també president del
CL, el 1879.

Gustau de Bofill i Capella201 va ser membre del primer consell d’administració del FCC.
Va ser diputat conservador per Cervera, a les Corts de 1884-86. El 1893 es presentà pel
mateix districte, essent derrotat per Alonso Martínez (fill). El 1896 va sortir electe també per
Cervera, sense arribar, però, a prendre possessió del càrrec. Conservador, es va mostrar
poc actiu com a diputat. A la legislatura de 1884-85, va rebre un suplicatori, acusat de
falsificar una cèdula de proposta d’interventors, que no es va concedir.

5.2.3.3. Altres industrials tèxtils.

A) Camil Fabra i Fontanils.

La figura de Camil Fabra i Fontanils202 (Barcelona, 9-2-1833/24-6-1902) ens ha anat
apareixent als capítols anteriors, en la seva condició d’industrial i d’home de negocis, així
com per la seva vinculació a les corporacions industrials. Era fill de Joan Fabra i Illas,
comerciant i un dels directors de la SCGC, i de Camila Fontanils, ambdós de Barcelona. Als
anys seixanta es casà amb Dolors Puig i Cerdà, filla de Ferran Puig, a qui hem vist entre els
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deu parlamentaris més destacats. El 1889 va rebre el títol de marquès d’Alella. Era cosí de
Nil Fabra, que hem vist entre els professionals liberals.

Camil Fabra tenia una fàbrica de teixits de lli a Gràcia i va introduir la xarxa per a pesca.
Ell i el seu sogre, Ferran Puig, compraren a mitjan anys seixanta una fàbrica de cotó, a Salt.
A la fàbrica de Puig, a Sant Andreu, també hi introduïren el cotó, operant com a societat Puig
y Fabra. Participaren a les exposicions de París (1867), Viena (1873) i Filadèlfia (1876). Més
endavant, traslladaren la fàbrica de Gràcia a Sant Martí de Provençals. El 1882 Puig deixà
totalment l’empresa i es constituí Camilo Fabra y Compañía, Sucesores de Fernando Puig.
La companyia llançà fortament la producció de fils de cosir. El juliol de 1884, es crea la
societat Fabra y Portabella, com a fusió de Manuel Portabella e hijo y Cª i Fabra y Cª.

D’altra banda, el 1869 apareix com a secretari de la JOPB. Va participar en empreses
financeres, essent accionista fundador del BHC, directiu del CM entre 1873 i 1902 i de les
societats d’assegurances La Catalana i LP. Va ser també directiu de la TBF, des de la seva
creació, així com un important accionista de la companyia. Tenia alguna propietat
immobiliària a Barcelona.

Va ser membre de la Junta Directiva de l’IFTN, entre 1881 i 1882, i soci del FPE i de la
SEBAP. Com ja hem vist en el cas de Turull, el desembre de 1876, ambdós més Eduard
Reig practicaren gestions a Madrid en l’afer del segell de vendes. L’octubre de 1881, apareix
tot oferint al FPE els seus serveis de diputat electe proteccionista.

Va ser diputat provincial per Berga, entre febrer de 1874 i gener de 1875, i pel districte 11
de Barcelona, entre aquesta data i febrer de 1876. Va ser diputat a Corts per Barcelona, a les
de 1876-79, 1881-84, 1884-86 i 1886-90, senador per la mateixa, a les de 1891-93; i senador
vitalici, a partir d’abril de 1893. Al període analitzat, es mostrà poc actiu com a diputat,
interessant-se sobretot pels temes de política aranzelària i treballant a banda de les
intervencions pròpiament dites (comissions, presentació d’exposicions i signatura
d’esmenes). Políticament va ser constitucional primer i liberal després. El 1878 és vocal del
CCPB. Va ser tres cops regidor de l’Ajuntament de Barcelona, dues tinent d’alcalde i una
alcalde, concretament entre gener i abril de 1893.

El 1883 va escriure un llibre, titulat Código o deberes de buena sociedad, mena de
manual de normes de conducta per a les classes altes, que va tenir un gran èxit, reeditant-lo i
ampliant-lo diverses vegades. Deixà en el seu testament un llegat per a la construcció de
l’Observatori Fabra.

B) Josep Sert i Rius.

Als capítols precedents, també hem tingut ocasió de veure ja tant Josep Sert i Rius203

(Barcelona, 1840/8-12-1895) com el seu germà Domènec, ambdós industrials i estretament
vinculats a les corporacions industrials.

El seu pare era teixidor de fil i posseïa un petit obrador. Ell i el seu germà Domènec
entren a treballar a la fàbrica de mantes de llana de Bonaventura Solà. El 1854, arran d’una
epidèmia de còlera, Domènec va quedar al front de la fàbrica. En acabar l’epidèmia, havia
quadruplicat el nombre de telers, quedant com a director tècnic. Va introduir també barreges
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noves de teixits. A la mort de Solà, ambdós germans adopten el nom de B. Solá y Sert
Hermanos, eixamplant-ne la producció a tota mena de teles en llana, cotó, jute i seda. El
1865 tenien 5 fàbriques: Barcelona, Gràcia, Castellterçol, Mataró i Taradell, dedicant-se
sobretot a teixits de barreges. A principis dels setanta, la societat es recomposa com a Sert
Hermanos. Més endavant, obren una nova fàbrica a Sant Martí de Provençals i incorporen la
producció de catifes i tapissos. El 1879 la societat passa a Sert Hermanos y Solá, amb el fill
de Bonaventura Solà. El 1879 incorporen l’electricitat. Participen a les exposicions de Viena
de 1873 i de Barcelona de 1888.

Sert era, a més, promotor i directiu del BCA. Va ser també vocal de la Caixa d’Estalvis de
Barcelona entre 1890 i 1894. Posseïa la Gran Cruz Isabel la Católica. El seu germà
Domènec, va ser diputat provincial, president de la Diputació Provincial de Barcelona el 1896
i membre de les corporacions industrials.

Ambdós germans estaven molt lligats a les corporacions industrials catalanes. Josep va
ser soci de l’IIC, directiu del FPE i de l’IFTN, amb el càrrec de vocal (1881) i de vicepresident
interí (1882), mentre que Domènec va ser directiu del FPN primer i de l’IIC i del FPE
(simultàniament) després. Un cop fusionat l’IFTN amb el FPE, amb la creació del FTN, Josep
presidí la nova corporació entre el 31-1-1891 i el 16-1-1893 i Domènec entre el 29-1-1884 i el
28-11-1884, mentre que el fill d’aquest, Domènec Sert i Badia, presidí el FTN de 1922 a
1929.

Josep pertanyia també al CAMSB, que presidí entre 1880 i 1882, mentre que Domènec el
presidiria entre aquesta data i 1885. Ambdós germans són socis fundadors de la UBCP, el
1876. Després del període aquí analitzat, Josep va ser vocal de la secció d’indústria de la
CCNB.

Els germans Sert eren també socis de la SEBAP. Josep en va ser directiu el 1882; aquest
any formà part d’una comissió de treball que analitzà el tractat França i la base 5ena. També
va ser soci de la UFMB, entre 1879-82, i president de la secció d’indústria de l’AB per al curs
1879-80.

Ambdós germans varen tenir diferències amb el FPN, el maig de 1876, per l’afer dels
vapors filipins. Domènec era directiu de la corporació i tant ell com Josep, disconformes amb
la postura de la corporació, s’afegiren al nou FPE. Josep apareix fent gestions per a aquesta
corporació en diverses ocasions: l’agost de 1876, pel tema del segell de vendes, i el juny de
1878, formant part d’una comissió que es traslladà a Madrid per donar suport al vot particular
del diputat Florejachs als pressupostos generals de l’Estat. El mateix 1878, Josep passa a
ser tresorer del FPE i un gran defensor de la fusió de les tres corporacions industrials
existents aleshores a Barcelona, a diferència d’altres directius, més reticents. Aquestes
diferències, junt amb altres relatives a la seva gestió com a tresorer de l’entitat, el durien a
dimitir del càrrec, l’agost de 1878. En continuar les diferències amb el FPE, ambdós germans
se’n separen, sembla que amb força duresa, l’agost de 1879; als mesos següents Sert Hnos.
reclama uns diners que tenia anticipats a la corporació.

A partir d’aquí, els germans es vinculen plenament al recent creat IFTN, participant
activament en els principals treballs duts a terme durant aquests anys en temes aranzelaris i
acords comercials. Pel que fa a l'activitat de Josep, caldria esmentar la seva participació a la
comissió que es traslladà a Madrid l’octubre de 1881, per gestionar la no aprovació de la
base 5ena, i la seva participació en una altra comissió, el desembre de 1882, encarregada
d’estudiar la viabilitat d’instal·lar una fàbrica de llanes a Madrid, amb la idea que si al centre
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polític hi hagués indústria, la postura dels centres oficials en matèria aranzelària seria tota
una altra. D’altra banda, a partir de 1879 va ser vocal de la direcció de la CCUDIL, passant el
1881 a vicepresident. A l’apartat que analitza la visió que tenien les corporacions
econòmiques catalanes de la postura dels partits dinàstics en matèria aranzelària, hem pogut
veure ja les converses de Sert i de Duran i Bas amb Cánovas, de cara a què el PLC es
declarés proteccionista durant el debat parlamentari sobre el tractat de comerç amb França i
l’èxit de les seves gestions.

Va ser vocal de la JCAV a partir de juny de 1879. El desembre de 1881, ell i Joan
Casanova i Sallarés presenten un vot particular i el defensen a les sessions següents, amb el
suport dels altres vocals proteccionistes El març següent, ell i altres vocals catalans
dimiteixen, en ser rebutjat el vot particular. Mentre va pertànyer a aquest organisme, Sert va
mantenir un intens contacte amb les corporacions industrials catalanes, de cara a fixar les
tàctiques d’actuació més apropiades en cada cas.

En un altre ordre de coses, al Sexenni va ser membre de l’agrupació de la indústria de la
LOS. El 1879 és un dels directius del CCLBA, encarregat de formalitzar la candidatura
conservadora, i el 1883, un dels fundadors del CCLB. A finals de 1885, seguí Romero
Robledo en la seva escissió, segons Bastinos més per raons d’amistat i gratitud que per
simpaties polítiques204. Va ser diputat per Barcelona, a les Corts de 1884-86. Com a diputat,
va intervenir poc, centrant la seva actuació al tema del modus vivendi amb Gran Bretanya, ja
en forma de presentació d’exposicions, ja com a signant d’esmenes o formant part de la
comissió de treball dels parlamentaris catalans sobre aquest tema.

Va dedicar força esforços a bastir obres de caire assistencial. El 1875 va ser un dels
fundadors de l’Instituto Catalán de Artesanos y Obreros, entitat catòlica de caire educatiu i
assistencial. Va formar part de la Junta Directiva de la Casa de la Caritat de Barcelona entre
1879 i 1882, a la que féu diversos donatius. Presidí la Junta de la Casa de la Maternitat i
Expòsits. Va fundar l’Institut del Desert de Sarrià, com a alberg per a obrers invàlids.

C) Bartomeu Godó i Pie.

De Bartomeu Godó i Pie205 (Igualada, 21-2-1839/Barcelona, 1894) hem vist als capítols
anteriors la seva vinculació a les corporacions industrials i al projecte ferroviari Igualada-
Martorell. Era fill de Ramon Godó i Llucià, fabricant d’indianes i alcalde d’Igualada, que el
1842 crearia l’establiment La Fabril Igualadina, i descendent d’un llinatge d’industrials,
documentat des de principis del segle XVIII. Bartomeu es casà als anys seixanta amb la
basca María Gloria de Eguía y Muruaga. Serà el fill primogènti, Ramon, qui durà la direcció
de la fàbrica un cop mort el pare, adquirint el nom social de Viuda e hijo de Ramón Godó; la
fàbrica esdevidria durant la Restauració el primer establiment d’Igualada, introduint una
mecanització dels telers i la llum elèctrica. Per això, Bartomeu i el seu germà Carles es
traslladaren a Barcelona, on aquest darrer va establir una indústria de tints. Després
s’establiren a Bilbao, on varen obrir una casa comercial, que més tard eixamplarien a Oviedo.
Arran de la guerra civil carlina, liquiden ambdues i retornen a Barcelona, on creen un nou
establiment. Junt amb Pere Milà i Pi varen fundar Godó Hnos. y Cía., dedicada a la fabricació
de filats de jute. Donat el seu gran èxit, en crearen una altra de teixits del mateix gènere.

                                                     
  204. Veure BASTINOS: Necrología ... Sert, p.18.
  205. Sobre ell, veure BISBAL I SENDRA, Maria Antònia; MIRET I SOLÉ, Maria Teresa: Diccionari Biogràfic d’Igualadins, 1986.
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Va ser promotor del ferrocarril esmentat més amunt i directiu de la companyia creada, la
CFEIM, entre 1882 i 1883. El projecte de construcció d’aquest ferrocarril, de fet, li seria una
palanca per guanyar còmodament les eleccions de 1881, fent competència a la candidatura
conservadora de Camacho, promotor de la línia rival Igualada-Sant Sadurní d’Anoia206. Va
ser soci del FPE i de la UFMB, així com directiu de l’IFTN, el 1882.

Va ser diputat provincial per Igualada, entre febrer de 1870 i març de 1871, per Calaf,
entre aquesta data i el febrer de 1873 i entre febrer de 1874 i gener de 1875, i novament per
Igualada, entre març de 1877 i setembre de 1878. El febrer de 1879 va ser nomenat diputat
provincial suplent per Igualada, però no va arribar a prendre possessió del càrrec. Va ser
tinent d’alcalde de Barcelona. Un cop dissolta la Diputació Provincial pel cop d’estat de
Pavía, va ser membre de la comissió internina nomenada per dur la gestió municipal, dimitint
d’aquest càrrec després del cop d’estat de Martínez Campos.

Inicialment figurà a la UL, passant després al PC i, amb la fusió de 1880, al liberal. El
1872 va ser membre de la LN. Va ser vocal del CPFB, creat el 1881, i del CLDPB, el 1882. El
1881 i junt amb el seu germà Carles, fundà el periòdic La Vanguardia, com a òrgan de
premsa liberal. Posteriorment se situarien al sector del partit d’oposició a Rius i Taulet.

Va ser diputat a Corts per Igualada a les Corts de 1881-84 i 1886-90 (pren possessió del
càrrec el 1887), mostrant-se poc actiu en els treballs parlamentaris al període estudiat.

El seu germà Carles va ser diputat entre 1893 i 1895. El 1896 seria diputat electe, sense
arribar a prendre possessió del càrrec. El seu oncle Joan Godó i Llucià va ser regidor i tinent
d’alcalde d’Igualada entre 1887 i 1890.

D) Antoni Sedó i Pàmies.

D’Antoni Sedó i Pàmies207 (Reus, 12-9-1842/Barcelona, 23-4-1902) hem vist als capítols
anteriors la seva intervenció al Congrés, en nom d’IIC i FPN, tot oposant-se a l’alteració de
l’status quo aranzelari i polemitzant amb Bosch i Labrús, així com el seu nomenament de
senador vitalici. Sedó era fill d’industrials. El 1864 es casà amb Victòria Guichard. El 1874 es
llicencià en Dret Civil i Canònic a la Universitat de Granada.

Entre 1858 i 1860 treballà a cases de comerç de Reus, Tarragona i Barcelona. El 1861
retornà a Reus, per ajudar el seu germà Esteve a muntar una fàbrica, que va haver de tancar
l’any següent. El 1863 passà a ser director de la sucursal a Reus per a la província de
Tarragona del Banco Hipotecario Español General de Crédito. El mateix any passà a ser
director de les sucursals a Reus, també per a la província de Tarragona, de La España i de la
casa madrilenya Pinette Hermanos y Cía. El 1864 inicià l’explotació de mines de manganès i
de ferro i una almadrava a Salou. El 1867 es traslladà a Madrid, on crea Sedó y Bañolas,
casa que comerciava amb llanes, pells, begudes alcohòliques i guants de pell fabricats pel
seu sogre.

El 1879 passà a ser gerent de la fàbrica d’Esparreguera J. Puig y Cía., popularment
anomenada El Cairat, propietat de Josep Puig i Llagostera (personatge que veurem tot
seguit). Sota la seva direcció, passaria a ser A. Sedó y Cía., fundant-hi la colònia Sedó i

                                                     
  206. Sobre el ferrocarril i les eleccions de 1881 a Igualada, veure RANZATO: “El caciquisme ...”, p.18.
  207. Sobre ell, veure BASTINOS: Españoles ...; ANGUERA, Pere: Siluetes vuitcentistes. 20 impulsors del Reus del segle XIX,
1982; CABANA: Fàbriques ...
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creant-hi la primera central hidroelèctrica de Catalunya. També dirigí el BHE, de Barcelona.
Invertí a la societat de Fabra i Puig. Era copropietari de la Caixa Vilumara.

En època isabelina, va ser un dels fundadors de la publicació Imparcial Reusense. Durant
el Sexenni, treballà per la Restauració dels Borbons. El 1869 va ser detingut per conspiració
contra el Govern. El 1873, trobant-se a Granada, sap que hi ha una ordre d’empresonament
contra ell i s’exilia. El 1874 va a Barcelona, on és novament detingut i després posat en
llibertat per manca de proves. Aconseguida la Restauració, és nomenat diputat provincial per
Madrid, el mateix 1875.

Va ser diputat per Sant Feliu de Llobregat a les Corts de 1876-79, 1879-81 i 1884-86, per
Terrassa, a les de 1891-93, i senador vitalici, a partir de juny de 1896. Al període analitzat es
mostrà molt actiu com a diputat, centrant la seva atenció en temes aranzelaris i fiscals, així
com en altres d’interès local. Caldria destacar els seus treballs de 1877 en el debat sobre
pressupostos generals de l’estat, en el que desenvolupa una gran activitat, en línia amb els
desitjos de l’IIC i del FPN de no alterar l’status quo  aranzelari i polemitzant al respecte amb
Bosch i Labrús. El mateix any dedica també els seus esforços a tramitar la concessió d’un
ferrocarril directe Barcelona-Madrid (precedent de la línia impulsada per Gumà més tard),
sense èxit. Cal esmentar també les seves negociacions amb el Govern —especialment amb
Romero Robledo— i amb els membres de la comissió del Congrés encarregada del modus
vivendi amb Gran Bretanya, prèvies al debat parlamentari, que tingueren com a resultat la
separació en dues parts del dictamen: una primera atorgant a Gran Bretanya el tracte de
nació més afavorida, i una segona (que quedà aturada) autoritzant el Govern espanyol per
seguir les negociacions fins aconseguir un tractat definitiu; aquesta tàctica és la que es trobà
a l’origen de la ruptura de les posteriors negociacions amb Gran Bretanya durant la resta de
període conservador. D’altra banda, el 1881 i en el context de la febre d’or, aconseguí que el
diputat Ferratges impulsés una proposició de llei (que no reeixí, no obstant) per a la creació
d’un ferrocarril entre la colònia Sedó i les línies de Barcelona a Saragossa i de Barcelona a
Tarragona.

Políticament conservador, el 1883 va ser un dels fundadors del CCLB. El 1885, igual que
Sert, seguí Romero Robledo en la seva dissidència, atesa l’amistat personal que l’unia amb
el polític conservador. Seria un dels caps a Catalunya d’aquest sector i el 1886 fundaria un
Círculo Liberal-Conservador Proteccionista a Barcelona, que feia especial esment en la
defensa del proteccionisme.

El 1869 va esciure La bancarrota española detrás del último empréstito, on criticava la
política econòmica del nou ministre d’Hisenda, Figuerola. El 1871 ampliaria aquest treball
amb La profecía cumplida 

208. El 1869 fundà a Madrid la publicació La bandera proteccionista.

A la Restauració, va ser membre del FPN, corporació per a la que va fer diverses
gestions a Madrid, especialment als anys 1877 i 1878, tals com presentar exposicions o
formar part de comissions. Participà a la iniciativa de Manuel María Santa Ana, de regal de
noces al rei de la indústria nacional. Va tenir també alguna relació amb l’ANCB i el FPE.
L’agost de 1877, a iniciativa seva, se celebrà a Reus una reunió d’exportadors de vins, en la
que s’acordà demanar al Govern que tramités la rebaixa dels drets aranzelaris britànics; el
novembre presentà aquesta petició al ministre d’Hisenda, amb més de 1.000 signatures.

                                                     
  208. SEDÓ PAMIES, Antonio: La bancarrota española detrás del último empréstito. Publicado en la GACETA del día 29 de
octubre de 1868, 1868; Profecía cumplida o continuación del folleto titulado la bancarrota española detrás del último empréstito,
1871.
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E) Eduard Reig i Carreras.

Eduard Reig i Carreras (1842/28-11-1880) també ens ha anat apareixent anteriorment,
per la seva gran vinculació a les corporacions industrials. A més d’industrial, era advocat.
Tenia una fàbrica a Gràcia de teixits de seda i mocadors. D’altra banda, va tenir participació
a la Compañía General de Crédito Mútuo, com a mínim el 1870.

El 1870 va ser regidor de l’Ajuntament de Barcelona. Inicià la seva carrera parlamentària
essent diputat per Manresa a les segones Corts de 1872. Va ser també diputat provincial per
Capellades, entre febrer de 1874 i gener de 1875. De procedència progressista, va situar-se
al Sexenni al PC i, després de la fusió de 1880, al PLF. Tenia relació amb Sagasta. El 1877
va ser vocal del Comitè del PC del Districte segon de Barcelona i el 1878 del CCPB. Va ser
novament diputat per Manresa a les Corts de 1876-79 i de 1879-81. Com a diputat,
s’interessà sobretot pels temes econòmics i alguns de locals.

Va ser soci del FPN, del que en va ser directiu i vicepresident alguns anys, del FPE, de
l’IFTN, del que en va ser vicepresident, de la UFMB, que presidí el 1879, de la UBCP, de la
que en va ser soci fundador el 1876, i de la SEBAP. Després de les seves eleccions com a
diputat de 1876 i 1879, oferí en persona a la directiva del FPN els seus serveis de diputat
proteccionista. L’abril de 1876, va ser un dels directius del FPN que es mostrà partidari de
demanar públicament que Barcelona fos el punt de sortida de la línia de vapors filipins. Va
gestionar diversos afers per a les corporacions industrials: el novembre de 1876, junt amb
Joaquim Maria Paz, Camil Fabra i Pau Turull, fa gestions per a l’IIC i FPN a Madrid en el
tema del segell de vendes; l’abril de 1877 l’IIC li encarrega que gestioni el nomenament de
vocals catalans a la JCAV; el març de 1878, ell i altres directius del FPN es traslladen a
Madrid per gestionar el tema de la crisi industrial, entrevistant-se amb el ministre d’Hisenda i
amb els diputats catalans; el juny de 1878, junt amb Antoni Sedó i Francesc López Fabra, fa
gestions per al FPN a Madrid per impedir l’aprovació d’algunes innovacions introduïdes al
pressupost de Puerto-Rico en les farines, entre altres moltes gestions. Com a soci de la
SEBAP, el 1878 va formar part de la comissió que elaborà el dictamen de la corporació per a
la informació aranzelària. Va tenir també alguna relació amb l’ANCB209. Va ser comissari
d’agricultura, indústria i comerç de Barcelona entre desembre de 1874 i la seva mort, el
novembre de 1880.

F) Josep Puig i Llagostera.

Josep Puig i Llagostera210 (Vilafranca del Penedès, 1835/Barcelona, 3-12-1879) era fill de
Miquel Puig, un industrial de filats que el 1848 fundà la fàbrica La Esparraguera. Va ingressar
al Col·legi dels Escolapis de Barcelona, on va romandre tres anys, però d’on va ser expulsat
pel seu caràcter indisciplinat. Als successius estudis que el dedicà el seu pare, va escapar-se
algun cop, anant a treballar de peó a empreses ferroviàries. El 1854 es traslladà a Madrid, on
es matriculà a la carrera d’enginyer industrial, que aprovà dos anys més tard. Ingressà al cos
auxiliar d’obres públiques, traslladant-se a Granada. Retornà a Madrid, on executà altres
treballs dins del mateix sector. Va aconseguir l’excedència del cos i es traslladà a Catalunya.
Molt afeccionat als ferrocarrils, s’oferí a diverses empreses, sense cobrar. En destaca
l’elaboració d’uns plànols d’un tram del projecte de ferrocarril entre Barcelona i Girona de la

                                                     
  209. Sobre els seus plantejaments ideològics, veure ROCA GARCÍA: Escritores proteccionistas ..., p.895-901.
  210. Sobre ell, veure SEGOVIA: Figuras ...; BASTINOS: Españoles ...; IZARD: Manufactureros ..., apèndix 2n; CABANA:
Fàbriques ...
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casa Bergué, així com el Canal de Tamarit. Un altre tret del seu caràcter, fou la voluntat de
regenerar delinqüents, tot oferint-los llocs de treball; anys més tard, un d’ells l’apunyalaria
greument.

Va ser corresponsal de l’empresa familiar a Londres. En morir el seu pare, el 1863, es féu
càrrec de la fàbrica d’Esparreguera, renovant la maquinària. Segons Cabana: la presa del
Cairat, en el riu Llobregat, i el canal que aprofita l’aigua per portar-la fins a la fàbrica
d’Esparreguera, és una de les obres civils més importants que ha fet la indústria catalana del
segle XIX 

211.

Segons Miquel Izard, va ser soci del FPN des de 1869. Va fer actius treballs contra la
reforma aranzelària de Figuerola. El 1870 es proposà crear uns Círculos del País Productor
Independiente arreu d’Espanya i va voler reconvertir els inoperants FPN creats a altres
ciutats espanyoles en aquestes entitats, amb l’oposició del FPN. Fundà, en aquest sentit, un
Círculo del País a Barcelona, que presidí, i intentà fundar-ne un altre a Madrid. El 1872 va
ser membre de la LN212.

A la Restauració, apareix també com a soci del FPN i va fer algunes gestions per a les
corporacions industrials i per a l’ANCB. L’abril 1878 participà a un cicle de conferències a
l’ALC amb el títol “Las crisis, sus causas, sus efectos y medios de evitarlas”213.

El 1868 escriví el fullet Cortar por lo sano. A los verdaderos amantes de la patria y el
Orden. El 1869 i en el context de l’oposició dels industrials catalans a la reforma Figuerola,
llançà la idea de creació d’un partit nacional, en el que no s’admetria cap persona que
hagués cobrat sou de l’Estat o que hagués estat un membre actiu i important dels partits
polítics existents. Va ser diputat constituent per Vic, a les Corts de 1869-71. Ja escollit diputat
per Vic el 1870, adreçà un manifest als electors, en el que es reclamava republicà, però
sense partit, i insistia en les seves tesis de defensa dels interessos del país: No milito, pues,
en las filas de ningún partido; no tengo encadenada mi libre voluntad a ninguna disciplina; mi
partido es el país, mi ley sus intereses, mi jefe su conciencia sola, mi juez la conciencia
pública 

214.

Si al Sexenni no tingué una adscripció política gaire definida, a la Restauració esdevingué
un conservador decidit. Va ser diputat per Vilafranca del Penedès a les Corts de 1876-78 i a
les de 1879-81 (recordem que mor el 1879). No es mostrà gaire actiu com a diputat. Cal
destacar, com a exemple del seu caràcter, la seva proposició de llei establint una nova
penalitat per al delicte de conspiració, en la que es demanava que a qui es demostrés que
havia participat en una conspiració se l’afusellés immediatament; en la seva defensa diu:
Señores Diputados, grande es sin duda mi turbación y apocamiento al levantarme a sostener
una proposición de ley que tan enemiga parece de toda conspiración, en una Cámara en que
se sientan tan ilustres conspiradores 215; en la votació va obtenir 136 vots en contra i el seu
únic vot a favor.

                                                     
  211. CABANA: Fàbriques ..., vol. 2, p.278.
  212. Veure IZARD: Manufactureros ... , p.255-256.
  213. Sobre els seus plantejaments ideològics, veure ROCA GARCÍA: Escritores proteccionistas ..., p.851.
  214. Los Diputados pintados ..., tom 2, p.375; manifest datat el 10-2-1870.
  215. DSC, legislatura de 1876-77 [DSC: 1876], 15-11-1876, ap.8è al núm. 123 i 6-12-1876, núm 140, p.3840.
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G) Altres parlamentaris.

Josep Bosch i Carbonell (Gràcia, 4-7-1843/Madrid, 4-8-1895) era fill de Josep Bosch,
comerciant, i de Rosa Carbonell, ambdós de Barcelona. Va ser industrial cotoner,
copropietari de la companyia R. Bosch y Cía. Tenia inversions en bitllets hipotecaris de l’illa
de Cuba i en Deute de l’Estat. Va ser diputat liberal per Tortosa, a les Corts de 1881-84, i
senador per Tarragona, a les de 1891-93 i 1893-95. Com a diputat,va ser poc actiu. L’octubre
de 1881 participa en la creació de la DC, essent secretari per Tarragona. El seu germà
Rafael va ser diputat per Areceivo (Puerto-Rico) entre 1887 i 1890.

De Joaquim Planas i Borrell216 hem vist al capítol dedicat a les corporacions
econòmiques la seva elecció de 1881 a Terrassa, enfrontant-se a un candidat que comptava
amb el suport de les corporacions industrials. Era fabricant de panys de Sabadell i advocat.
Va ser diputat liberal per Terrassa, a les Corts de 1881-84, interessant-se sobretot pels
temes aranzelaris i ferroviaris. Tot i donar les corporacions suport al seu contrincant, varen
mantenir una bona relació amb ell, especialment en la campanya de les primeres matèries
(1883). El 1907 s’incorporà a la Solidaritat Catalana.

5.2.3.4. Industrials d’altres sectors.

A) Manel Henrich i Girona.

Manel Henrich i Girona217 (Barcelona, 1852/Caldes de Montbui, 1925) era fill de Pau
Henrich i d’Esperança Girona, germana dels importants financers. Va estudiar enginyeria a
Madrid.

Professionalment, destacà com a impressor. De retorn a Barcelona, després de fer els
seus estudis a Madrid, treballà a la impremta Ramírez y Cía, de la que més endavant en
seria soci i gerent. A mitjan anys setanta, Narcís Ramírez deixà la direcció del seu
establiment en mans de Manel Henrich i de Josep Baró. El 1886, com a director de
Sucesores de N. Ramírez construí un nou edifici a Gràcia, mantenint l’antic local al carrer
Escudellers. El 1889 la societat passà a anomenar-se M. Henrich y Compañía, Sucesores de
N. Ramírez y Compañía. El mateix any passà a ocupar-se de la impressió del diari barceloní
La Publicidad, per al qual importà i posà en marxa la primera rotativa. Henrich hi aniria
afegint altres modernes instal·lacions, com un taller de fotogravat i d’heliografia. El 1922 creà
i presidí Artes Gráficas S.A., com a successora d’Henrich y Compañía. El 1881 era propietari
del diari La Crónica de Cataluña. D’altra banda, va ser directiu de MFC i director de la CEFE
(1883).

Va participar al congrés internacional literari de 1893. Edità el seu discurs, pronunciat a la
sessió inaugural. Hi ha també una versió francesa, del mateix any. El 1912 va ser un dels
fundadors i el primer president de Federación Nacional de las Artes del Libro. Presidí del CL
el 1871.

Va ser diputat provincial pel districte setè de Barcelona, entre desembre de 1878 i
setembre de 1880, pel districte 3 Afores-Granollers, entre setembre de 1888 i setembre de
1892. Va ser també regidor, tinent d’alcalde i alcalde de Barcelona (1-4-1893/1-1-1894) i
vicepresident de la Diputació Provincial.

                                                     
  216. Sobre ell, veure MIR: Lleida ...; RANZATO: La aventura ...
  217. Sobre ell, veure CABANA: Fàbriques ...
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Va ser un únic cop diputat a Corts, concretament a les de 1881-84 i representant el
districte de Figueres. A diferència dels seus oncles, els germans Girona, ell va ser liberal.
Com a diputat, va ser poc actiu. El febrer de 1881, ell i altres liberals catalans es desplaçaren
a Madrid, per conferenciar amb el nou ministre d’Hisenda, Camacho, per plantejar-li l’alarma
causada a Catalunya per les gestions dels lliurecanvistes, que demanaven l’aplicació
immediata del lliurecanvi.

B) Josep Garcia Oliver.

Josep Garcia Oliver218 (Mataró, 1-9-1834/27-9-1883) participà en diverses activitats
industrials. El seu pare morí essent ell encara molt jove i l’oncle matern es va fer càrrec de la
família. Aviat col·laborà a la premsa local amb articles de tema econòmic. Entre 1854 i 1868
viatjà per Anglaterra i França, tot fent-hi estades llargues per aprendre les innovacions
tecnològiques. Del seu pas per Gran Bretanya, en va treure també una inclinació cap les
activitats assistencials i culturals de caire social.

S’inicià a l’activitat industrial de la mà de l’oncle que, en ser solter i sense fills, li atorgà
aviat responsabilitats a les seves empreses. Així, als anys seixanta passà a ser gerent d’una
fàbrica de paper, de la que l’oncle n’era copropietari. El 1876 ambdós creen la fàbrica de
lones i teixits Oliver y Cía. El 1880 n’obren una altra de productes químics, amb igual nom.
En morir l’oncle, el 1881, heretà la seva part a les empreses esmentades, a la que caldria
afegir-ne una altra de teixits i lones, de la que també n’era copropietari.

Va tenir també una certa participació a les finances locals. Seria un dels fundadors de la
Caixa d’Estalvis de Mataró, el 1863, concebuda com a prestació social. A l’acte d’inauguració
pronunciaria un discurs amb el títol Importancia de las instituciones de previsión, que seria
editat com a fullet. També va ser president honorari, sense gaire participació, però, del Banc
de Mataró, creat arran de la febre d’or i que no duraria gaire temps.

Amb la revolució de 1868, s’inicià a la vida política, tot encapçalant la coalició de partits
monàrquics liberals a Mataró. El 1868 és regidor de l’Ajuntament, el 1869 alcalde segon (per
designació) i entre 1870 i 1872, alcalde. El 1874 seria novament alcalde, per decret, després
del cop d’estat de Pavía. Durant el Sexenni, escriví dos fullets de polèmica política local:
Carta dirigida al M.I. Ayuntamiento de Mataró (1870) i Al pueblo mataronés (1872). El 1872
fundà el periòdic La voz de Iluro i el Círculo Liberal Mataronés.

A la Restauració, va ser regidor el 1877, encarregant-se de la instrucció pública
municipal. El 1878 fundà el periòdic El clamor de la Marina. Durant aquests anys, escriuria
alguns altres fullets, en la mateixa línia que els anteriors: No hay plazo que no se cumpla
(1877), Contestación a una hoja publicada por el concejal D. Jaime Recorder (1878) i
Excelentísimo Señor (1879). Col·laborà també en algunes publicacions locals: Revista
Mataronesa, Crónica Mataronesa i El Mataronés.

Va ser diputat a Corts per Mataró entre 1882 i 1883. La seva elecció es va fer en segona
volta, per incapacitació de Taulina, el diputat anteriorment electe. Després de la seva elecció,
participà en un acte polític amb els seus electors, en el que pronuncià un discurs, després
imprès com a fullet219. Ocupà l’escó fins a la seva mort, l’any següent, essent un diputat poc

                                                     
  218. Sobre ell, veure COSTA, Francesc: Josep García Oliver. Una vida, una ciutat, 1984.
  219. Veure GARCÍA OLIVER, José: Discurso pronunciado por el Diputado a Cortes D. ... en el banquete con que sus
electrores le obsequiaron el día seis de Enero de 1882, (1882).
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actiu. Ja hem vist als capítols anteriors com el seu estat de salut l’impedí de traslladar-se a
Madrid per oposar-se al tractat de comerç amb França; sí que hi anà, en canvi, amb motiu de
la base 5ena, mostrant-se favorable a la transacció de Pere Antoni Torres.

El 1854 va ser un dels fundadors de la Sociedad de Amigos de la Instrucción de Mataró,
després Ateneu Mataronès, del que en seria secretari i posteriorment president, i el 1866 de
la biblioteca popular, de la que en seria secretari. Va escriure algunes poesies i realitzà
també algunes traduccions.

C) Josep Florejachs i de Berart.

Josep Florejachs i de Berart ( ?/8-1-1880) presidí la societat La Unión Minera,
explotadora dels carbons de Calaf, com a mínim entre 1877 i 1880. Va ser diputat per
Girona, a les Corts de 1865-66 i per Olot, a les de 1876-79 i 1879-1881 (recordem que mor el
1880). Conservador.

En aquests primers anys de la Restauració, es mostrà molt actiu com a diputat,
interessant-se sobretot pels temes fiscals i aranzelaris, ja sigui en forma d’intervencions o de
comissions, destacant potser els seus vots particulars als pressupostos generals de l’Estat.
Va fer diversos treballs parlamentaris per encàrrec de l’IACSI, com els relatius al projecte de
nou impost del cuartillo por ciento i a l’avenç de la fil·loxera als Pirineus francesos. El 1878 va
presentar una esmena als pressupostos, demanant incloure la TBF i el FMSJA en els
beneficis de la llei de 1876 d’avançament reintegrable, en sintonia amb els desitjos
d’ambdues companyies. Pels seus treballs parlamentaris, el FPE el va fer soci de mèrit l’estiu
de 1878.

Participà en la constitució de la DC de 1879, formant part de les comissions que havien
d’estudiar el tema dels suros i dels cadastres (amillaramientos) i presidint els diputats per
Girona. Presidí la comissió permanent de parlamentaris de Girona, interessada en el tema
dels taps de suro i en la realització de noves carreteres provincials. Gestionà davant dels
ministres d’Hisenda i d’Estat que demanessin al Govern alemany que no gravés l’entrada
dels taps de suro.

5.2.3.5. Comerciants.

A) Els Cañellas.

Rafael Cañellas i Gallisà (Valls, 2-12-1816/Tarragona, 27-1-1887) era fill de Joan
Cañellas, comerciant, i de Catalina Gallisà, ambdós de Valls. Es casà amb Àngelà Tomàs,
també de Valls. Va ser navilier, comerciant a gran escala i propietari. El febrer de 1871 crea
Cañellas Hnos. y Cía., dedicada la fabricació, embotellament i comerç de vins i esperits. Era
també importador de fustes i tenia moltes propietats a Tarragona. Va ser membre del
Tribunal de Comerç de Tarragona i vicepresident de les juntes de Comerç i d’Estadística de
la mateixa. A finals de 1875 apareix com el vintè principal contribuent per territorial a
Tarragona.

Va ser diputat provincial per Tarragona, entre novembre de 1855 i agost de 1856 i entre
gener de 1864 i octubre de 1866, regidor de l’Ajuntament de Tarragona el 1854, 1857 i 1863 i
alcalde, el 1869. Com a mínim el 1874, és president del Centre Liberal de Tarragona. A la
Restauració, va ser un dels caps del PC, primer, PLF i PL, després, a la província de
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Tarragona. Va ser senador per aquesta demarcació a les Corts de 1879-81 i de 1881-84. El
1886 va rebre un nomenament de senador vitalici, però no va arribar a prendre possessió del
càrrec. Com a senador, es mostrà molt poc actiu.

Joan Cañellas i Tomàs (Tarragona, 31-10-1849/ ?) és fill de l’anterior. Continuà amb els
negocis vitivinícoles de la família, a més de ser advocat. Tenia interessos a les províncies de
Tarragona i de Madrid. Va ser soci fundador de la UBCP, el 1876.

Va ser regidor de l’Ajuntament de Tarragona, diputat provincial i vicepresident de la
comissió provincial de Tarragona. Igual que el seu pare, va ser constitucional i després
liberal. Va tenir una llarga carrera parlamentària, essent diputat per El Vendrell (1881-84 i
1886-90), per Tarragona (1893-95, 1896-97, 1898-99, 1900-01 i 1901-03) i senador per
Tarragona (1904-05 i 1905-07). Al període estudiat, no va ser un diputat gaire actiu. Cal
esmentar el suport que va donar a Pere Antoni Torres en el polèmic afer de la base 5ena.

El 1904, German Adell i Borrell, diputat provincial de Tarragona, va demanar, sense èxit,
que es declarés Cañellas incapacitat per exercir el càrrec de senador, per tenir problemes
amb els seus creditors de Barcelona des de 1896, que varen fer que el 1899 el Tribunal
Suprem intervingués una part dels seus béns.

B) Joan Fabra i Floreta.

De Joan Fabra i Floreta220 (Puigcerdà 1817 o 1827, segons les fonts/ ? ) hem vist sobretot
als capítols precedents la seva vinculació a l’associacionisme econòmic madrileny i la seva
inclinació cap postures més lliurecanvistes que el gruix de parlamentaris catalans. Fabra era
comerciant. Formà part de la Junta de Fomento de la Exposición Nacional de 1873. Presidí el
CUMM, com a mínim entre 1875 i 1877. Va ser president fundador del CUMB, el 1878, i
secretari de la comissió de Madrid de la SEGAP. Va intervenir al Congrés Econòmic Nacional
de Barcelona de 1888, en representació del Centro de Instrucción Comercial de Madrid,
entitat que presidí com a mínim el 1892.

Fabra va adoptar una postura si no obertament lliurecanvista, sí força inclinada a
solucions properes a aquesta escola i, en tot cas, força allunyades de les defensades pel
gruix dels diputats catalans, fet que li mereixerà no poques crítiques des de les corporacions
econòmiques catalanes. Així, per exemple, el març de 1875, en la seva condició de president
del CUMM, signa una exposició a favor dels tractats de comerç i de la base 5ena, essent
criticat pel Fomento de la Producción Nacional 221. El maig de 1876, durant el debat al
Congrés sobre el conveni amb Bèlgica d’aquest any, reivindica els efectes beneficiosos de
l’aranzel de 1869, mentre que el 1877 es mostra favorable del tractat de comerç amb França
d’aquest any; el març de 1878, en ple debat sobre l’esmentat tractat amb França, fa unes
declaracions al Congrés en nom dels interessos del comerç i oposant-se a les demandes
dels industrials catalans, als que titlla de monopolistes, fet que el Fomento de la Producción
Española considerà com a suficient com per què fos preferible que no representés mai més
cap districte català al Congrés222. En aquest debat, Fabra defineix quins són els seus
plantejaments en aquesta qüestió, en resposta a Bosch i Labrús: Debo decir al Sr. Bosch y
Labrús que no soy librecambista, que no soy más que un hombre práctico a quien la
experiencia ha enseñado que el desarrollo de nuestra industria ha coincidido siempre con las
                                                     
  220. Sobre ell, veure PLA CARGOL: Biografías de gerundenses ...
  221. Fomento de la Producción Nacional, núm. 244, 13-3-1875, p.188.
  222. Fomento de la Producción Española; núm. 87, 9-3-1878, p.144
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reformas arancelarias 
223. L’anterior cita seria reproduïda en diverses ocasions per part dels

lliurecanvistes, en un intent de mostrar les fisures internes dins del grup de diputats
catalans224 .

El juny de 1881, s’adhereix a la manifestació proteccionista de Girona, per on es
presentava candidat a les eleccions, fet denunciat pel Fomento de la Producción Española,
que demana clarament als electors que no el votin225. L’octubre i novembre de 1881, s’oposa
a la constitució de la DC i proposa la creació de comissions provincials de diputats, alhora
que s’oposa a la declaració de proteccionisme que fa aquesta agrupació de diputats. D’altra
banda, li tocava ser vicepresident de la DC, però els diputats no el voten, donats els seus
antecedents lliurecanvistes. El 1883 va ser membre de la comissió del Congrés encarregada
del tema de les primeres matèries, mostrant-se a favor del projecte.

Va ser diputat per Girona a les Corts de 1865-66. Al Sexenni, figurà a la coalició de partits
monàrquics liberals, essent diputat per Puigcerdà a les Corts de 1871-72 i de 1872-2a. A la
Restauració, va ser novament diputat per Puigcerdà a les Corts de 1876-79, i per Girona, a
les de 1881-84 i de 1886-90. El 1893 va ser novament diputat electe per Girona, però sense
arribar a prendre possessió del càrrec. Al període analitzat, com a diputat s’interessà sobretot
pels temes econòmics. Va ser constitucional primer i liberal després. Va ser també regidor de
l’Ajuntament de Madrid, governador civil d’Osca el 1889, i vocal de la JCA entre 1869 i 1875.

C) Marià Pons i Espinós.

Marià Pons i Espinós226 (Reus, 4-9-1823/25-1-1886) era fill de Francesc Pons i Aujé i de
Teresa Espinós i Borràs. Era el petit de tretze germans. El seu pare l’envià el 1833 a Puerto-
Rico, per evitar que es barregés en insurrecccions, igual que dos germans que ja es trobaven
exiliats. A Puerto-Rico, s’establí amb un oncle a Areceivo, on aquest exercia de jutge de
primera instància. El març de 1843 retornà a Reus, malalt. Com recordarem, era oncle de
Frederic Pons i Montells, que hem vist anteriorment. El juny de 1879 se li atorgà la Gran Cruz
de Isabel la Católica; hi renuncià per poder exercir el càrrec de diputat.

El 1859 acompanyà Prim, amb qui tenia amistat personal, en la campanya del Marroc,
com a oficial del seu estat major. Després d’aquesta campanya, viatjà pel seu compte al
Marroc, establint a Tetuan la casa de comerç La catalana. De retorn a Reus, fundà diversos
negocis, ja als anys seixanta: La Industrial Harinera, que dirigiria el 1868, i el Banco de Reus,
del que en fou accionista fundador el 1863. Col·laborà a El Reusense i dirigí el Diario de
Reus.

El 1843 participà a aldarulls a Reus. En aquests primers anys, es trobava influenciat pels
treballs del liberal demòcrata Roque Barcia. El 1854 és un dels fundadors del periòdic
democràtic El liberal reusense. Al Bienni Progressista, seguí els plantejaments d’Espartero
primer i d’O’Donell després. El 1856 publica el periòdic El deseo del pueblo. En caure
O’Donell, escriví el fullet Varios apuntes sobre el pasado, el presente y el porvenir de la
democracia española. Milità al PPR i presidí l’Ateneu Liberal de Reus. El 1868 ha de fugir
d’aquesta ciutat per la seva col·laboració en els moviments insurreccionals de Prim. Hi

                                                     
  223. DSC, leg. de 1878-79 [DSC: 1878], 2-3-1878, núm. 12, p.233.
  224. Veure Cataluña y la cuestión arancelaria, artículos publicados por EL SIGLO por un ex-ministro de Hacienda y un prólogo
de Don Gabriel Rodríguez, 1881, p.86.
  225. Fomento de la Producción Española, núm. 257, 11-6-1881, p.310.
  226. Sobre ell, veure SEGOVIA: Figuras ...; ANGUERA: Siluetes vuitenctistes ...
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retorna després de la revolució de setembre. Entre 1868 i 1869 edita El crepúsculo i després
El canta claro, de caire satíric, per polemitzar amb la premsa republicana local. També
editaria El Clamor del pueblo.

El desembre de 1869 es presenta candidat monàrquic a Corts constituents per Reus,
essent derrotat pel candidat republicà. El març de 1871 es presenta per El Vendrell, essent
derrotat per la candidatura carlina. Encara l’abril de 1872, es torna a presentar candidat per
Reus, essent també derrotat pels republicans. En carta a Balaguer de 1873, explica que
havia estat republicà unitari durant molts anys, però que els darrers anys de desgovern han
apaivagat els seus plantejaments; reprén una cita seva, publicada a la premsa el novembre
de 1868, en la que deia: En cuanto a nosotros, antes que votar en pro de la República
federal, preferimos proclamar la independencia de Cataluña227. Amb el cop d’estat de Pavía
de gener de 1874, va ser nomenat alcalde de Reus i comandant de la milícia. Se situà al PC.

Després del cop d’estat de Martínez Campos, se’l confirmà en el càrrec d’alcalde. Més
endavant passaria a ser un dels caps provincials del PLC. A les Corts de 1876-79 surt diputat
per Reus, encara com a independent. El 1878 serà governador civil de Múrcia. Entre 1879 i
1881 serà diputat per Tarragona; cal tenir present que en aquestes segones eleccions de la
Restauració, el districte de Reus s’havia englobat ja dins del de Tarragona. A les eleccions
de 1881, és derrotat pel liberal Gay. Va ser novament diputat per Tarragona a les Corts de
1884-86. El 1885 va ser governador civil de Múrcia i de Granada.

Al període analitzat, s’interessà com a diputat per alguns temes locals i de política
municipal i provincial. El març de 1878, formà part de la comissió permanent de
parlamentaris catalans, creada amb motiu de la crisi industrial de Catalunya, i el febrer de
1885 de la creada amb motiu del modus vivendi amb Gran Bretanya.

A principis dels anys cinquanta, presidí el Monte-Pío de la clase obrera de Reus. El 1862
llogà l’edifici de l’Hospital Vell al Centre de Lectura de Reus. Col·laborà a El Eco del Centro
de Lectura.

D) Eduard Gasset i Matheu.

Eduard Gasset i Matheu ( ? / Barcelona, 1893) era comerciant i propietari. Va ser director
de la SCD. Va ser diputat per Valls (1859-63), per Tarragona (1863-64 i 1865-66) i per
Gandesa (1876-79). En aquestes darreres Corts, es mostrà poc actiu; el març de 1878 formà
part d’una comissió de parlamentaris catalans, en representació dels de Tarragona, per
analitzar les demandes dels naviliers. Votava amb els conservadors.

Va ser també governador civil de Lleida, el 1865. El seu germà Jaume va ser membre de
l’agrupació del comerç de la LOS.

5.2.4. Propietaris agraris i immobiliaris.

Dins d’aquest grup, es pot fer una divisió entre dos sectors: els membres de la noblesa
antiga terratinent catalana, que presenta unes característiques molt pròpies i definides, i els
dels altres propietaris, amb personatges de molt diverses procedències i situacions.

                                                     
  227. BMVB, Epistolari Víctor Balaguer, part inèdita, carta de Marià Pons a Víctor Balaguer, datada a Reus, 17-2-1873.
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5.2.4.1. Noblesa antiga terratinent catalana.

Ja hem vist a l’apartat dedicat als deu personatges clau, els significatius casos dels
marquesos de Monistrol i de Ciutadilla. Altres membres d’aquest grup serien els Despujol (el
marquès de Palmerola i el seu germà Josep Maria, alhora germans del comte de Casp, que
veurem a l’apartat dels militars), els altres Escrivà de Romaní (el comte de Casal i el
marquès d’Aguilar, germà i fill, respectivament, del marquès de Monistrol), el comte de
Peralada, representant d’una de les cases nobiliàries catalanes més antigues, i el baró de les
Quatre-Torres. Aquest és un sector que té una presència més clara al Senat que no pas al
Congrés, destacant algunes senadories permanents.

A) Els Despujol.

Veurem el comte de Casp a l’apartat dedicat als militars.

El marquès de Palmerola (Ignasi Maria Despujol i Dusay; Barcelona, 29-6-1827/1-1-
1882) era fill de Josep Despujol i Ferrer de Sant Jordi, quart marquès de Palmerola i quart
comte de Fonollar, i de Mariona Dusay. Els seu pare havia estat carlí, ocupant el càrrec de
vocal de la Junta Superior de Berga, el 1837, tot separant-se posteriorment, així com
fundador i president de l’IACSI i diputat per Vic entre 1857 i 1858.

Ignasi Maria va ser el cinquè marquès de Palmerola, cinquè comte del Fonollar i
maestrant de València; heretà els títols del seu pare a la mort d’aquest, el 1868. El 1851 es
casà amb María del Pilar de Chaves i Loaisa, filla dels ducs de Noblejas. Era cavaller de
Sant Joan de Jerusalem. Presidí el Cos de la Noblesa de Catalunya. Va realitzar diverses
obres de caritat.

Tenia propietats al Berguedà, Osona, Cerdanya, Baix Llobregat i Baix Ebre. Presidí
l’IACSI entre 1876 i la seva mort, el gener de 1882. D’altra banda, va ser accionista fundador
i president de la LP.

Va ser diputat provincial per Sant Feliu de Llobregat, entre novembre de 1866 i octubre
de 1868, per la UL. Al Sexenni, treballà per la Restauració dels Borbons. El 1875, ell i altres
ultraconservadors catalans donen suport a l’edició de les Cartas provinciales de Mañé i
Flaquer, en les que es demanava, entre altres coses, la unitat religiosa i el retorn a la
Constitució de 1845. Va ser senador vitalici a partir de 1877. Com a senador, es mostrà molt
poc actiu.

El seu germà, Josep Maria Despujol i Dusay ( ?, 1812/?, 1-1880) era el quart fill del
quart marquès de Palmerola. És membre d’una família de propietaris agraris, però no hi ha
prou informació sobre la seva activitat econòmica principal. Traduí en vers al castellà
L’Atlàntida, de Verdaguer. Va ser comptador de l’AB el 1875 i vocal el 1876.

Va ser moderat en època isabelina i alfonsí durant el Sexenni. Va ser membre del grup
nobiliari de la LOS i membre de les comissions de recepció del príncep Alfons, el 1875. Va
ser nomenat tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona el gener de 1875. Va ser diputat
conservador per Tortosa, a les Corts de 1879-81, essent molt poc actiu (recordem que mor a
mitja legislatura). És un dels socis fundadors de la UBCP, el 1876.
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B) Els altres Escrivà de Romaní.

Tampoc no cal insistir en les imbricacions familiars del comte de Casal (Guillem Escrivà
de Romaní i Dusay; Montpeller, 1834/Madrid, 10-3-1897), vistes anteriorment. Va néixer i va
ser batejat a Montpeller, on residia aleshores la família. Va residir poc temps a Catalunya,
passant a residir definitivament a Castella. Va ser l’iniciador de la branca comte de Casal per
als Escrivà de Romaní. Es casà amb Ramona de la Quintana. Posseïa explotacions
agrícoles i ramaderes a Castella. A Mazarambrós (Toledo) tenia la devesa San Martín de la
Montiña, amb ramaderia.

Va ser senador conservador per Girona a les Corts de 1884-86 i de 1891-93 i per Toledo,
a les de 1893-95. Com a senador, s’interessà per temes relacionats amb l’agricultura.

El marquès d’Aguilar (Joaquim Escrivà de Romaní i Fernández de Córdoba228; Madrid,
3-6-1858/Sant Feliu de Llobregat, 14-9-1897) era nebot de l’anterior i fill del marquès de
Monistrol. Es llicencià en Dret Civil i Canònic i en Enginyeria Agrònoma. Va utilitzar el títol de
marquès d’Aguilar en vida dels pares, per cessió materna. Es casà amb Pilar de Sentmenat i
de Patiño, comtessa d’Alcubierre i filla dels marquesos de Sentmenat. En morir els seus
pares, n’heretà els títols: marquès de Monistrol d’Anoia i de Sant Dionís, baró de Beniparnell i
de Prullans, comte de Sástago, amb grandesa d’Espanya, marquès d’Espinardo i de
Peñalba. Va ser també oficial de mèrit agrícola (França), maestrant de València,
gentilhombre de cámara de SM con ejercicio, jefe superior civil, cavaller Gran Creu de
l’Estrella Polar (condecoració sueca, concedida pel rei Oscar II per haver-lo acompanyat a
l’Exposició Universal de Barcelona de 1888). La seva dona va ser cambrera major de la reina
regent. El marquès tenia possessions agràries a Sant Feliu de Llobregat, Monistrol d’Anoia,
Múrcia i València. Va ser també acadèmic professor de la Reial Acadèmia de Jurisprudència.

Va ser secretari de la comissió permanent de l’IACSI a Madrid, que presidia el seu pare.
Intervingué al Congrés Econòmic Nacional de Barcelona de 1888, en representació de la
Sociedad Española Vitícola y Enológica i de l’Asociación de Agricultores de España. En
aquest congrés, pronuncià la conferència Supuesta la necesidad de acrecentar la
productivitat de los campos y de allegar recursos a la agricultura ¿qué industrias rurales
conviene plantear en las poblaciones? Presidí l’Asociación de Ingenieros i la Societat
Catalana d’Horticultura. Era membre de la Junta Directiva de la Real e Ilustre Congregación
de Nuestra Señora de Montserrat, entitat benèfica i assistencial que aplegava els catalans i
oriunds de Catalunya residents a Madrid. Fundà i finançà el Círculo de Obreros de Madrid.

Va ser diputat conservador per Olot a les Corts de 1884-86, 1886-90, 1891-93 i 1893-95.
Com a diputat, es mostrà més actiu que els anteriors parlamentaris d’aquest grup,
interessant-se sobretot pels temes relacionats amb les demandes de les corporacions
econòmiques catalanes i, especialment, de les representatives de la propietat. Després de
les eleccions de 1884, oferí al FPE els seus serveis de diputat proteccionista. El febrer de
1885, va ser secretari de la comissió de parlamentaris catalans encarregada de trobar una
fórmula de transacció en el modus vivendi i de presentar-la a ambdues cambres. Les seves
intervencions al Congrés de 1889 en defensa del Codi Civil català, varen ser impreses en un
volum col·lectiu.

L’abril de 1887, va ser nomenat vocal del consell d’administració del Monte de Piedad y
Caja de Ahorros de Madrid. El juliol de 1890, passa a ser director general d’Agricultura,
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Indústria i Comerç, del Ministeri de Foment. Des d’aquest càrrec, l’abril següent va ser vocal
de la comissió oficial del pla general de ferrocarrils secundaris. En les mateixes dates, va ser
delegat a la conferència internacional de la unió per a la protecció de la propietat industrial.
L’estiu d’aquest mateix 1891, va ser director general d’Instrucció Pública en absència del
titular. Presidí el Consell d’Agricultura, Indústria i Comerç de la Província de Barcelona.

C) El comte de Peralada.

El nom complet i títols del comte de Peralada229, seria Tomàs de Rocabertí de Dameto i
Veri, Boixadors i Sala, dotzè comte de Peralada, trenta-setè vescomte de Rocabertí, onzè
comte de Savallà, desè marquès d’Anglesola, desè marquès de Bellpuig; amb grandesa
d’Espanya (Palma de Mallorca, 9-6-1840/29-1-1898). Era fill de Francesc Xavier de
Rocabertí, que exercí els títols entre 1862 i 1875 i que havia estat senador vitalici en època
isabelina, i de Margarida de Veri i de Salas. En morir el pare, els títols corresponien al germà
gran, Antoni, però aquest cedí els títols a Tomàs, tot mantenint per a ell el de comte de
Zavellà i maestrant de València. Segons Tomàs Vicens, féu la cessió donades les poques
disposicions del comte de Zavellà a emmullerar-se 

230.

Cap dels dos germans no va viure inicialment a Peralada, sinó a diversos indrets dels
estats espanyol i francès, entre ells, París. El 1880 el comte de Zavellà retorna al castell de
Peralada i el restaura i eixampla, creant la famosa biblioteca, amb 13.000 volums, alhora que
creà una escola d’oficis, arts plàstiques i música i també un teatre. Morí el març de 1887, als
65 anys, passant a Tomàs els títols restants i instal·lant-se aquest al castell. Residí també
habitualment a Barcelona. Morí a Mallorca, on hi havia una branca dels Rocabertí. Els títols
passaren a la seva germana Joana, que el 1856 s’havia casat amb Ramon Despuig i
Fortuny, setè comte de Montenegro i desè de Montero.

El comte tenia importants propietats agràries a nombrosos municipis de Mallorca i de la
província de Girona, sobretot a La Jonquera i immobiliàries a Palma de Mallorca.

Va ser senador per dret propi, en tant que grande de España, entre el març de 1878 i la
seva defunció, el gener de 1898. Mentre que Tébar i Olmedo opinen que no tiene filiación
política231, Sánchez Ortiz i Berástegui afirmen que ha estado de parte del partido liberal en su
matiz conservador, pudiéndose considerarle como verdadero fusionista 

232. Generalment, no
exercí gaire la senadoria; al debat sobre el tractat de comerç amb França de 1882, es
traslladà a Madrid per votar-hi en contra, i als anys següents formà part d’alguna comissió
parlamentària.

D) El baró de les Quatre-Torres.

El baró de les Quatre-Torres (Carles de Morenes i de Tord233; Tarragona, 19-9-
1835/Tarragona, 1906) era fill d’Antoni de Morenes i de Pastor i d’Antònia de Tord i de Crell,
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ambdós de Sant Martí de Provençals. Es casà amb la comtessa de l’Asalto i marquesa de
Grigny. Posseïa la Gran Cruz de Isabel la Católica i va ser Gentilhombre de cámara de S.M.

El baró, a més de propietari agrari, va ser escriptor i historiador. Posseïa un castell a
Tarragona i un altre a Guadamen (Toledo). A finals de 1875 figura com el 27è principal
contribuent de la província de Tarragona i com el 12è de la de Girona, en ambdós casos per
contribució territorial. Era membre de la Real Academia de la Historia i va ser autor de
treballs erudits: Breves apuntes doctrinales sobre la libertad de cultos en España (1875), El
blasón de Tarragona (1891) i El casco del rey D. Jaime el Conquistador (1894). Col·laborà al
Boletín de la Academia de la Historia i al Boletín de la Sociedad de Excursionistas. A la seva
casa de Madrid tenia notables obres d’art, una col·lecció d’armes antigues i tapissos. Era soci
de l’APFUMZE.

Va ser diputat per Tarragona entre 1864 i 1865 i entre 1866 i 1868. Al Sexenni, va ser
membre de l’agrupació de la noblesa de la LOS. Igual que el marquès de Palmerola, el 1875
és un dels ultraconservadors catalans que donen suport a l’edició de les Cartas provinciales
de Mañé i Flaquer. El mateix any, publicà el fullet Breves apuntes doctrinales sobre la
libertad de cultos en España 

234, amb arguments fortament conservadors, entre els que en
destaca el seu rebuig a l’article 11 del projecte de Constitució (l’elaborat a les reunions del
Senat abans d’obrir-se les primeres Corts de la Restauració) i la seva defensa de la unitat
religiosa.

Va ser senador per Tarragona, a la primera legislatura de la Restauració, la de 1876-77, i
a les Corts de 1877-79, 1884-86 i 1891-93. Al període analitzat no va ser un senador gaire
actiu, però va mostrar predilecció per la defensa de temes relacionats amb el compliment
dels preceptes catòlics. Així, cal esmentar la seva esmena a l’article 11è de la Constitució de
1876, en la que demanava la unitat catòlica, junt amb la seva intervenció a favor seu i la
presentació de nombroses exposicions a favor; també la seva interpel·lació al Govern sobre
incompliment de les diades festives o l’esmena al discurs de la Corona de 1877, relativa a
relacions amb la Santa Seu. Als primers anys de la Restauració, va pertànyer a la Junta
Directiva del PM, passant posteriorment al conservador.

5.2.4.2. Propietaris agraris i immobiliaris d’altres procedències.

Dins d’aquest grup, trobem en primer lloc quatre personatges que coneixen un procés
d’ennobliment. Els dos primers, els marquesos de Montoliu i de Camps de Mata, són
conservadors i estan molt vinculats a l’IACSI; el primer tenia el gruix de les seves propietats a
les comarques de Tarragona, mentre que el segon a l’Empordà. Els altres dos, els comtes de
Torregrossa i de Rius, havien estat ennoblits per Amadeu I i formen part dels sectors de
l’esquerra política; tenen les seves propietats a la zona de Lleida i de Tarragona,
respectivament. Vénen a continuació dos personatges que tenen molt a veure amb alguns
dels parlamentaris que hem vist a l’apartat de professionals liberals d’agrupacions polítiques
de centre i d’esquerra (Maluquer, Ferratges, Torres i Pons): es tracta d’Albert Quintana i de
Pere Collaso, que inicien la seva trajectòria parlamentària al Sexenni, que mantenen ja des
d’abans força relació amb Víctor Balaguer, i que a la Restauració assoleixen un lloc
significatiu dins del PL; Quintana té les seves propietats a l’Empordà i es trobava vinculat a la
indústria dels taps de suro, mentre que Collaso és, de tots els propietaris analitzats aquí, el
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que té un pes més significatiu dins de la propietat urbana de Barcelona. Ramon Rocafort i
Antoni de Barnola són directius de l’IACSI. El segon coincideix amb Antoni Castell de Pons
en la direcció de la VCA. Josep Maria Nadal és un altre dels propietaris immobiliaris
significatius de Barcelona. Antoni Castellarnau, de la zona de Tarragona, era propietari i
enginyer de monts. Completen aquest sector quatre personatges que tenen el gruix de les
seves propietats a l’Empordà, afegint-se a altres parlamentaris vistos fins aquí (els
marquesos de Monistrol i de Camps de Mata, el comte de Peralada i Albert Quintana) i
configurant, per tant, una zona molt dinàmica en quant a representació política dels seus
interessos; es tracta d’Albert Camps, Enric Climent, Salvador Torroella i Josep Maria Vehí.
Així com el sector de noblesa antiga té una presència més destacada al Senat, aquests
altres personatges la tenen al Congrés.

A) El marquès de Montoliu.

El marquès de Montoliu (Plàcid Maria de Montoliu i de Sarriera235) (Tarragona, 18-11-
1828/Barcelona, 28-10-1899), a més de propietari agrari i polític, era advocat i historiador,
alhora que va tenir alguna participació als consells d’administració d’algunes companyies. A
la Restauració li fou atorgat el marquesat.

A finals de 1875, el marquès apareix com el novè principal contribuent de la província de
Tarragona, per territorial. Posseïa al terme municipal de Tarragona la finca La Pineda, que
eixamplà amb terrenys de Vilaseca. Va ser directiu de la CFTPC i LP, en aquest darrer cas,
també accionista fundador. Era acadèmic de la història. Va escriure ¿Don Alfonso o Don
Carlos? Estudio histórico-legal (1872), amb successives edicions, una versió francesa de
1873 i una ampliació de 1876, i Observaciones al folleto “Los restos de Roger de Lauria
¿dónde están? (1892), en col·laboració amb Ramon Solá. És autor també del treball Aguas
potables de Tarragona (1885).

Com ja s’ha vist al capítol dedicat a les corporacions econòmiques, el marquès era
president de la delegació de Tarragona de l’IACSI. Com a directiu d’aquesta corporació,
practicà nombroses gestions: junt amb el marquès de Monistrol, s’entrevista amb el ministre
d’Estat per demanar-li que s’interessi en la conservació dels monestirs de Poblet i de Ripoll
(juny 1877); amb el mateix, assisteix a la reunió de terratinents convocada per la duquessa
vídua de Medinaceli amb l’objectiu de crear una Sociedad General Protectora de la
Agricultura Española, formant part de la comissió resultant (abril 1878); junt amb el marquès
de Camps de Mata assisteix al Congrés general d’agricultors i ramaders de Madrid de maig
de 1880 i, a la sessió de 29-5-1880, pronuncia el discurs Recientes procedimientos contra la
filoxera. Sus ventajas e inconvenientes; assisteix al Congrés Internacional Fil·loxèric de
Saragossa de 1880. D’altra banda, entre 1878 i 1880 publica alguns treballs a la revista de la
corporació, relatius a la fil·loxera; a més, el maig de 1881 publica un article més doctrinal
titulat “El proteccionismo y la agricultura en Cataluña”236.

Va ser alcalde de Tarragona entre 1865 i 1866, situant-se políticament entre els
moderats. Al Sexenni defensà els drets del futur Alfons XII, amb el treball esmentat més
amunt. Als primers anys de la Restauració, presidí el CCPT. El setembre de 1875, va ser
nomenat comissari d’agricultura, indústria i comerç de la província de Tarragona. Va ser
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diputat per Tarragona a les Corts de 1876-79 i de 1879-81 i senador per la mateixa a les de
1884-86.

Com a parlamentari, va retransmetre algunes demandes de l’IACSI a les Corts, en forma
d’exposicions de temes diversos. S’interessà també per l’aparició de la fil·loxera en terres
catalanes i pels temes de política aranzelària. D’altra banda, el 1876 es mostrà favorable a la
unitat catòlica dins del projecte de nova Constitució.

B) El marquès de Camps de Mata.

El marquès de Camps de Mata (Pelagi de Camps i de Mata237) (Figueres, 3-3-
1828/Barcelona, 1889), era fill de Josep Ramon de Camps i Aviñó, de Peralada, i de
Joaquima de Matas, de Figueres. El 1858 prengué possessió de les propietats agràries del
seu pare, concentrades sobretot a Salt i a Espolla, a les que hi aplicà les més recents
tècniques de conreu, incloent alguna màquina a vapor i el conreu experimental de noves
plantes. Ocupà gran quantitat de càrrecs i participà a moltes iniciatives relacionades amb
l’agricultura i la ramaderia. El 1875 apareix com el primer contribuent de la província de
Girona per territorial, amb més del doble de contribució que el segon.

Des de 1859 era membre de la Junta de la Caixa d’Estalvis de Barcelona, presidint-la de
1867 a 1878 i de 1881 fins a la seva mort, el 1889. Va ser soci fundador de la LP i membre
del consell d’administració des de 1881. El 1882 presideix una comissió encarregada
d’estudiar la conducció d’aigües del Ter al Barcelonès i al Vallès, constituint una empresa.

El 1850 va ser un dels socis fundadors de l’IACSI, corporació que presidí entre 1872 i
1875 i des de 1882 fins a la seva mort, el 1889, contribuint a la seva expansió per Catalunya.
Participà activament a les campanyes contra la fil·loxera. El 1874 participà, en representació
d’aquesta corporació, en la comissió d’estudis sobre la legislació duanera, impulsada per l’AB
amb representants de les corporacions econòmiques de la ciutat, presidint la comissió
d’agricultura. Junt amb el marquès de Montoliu, representà l’IACSI al Congrés general
d’agricultors i ramaders de Madrid de 1880. El 1884 va ser president de la JPAICB. Era
també soci de la SEBAP. El seu fill Carles presidí l’IACSI i fou senador per Girona.

Va ser diputat provincial per Barcelona, districte dels afores, entre juny de 1858 i març de
1860. Va ser també diputat (sols electe) a Corts per Figueres, el 1863, i diputat per Girona,
entre 1866 i 1868. Si en època isabelina apareix com a moderat, al Sexenni mantingué un
deliberat absentisme polític, rebutjant l’acta de diputat provincial per Sant Andreu de
Palomar, el juny de 1871. Treballà per afavorir la Restauració dels Borbons; en aquest sentit,
fou un dels impulsors de la LOS i membre de la seva agrupació de la noblesa. El 1875 és un
dels ultraconservadors catalans que donen suport a l’edició de les Cartas provinciales de
Mañé i Flaquer.

Va ser novament diputat provincial, aquest cop pel districte 10 de Barcelona, entre gener i
juny de 1876, ja com a conservador. Als primers anys de la Restauració, va ser diputat per
Girona a les Corts de 1876-79 i de 1879-81 i senador per la mateixa a les de 1881-84 i 1884-
86. Organitzà el sometent i el PLC a Girona. El 1883 és un dels fundadors del CCLB i el 1884
passà a presidir honoràriament el CCG.

                                                     
  237. Sobre ell, veure IACSI: Necrologías leidas ...; PLA CARGOL: Biografías de gerundenses ...; CABANA: “La febre ...”;
McDONOGH: Good Families ...



El rerefons econòmic de l’activitat dels parlamentaris catalans (1876-1885)

544

Igual que l’anterior, va presentar a les Corts diverses demandes de l’IACSI, en forma
d’exposicions i, igualment, es va mostrar partidari de la unitat catòlica dins de la nova
Constitució. La seva postura en aquest darrer tema, li valgué el reconeixement del Vaticà i el
1878 Pius IX li atorgà el títol pontifici de marquès de Camps de Mata. D’altra banda, a la
legislatura de 1884-85, el veiem realitzant diversos treballs parlamentaris, en unió del
marquès de Monistrol i per encàrrec de l’IACSI, sobre el cadastre.

Era conseller del Cos de la Noblesa de Barcelona, des de la seva restitució el 1880.
Presidí també la Junta (després Consell) d’Agricultura, Indústria i Comerç de la Província de
Barcelona, des de 1882 fins a la seva mort, el 1889. Participà activament a l’Exposició
Universal de Barcelona de 1888, formant part dels jurats. Contribuí amb dipòsits de la seva
propietat a l’organització del Museu d’Antiguitats de Girona. Era membre de l’associació
literària de Girona i vocal de la Junta del Sometent d’aquesta ciutat. Va ser vicepresident del
Congrés Econòmic Nacional de Barcelona de 1888.

C) El comte de Torregrossa.

El comte de Torregrossa (Jaume Nuet i Minguell238) (Alcarràs, 1831/?, 1902) era fill de
Joan Nuet i d’Antònia Minguell. Amadeu I el nomenà comte de Torregrossa el 1871. Era
terratinent a les comarques de Lleida.

Amb la revolució de 1868, va ser alcalde de Lleida. Era amic i seguidor de Prim. Va ser
diputat per Lleida a les Corts de 1871-72 i senador per la mateixa a les de 1872-2a, pel bloc
monàrquic liberal. A la Restauració, i ja plenament vinculat al PL, va ser diputat electe per
Lleida i per Les Borges a les Corts de 1881-84, optant per representar aquest segon districte.
Va ser novament diputat per Lleida, a les Corts de 1891-93. El 1893 la seva candidatura va
ser derrotada per Miquel Agelet.

Com a parlamentari, es mostrà poc actiu. L’octubre de 1881 participa en la creació de la
DC i forma part d’una comissió de treball encarregada d’analitzar la base 5ena.

El seu germà Casimir era el president del comitè de la ciutat de Lleida i també del
provincial del PL. Al Sexenni, va ser vicepresident de la Diputació Provincial de Lleida i
governador civil.

D) El comte de Rius.

El comte de Rius (Marià Rius i Montaner239) (Tarragona, 19-10-1838/Scala Dei, 1894) era
fill de Marià Rius i de Vicenta Montaner. El 1864 es casà amb Elisa de Olózaga, filla del
polític Salustiano de Olózaga, de la que enviudaria als pocs mesos. Igual que el comte de
Torregrossa, el 1871 Amadeu I li concedí el títol. Era propietari a les comarques de
Tarragona.

Rius s’afilià de jove al PPR, pertanyent als comitès local i provincial de Tarragona. El
1867 va participar al moviment insurreccional a Tarragona i el 1868 a la revolució de
Setembre. Seria aleshores vicepresident de la Junta Revolucionària de Tarragona. Era amic
íntim de Prim. El 1869 va ser diputat constituent pel districte de Tortosa, essent secretari del
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Congrés. Per intervenció directa de Prim, formà part de l’expedició que anà a Itàlia a recercar
Amadeu de Savoia, en la seva condició de secretari del Congrés. Va mantenir força sintonia
amb el nou monarca: com hem vist, el 1871 aquest li atorgà el títol nobiliari, refusant el nou
comte la grandesa que se li volia afegir; poc abans de l’abdicació del rei, va ser nomenat
majordom major de Palau i després d’aquesta, acompanyà Amadeu a Lisboa i a Torí. Va ser
també diputat per Falset, a les Corts de 1872-2a i, en algun moment, alcalde de Tarragona.
L’estiu de 1871, viatjà a París i Londres. Va ser president honorari de l’Ateneu de Tarragona.

Quan la coalició de partits que havien donat suport a la Revolució de 1868 es fragmentà,
se situà en el sector radical. A les primeres eleccions del nou règim, el 1876, la seva
candidatura va ser presentada a iniciativa d’alguns electors, guanyant de fet l’elecció, però no
va voler prendre possessió del seu escó, per fidelitat a Amadeu I i als principis de la
revolució de 1868. Com a demòcrata, entrà el 1882 a la nova ILD; el 1885, amb la nova fusió
entre esquerrans i liberals, passà al PL. En carta a Josep de Letamendi defineix així la seva
trajectòria política: Procedente del campo democrático en que milité toda mi vida, en 1883
reconocí y juré la Dinastía de Don Alfonso por creerlo un alto deber de patriotismo,
regresando con mis amigos al partido de la izquierda dinástica, y más tarde en la conciliación
fundada sobre la base de la fórmula de los Sres. Alonso Martínez y Montero Ríos 

240 .

A les eleccions de 1881, sortí diputat electe per Tarragona, però fins la seva incorporació
a la ILD, el 1882, no va prendre possessió del càrrec. Va ser novament diputat per Tarragona
a les Corts de 1884-86, 1886-90 i 1893-94. Va rebutjar una senadoria vitalícia. Com a
parlamentari, va ser molt poc actiu al període estudiat.

E) Albert Quintana i Combis.

Albert Quintana i Combis241 (Torroella de Montgrí, 28-11-1834/Girona, 1907) és un dels
personatges que tenen molt a veure amb alguns parlamentaris que hem vist a l’apartat de
professionals liberals d’agrupacions polítiques de centre i d’esquerra, que inicien la seva
trajectòria parlamentària al Sexenni, que mantenen ja des d’abans força relació amb Víctor
Balaguer, i que a la Restauració assoleixen un lloc significatiu dins del PL.

Quintana, a més de polític, era industrial surer, vinicultor i escriptor. Va impulsar i renovar
la indústria comarcal dels taps de suro. El 1875 és un dels 50 principals contribuents de la
província de Girona, per territorial, amb propietats sobretot a Torroella de Montgrí. Junt amb
altres socis, posseïa una hisenda a Puerto-Rico. El 1874 apareix com a membre de la
comissió catalana de l’Empresa de Exposiciones, de Madrid.

Com a literat, el 1868 va rebre un premi de la RABLB. El 1859 i 1870 en guanyà altres als
Jocs Florals de Barcelona, que presidí el 1874, tot pronunciant un discurs sobre la llengua
catalana. Va escriure sobretot poesia: La conquista de Mallorca per D. Jaume El
Conquistador. Cant épic (1859), A Catalunya, lloa de sos voluntaris en la presa del
campament de Tetuan, memorable jornada del 4 Febrer de 1860 (1866), Canço del comte
d’Urgell, en Jaume, lo desditxat (1870). Aquesta darrera obra guanyà el premi dels Jocs
Florals i és potser el seu treball més conegut. Altres composicions seves són: L’arpa morta
(dedicat a Mistral), Cançó llatina (llegida a la festa del Felibritge celebrada a Avinyó), La
batalla de Muret (1868), El rey Pere del Punyalet i Al castell de Montgrí. Va estar amb
                                                     
  240. BMVB, Manuscrits núm. 380/8; carta del comte de Rius a Josep de Letamendi, datada a Tarragona, 13-4-1886.
  241. Sobre ell, veure Los Diputados pintados ...; ELÍAS DE MOLINS: Diccionario biográfico ...; PLA CARGOL: Biografías de
gerundenses ...
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Balaguer, amb qui l’unia una gran amistat personal, al seu exili a la Provença. Va utilitzar
algunes vegades el pseudònim Lo cantor del Ter. Es trobava relacionat amb el renaixement
literari occità i pertanyia a diverses entitats literàries. El 1870 col·labora a La América de
Víctor Balaguer.

Va ser diputat provincial per La Bisbal, entre 1864 i 68. Va participar a la revolució de
1868. Va ser novament diputat provincial, aquest cop per Girona i entre 1869 i 1871. Va ser
també intendent general d’Hisenda a Cuba, governador civil d’Osca (1872) i diputat per
Santa Coloma de Farners, a les Corts de 1872-2a.

Era membre de la coalició de partits monàrquics liberals que donaven suport a la
revolució. Quan aquesta s’escindí, passà al PC. El 1869, en el debat entorn a les
candidatures a ocupar el tro espanyol, mostrà la seva preferència per Ferran de Portugal,
des del punt de vista de la unió ibèrica, considerant també que seria preferible un assaig
republicà a un retorn a solucions monàrquiques amb un Borbó o un Orleans; d’altra banda,
insistí força en la necessitat de descentralització administrativa242. El 1873 censurà la postura
dels radicals, de fer costat als republicans, però es mostrà partidari de treballar dins la nova
situació243.

El 1873 deixà la seva residència habitual a Torroella de Montgrí, per temor a la
inestabilitat política i s’instal·là un temps a Barcelona. El juny d’aquest any, marxà com a
delegat del Govern espanyol a l’Exposició Internacional de Viena, retornant l’agost de 1873.
Posteriorment (probablement el 1874), i per encàrrec del ministre de Foment, es traslladà a
Londres, amb la missió d’esbrinar els motius de la negativa britànica a rebaixar el seu
aranzel per als vins espanyols. El novembre de 1874, és nomenat membre d’una comissió
per fer el seguiment de l’Exposició Universal de Filadèlfia. En aquest sentit, el 1876
col·labora a la publicació La Producción Nacional. Crónicas ilustradas de la Exposición
Universal de Filadelfia, de Madrid.

A la Restauració, va ser diputat per Torroella de Montgrí, a les Corts de 1876-79, 1881-
84, 1884-86, i 1886-90 (fins 1888) i senador per Girona, a les de 1893-95. El setembre de
1876 se l’anomenà vocal d’una comissió oficial que havia d’organitzar una exposició vinícola
l’any següent. Representà el Govern espanyol a l’Exposició Universal de París de 1878.

El gener de 1883, va ser nomenat director general d’Impostos. Venia essent comissari
d’agricultura, indústria i comerç de la província de Girona, càrrec del que dimiteix el març
següent. El juliol de 1887 és nomenat vocal de la comissió oficial encarregada d’analitzar la
crisi de l’agricultura i la ramaderia, en tant que diputat. El novembre de 1888 cessa, per
passar a ocupar el càrrec d’intendent general d’Hisenda de l’illa de Cuba.

Quintana és, si més no al període analitzat, un parlamentari actiu. Ja hem vist al capítol
dedicat a la política econòmica, que el 1876 presenta una esmena a la llei de pressupostos
generals de l’Estat, demanant una autorització al ministre d’Hisenda per imposar un dret ad
valorem al suro en brut procedent de totes les províncies; aquesta autorització s’aprovà, però
no s’aplicà; posteriorment, presenta una exposició dels delegats surers, andalusos i
extremenys demanant l’aplicació de l’autorització i intervé per defensar el contingut de
l’exposició. A més dels suros, s’interessà per nombrosos temes de política aranzelària i
fiscal. Fora de les sessions, el trobem el maig de 1877 intervenint a una reunió de
parlamentaris catalans, demanant que no s’apliqui un impost a l’exportació de vins previst al
                                                     
  242. Veure BMVB; Epistolari Víctor Balaguer, 1869/215, 677 i 1167.
  243. Veure BMVB, Epistolari Víctor Balaguer, part inèdita, cartes d’Albert Quintana a Víctor Balaguer de 14, 19 i 23-2-1873.
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projecte de pressupostos; l’octubre de 1881, participa en la creació de la DC, defensant la
necessitat que aquesta es declari proteccionista i entra a la Comissió de Pressupostos com a
representant seu; el desembre del mateix any, participa a les gestions dels parlamentaris
catalans, de la comissió de la TBF i dels representants de l’Ajuntament de Barcelona,
relatives a l’enllaç dels ferrocarrils en aquesta ciutat.

Segons La Mañana, als primers anys de la Restauració se situava en el centre
parlamentari244; això explicaria que a la legislatura de 1877 no practiqui el retraïment
parlamentari propugnat pels constitucionals. Entrà a la fusió liberal de 1880. El 1882 va ser
membre del CLDPB i va donar suport a Sagasta en la crisi de la ILD.

Era soci de l’IACSI i, el novembre de 1875, el FPN el va fer soci de mèrit, pels seus
treballs com a jurat a l’exposició de Viena; en el context de l’afer dels vapors filipins, el juliol
de 1876, dimití com a soci d’aquesta corporació, iniciant un acostament al FPE, que el fa
també soci de mèrit. El setembre d’aquest any, inicia una sèrie d’articles a la publicació
d’aquesta corporació, amb el títol “Los vinos españoles en Inglaterra. Carta al Excmo. Sr. D.
José Emilio de Santos”245, que també publica a la revista de l’IACSI246. Posteriorment
reprengué la seva relació amb el FPN: així, l’estiu de 1877 fa consultes a la corporació sobre
temes parlamentaris. L’abril de 1878 participa al cicle de conferències de l’ALC titulat Las
crisis, sus causas, sus efectos y medios de evitarlas i, el maig de 1881, a la manifestació
proteccionista de Girona. Va ser nomenat vocal honorari de la JDPISC en el moment de la
seva creació, l’octubre de 1879.

F) Pere Collaso i Gil.

Pere Collaso i Gil247 (L’Havana, 17-10-1813/Barcelona, 5-1-1887) era fill de Bernardo
Collaso, de Malpica (Galícia) i establert com a comerciant a L’Havana, i d’Antònia Gil i Julià,
de Barcelona i membre d’una família de pilots de vaixells. A principis dels anys quaranta,
s’establiren a Barcelona, mantenint relacions amb L'Havana. En morir el seu germà Joan, ell
adquirí la majoria dels béns de la família i es casà amb la vídua del germà, la seva cosina
Joana Gil. Per això, el fill que tingueren, Josep Collaso i Gil (Barcelona, 1857/1926), porta els
mateixos cognoms i es pot confondre com a un germà. Aquest fill va ocupar també diversos
càrrecs polítics i parlamentaris. Ell posseïa la Gran Cruz de Isabel la Católica.

Collaso era un important propietari immobiliari i agrari, en aquest darrer cas, a partir de la
desamortització. El 1872 era el dotzè principal contribuent de la província de Barcelona per
territorial i, el 1875, el catorzè, amb propietats sobretot a Barcelona. Entre 1870 i 1872, va
ser director de la CCHBFF.

Va ser regidor de l’Ajuntament de Barcelona. De procedència progressista, participà a la
revolució de setembre de 1868, figurant a la Junta Revolucionària (definitiva) de Barcelona.
Va ser diputat provincial per Barcelona, entre octubre de 1868 i març de 1871, i entre març i
abril de 1871. Va ser també diputat a Corts per Barcelona, entre 1871 i 1872, i senador per la
mateixa a les segones Corts de 1872. Participà en la recepció a Barcelona d’Amadeu I. Era
membre de la coalició de partits monàrquics; en escindir-se aquesta, va situar-se al PC. Va
                                                     
  244. La Mañana, 29-11-1876.
  245. Fomento de la Producción Española, núm. 8, 2-9-1876 i núms. següents. Sobre els seus plantejaments ideològics, veure
ROCA GARCÍA: Escritores proteccionistas ..., p.863-886.
  246. Revista del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, núm. d’octubre de 1876, p.222-256.
  247. Sobre ell, veure SÁNCHEZ DE LOS SANTOS; REDONDELA: Las Cortes ... 1914 (informacions sobre Josep Collaso);
SABATER: Diccionario biográfico ...
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ser novament diputat provincial pel districte primer de Barcelona, entre febrer de 1874 i gener
de 1875.

A la Restauració, va ser altre cop diputat a Corts pel districte primer de Barcelona, a les
Corts de 1876-79, senador per Barcelona a les de 1881-84 i senador vitalici, a partir de maig
de 1886. Com a parlamentari, va ser poc actiu. El 1878 intervé a la reunió de parlamentaris
catalans, convocada per l’afer de l’enllaç dels ferrocarrils a Barcelona; en aquesta ocasió, té
una llarga intervenció, tot oposant-se al projecte d’enllaç a nivell pels carrers Aragó i Marina,
en nom dels interessos de la propietat immobiliària, alhora que forma part de la comissió que
es crea per fer un seguiment del tema. Va ser també diputat provincial pel districte de Palau-
Sant Bertran, entre desembre de 1882 i setembre de 1886.

Collaso va ser directiu del partit a Barcelona, essent vocal del CCPB. Entre 1879 i 1880
se situà al sector dissident del CCL. Ja reintegrat al partit, va ser president honorari del
CPFB, creat el 1881, mentre que el 1882 és membre del CLDPB. Igual que Quintana, donà
suport a Sagasta en la crisi de la ILD.

Era soci de l’IACSI, del FPE, de la UBCP i de la SEBAP. Va participar en diverses
reunions de les corporacions industrials. Finançà la Societat d’Amics dels Pobres, de Gràcia.
El 1880 va ser president de la secció de comerç de l’AB.

G) Altres parlamentaris.

Ramon Rocafort i Casamitjana ( ?/Barcelona, 8-5-1901), apareix com a directiu de
l’IACSI entre 1881 i 1884. Va ser diputat provincial per Moià entre març de 1871 i setembre
de 1872, com a monàrquic liberal, i entre febrer de 1874 i gener de 1875. A la Restauració, i
ja com a conservador, va ser novament diputat provincial per Moià, entre gener de 1875 i
març de 1877; per Sallent, entre aquesta data i setembre de 1880 i entre aquesta i desembre
de 1882; i pel districte 7 de Manresa, entre setembre de 1896 i març de 1901. D’altra banda,
va ser diputat per Manresa a les Corts de 1884-86 i per Castellterçol a les de 1886-90, 1891-
93, 1893-95 i 1899-1901. Com a diputat, va ser molt poc actiu al període analitzat. El 1883 va
ser un dels fundadors del CCLB, essent vocal de la seva Junta Directiva. El 1885 seguí
Romero Robledo en la seva dissidència. Va ser membre de la Junta Consultiva de la BMVB.

Antoni de Barnola apareix també com a directiu de l’IACSI, concretament el 1881. Soci
fundador de la UBCP, el 1876. Presidí la VCA. Era també membre del consell d’administració
del BVC i del BU. Al Sexenni va ser membre de la LOS. A la Restauració és diputat per
Castellterçol a les Corts de 1879-81 i de 1884-86. Com a diputat es mostrà molt poc actiu,
votant amb els conservadors.

Antoni Castell de Pons ( ?/?, 1888) era propietari agrari, del sector vitivinícola i
propietari immobiliari. Si Barnola era president de la VCA, ell n’era el director gerent. És autor
d’un parell de treballs sobre el sector: Bodegas (1877, és una conferència a un cicle
organitzat pel FPN) i Cartilla ilustrada de la viticultura y el arte de elaborar y tratar
debidamente los vinos con especialidad los tintos u ordinarios destinados al uso común del
pueblo (1878). Va ser també directiu de la Sociedad General de Alumbrado de España y
Portugal.

Al Sexenni apareix primer com a constitucional, però després és membre de la
conservadora LOS, en la seva agrupació de la propietat urbana. El març de 1872, se
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l’anomena director general d’Agricultura, Indústria i Comerç, càrrec que ja havia
desenvolupat anteriorment, en data indeterminada.

Al primer tram de la Restauració, apareix com a centralista248. Va ser diputat provincial per
Sants, entre febrer de 1874 i gener de 1875, i per Calaf, entre aquesta data i març de 1876.
Va ser un únic cop diputat a Corts, representant el districte d’Igualada entre 1876 i 1879 i
mostrant-se molt poc actiu al Congrés. Va ser també director general d’agricultura, indústria i
comerç.

El juny de 1870, participà en un intent organitzatiu de la propietat urbana de Barcelona. El
1872 és membre de la primera Junta Directiva de l’APFUBZE, càrrec en el que estigué fins
1878. Era també soci de la SEBAP i soci fundador de la SEGRAP.

Josep Maria Nadal i Vilardaga249 (Barcelona, 30-4-1845/1908) era fill de Joan Nadal,
hisendat de Barcelona, i de Dorotea Vilardaga, de Tarragona. Refusà el títol de marquès de
la Unión del Llano. A finals de 1875 apareix com el 22è contribuent de la província de
Barcelona per territorial, amb propietats immobiliàries a Barcelona. Va ser un dels
administradors de la primera sucursal del BE a Barcelona i membre del consell
d’administració del BB, entre 1892 i 1908.

El gener de 1875 és nomenat regidor de l’Ajuntament de Barcelona. En seria alcalde
entre juny de 1896 i juliol de 1897. El 1877, però, representa els interessos dels pobles del
pla de Barcelona oposats a l’annexió. Va ser diputat conservador per Gràcia a les Corts de
1876-79; a les de 1879-81 repetí en el càrrec, tot i que no va prendre possessió fins el gener
de 1881, poc abans de la dissolució de les Corts. El 1900 va ser senador electe per
Barcelona, sense arribar, però, a prendre possessió del càrrec. Com a parlamentari, va ser
molt poc actiu. El 1883 va ser un dels socis fundadors del CCLB. El març de 1884, va ser
nomenat comissari d’agricultura, indústria i comerç de Barcelona.

Va ser directiu de l’APFUBZE i de la UPUBZE i soci de l’IACSI i de la SEBAP. El 1876 va
fer gestions per a l’IIC a Madrid, en l’afer del segell de vendes i el 1878 té relació amb
l’ANCB pel tema de la crisi del sector. A les Corts de 1876-79, va ser secretari de l’agrupació
de parlamentaris de l’IACSI. Després de la seva elecció de 1879, va oferir en persona els
seus serveis de diputat electe proteccionista a les juntes directives del FPN i del FPE i per
carta a la de l’IIC. Va ser president del CL el 1880 i el 1882.

Joaquim Castellarnau i Balcells250 (Tarragona, 31-5-1848/ ?) era propietari agrari i
enginyer de monts. Al debat al Congrés sobre primeres matèries, Bosch i Labrús presenta
una exposició dels propietaris rurals de la província de Tarragona, entre els que esmenta
explícitament Castellarnau, com a un dels més significatius251.

El 1876 va ser nomenat enginyer de monts de la Real Casa, càrrec al que renuncià el
1883. Aquest any, va ser destinat a la comissió de flora forestal d’Osca. El 1884 és declarat
supernumerari per malaltia. Va fer estudis tècnics de micrografia sobre les espècies forestals,
editats al Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural. Té també alguns articles
sobre microbis. Són obres seves: El Pinar de Balsaín. Algunas consideraciones sobre su
tratamiento y administración (1884), Guía del Real Sitio de San Ildefonso (1884), La Estación
Zoológica de Nápoles y sus procedimientos para el examen microscópico (1885, traduït al

                                                     
  248. Veure La Mañana, 29-11-1876.
  249. Sobre ell, veure JARDÍ: 1.000 famílies ...
  250. Sobre ell, veure RUÍZ Y PORTA: Tarraconenses ...
  251. DSC, leg. 1882-83, 12-3-1883, núm. 64, p.1396.
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francès), Descripción microscópica de la madera del Quercus Lagun en las Islas Filipinas
(1885), Memoria de ordenación de los montes de Balsaín. Estudios sobre carbones, cortezas
y cultivos (1886, en col·laboració amb R. León del Rivero i R. Breñosa), Los cristales de
oxalato de calcio en la madera de la encina (1887), Unidad del plan generativo en el reino
vegetal (1888). Va col·laborar a La Producción Nacional, de Madrid.

Va ser diputat per El Vendrell, a les Corts de 1876-79, 1879-81 i 1884-86. Com a diputat,
no es va mostrar gaire actiu, interessant-se sobretot per temes locals. Votava amb els
conservadors. L’agost de 1880 participà a l’assemblea de Tremp, destinada a impulsar el
projecte de ferrocarril del Noguera Pallaresa. El juliol de 1890 va ser nomenat governador
civil de Balears i el març següent, de Cadis.

Albert Camps i Armet (Figueres, 3-2-1849/ ? ) era fill de Joaquim Camps, hisendat de
Monells (Baix Empordà), i de Paula Armet, de La Jonquera. Era propietari a l’Empordà, amb
finques rurals a Albanyà i Darnius. És autor d’un Diccionario industrial. Artes y oficios de
Europa y América (la 3a edició és de 1892), prologat per Ramon de Manjarrés.

Al Sexenni, va adoptar una postura favorable a la Restauració dels Borbons.
Aconseguida aquesta, es va vincular al PLC. Va ser diputat per La Bisbal, a les Corts de
1879-81, 1881-84, 1884-86 i 1886-90, i senador per Girona, a les de 1893-95, 1898-99 i
1899-1901. Va ser secretari del Congrés, entre 1884-85. Com a diputat, va mostrar-se també
poc actiu al període analitzat. El maig de 1880 intervé a una reunió de parlamentaris
catalans, convocada per escoltar una comissió de surers.

Enric Climent i Vidal252 (Castelló d’Empúries, 1824/Figueres, 10-11-1878) tenia vinyes a
Selva de Mar, amb enfiteutes treballant-les. En carta a Víctor Balaguer, afirma que va
adquirir béns desamortitzats253. Posseïa la Gran Cruz de Isabel la Católica.

Va ser diputat per Girona, entre 1854 i 1856 i subinspector i després cap de la milícia
nacional de Girona el 1855. Progressista i amic personal de Prim, va participar a
conspiracions liberals, exiliant-se en alguna ocasió. Va ser vocal de la Junta Revolucionària
de Girona el 1868, governador civil de la mateixa just després de la revolució i senador per
aquesta província a les segones Corts de 1872. Al Sexenni, va figurar dins de la coalició de
partits monàrquic liberals i, en fragmentar-se aquesta, en el sector constitucional, en la seva
vessant més conservadora. En carta a Balaguer d’abril de 1871, es mostra contrari al sufragi
universal, tot considerant que a les grans aglomeracions urbanes afavoreix els demagogs
extremistes i a les poblacions rurals al clergat254. En carta de març de 1873, es mostra
contrari a la República i partidari d’un cop de mà militar per reconduir la situació, alhora que
condemna l’actitud dels radicals en afavorir el nou règim255. Va fugir de la seva zona habitual
de residència, per la por a la creixent inestabilitat política a la zona. Passà a Barcelona i d’allí
a Port-Vendres, a la Catalunya Nord i, posteriorment, a Mallorca, País Valencià, Aragó i,
finalment, Barcelona.

A la Restauració, dirigí el PC a l’Empordà. Va ser senador per Girona al primer Senat de
la Restauració (1876-77) i al primer amb el nou sistema electoral (1877-79). Com a senador,
es mostrà poc actiu.

                                                     
  252. Sobre ell, veure RAHOLA, Carles: Vides heroiques, MCMXXXII.
  253. BMVB, Epistolari Víctor Balaguer, part inèdita, carta d’Enric Climent i Vidal a Víctor Balaguer, datada a Port-Vendres,
Catalunya Nord, 19-7-1873.
  254. BMVB, Epistolari Víctor Balaguer, núm. 7101326, carta d’Enric Climent a Víctor Balaguer, datada a Barcelona, 10-4-1871.
  255. BMVB, Epistolari Víctor Balaguer, part inèdita, carta d’Enric Climent a Víctor Balaguer, datada a Barcelona, 21-3-1873.
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Salvador Torroella i Marimon, hisendat de La Bisbal, va ser diputat per Olot entre 1880 i
1881, en segona elecció després de la defunció de Josep Florejachs, i com a transacció
entre els notables locals, rebecs a acceptar un candidat imposat des del Ministeri de la
Governació, i aquest, a través del governador civil. Fins el moment de prendre possessió del
seu escó al Congrés, venia essent diputat provincial. Políticament conservador, pràcticament
no es va estrenar com a diputat a Corts.

Josep Maria Vehí i Ros era un dels principals contribuents de Girona, amb propietats a
l’Empordà. Va ser diputat per La Bisbal (1863-64 i 1864-65), per Girona (1865-66), novament
per La Bisbal (1876-79), senador per Girona (1879-81), i novament diputat per Girona (1884-
86), a més de ser diputat provincial diversos cops. Tot i la seva llarga trajectòria
parlamentària, es mostrà —si més no al període estudiat— poc actiu a les Corts.

5.2.5. El grup de parlamentaris militars.

Dins d’aquest grup de parlamentaris trobem set personatges: el comte de Torre-Mata, el
marquès de Guad-el-Jelú, el marquès de Benzú, el comte de Casp, Gabriel Baldrich, Enrique
Orozco i Francesc López Fabra. Els cinc primers assoliren la màxima graduació militar i,
entre ells, els quatre primers varen ser ennoblits i varen prendre possessió de senadories
vitalícies. El cas de López Fabra mereix una menció especial, donada la seva molt estreta
vinculació amb les corporacions industrials. D’aquest grup, els militars de màxima graduació i
ennoblits aconsegueix senadories permanents, mentre que la resta obté representació al
Congrés dels diputats.

5.2.5.1. El comte de Torre-Mata.

El comte de Torre-Mata (Francesc de Mata i Alòs256) (Girona, 3-11-1807/Madrid, 25-3-
1884), va revalidar el 1865 el títol de comte de Torre-Mata, que el 1707 l’arxiduc pretendent
Carles d’Àustria havia concedit al seu rebesavi. Posseïa diverses condecoracions: Gran Cruz
de Carlos III, Gran Cruz de Isabel la Católica, Gran Oficial de la Legión de Honor i altres.

El 1821 ingressà a l’acadèmia d’artilleria i el 1825 al cos de la guàrdia reial d’infanteria, on
es mantingué fins el 1839. A la primera guerra carlina, lluità a favor d’Isabel II, a les
campanyes de Catalunya i del Nord, aconseguint el 1839 el grau de tinent coronel. El 1847
ascendí a mariscal de camp. El 1849 lluità contra els carlins a Catalunya, com a cap d’estat
major del cos d’exèrcit comandat pel general Concha. El 1858 ascendí a tinent general. Va
ser capità general de Burgos i de Castella la Nova. Va fer algunes col·laboracions a la
Revista Militar.

Inicià la seva llarga carrera parlamentària essent diputat per Barcelona entre 1844 i 1846 i
després per Lleida, entre 1846 i 1850 i entre 1850 i 1851. Aconseguí una senadoria vitalícia
el 1853, que va exercir fins la revolució de 1868.

Per la seva participació a les bullangues barcelonines, hagué d’exiliar-se un cert temps el
1841. El 1853 va ser director general d’Administració Militar i el 1863, ministre de Marina (3-
3-1863/9-6-1863) i interí de guerra (15-3-1863/7-4-1863 i 16-7-1863/30-7-1863). El 1868 va
ser membre de la Junta Consultiva de Guerra. L’agost d’aquest any, va ser nomenat capità
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general de Castella la Vella. Durant el Sexenni, va mantenir un voluntari retraïment polític. El
1872 va presidir el Consejo de Redención y Enganches del Servicio Militar.

A la Restauració, va ser senador per Lleida al primer Senat convocat amb la nova
legislació (1877-1879) i a les Corts de 1879-81. El 1881 va revalidar la seva senadoria
vitalícia. Va ser ininterrompudament vicepresident del Senat des de 1877 fins a la seva mort,
el 1884. Com a senador, a més de les intervencions pròpies del seu càrrec de vicepresident
de la cambra, s’interessà sobretot per la legislació de temes militars, ja sigui amb
intervencions, ja sigui formant part de les respectives comissions. Té també una participació
clara a les reunions de parlamentaris catalans, en les que va assumir el paper de cap dels
senadors en algunes ocasions. En aquest sentit, es va mostrar més actiu a la legislatura de
1881-82, davant del tractat de comerç amb França (tema en el que intervé també en el
Senat) i de la restitució de la base 5ena.

D’altra banda, l’abril de 1876 va ser nomenat vocal de la Junta Consultiva de Guerra.

5.2.5.2. El marquès de Guad-el-Jelú.

Al marquès de Guad-el-Jelú (Antoni Ros de Olano i Perpiñà257) (Caracas, 9-11-
1808/Madrid, 23-7-1886) se’l coneix més per la seva activitat literària que per la seva faceta
de militar i de polític. Era fill, sembla que adoptiu, del coronel Llorenç Ros-Llogaia i Perpiñà,
governador militar de Caracas, i de Manuela de Olano y Álvarez-Ordoño. El 1813, Antoni
passa a viure a la casa pairal dels Ros, a les Olives (Baix Empordà). Aviat moren els pares i
queda sota la custòdia d’un oncle.

En un primer moment, intentà trobar una col·locació a Hisenda, ingressant, però, aviat a
l’Exèrcit. Inicià la seva carrera militar el 1834, com alferes, lluitant contra els carlins a la
primera guerra. Ascendí a coronel el 1837 i a general de divisió el 1844. Amb el triomf
d’O’Donell de 1854, ascendí a tinent general i fou nomenat capità general de les possessions
d’Àfrica. Allí reprimí un motí al penal de Ceuta, rebent més tard en premi els títols de
vescomte de Ros i comte d’Almina. Més endavant, cediria el segon títol al seu gendre,
Melchor Sangro y Rueda, també parlamentari al període analitzat.

El 1859 participà a la guerra d’Àfrica, comandant el tercer cos d’exèrcit i assolint la
victòria de Guad-el-Jelú i la de Monte Negrón, la primera de les quals li valgué el marquesat
del mateix nom, amb grandesa d’Espanya (juliol de 1860).

Amb la revolució de 1868, passà a ser capità general de Castella la Nova. A la
Restauració, va ser capità general de Castella la Vella i segon comandant d’alabarders (cos
de custòdia de persones reials). Escriví algunes obres de tema militar.

Escriví també nombroses obres literàries de divers gènere. Amic personal d’Espronceda,
arribà a col·laborar-hi literàriament. El 1877 presidí els Jocs Florals de Barcelona, que
inaugurà pronunciant un discurs en català.

El 1834 escriví en col·laboració amb Espronceda la comèdia Ni el tío ni el sobrino, obra
que anys més tard refusaria de reeditar, en considerar-la massa dolenta. El diablo las carga
(1840) és la seva altra obra teatral més coneguda.
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En la seva obra narrativa hi ha referències a la seva vida militar: Leyendas de África
(1860) i Episodios de la guerra civil (1875). Escriví també El doctor de Lañuela (1863), La
Gallomaquia, poema a espuela viva, escrito por fulano Zurita, bachiller en patas de gallo,
licenciado en puyas y doctor en ambos espolones (1866) i Cuentos estrambóticos y otros
relatos (1880).

Té un volum de Poesías de 1866, amb pròleg d’Alarcón, reeditat el 1886. En aquest
volum, recull poemes d’inspiració romàntica, que havia anat publicant a la premsa.

El 1878 edità una traducció en vers del clàssic Galatea. Prologà el llibre d’Espronceda El
diablo mundo. És seu també el treball Observaciones sobre el carácter militar y político de la
guerra del Norte (1836) i Episodios militares (1884), aquest darrer com a recull d’articles
referents a la primera guerra carlina, publicats a periòdics.

Col·laborà a diverses publicacions: La España, El Pensamiento, Memorial de Caballería,
Revista de España, Iris, El Siglo i La América. Formà part de les redaccions d’El Español i
d’El Correo Nacional.

Va ser vocal del consell d’administració de la CFZPB, com a mínim des de 1866 fins la
seva fusió amb el Norte el 1878, així com vocal del consell d’administració de la MZA, com a
mínim el 1885.

Inicià la seva extensa carrera parlamentària com a diputat (sols electe) per Màlaga el
1837. Després seria diputat per Màlaga (1838-39), per València (1843-2a), diputat electe per
Girona, optant per Múrcia (1844-46), per Puigcerdà (1846-48), per Girona (1854-56),
aconseguint una senadoria vitalícia el 1849, que mantingué fins la revolució de 1868. Al
Sexenni, va ser senador per Segòvia a la legislatura de 1872 (segona), essent també
vicepresident del Senat. A la Restauració, formà part de la primera fornada de senadors
vitalicis, el 1877. En aquesta etapa de senador vitalici, dedicà la seva atenció als temes
militars i formà part durant diverses legislatures de la comissió de correcció d’estil. A
diferència del comte de Torre-Mata, però, no es va involucrar en els temes relacionats amb
els interessos dels diversos sectors econòmics catalans.

Als seus primers anys com a diputat, mantingué una postura independent, tot i que més
propera al grup progressista, però el 1843 s’inclinà cap el moderantisme, contribuint a la
caiguda d’Espartero. El 1847 se situà en una fracció dissident dels moderats, la dels
puritanos. L’unia una amistat personal amb O’Donell, participant amb ell a l’aixecament de
Vicálvaro de 1854. Com a membre de la UL participà també a la revolució de 1868. Dimití
dels seus càrrecs el 1875, amb l’entronització d’Alfons XII. Afiliat al PC, acceptà la
Restauració quan el partit ho va fer. Un biògraf seu de l’època comentaria els seus canvis
polítics: ha sido, en fin, coalicionista en 1843, puritano en 1847, conservador en 1852,
revolucionario en 1854, arrepentido en 1855, antiesparterista en 1856, unionista en 1858 y,
como después veremos, antidinástico en 1868, amadeista en 1870 y alfonsino en 1875 

258.
Encara, el 1882, s’escindiria del PL amb la ILD, de la que va ser membre del seu comitè
directiu.

En la seva carrera política, cal tenir present també que va ser governador civil de Múrcia
el 1843 i ministre de Foment, Instrucció i Obres Públiques el 1847. Com a ministre, creà les
Escoles Normals. El 1848 va ser ambaixador a Portugal i de 1854 a 1856, director general
d’infanteria, càrrec des d’on impulsà la utilització per part de la tropa d’un nou barret, dit ros.
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Al Sexenni, fou director general d’Artilleria i president del Consejo Superior de Guerra y
Marina, càrrec del que dimití el 1875, amb l’entronització d’Alfons XII. A la Restauració va
ser també president de la Junta de Reforma de las Ordenanzas Militares i director de
Cavalleria i de Carrabiners.

Va intervenir en la creació de l’Asociación General de la Minería Española, el juny de
1854; la seva intervenció en aquest acte va ser impresa. Presidí el Congreso Nacional
Pedagógico, inaugurat al Paranimf de la UCM el 28-5-1882, amb un discurs, editat
posteriorment en un volum col·lectiu. El 1882 va ser nomenat vocal de la Junta Central para
la Exposición General Española de la Industria y de las Artes.

5.2.5.3. El marquès de Benzú.

El marquès de Benzú (Manel Gasset i Mercader) (Girona, 1814/Alzira, Ribera Alta, 10-
1887), era fill de Jaume Gasset, capità de l’Exèrcit, i de Raimunda Mercader. Lluità contra els
carlins a la primera i segona guerres. Va ser governador militar de Jaén (1866-67) i
comandant general de Ceuta (1858-59). Participà a la campanya d’Àfrica, on es distingí als
combats als alts de Benzú. Participà a l’expedició de Prim a Mèxic. Va ser nomenat tinent
general el 1863, essent capità general de Catalunya (1866-67) i de València (1867-68), on va
ser destituït per la revolució de Setembre, exiliant-se voluntàriament amb Isabel II. Va ser
donat definitivament de baixa de l’Exèrcit en negar-se a jurar com a rei Amadeu I. Va estar
destinat també a Cuba. A la Restauració, fou rehabilitat i va ser nomenat inspector general
del cos de carrabiners. Posseïa diverses condecoracions.

Va aconseguir una senadoria vitalícia el 1865, que mantingué fins la revolució de 1868. A
les primeres Corts de la Restauració, va sortir senador per Lleida, formant part —igual que el
marquès de Guad-el-Jelú— de la primera fornada de senadors vitalicis de 1877. Igual que els
anteriors, s’interessà al Senat pels temes militars.

Políticament, va situar-se entre els moderats en època isabelina. Participà activament en
la Restauració dels Borbons. Aconseguida aquesta, se’l nomenà el 1875 marquès de Benzú,
en record dels seus mèrits de guerra. Martínez Campos el nomenà membre del Consell
d’Estat, càrrec del que no arribà a prendre possessió. A la Restauració, se situà entre els
conservadors.

5.2.5.4. El comte de Casp.

Del comte de Casp (Eulogi Despujol i Dusay259) (Barcelona, 1834/Vallesa de Mandor,
València, 17-10-1907), ja hem vist les relacions familiars en analitzar els seus germans a
l’apartat dedicat als propietaris agraris. Ell era el tercer fill del quart marquès de Palmerola. El
1859 es casà amb Leonor Rigalt i Muns. El 1878 li fou concedit el títol de comte de Casp, en
memòria d’un èxit militar i en premi pels seus treballs a favor de la Restauració. Posseïa
nombroses condecoracions. Va ser Gentilhombre de cámara de S.M. Com recordarem, era
també cosí germà per línia materna amb el marquès de Monistrol i per línia paterna amb el
marquès de Ciutadilla.

Inicià la seva carrera militar el 1849, ingressant el 1852 al cos d’Estat Major de l’Exèrcit.
El 1860 participà a la campanya d’Àfrica, tot intervenint a Tetuan i Wad Ras. L’any següent,
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participà a la campanya de Santo Domingo. Al Sexenni va estar primer a Eïvissa i després va
lluitar contra els republicans a Saragossa i contra els carlins al Maestrat, a Catalunya i a
l’Aragó, destacant els seus èxits militars a La Sellera (enfront Savalls) i a Casp, pels que va
ser ascendit primer a brigadier i després a mariscal de camp. El novembre de 1875 passa a
ser tinent general.

El febrer de 1873 va ser expulsat de Barcelona pel general Contreras, en no adherir-se a
la proclamació de la República. De fet, treballà per la Restauració dels Borbons, sense
abandonar, però, el seu lloc militar en la guerra contra els carlins.

L’abril de 1875, va ser nomenat capità general d’Aragó, tenint encara el grau de mariscal
de camp. El desembre del mateix any, passà a ser capità general de Castella la Nova, ja com
a tinent general. L’abril de 1876, passà a ser capità general de València. Entre abril de 1878 i
abril de 1881, és capità general i governador general de Puerto-Rico. El febrer de 1882,
passà a ser director general d’Instrucció Militar. Entre setembre de 1891 i febrer de 1893, és
capità general i governador general de les Filipines, essent el seu nebot Ignasi Maria,
aleshores ja cinquè marquès de Palmerola, el governador civil de Manila. El març de 1895
passà a presidir el Consejo Supremo de Guerra y Marina. Entre 1896 i 1899 va ser capità
general de Catalunya, on va declarar l’estat de guerra el 1899, en produir-se el tancament de
caixes. L’octubre de 1900 passà a presidir la Junta Consultiva de Guerra.

Va ser diputat per Aguadilla (Puerto Rico) a les Corts de 1884-86, figurant com a
conservador. El maig de 1897 va prendre possessió d’una senadoria vitalícia, sol·licitant el
desembre de 1903 al Senat que aquesta senadoria passés a considerar-se com de dret
propi, per la seva antiguitat en la presidència del Consejo Superior de Guerra y Marina; se li
acceptà.

El 1882 ocupà la Dirección General d’Instrucción Militar. Va ser president del Consejo
Superior de Guerra y Marina entre 1895 i 1896 i novament a partir de 1901, director general
d’Instrucció Militar i president de la Junta Consultiva de Guerra.

Igual que els anteriors parlamentaris militars, s’interessà pels temes d’aquest ram. Com ja
hem vist al capítol dedicat a les Corts espanyoles, en el tema del modus vivendi  amb Gran
Bretanya va fer costat als diputats catalans, tot i representar un districte antillà. I és que el
comte va mostrar una certa sensibilitat per la qüestió catalana. Així, en carta de 1872 a Víctor
Balaguer, tot felicitant-lo pel seu nomenament com a ministre d’Ultramar, afirma: Suceso tan
natural, si se confirma, no merece le dé a V. la enhorabuena; pero me la doy a mi mismo por
la buena representación que tendrá en el seno del Gabinete nuestra Cataluña, harto
desheredada de participación directa en la Gobernación del estado 

260.

5.2.5.5. Gabriel Baldrich i Palau.

Gabriel Baldrich i Palau261 (Pla de Cabra, Alt Camp, 1814/Madrid, 1885) va combatre al
bàndol isabelí a la primera guerra carlina. Tenia amistat personal amb Prim. El 1867
encapçalà un moviment insurreccional contra Isabel II al Camp de Tarragona, que fracassà.
El 1869 va ser diputat constituent, representant el districte de Manresa. El maig de 1870 se
l’anomenà capità general i governador superior civil de Puerto-Rico; l’octubre renuncià al seu
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escó de diputat constituent, per incompatibilitat amb aquests càrrecs. El mateix 1870 es casà
a Puerto-Rico amb Juana Chocano Medialdea. El novembre de 1871 va ser nomenat capità
general de Castella la Vella; tenia la graduació de mariscal de camp. Va ser capità general
de Catalunya (juny-novembre 1872) i d’Aragó (1874). Va obtenir el grau de tinent general el
1872.

A la Restauració, milità al PL i va ser senador per Tarragona a les Corts de 1881-84. A
diferència dels anteriors parlamentaris militars, la seva activitat com a senador tingué poc a
veure amb els temes militars, centrant la seva atenció en les demandes de les corporacions
industrials catalanes. Així, intervé en els debats sobre el tractat de comerç amb França i base
5ena, però també en les reunions dels parlamentaris catalans a banda de les sessions.

El 1880, el Tribunal Suprem el jutja per acusacions rebudes durant el seu mandat a
Puerto-Rico, de les que se l’absol. L’octubre de 1882 va ser nomenat director general de
Sanitat Militar.

5.2.5.6. Enrique Orozco y de la Puente.

Enrique Orozco y de la Puente (Burgos, 23-7-1844/?) era fill d’un tinent coronel de
l’Exèrcit. Ell s’afincà a Berga.

Va ingressar a l’Exèrcit l’agost de 1857, com a cadet, amb estudis i serveis als regiments
d’Extremadura i de la Reina. El novembre de 1859 va ser ascendit a sotstinent d’infanteria. A
finals de 1859 i principis de 1860, va fer la campanya d’Àfrica, essent ascendit a ocupació de
tinent i grau de capità. Va ser a continuació ajudant de camp dels capitans generals de
Castella la Vella, València i País Basc. Als anys seixanta té diversos destins, entre ells, els
batallons de caçadors de Barcelona i de Barbastro. El 1868 va ser destinat a l’Exèrcit
d’Andalusia. El setembre d’aquest any, participà a la batalla d’Alcolea. Aquest any,
aconseguí l’ocupació de capità.

Al Sexenni, va estar al batalló de reserva de Madrid i a la secció de Guerra i Marina del
Consell d’Estat. L’agost de 1874 va assolir el grau de comandant i el setembre de l’any
següent el de tinent colonel. Va fer les campanyes de Catalunya i del Nord a la darrera
guerra carlina, com a ajudant de Martínez Campos.

Des d’octubre de 1876, va romandre en situació de reemplaçament. L’abril de 1881 va
rebre el grau de tinent colonel pel seu treball Nociones de geometría descriptiva y método de
planos acotados. Aquest mateix any, és vocal del Consejo de administración y gobierno del
fondo de premios para el servicio de marina. El juliol de 1884, va ser destinat al regiment
d’Amèrica, el juny de 1885 al batalló de caçadors de Tarifa i l’abril de 1887 retornà a la
situació de reemplaçament. El novembre de 1889 va ser ascendit a colonel. El juny de 1893
va passar a ser cap de la zona militar de Palma de Malorca. Comandà també mitges
brigades de caçadors a la zona de Tremp. Va ser comandant militar del campament de
Carabanchel. El febrer de 1896 assolí ocupació de general de brigada. Al final de la seva
carrera militar, assolí el grau de tinent general.

Va ser diputat per Berga a les Corts de 1876-79 i per Arenys de Mar a les de 1879-81,
1881-84, 1886-90 i 1891-93. Va ser també senador per Alacant entre 1912 i 1913. A les
eleccions de 1884, va tenir el suport de la Comisión Electoral para la Candidatura
Independiente y Proteccionista, del CIC, però va ser derrotat per Antoni Borrell i Folch. Va
ser liberal, de procedència del sector Martínez Campos, però després seria conservador,
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essent secretari particular de Cánovas. Com a diputat, s’interessà pels temes militars, però
també pels relacionats amb les corporacions industrials catalanes, destacant els primers
torns contra l’article únic del tractat de comerç amb França i contra la totalitat del projecte de
primeres matèries. El 1889 és un dels diputats catalans que intervé al Congrés a favor del
Dret Civil català.

Té una relació molt més estreta amb les corporacions econòmiques catalanes que els
anteriors. Era soci honorari del CIC, corporació amb la que manté una certa relació. Té
també relació amb l’IFTN, especialment en la campanya contra el projecte de primeres
matèries de 1883 i assumint-ne la representació al Congreso Español de Geografía Colonial
y Mercantil de novembre d’aquest any. Va ser col·laborador del setmanari proteccionista de
Madrid El Economista. També té relació amb el FPE, en el mateix afer de les primeres
matèries; arriba a assistir a una sessió de la directiva d’aquesta corporació, l’octubre de
1883, en la que ofereix en persona els seus serveis de diputat proteccionista.

Formava part del grup de diputats catalans que s’oposen a la base 5ena i que són rebuts
triomfalment a Barcelona. Va intervenir a l’acte d’homenatge que se’ls va fer a Mataró. El
mateix 1882, quan la comissió d’obrers s’havia traslladat a Madrid per gestionar contra el
tractat de comerç amb França, Orozco va treure la idea de realitzar en aquesta ciutat una
exposició nacional fabril i manufacturera. Després de nombrosos impediments, finalment es
realitzà a El Retiro l’octubre de 1884, amb el patrocini del Fomento de las Artes, de Madrid.

El juny de 1879 va ser un dels fundadors de la DC per a les Corts de 1879-81, essent el
secretari del grup de diputats per Barcelona i formant part d’una comissió encarregada
d’estudiar el tema de mines i aigües. L’octubre de 1881 torna a ser un dels fundadors de la
DC per a la legislatura de 1881-82 i secretari del grup de diputats per Barcelona. Els mesos
següents forma part de comissions de treball de la DC: una per al tema del tractat de comerç
amb França i l’altra per a temes relacionats amb la marina mercant. D’altra banda, formava
part de la Secció Tercera del Congrés, propera a les lligues de contribuents.

5.2.5.7. Francesc López Fabra.

Francesc López Fabra (Barcelona, ?/1901) és un personatge que va fer una mica de tot:
militar, impressor, geògraf i especialista de les corporacions industrials. Com a militar, assolí
el grau de coronel. Practicà diversos treballs d’impressió, introduint el fotogravat. En destaca
la seva reproducció de la primera edició d’El Quijote. Va fer també alguns treballs com a
geògraf. Participà a les reformes en el servei de correus entre 1853 i 1868.

Va ser delegat del Govern espanyol a l’Exposició Internacional de Viena de 1873. El
novembre de 1874 va ser nomenat membre d’una comissió oficial per fer el seguiment de
l’Exposició Universal de Filadèlfia, mentre que l’octubre de 1875 se’l fa comissari regi262.
Publicà un llibre amb els seus treballs en aquesta darrera representació, alhora que publicà
cartes oficials a La Producción Nacional. Crónicas ilustradas de la Exposición Universal de
Filadelfia, de Madrid. El desembre de 1874 va ser nomenat comissari d’Agricultura, Indústria i
Comerç de Barcelona. Era membre del consell d’administració del BU. Posseïa la Gran Cruz
Isabel la Católica.

Va ser un únic cop diputat, concretament per Barcelona a les Corts de 1879-81. Com s’ha
vist anteriorment, la seva candidatura per Barcelona és la presentada pel comitè conservador
                                                     
  262. Per a l’actuació de López Fabra a Filadèlfia, veure La Producción Nacional (Madrid), 1876-1877.
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a partir de reunions prèvies per sectors professionals, representant ell les corporacions
industrials. Després de la seva elecció, va oferir en persona a la Junta Directiva del FPN i per
carta a la del FPE, els seus serveis de diputat electe proteccionista.

Com a diputat, s’interessà pels temes relacionats amb els interessos de les corporacions
industrials catalanes, per ell representades. També s’ha vist anteriorment, concretament al
capítol dedicat a les corporacions, que a la legislatura de 1879-80 presenta un article
addicional a la llei de pressupostos, relatiu a les taxes postals, a iniciativa de l’IFTN.

Igualment, als capítols precedents hem tingut ocasió de veure l’estreta vinculació de
López Fabra a les corporacions industrials, que el converteixen en un veritable especialista:
la seva assistència, en representació del FPN, a la cimera de lligues de contribuents feta a
Còrdova el maig de 1875, la seva presència a la comissió de corporacions econòmiques
catalanes que el març de 1879 passa a Madrid a saludar Martínez Campos, al seu retorn de
Cuba, el seu paper com a impulsor de la SPDTPN de Madrid i la seva presidència de la
comissió de l’IFTN que el novembre de 1881 es trasllada a Madrid, per gestionar la no
restitució de la base 5ena. A aquests treballs se’n podria afegir molts altres.

Fins la creació de l’IFTN, el 1879, cal esmentar la seva presidència de la secció
d’indústria de la comissió d’estudis sobre la legislació duanera, creada a instàncies de l’AB i
amb representants de les corporacions econòmiques (1874-75); la seva participació a la
comissió del FPN i de l’IIC que es trasllada a Madrid per gestionar la no alteració de l’aranzel
a partir de la llei de pressupostos (xocant amb les intencions de Bosch i Labrús i del FPE,
partidaris de plantejar una reforma aranzelària completa en sentit proteccionista, encara que
fos a través dels pressupostos; 1877); la seva intervenció en la iniciativa de Manuel María
Santa Ana de regal de noces del treball nacional al rei pel seu casament; la seva presidència
de la CCUDIL i dels treballs de les corporacions industrials relacionats amb la indústria
llanera, inclosa la participació en la informació aranzelària (1878-81); la seva participació a la
comissió del FPN que gestionà a Madrid contra algunes innovacions introduïdes al
pressupost de Puerto-Rico, en el tema de les farines (1878); la seva gira de propaganda, junt
amb el president del FPN, Josep Pujol Fernández, per diverses províncies, de cara a obtenir
contestacions en sentit proteccionista a la informació aranzelària (1879), entre moltes altres
gestions.

En aquests primers anys del període analitzat, es manté molt més en sintonia amb l’IIC i
el FPN que no pas amb el FPE. El 1875 apareix ja com a soci honorari del FPN i l’abril de
1877 l’IIC el fa soci de mèrit. El FPE, per la seva banda, el nomena el juliol de 1876, és a dir,
molt poc després de la creació de la corporació, soci de mèrit i l’escriu a Filadèlfia, on es
trobava aleshores, per comunicar-li-ho. López Fabra respon des d’aquesta ciutat que mentre
no veiés reunificats els dos foments, preferia no participar de la vida associativa i que
renunciava al nomenament. En tornar a Barcelona, el març de 1877, el president del FPE,
Letamendi, va intentar convèncer-lo que canviés d’idea, sense èxit. No obstant, sí acceptà
treballs per al FPN, concretament la participació a la comissió que gestionà a Madrid la no
alteració de l’aranzel (fet que, com recordarem, disgustà Bosch i Labrús i el FPE, ja que
tenien una reforma aranzelària preparada). En carta de López Fabra al FPE de juny de 1877,
es considera a si mateix com a soci de l’entitat i ofereix els seus serveis a la corporació263. El
FPE, molest amb ell, li respon tot recordant-li la seva no acceptació del càrrec de soci de

                                                     
  263. AFTN, FPE, “Varis. Papers de l’antic arxiu que es troben al dipòsit de llibres”; lligall núm. 4: “Comunicaciones Fomento de
la Producción Española 1877”; carta de Francesc López Fabra de 22-6-1877.
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mèrit, afirmant que no se’l considera membre de l’entitat i acusant-lo de mantenir postures
més d’acord amb el FPN264. López Fabra torna a plantejar-se una mena de retraïment de la
seva participació en la vida de les corporacions i així ho comunica l’abril de 1878 al FPN265.
No va mantenir gaire temps la seva intenció, però, ja que passà poc després a presidir la
CCUDIL. La presència del FPE en aquesta comissió, va suavitzar un tant la seva relació amb
aquesta corporació (recordem, no obstant, que el FPE finalment es retira de la CCUDIL).

Després de la creació de l’IFTN, la seva vinculació amb aquesta corporació és més clara
que no pas amb el FPE, amb el que manté ja escassa relació. Així, el trobem intervenint en
diverses assembles generals de la corporació i presidint la comissió de l’IFTN que es
traslladà a Madrid el novembre de 1881 per gestionar la no restitució de la base 5ena.

D’altra banda, va tenir també alguna participació en actes de l’ANCB i va intervenir a la
manifestació proteccionista de Manresa de maig de 1881. Era també soci de la SEBAP.

Presidí l’AB el curs 1875-76. En el seu discurs inaugural del curs, pronuncià el titulat
Bibliotecas públicas y gratuitas en Inglaterra. Su institución y su objeto 

266.

5.2.6. Els eclesiàstics al Senat.

El grup d’eclesiàstics està composat per sols dues persones: José María Urquinaona
(bisbe de Barcelona) i Tomàs Sivilla (bisbe de Girona), que ocupen l’escó corporatiu que
correspon a l’arquebisbat de Tarragona. Com ja s’ha vist al capítol dedicat a les Corts,
l’arquebisbe de Tarragona no pren possessió de l’escó permanent en la modalitat per dret
propi fins a les Corts de 1891-93.

5.2.6.1. José María Urquinaona y Bidot, bisbe de Barcelona.

José María Urquinaona y Bidot267 (Cadis, 4-9-1814/Barcelona, 31-3-1883) s’ordenà
sacerdot el juliol de 1837. En la seva carrera eclesiàstica, es poden distingir tres etapes:
l’andalusa, la canària i la catalana.

De l’andalusa, cal destacar els seus estudis sacerdotals a Cadis, l’obtenció d’una
capellania per oposició a Jerez (1832), la composició d’una obra de condemna dels excessos
del liberalisme, el seu pas a capellà del convent de Capuchinas del Puerto de Santa María
(1839); el 1844 passa a ser sacerdot de l’església major d’aquesta ciutat; el 1852 serà
secretari i després canonge del Bisbat de Guadix. Es doctorà al Seminari de Granada. Fou
també examinador sinodal del bisbat, canonge i arxipreste de la Catedral de Cadis,
catedràtic, examinador i jutge del Seminari i governador eclesiàstic en absència del bisbe.
Les seves conferències sobre les encícliques pontifícies, mereixeren la felicitació personal de
Pius IX.

                                                     
  264. AFTN, FPE “Actas” 15-5-1876/28-8-1878, sessió de la Junta Directiva de 4-7-1877.
  265. AFTN, FPN, “Actas” núm. 5, 20-10-1877/23-7-1879; sessió de la Junta Directiva de 30-4-1878.
  266. Sobre aquest discurs, veure CASASSAS: L’Ateneu..., p.45.
  267. Sobre ell, veure SALVADÓ, José: Galería biográfico-fotográfica. El Episcopado español. Biografías de los esclarecidos
Prelados que desde el año 1876 hasta la fecha han venido ocupando las Diócesis de España, con un discurso sobre la historia
de la Iglesia Católica en nuestra patria, por D.P.F. Obra de lujo ilustrada con magníficos retratos fotográficos por D. L.R. y D.
Publicada y dedicada a N.S. Padre el Inmortal Pío IX, MDCCCLXXVII; CASTELLANO Y MEDERO, Francisco: Apuntes
biográficos del Excmo. e Ilmo. Sr. D. José María de Urquinaona y Bidot, Obispo de Barcelona (q.e.p.d.) redactados por su
capellán de honor D. ..., 1883; Diccionario de historia eclesiástica de España, 1972; ECHEVARRÍA, Lamberto de: Episcopologio
Español Contemporáneo (1868-1895). Datos biográficos y genealogía espiritual de los 585 Obispos nacidos o consagrados en
España entre el 1 de enero de 1868 y el 31 de diciembre de 1985, 1986.
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El 1869 ocupà el Bisbat de Canàries. El 1870 participà al Concili Vaticà Primer, actuant
de secretari dels bisbes espanyols, reunits en junta suprema per deliberar sobre els
problemes plantejats a l’Església per la revolució de 1868, pronunciant discursos i predicant
davant de tots els bisbes espanyols i americans. De retorn a Canàries, reorganitzà el
Seminari, visità tota la diòcesi, predicant i administrant els sagraments personalment, edificà
set noves esglésies i reparà les existents, s’enfrontà diversos cops a les autoritats del
Sexenni, fundà un patronat d’obrers i dedicà atenció personal a l’ensenyament catequístic.

El 1878 prengué possessió del Bisbat de Barcelona, destacant-se aviat per la seva
particular vehemència en la prèdica i per la seva voluntat de fer personalment bona part de la
feina divulgativa del bisbat, recercant sempre un contacte directe amb els fidels i una
austeritat en els medis, que feren parlar en el seu moment de “cristianisme primitiu”. Visità
una per una les 234 parròquies de la diòcesi, anant a veure els cementiris locals, les
esglésies parroquials i els pobres i malalts. També visità els col·legis religiosos i convents de
la diòcesi. El 1881 tingué una entrevista amb el Papa Lleó XIII. Va promoure la celebració
del mil·lenari de la Mare de Déu de Montserrat, formant part de la Junta organitzadora.
Intentà una conciliació entre el sector del catolicisme addicte al tradicionalisme carlí i l’addicte
a Alfons XII, sense gaire èxit. Bona part de les seves cartes pastorals i sermons s’editaren
en forma de fullet.

A les Corts de 1879-81, va ser senador electe pels arquebisbats de Tarragona i
Saragossa. Va optar pel primer però no arribà a prendre possessió del càrrec. A les Corts de
1881-84 sí va ocupar el seu escó per l’Arquebisbat de Tarragona, per oposar-se al tractat de
comerç amb França. Aquesta va ser la seva única anada al Senat. La seva intervenció va ser
reproduïda en forma de fullet268.

Va tenir relació amb les corporacions industrials de Barcelona. Així intervé al banquet
ofert per les corporacions econòmiques als parlamentaris catalans electes el maig de 1879 i
s’adhereix a la manifestació proteccionista del FPE de juny de 1881. L’abril de 1882, i a
petició de les corporacions industrials, es trasllada a Madrid per combatre al Senat el tractat
de comerç amb França, aspecte que ja hem vist al capítol dedicat a les corporacions, així
com el seu cos a cos amb Sagasta a l’alta cambra per aquest tema. Cal dir que, en marxar,
comissions de les corporacions industrials l’acomiadaren a l’estació del tren i que al pas
d’aquest per Sabadell, Terrassa i Manresa, anava essent saludat per les corporacions locals.
Durant la seva estada a Madrid, visità també els reis. El retorn és encara més espectacular.
Segons el Diario de Barcelona, l’entrada a Barcelona és apoteòsica269. Una comitiva
l’acompanyà al Palau Episcopal, on va fer un discurs. Encara, el mateix maig escrigué
Sagasta, demanant-li que s’ajornés el debat parlamentari sobre la base 5ena.

5.2.6.2. Tomàs Sivilla i Gener, bisbe de Girona.

Tomàs Sivilla i Gener270 (Calella, 18-10-1817/Girona, 8-1-1906) va estudiar Filosofia i
Teologia als seminaris de Barcelona i de Girona i a la Universitat de Cervera i Dret a la de
Barcelona. Exercí una càtedra de Dret Canònic a la UB entre 1847 i 1851. De 1850 a 1852
fou fiscal del Seminari de Barcelona. El 1858 esdevingué canonge doctoral. Ocupà
nombrosos càrrecs: visitador apostòlic de les Escoles Pies de la Diòcesi de Barcelona,

                                                     
  268. Veure OBISPO DE BARCELONA: Discurso pronunciado ...
  269. Diario de Barcelona, 12-5-1882, edició del matí, p.5.986-5.988.
  270. Sobre ell, veure SALVADÓ: Galería biográfico-fotográfica ...; ECHEVARRÍA: Episcopologio ...
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director general de les religioses d’aquesta diòcesi i de les de Girona, Vic i Mallorca,
administrador de l’Hospital de la Santa Creu i prelat domèstic de Sa Santedat (1871).

Va ser nomenat bisbe el 31 de desembre de 1878, exercint el bisbat de Girona des
d’aquesta data fins a la seva mort. Aconseguí el títol de Basílica per a la Seu de Girona i
participà en la restauració del monestir de Ripoll. Fundà un asil per a sacerdots de la seva
diòcesi i el Col·legi de la Sagrada Família per a seminaristes pobres.

El 1858 escriví El primado de Tarragona, treball llegit a la RABLB, de la que n’era
membre. El 1880 edità una memòria llegida per ell el desembre de 1869 a la mateixa
Acadèmia, amb el títol d’Apuntes históricos sobre el Hospital de la Santa Cruz de Barcelona.
També traduí del francès algunes obres religioses. Escriví el treball Informe en defensa de la
jurisdicción eclesiástica i col·laborà en l’edició de les Siete Partidas (Barcelona, 1843-44). Era
també membre l’AJLB.

Després de la mort d’Urquinaona, el 1883, va ocupar el seu lloc al Senat, tot i que no va
prendre possessió del seu escó dins de les Corts de 1881-84. Sí que ho va fer a les de 1884-
86 i a les de 1886-90 (a partir de 1887), però tampoc no va prendre possessió del càrrec el
1891. Com a senador, va ser molt poc actiu.

5.2.7. Parlamentaris sense prou dades.

Dins del sector de parlamentaris del país, hi ha un grup de deu personatges dels que hi
ha molt poca informació, insuficient com per fixar amb un mínim de precisió llur adscripció
socioprofessional. Són Josep Castellet, Antoni Mataró, Josep Maria Bremon, Agustí Vilaret,
Pere Nolasc Gay, Ferran de Moradillo, Joaquim Bañeres, Josep Batlle, Josep Ferrer i Forés i
Roc Labajos.

Josep Castellet i Sampsó va ser diputat per Valls a les Corts de 1879-81 i de 1881-84. Va
ocupar alguns càrrecs més: diputat provincial per Martorell entre març de 1877 i setembre de
1878 i entre aquesta data i desembre de 1882 i governador civil d’Oviedo el 1881. Havia
estat amic de Prim. Políticament va ser constitucional i, després, liberal. Era soci de la
SEBAP. Prologà el llibre de J. Puigjaner sobre història de Valls (1881). El seu germà Ramon
era membre del consell d’administració del FVVB.

Antoni Mataró i Vilallonga va ser diputat per Santa Coloma de Farners a les Corts de
1881-84 i de 1884-86. Inicialment apareix com a conservador, però a les eleccions de 1881
es presenta com a liberal; no obstant, després del tractat de comerç amb França retorna al
PLC. A la legislatura de 1881-82, va ser secretari per Girona de la DC. El gener de 1884 és
nomenat governador civil de Balears, l’abril de 1885 de Salamanca i el setembre següent de
Lleida. El juny de 1885 va cessar del càrrec de diputat, per incompatibilitats. El 1860 publicà
el discurs que pronuncià a la UCM en el moment de doctorar-se (no queda clar en quina
carrera), amb el títol Influencia que tienen en la salud pública la eduación y las costumbres.
Encara el juliol de 1890, va ser nomenat governador civil de Girona.

Josep Maria Bremon i Cabello va ser diputat per Montblanc entre 1864 i 1865 i entre 1866
i 1868 i senador per Tarragona a les legislatures de 1876-77 i de 1877-79. Al Senat apareix
votant amb la majoria conservadora. El gener de 1875 és anomenat vocal del Consell
d’Estat, passant el novembre del mateix any a la secció d’Ultramar.
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Agustí Vilaret i Cendrich va ser diputat per Santa Coloma de Farners entre 1878 i 1879 i a
les Corts de 1879-81. Vota amb la majoria conservadora. Era autor de la comèdia La filla de
la cova (1886) i del drama bilingüe en vers Doña Pruna.

Trobem Pere Nolasc Gay Sardà a una reunió al Saló Filharmònic de Reus destinada a
aconseguir fons per als assaigs de l’Ictíneu de Narcís Monturiol, passant a formar part de la
Junta creada per donar suport al projecte. Va ser diputat per Tarragona a les Corts de 1881-
84 i de 1898-99. Era liberal de procedència constitucional, tot i que anteriorment havia estat
conservador. La seva candidatura per Tarragona com a conservador, el 1884, va ser
derrotada per la de Marià Pons i Espinós. L’abril de 1893 va ser nomenat governador civil de
Conca.

Ferran de Moradillo de Patxot va ser diputat per Figueres a les Corts de 1879-81. El 1880
entrà al PLF, essent de procedència constitucional. Joaquim Bañeres i Gordill va ser diputat
conservador per Balaguer a les Corts de 1876-79 i de 1879-81. Josep Batlle i Vidal va ser
diputat per Valls a les de 1876-79; apareix votant amb la majoria conservadora. Josep Ferrer
i Forés va ser diputat per Gandesa a les de 1879-81 i 1884-86; també apareix votant amb les
majories conservadores. Roc Labajos i Arenas va ser diputat per Gràcia a les de 1884-86;
votava amb els conservadors.

5.3. Els parlamentaris cuneros.

El grup de 42 parlamentaris cuneros rep un tractament a part, donades les
característiques de la seva elecció i dels seus comportaments parlamentaris. Dins seu, es fa
una distinció entre els que han obtingut un escó per un districte català en una única ocasió,
dels que han repetit més d’un cop: mentre els primers solen tenir una relació molt superficial
amb els interessos del districte, els segons estableixen ja els seus lligams.

5.3.1. Cuneros electes un sol cop per un districte català.

Com ja s’ha vist anteriorment, dins del grup de parlamentaris cuneros predominen els
professionals liberals. Entre els 29 parlamentaris electes un sol cop per un districte català en
trobem 12. D’aquest grup cal destacar en primer lloc, per les responsabilitats de govern que
exerciran durant la Restauració, Manuel Alonso Martínez, Carlos Navarro y Rodrigo i José
María Celleruelo. Hi ha quatre parlamentaris més amb carreres polítiques i parlamentàries de
llarga durada: José María Fernández de la Hoz, José Ferreras, Federico Hoppe i Severiano
Arias. Els altres cinc —Miguel Cabezas, Juan Jiménez Cuenca, Enrique de la Parrella,
Manuel Camacho i Pedro Diz Romero— tenen, en canvi, trajectòries parlamentàries
considerablement més curtes, destacant els dos darrers per les seves vinculacions a
interessos econòmics catalans, que fa que, tot i ser cuneros, tinguin una altra de mena de
lligams amb els districtes per ells representats.

Manuel Alonso Martínez271 (Burgos, 1-1-1827/13-1-1891), polític, jurista i conseller
d’empreses, tenia les llicenciatures de Dret i de Filosofia i Lletres. Treballà primer com a

                                                     
  271. Sobre ell, veure LINARES RIVAS: La primera Cámara ..; TÉBAR, Pedro E. de; OLMEDO, José de: Las segundas Cortes
de la Restauración. Semblanzas parlamentarias, 1879-80. PRÚGENT: Los hombres ...; SÁNCHEZ ORTIZ; BERÁSTEGUI: Las
primeras cámaras ...; SOLSONA: Semblanzas ...; MOYA, Miguel: Oradores políticos (perfiles), 1890; REAL ACADEMIA DE
CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS: Necrologías de los señores académicos de número fallecidos desde 1º de Julio de 1885
escritas y publicadas en virtud de los que dispone el art. 52 del Reglamento de dicha Corporación, 1898; FERNÁNDEZ Y
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professor i després com a advocat, intervenint en plets de relleu de companyies ferroviàries i
financeres. Va ser membre dels consells d’administració d’algunes companyies ferroviàries,
destacant la seva vicepresidència del Norte a partir de 1878. Va ser membre de la Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas i de l’AMJL, que presidí el 1869. Escriví diversos
treballs, pròlegs i traduccions dels clàssics. Entre les seves nombroses obres, es pot
esmentar El código civil en sus relaciones con las legislaciones forales (1884-85). Li fou
atorgat pòstumament el marquesat d’Alonso Martínez.

Va tenir una llarga carrera política i parlamentària. Va ser diputat en nombroses ocasions
entre 1854 i 1890, per diversos districtes, especialment per Castrojeriz (Burgos), però també
pel de Cervera (1876-79), iniciant l’encasellat de la família en aquest districte. Va ser
governador civil de Madrid (1856), president de la Diputació Provincial de Madrid (1874),
president del Congrés (1889-90), així com diversos cops ministre: de Foment (1855-56,
1863-64), interí d’Hisenda (1863) i titular (1865-66), de Gràcia i Justícia (1874, 1881-83 i
1885-88). Com a ministre de Gràcia i Justícia, impulsà la llei de judici oral i públic, el nou
Codi de Comerç i les bases per a la reforma del Codi Penal, alhora que té un paper important
en el llarg procés de gestació del Codi Civil. El 1886 presidí el Consell d’Instrucció Pública.
Els seus fills Vicente, Lorenzo i Dionisio serien també diputats en diverses ocasions; al
primer el veurem una mica més endavant, com a diputat per Cervera.

Políticament ocupà una posició de centre. Al Sexenni intentà formar un corrent
conservador dins de les forces liberals. Participà en la creació del PC el 1872. Com ja hem
vist al capítol dedicat a les Corts, en iniciar-se la Restauració va encapçalar el SC, encetant
una política de col·laboració amb els conservadors de Cánovas, interrompuda el 1879; el
1880 aquest sector participà en la fusió liberal. Molt actiu com a parlamentari, presidí la
comissió del Congrés redactora de la Constitució de 1876 i formà part de la de codis.

Carlos Navarro y Rodrigo272 (Alacant, 9-1833/Madrid, 20-12-1903), polític, periodista i
escriptor, va dedicar la seva primera activitat al periodisme, en periòdics propers a la UL,
primer al seu Alacant natal i després a Madrid. El 1859 i 1860 va ser corresponsal de guerra
al Marroc. Als anys següents, col·laborà a El Criterio i entrà a la redacció de La Época i,
posteriorment, de La Política. Escriví obres de poesia, narració, assaig i biografia, entre les
que podem esmentar Poesías (1857), El sahumerio (1867) O’Donell y su tiempo (1869), Las
crisis de España (1870), entre altres. Als anys cinquanta i seixanta, ocupà alguns destins a
governs civils de diverses províncies.

Té també una extensa carrera política i parlamentària. Entre 1861 i la seva mort el 1903,
va ser diputat i senador per diversos districtes andalusos, senador per Tarragona (1884-86) i
senador per dret propi a partir de 1892. Als anys cinquanta i seixanta, milità a la UL, al
Sexenni i primer tram de la Restauració, al PC i, finalment, al PLF i PL. El 1864 va ser
governador civil de les Balears. El 1867 fou desterrat a Oviedo, on romangué fins la revolució
de 1868. Va ser vocal de la Junta Revolucionaria de Madrid d’aquest any. A la Restauració,
va ser secretari del Ministeri de la Governació, ministre de Foment (1886-88) i president del
Tribunal de Comptes a partir de novembre de 1889.
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José María Celleruelo y Poviones273 (Pola de Sierro, Oviedo, 1840/4-12-1911), advocat,
periodista i polític, va exercir de fiscal a l’Audiència d’Alacant i de jutge a la d’Alcázar de San
Juan, on hi estigué fins el 1873. Va dirigir el periòdic El Globo . Als anys vuitanta, fou vocal
del consell d’administració del FLG. Inicia la seva carrera parlamentària com a diputat per
Lleida a les Corts de 1881-84, continuant després com a diputat fix per Oviedo durant onze
Corts i, finalment, com a senador vitalici a partir de 1910. El 1873 s’afilià al sector republicà
encapçalat per Castelar, essent governador civil de Segòvia, Almeria i Alacant i sotssecretari
del Ministeri de la Governació durant la primera República. A la Restauració milità al PD del
propi Castelar, si bé dissentí algunes vegades amb aquest. El 1894 serà un dels possibilistes
del sector dretà del partit, encapçalat per Abarzuza, que propugnaven la integració del partit
dins del PL; així, al Congrés dels diputats admetrà públicament la monarquia, fet que
contribuí a la integració d’aquesta part del partit dins del PL274. El 1906 va ser ministre de
Gràcia i Justícia.

José María Fernández de la Hoz Gómez275 (Madrid, 19-3-1812/?, 27-1-1887), magistrat,
ocupà diversos destins dins del ram, essent fiscal de l’Audiència de Madrid i del Tribunal
Suprem de Guerra i Marina. Presidí l’AMJL el curs 1881-82. És autor d’obres de Dret, entre
elles un Código civil de 1843 i un Informe acerca del fuero civil de las clases militares (1856).
El 1874 va ser vocal de la Junta d’Estudi de Reformes del Codi Penal a Cuba i Puerto-Rico,
mentre que el 1881 passà a presidir la Comissió de Codificació de les províncies d’Ultramar.

Té una extensa trajectòria parlamentària entre 1844 i la seva mort, el 1887, ocupant
escons al Congrés per districtes molt diversos, una senadoria per Lleida al primer Senat de la
Restauració i una senadoria vitalícia a partir de 1887. D’altra banda, el 1858 va ocupar les
carteres de Governació primer i de Gràcia i Justícia després, alhora que va ser president de
la Junta General de Estadística i vicepresident del Senat (1886-87). Al principi de la seva
carrera política, va militar en el PM, situant-se després al grup dels anomenats Puritanos i,
més tard, a la UL. A la Restauració, se situà al SC, entrant el 1880 al PLF. Va ser membre de
la SPDTPN, que hem vist al capítol dedicat a les corporacions.

José Ferreras Toro (Alcañices, Zamora, 1839/Madrid, 21-1-1904), periodista, polític,
advocat i conseller de companyies, tenia la llicenciatura en Dret. Inicià la seva activitat com a
periodista al diari de Valladolid El Norte de Castilla, traslladant-se després a Madrid, on entrà
a la redacció d’El Contemporáneo, que dirigiria més endavant. Un cop tancat el diari, es
traslladà al seu Alcañices natal, on va fer alguns treballs com a advocat. Poc després de la
revolució de 1868, es traslladà novament a Madrid, treballant als diaris El País, El Gobierno
(que dirigí), El Debate, Los Debates i El Correo, del que en va ser director i propietari. Dirigí
també una societat de mines i va ser advocat consultor del BE. Igual que els anteriors, té una
extensa carrera parlamentària, en aquest cas a partir de 1876, ocupant escons al Congrés i
al Senat per districtes peninsulars i antillans. Igual que Celleruelo, inicià aquesta carrera en
un districte lleidatà, essent diputat per Sort a les primeres Corts de la Restauració, i la
culminà amb una senadoria vitalícia, a partir de 1893. Va ser també governador civil de
Salamanca (en data indeterminada), director general d’Obres Públiques entre març i
setembre de 1882, vocal de la Junta Consultiva del Instituto Geográfico y Estadístico, el
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mateix 1882, i vocal del Consejo Penitenciario, el 1886. Políticament constitucional i,
després, liberal.

Federico Hoppe y Rute276 (Màlaga, 26-3-1826/?), funcionari i polític, ocupà diversos
càrrecs en l’administració, tant en governs civils com en el Ministeri d’Ultramar i a la Sala de
Indias del Tribunal de Comptes. Va ocupar en nombroses ocasions escons a ambdues
cambres i per diversos districtes, però sobretot al Senat. Va ser diputat per Solsona a les
Corts de 1879-81. El 1874 va ser director general de Contribucions i Impostos Indirectes,
essent confirmat en el càrrec el 1875. El setembre de 1877 repeteix en el càrrec, mentre que
als anys noranta va ser membre del Consell d’Estat. Políticament, havia estat un dirigent del
PC, però als inicis de la Restauració se situa al SC, entrant el 1880 al PLF.

Severiano Arias Giner (Màlaga, 1827/14-3-3-1895), funcionari, periodista i propietari
agrari, va ocupar diversos destins en el ram de duanes a la península i a Puerto-Rico, a la
Dirección General de Propiedades i a Hisenda, al mateix temps que col·laborava a diversos
periòdics polítics. Posseïa propietats agràries a la província de Màlaga. Va ser diputat per
aquesta província en dues de les Corts del Sexenni, per Figueres a les primeres Corts de la
Restauració, senador per Màlaga a les de 1879-81 i vitalici a partir de 1881, formant part del
contingent de senadors permanents nomenats en aquesta data per donar un cert marge de
maniobra al PL a l’alta cambra. Als anys vuintanta i noranta, va ser ministre de la Sala
d’Ultramar del Tribunal de Comptes. Políticament, va ser als primers anys de la Restauració
directiu del CCM, entrant el 1880 al PLF.

Miguel Cabezas y Montemayor és germà del financer Rafael Cabezas, que veurem una
mica més endavant. Va ser agent de borsa i va desenvolupar diversos destins en el ram
d’Hisenda de Cuba. Va escriure treballs d’economia política i de tema social: Memoria
financiera. Isla de Puerto-Rico (3 volums: 1883-84, 1884-85 i 1885-86); Lecciones de ciencia
social; Principios de Ciencia social (compendio); Sofismas económicos. Pequeños folletos
refutación de los de Frédéric Bastiat. Abundancia-Escasez. Obstáculo-Causa (1898); La
balanza de comercio. La seva trajectòria parlamentària, a diferència de la del seu germà, és
curta: sols va ser diputat per Sort a les Corts de 1879-81. Políticament se situava en el sector
Martínez Campos. El 1880 entrà al PLF.

Juan Jiménez Cuenca (Lucena, Còrdova, 11-1-1810/?), magistrat i polític, va ser
magistrat del Tribunal Suprem. El 1875 va ser nomenat vocal del Consell d’Estat, cessant per
jubilació el 1881. A la segona legislatura de 1843, va ser diputat electe per Còrdova, sense
arribar a prendre possessió del càrrec. A les Corts de 1881-84, va ser senador per Tarragona
i a les de 1886-90, per Còrdova. Políticament liberal.

Enrique de la Parrella Sánchez (Madrid, 20-12-1839/?), agent de borsa i propietari
immobiliari a Madrid, apareix a la Restauració com a membre de l’APFUMZE. Té una
trajectòria parlamentària curta: va ser diputat per Sigüenza (Guadalajara) a les Corts de
1878-79 i senador per Lleida a les de 1884-86. Conservador.

Manuel Camacho y Fernández (Sahagún, León, 11-5-1834/ ?), funcionari, va ocupar
diversos destins abans de 1868 als governs civils de León, Oviedo i La Corunya i a la
Direcció General de Beneficiència i Sanitat del Ministeri de la Governació. El 1875 passà a
Cuba, seguint Tomàs Rodríguez Rubí, ocupant ell el càrrec d’administrador de la duana de
L’Havana. Cessà l’octubre de 1876, amb motiu de fer-se càrrec de les duanes el BHC. De
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retorn a la península, s’interessà pel projecte de ferrocarril Igualada-Sant Sadurní d’Anoia,
del que en fou promotor, junt amb Mariano Carreras. Per facilitar l’execució del projecte, es
presentà a les eleccions de 1879 pel districte d’Igualada. La seva candidatura es presentava
com a conservadora, però competint contra un altre conservador del país. A les eleccions de
1881, és derrotat pel liberal Bartomeu Godó, vinculat a un projecte ferroviari rival. L’escó de
1879 va ser l’únic que va obtenir en la seva carrera parlamentària. D’altra banda, el 1856 va
ser governador civil interí de Valladolid.

Pedro Diz Romero, periodista i advocat, dirigí el periòdic madrileny La Mañana, de línia
política constitucional i després del sector esquerrà del PLF, proper a Víctor Balaguer. Des
de les planes d’aquest diari, seguí una línia editorial en sintonia amb les demandes de les
corporacions industrials catalanes que, de fet, subvencionaven en part la publicació. El maig
de 1879 assistí en persona a una sessió de la Junta Directiva del FPN per consolidar els
lligams existents. El 1881 és un dels impulsors del centre proteccionista de Madrid. Era
també soci de la SEMAP des de 1877. Intervé a les manifestacions proteccionistes de Girona
de 6-6-1881 i d’Olot de 19-6-1881, fet que ajudà sens dubte la seva elecció pel districte
d’Olot aquest any. Era soci honorari del CIC i el 1882 la SEGRAP el nomena membre de la
seva diputació permanent a Madrid. Mantingué força relació amb l’IFTN en les campanyes
parlamentàries d’oposició al tractat de comerç amb França, a la base 5ena i a les primeres
matèries. El juliol de 1882, després de les seves campanyes proteccionistes al Congrés, es
trasllada al districte d’Olot, essent rebut multitudinàriament, primer a Girona i després per tot
el camí des d’aquesta ciutat fins Olot.

Políticament va ser constitucional primer i liberal fusionista després. El 1880 és membre
del Comité Constitucional de la Provincia de Madrid (CCPM). El 1882 segueix Víctor
Balaguer en l’escissió de la ILD. A més de la seva elecció de 1881 per Olot, a les segones
Corts de 1872 havia estat diputat per Caguas (Puerto-Rico), tot i que no va arribar a exercir
el càrrec perquè es trobava en aquesta Antilla. A les eleccions de 1884 es torna a presentar
pel districte d’Olot, confiant en el prestigi obtingut per les seves campanyes proteccionistes,
però sens dubte la seva candidatura esquerrana va allunyar l’electorat més conservador, que
va preferir atorgar els seus sufragis al marquès d’Aguilar. En carta a Víctor Balaguer després
de la seva derrota electoral, Diz ens ofereix una visió precisa de la situació dels candidats
derrotats: No ocultaré a V. que ésta [la derrota] me ha producido una muy honda impresión.
Después de tantos trabajos y sacrificios lo veo perdido todo, pues sin representación política
y sin medios para sostener la posición que había alcanzado, me veré oscurecido sabe Dios
hasta cuando, y esto en política es la muerte 

277.

El desembre de 1885 va ser nomenat governador civil de Navarra, el juny de 1886, de
Tarragona i el gener de 1887, de Cáceres. L’octubre de 1888 va passar a desenvolupar el
càrrec de ministre lletrat del Tribunal de Comptes, en la seva Sala de Cuba i Puerto-Rico,
passant més tard a la Sala de Filipines.

A continuació dels professionals liberals, ve un significatiu grup de militars, la majoria
d’ells d’alta graduació. Com a personatges amb responsabilitats de govern durant la
Restauració, trobem Franscisco de Paula Pavía. Tant ell com Manuel de Salamanca, Antonio
López de Letona, José Ramón Mackenna i Juan Carnicero assoleixen la màxima graduació.
Completen el grup Constancio Gambel i José Pascual de Bonanza, personatges dels que hi
ha menys informació, probablement amb un rang militar inferior.
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Francisco de Paula Pavía y Pavía278 (Cadis, 17-7-1812/Madrid, 7-11-1890), militar de
marina, s’embarcà als 10 anys, participant a diverses expedicions de l’Armada espanyola a
l’Amèrica del Sud i Central. A la primera guerra carlina, i ja com oficial, participà en diverses
operacions al Mediterrani i al Cantàbric. Va ser comandant general del departament d’El
Ferrol. El 1863 ascendí a cap d’esquadra. Va ser director general d’Armamentos,
Expediciones y Pertrechos al Ministeri de Marina, comandant general de l’Apostadero de
Filipines i capità general del departament d’El Ferrol. El 1869 va ser nomenat vicealmirall. El
1872 va ser declarat exempt de servei. El 1873 fou nomenat ministre militar del Consejo
Supremo de la Armada. A la Restauració, va ser capità general de marina dels departaments
de Cartagena (1876) i Cadis (1883) i membre del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

És autor d’algunes obres biogràfiques de militars de marina espanyols, destacant la
Galería biográfica de los generales de Marina, jefes y personajes notables que figuran en la
misma corporación desde 1700 a 1868 (1874), en 4 volums. Pavía és un altre dels
personatges que inicia la seva carrera parlamentària en un districte català, concretament
essent senador per Tarragona al primer Senat de la Restauració. El 1877 obtingué una
senadoria vitalícia. Va ser també ministre de Marina entre 1877 i 1879, primer amb un
Govern presidit per Cánovas i després amb el Govern de Martínez Campos, i novament entre
1881 i 1883, en el Govern liberal de Sagasta, així com vicepresident del Senat entre 1886 i
1890. Políticament se situà al sector Martínez Campos i entrà a la fusió liberal el 1880.

Manuel de Salamanca y Negrete279 (Burgos, 29-5-1831/L’Havana, 6-2-1890), militar i fill
de militar, va participar a la guerra dels matiners de 1849. El 1852 fou governador militar de
la província de Màlaga. El 1874 va ser comandant general de Tarragona, amb grau de
brigadier. Va combatre la insurrecció cantonal de Màlaga. Participà a la guerra carlina, en
diverses accions a l’Alt Aragó i alliberant Tortosa del setge carlí. Ja ascendit a general, va
continuar la campanya contra els carlins al Nord, al Centre i al Maestrat, essent comandant
general de la divisió d’aquest darrer territori.

El 1882 va ser ascendit a tinent general. El mateix any va ser nomenat vocal de la
Comissió de Codi i de Procediments Militars. Va ser també capità general de València. El
juliol de 1887 i el febrer de 1889 va ser capità general i governador civil de Cuba. Va fer
també alguns treballs com a litògraf. Va ser diputat per Tortosa a les Corts de 1876-79 i per
Xelva a les de 1879-81 i 1881-84, obtenint una senadoria vitalícia el 1884. A les primeres
Corts de la Restauració, figura com d’oposició, sense gaire definició; a les segones, es definí
ja constitucional. El 1880 entrà al PLF. Com a diputat, va ser membre de l’anomenada secció
econòmica, agrupació de diputats interessats en l’estudi de temes econòmics i la proposta de
millores en el ram d’Hisenda.

Antonio López de Letona Lomas280 (Sevilla, 20-7-1821/Madrid, 16-9-1884), militar i fill i nét
de militars, participà a les guerres carlines. Va ser també governador civil de L’Havana el
1859 i posteriorment de València, La Corunya i Cadis, així com sotssecretari del Ministeri
d’Ultramar. Milità a la UL. Participà a les conspiracions de Prim de 1866. El Govern
provisional de 1868 el nomenà mariscal de camp i sotssecretari del Ministeri de la Guerra. El
1869 s’incorporà a l’Exèrcit de Cuba. El mateix any va ser cap del Govern Militar de Màlaga,
on desarmà els batallons de la Milícia Nacional, en rebel·lia. Va ser també capità general de
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Galícia. El 1870 va ser ministre del Tribunal Supremo de Guerra y Marina i capità general de
Galícia. Amb la proclamació de la República, s’exilià, retornant quan Castelar formà govern.
El Govern de 1874 el nomenà tinent general i director general de Cavalleria. El mateix any,
va ser capità general de Balears i d’Aragó. Les seves relacions amb el Govern es
deterioraren, però es rehabilità a la Restauració. Als inicis d’aquesta, va ser capità general
interí de Madrid i, posterioment, novament director general de Cavalleria, càrrec en el que
repetí el 1879. El 1884 va presidir el Consejo de Redenciones y Enganches.

Va ocupar diversos càrrecs de diputat i senador entre 1859 i 1884. A la Restauració es
vinculà al PLC. El 1884 obté una senadoria per Barcelona, però more poc després de
prendre’n possessió. Participà a la premsa militar. El 1874 escriví el fullet La guerra y la
Constitución del país por un General conservador. Va ser autor també d’obres de tema
militar, entre les que podem esmentar Estudios críticos sobre el Estado Militar de España
(1866) i Conferencias militares dirigidas a los Jefes de Cuerpo del arma de Caballería y
dedicadas a S.M. el Rey (1881).

José Ramón Mackenna y Muñoz (San Fernando, Toledo?, 10-3-1814/?, 20-3-1878),
militar d’ascendència irlandesa, també era un militar fill i nét de militars. Assolí el grau de
tinent general. L’octubre de 1875 va rebre el nomenament de director general dels Cossos
d’Estat Major de l’Exèrcit. Va ser senador per Balears al primer Senat de la Restauració i per
Lleida al de 1877-79. La seva filiació política no apareix del tot clara, però vota habitualment
amb la majoria conservadora.

Juan Carnicero y San Román va ser comandant general de divisió d’Extremadura el 1871
i governador militar d’Almeria, el mateix any. Va ser capità general d’Extremadura el 1875 i
un altre cop el 1877, tenint la graduació de mariscal de camp. Posseïa terrenys amb oliveres
a la província de Jaén. Com a parlamentari, únicament va ser diputat per Roquetes, a les
primeres Corts de la Restauració, renunciant al càrrec a la legislatura de 1878-79. Igual que
l’anterior, no hi ha prou dades sobre la seva filiació política, però votava habitualment amb
els conservadors.

Constancio Gambel y Aybar va ser governador civil de diverses províncies: Girona (1874 i
1875), Osca (1881) i Lugo (1881). Va ser diputat per Barbastro (Osca) entre 1864 i 1866 i per
La Seu d’Urgell entre 1876 i 1879. El 1879 va resultar electe senador per Girona, però no va
arribar a prendre possessió del càrrec. Als inicis de la Restauració, se situà al SC i, més tard,
al PC, ingressant el 1880 al PLF.

José Pascual de Bonanza y Soler era brigadier a l’Exèrcit del Nord en el moment d’iniciar-
se les Corts de 1876-79. Va exercir breument el seu càrrec de diputat per Berga, cessant per
incorporar-se a l’Exèrcit de Cuba. Políticament moderat, va fer costat a les demandes d’unitat
catòlica en la Constitució de 1876. Essent mariscal de camp, va ser comandant general de
Pinar del Río en comissió, cessant el març de 1880 per motius de salut. El gener de 1883 va
ser nomenat comandant general de Ceuta, i l’octubre de 1884 comandant general de la
segona divisió de l’Exèrcit d’Aragó. El 1887 va estar adscrit a la Capitania General de
València i el 1889 a la de Puerto-Rico. El 1888 va ser president de la Junta especial de
Cavalleria, a la Junta Superior Consultiva de Guerra.

Els grups de propietaris i de sectors burgesos són molt reduïts dins d’aquest sector de
parlamentaris. Entre els primers, trobem Manuel María de Álvarez, Juan Moreno Benítez i
Enrique Ziburu i entre els segons, Alejandro Shee, Ceferino Avecilla, el marquès de San
Eduardo i José Manuel Brunet.
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Manuel María de Álvarez y Álvarez (Sevilla, 25-7-1808/?, 8-12-1899), propietari urbà i
minaire, s’instal·là a Madrid el 1834. El 1854 entrà al consell d’administració del Banco
Español de San Fernando, després BE. També va ser conseller del Monte de Piedad y Caja
de Ahorros de Madrid. Arribà a ser uns dels 50 principals contribuents per territorial de la
província de Madrid, amb immobles en aquesta ciutat. El 1854 va ser regidor i tinent
d’alcalde de l’Ajuntament de Madrid i el 1854 diputat provincial, també per Madrid. Encetà la
seva trajectòria parlamentària essent senador per Madrid als períodes 1876-77, 1877-79 i
1879-81. Va ser senador per Lleida a les Corts de 1881-84 i obtingué una senadoria vitalícia
el 1886. Votava amb els conservadors. Va ser membre de les diverses juntes d’aranzels des
de 1869 fins 1898, arribant a ser vicepresident del CAA entre 1895 i 1898. Era soci de
l’APFUMZE i el 1879 participà en la creació de la SPDTPN.

A les reunions de parlamentaris catalans prèvies al debat parlamentari del tractat de
comerç amb França, es trobà en una postura incòmoda, ja que acceptar una línia de
conducta clarament proteccionista, com reclamaven molts dels seus companys, entrava en
contradicció amb els seus plantejaments, més propers a un lliurecanvi moderat. De fet, al
debat sobre la base 5ena, va defensar el projecte com a membre de la comissió del Senat.

Juan Moreno Benítez281 (Madrid, 22-8-1822/24-3-1887) era fill d’un militar, mentre que la
seva mare era membre d’una família de terratinents canaris, amb el gruix de les seves
possessions a Orotava. Ell afegí a les propietats maternes propietats urbanes a Vallecas. Va
tenir una llarga trajectòria parlamentària entre 1850 i la seva mort el 1887, amb l’elecció com
a diputat per diversos districtes canaris i per Madrid. A la Restauració, va ser senador per
Girona entre 1877 i 1879 i senador vitalici a partir de 1881. Va ser vicepresident del Congrés
a les segones Corts de 1872, actuant com a president bona part de la legislatura, i
vicepresident del Senat entre 1881 i 1884 i també el 1885. Com a diputat per Canàries,
aconseguí la declaració de port franc per a les illes. El 1886 passà a presidir la secció de
Governació del Consell d’Estat

Políticament, va seguir als inicis de la seva activitat una línia política liberal, però no del
tot definida; participà als moviments conspiratius que portaren al Bienni Progressista, essent
introduït pel general Prim a la Tertúlia Progressista de Madrid. Representà Canàries al
comitè central del PPR. El 1866 participà als intents revolucionaris, exiliant-se a França
després del seu fracàs. Abans de la revolució de 1868, retornà a Madrid, esdevenint la seva
casa un centre conspiratiu. Amb el triomf de la revolució, es formà a casa seva la primera
Junta Revolucionària Central, de la que en formà part. Es traslladà a Cartagena, en
representació de la Junta, per conferenciar amb Prim. Al seu retorn a Madrid, va ser el primer
governador civil de la província després de la revolució. El 1872 va ser un dels fundadors del
CCM, que presidí. El 1877 en fou el director i el 1880 presidí el CCPM.

El 1876 va ser vocal del Fondo de Redención y Enganches del Servicio Militar, com a
diputat. El 1879 va ser vocal de la Junta Central para la Exposición General Española de la
Industria y de las Artes. El 1886 va incorporar-se al Consell d’Estat, presidint la secció de
Governació.

Enrique Ziburu y Herrera-Dávila282 (Puerto Príncipe, ?/?), propietari i advocat, posseïa
alguns immobles a Madrid. Era membre del Colegio de Abogados de Madrid i soci de la
SEMAP. El 1873 va ser diputat per Albocàcer i a les Corts de 1881-84 senador per Lleida. Va
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ser novament senador electe per Lleida el 1893, sense que arribés a prendre possessió del
càrrec. El mateix va passar amb el seu nomenament de senador vitalici, el 1893: el
desembre de 1894 es declara el seu escó vacant, en no haver pres possessió del càrrec en
el termini legal. Liberal.

Alejandro Shee y Saavedra (?/Madrid, 15-7-1897), directiu d’empreses i polític, va ser
directiu del Norte. Igual que Moreno, va formar part del Fondo de Redención y Enganches
del Servicio Militar. Va ser diputat per La Palma (Huelva) entre 1861 i 1863, diputat sols
electe per Osca el 1865, diputat per Santa Coloma de Farners entre 1876 i 1877 i senador
vitalici a partir d’aquesta data. Liberal de procedència constitucional. Al Sexenni, va ser
membre del Tribunal de Cuentas del Reino. Altres càrrecs que va ocupar són el de
sotssecretari de la Presidència del Consell de Ministres, membre del Tribunal Supremo , del
Consejo de la Guerra y de la Armada i degà del Tribunal de las Órdenes Militares.

Ceferino Avecilla y González283 (Salamanca, 26-8-1818/?, 11-8-1888), propietari minaire,
directiu d’empreses i advocat, inicià els seus estudis a Salamanca i els continuà a Madrid, on
es llicencià en Dret el 1841. Va ocupar diversos destins de funcionari i després obrí un bufet
d’advocat a Segòvia. El 1858 es traslladà a Madrid i orientà la seva activitat professional cap
la mineria. Va ser un dels fundadors de la companyia La Minería Española, de la que el 1866
en seria el gerent. Posteriorment, adquirí les mines d’El Horcajo, a Almodóvar. Tenia
participació a altres empreses de mineria, sobretot a Ciudad Real, i també de metal·lúrgia. Va
ser membre dels consells d’administració dels ferrocarrils Sevilla a Jerez y Cádiz, FLG i
CFLRT. Presentà una memòria tècnica a l’Exposició Universal de París. Participà també a la
companyia d’assegurances La Unión.

Avecilla és un altre parlamentari que inicia la seva carrera representant un districte
lleidatà: concretament, va ser senador per Lleida a les Corts de 1881-84. El 1886 va ser
diputat electe per Almadén (Ciudad Real), sense arribar a prendre possessió del càrrec, i el
1888 va ser senador per Sòria. Com a parlamentari, cal destacar les seves intervencions al
Senat favorables al tractat de comerç amb França i a la restitució de la base 5ena (en aquest
darrer cas, com a membre de la comissió), desenvolupant una línia argumental clarament
lliurecanvista. D’altra banda, va ser diputat provincial per Segòvia entre 1848 i 1852 i
governador civil de la mateixa al Bienni Progressista. Políticament va ser progressista en
època isabelina i liberal a la Restauració. El 1881, va ser nomenat vocal de la Junta de
construcció de la presó de Barcelona.

El marquès de San Eduardo (Eduardo Basave y Rodríguez de Alburquerque) (1835/?),
financer, va rebre el marquesat el 1872. Era propietari de la Fábrica nacional que ha sido de
moneda y cobrería de Jubia, a El Ferrol, que va vendre el 1876. Va fer importants préstecs al
Ministeri d’Hisenda entre 1873 i 1877. Tenia arrendat el cobrament d’un impost a Madrid i
invertí en obligacions de l’Estat. Va ser senador per Múrcia entre 1877 i 1879 i per Tarragona
el 1881. Votava amb els conservadors.

José Manuel Brunet e Illa era un dels principals contribuents per industrial a Guipúscoa.
Va ser senador per aquesta província el 1872. El 1879 surt alhora senador per Tarragona i
diputat per Tortosa, optant pel segon càrrec. Votava amb la majoria conservadora.
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Finalment, hi ha tres parlamentaris que generen tan poca informació del seu pas per les
Corts que ni tan sols és possible fixar la seva condició socioprofessional. Es tracta de
Francisco Martínez Corvalán, Luís Moreno i Joaquín Oliver.

Francisco Martínez Corvalán va ser diputat per Yecla (Múrcia) a les Corts de 1876-79 i
per Lorca (Múrcia) a les de 1879-81, abans de ser-ho per Roquetes a les de 1884-86.
Conservador. El 1884 va ser sotssecretari del Ministeri de la Governació, encarregant-se
interinament l’octubre d’aquest any de la Direcció General d’Establiments Penals. El juliol de
1885 va ser nomenat governador civil de Madrid.

Luís Moreno y Gil de Borja va ser diputat per Figueres a les Corts de 1884-86 i aquest va
ser l’únic càrrec parlamentari que va obtenir. Era soci de la SEMAP. Votava amb la majoria
conservadora.

Joaquín Oliver y García va ser diputat per Valls a les Corts de 1884-86 i, igual que
l’anterior, aquest va ser l’únic escó parlamentari que va ocupar. Membre de la ILD, va tenir
dificultats per obtenir l’escó, per la malfiança dels electors, que el veien massa orientat al
lliurecanvi284. Va rebre un suplicatori per la publicació del full volant clandestí Manifiesto de
las cigarreras a S.M. el Rey. És seva també l’obra El crédito territorial en España (1874),
amb pròleg de Luís Silvela.

5.3.2. Cuneros electes més d’un cop per districtes catalans.

Els parlamentaris cuneros que repeteixen representació per districtes catalans
constitueixen un grup menor que l’anterior, amb 13 personatges. Dins seu, n’hi ha uns pocs
que aconsegueixen vincular-se a un districte per un espai de temps notable. Igual que en el
grup anterior, hi predominen els professionals liberals, amb 7 parlamentaris. Cap d’ells no
exercirà responsabilitats de govern durant la Restauració. Cal destacar en primer lloc i pels
càrrecs exercits en períodes anteriors, Emilio Castelar i Alejandro Llorente. Els altres
components del grup són Manuel de Azcárraga, Vicente Alonso Martínez y Martín, Francisco
Martínez Brau, José Porrúa i Manuel Torrecilla.

Emilio Castelar y Ripoll285 (Cadis, 8-9-1832/San Pedro del Pinatar, Múrcia, 1899), polític,
escriptor i professor, havia estudiat Dret, Filosofia i Història. El 1858 va ocupar la càtedra
d’Història d’Espanya a la UCM, de la que se’l va separar per motius polítics el 1865. Va ser
membre de les reials acadèmies de la Llengua, d’Història i de Belles Arts. Va col·laborar a La
Ilustración i La Ilustración Artística. Va escriure una àmplia obra històrica i literària
d’inspiració romàntica. Té també diverses obres d’assaig polític i filosòfic, de periodisme i
divulgació, així com molts reculls dels seus discursos. Traduí de l’anglès Carlyle i ell mateix
va ser traduït a alguns idiomes. Va fer també pròlegs, sobretot en treballs de tema social.

Entre les seves obres de narrativa, es pot esmentar Leyendas populares (1857), La
hermana de la caridad (2 vols., 1873), Fra Filippo Lippi (1877), Ernesto (1885) i El suspiro del
moro (1885). Com a assaig, els seus Ensayos literarios. Com a treballs històrics, Historia del

                                                     
  284. Sobre la seva elecció, veure la carta ja esmentada de Vicente de Romero a Víctor Balaguer de 30-5-1884. BMVB,
Manuscrits núm. 373/42.
  285. Sobre ell, veure: Los Diputados pintados ...; LINARES RIVAS: La primera Cámara ...; CAÑAMAQUE: Los oradores ...;
SEGOVIA: Figuras ... ; SOLSONA: Semblanzas ... ; MOYA: Oradores políticos ...; PALACIO VALDÉS, Armando: Los oradores
del Ateneo. Semblanzas y perfiles críticos por ... Primer Secretario de la sección de ciencias morales y políticas del Ateneo de
Madrid, s/a.; OPISSO, Alfredo: Semblanzas políticas del siglo XIX; BASTINOS, Antonio J.: Españoles contemporáneos.
Enciclopedia biográfica. Precedida de una biografía del autor por D. Francisco Puig y Alfonso, 1929; SABATER: Diccionario
biográfico ...; ALBERTÍ: El republicanisme ...



El rerefons econòmic de l’activitat dels parlamentaris catalans (1876-1885)

572

movimiento republicano en Europa (2 vols., 1873-74), La revolución religiosa (4 vols., 1880-
83), La Rusia contemporánea (1881), Retratos históricos (1884), Galería histórica de mujeres
célebres (8 vols., 1886-89), Historia del descubrimiento de América (1892), Historia de
Europa desde la Revolución Francesa hasta nuestros días (6 vols., 1896-1901). Com a
treballs de periodisme i divulgació, Semblanzas contemporáneas (12 vols., 1871-72),
Recuerdos de Italia (2 vols., 1872), Un año en París (1876), Cuadro de lo que fue la república
española de 1873 (1893), El socialismo y los socialistas. Publicà també en forma de fullet
discursos de tema històric i literari, pronunciats a la Real Academia Española i a l’AB.

Va militar al PD. Escrigué a La Soberanía Nacional i a La Discusión. El 1863 passà a
dirigir La Democracia, mentre Pi i Margall, amb qui Castelar no compartia les tesis
federalistes i socialitzants, quedava com a director de La Discusión. El juny de 1866 s’exilià a
París. Va participar a la revolució de 1868, essent diputat constituent. El 1872 va presidir la
Sociedad Abolicionista Española. Amb la proclamació de la república de 1873, passà a ser
ministre d’Estat. Els problemes pels que travassà la República (cantonalisme, carlisme,
sublevació cubana, moviment obrer) el portaren a la presidència del Govern. Des d’aquest
lloc, impulsà una política més conservadora i unitària. Va clausurar les Corts, interrompent el
debat sobre la Constitució federal, va suspendre les garanties constitucionals, va disciplinar
l’Exèrcit amb l’ajut dels caps militars conservadors i governà amb el suport dels monàrquics
democràtics fins el cop d’estat de Pavía. El 1874 va presidir la comissió de seguiment de
l’Exposició Universal de Filadèlfia.

Té una extensa carrera parlamentària entre 1868 i 1899, essent sempre diputat, però per
districtes molt diversos. A les tres primeres eleccions de la Restauració, va sortir sempre
diputat per Barcelona. Presidí el Congrés dels diputats el 1873. Va ser considerat com a un
dels màxims oradors del seu moment. Té nombroses recopilacions dels seus discursos
polítics i parlamentaris. El juny de 1879 va intervenir en la formació de la DC, presidint la
secció de Barcelona.

A la Restauració, va obtenir una certa connivència per part del Govern, que li va permetre
ser l’únic republicà que va treure acta de diputat ja des de les primeres eleccions de 1876. El
1880 funda el PD, d’un republicanisme benevolent amb els governs liberals i que a la llarga
s’integraria al PL. El 1882 manté la seva benevolència envers el Govern liberal quan alguns
sectors, fins i tot de dins del partit al govern, se la retiren.

Com ja hem vist anteriorment, el seu escó per Barcelona li planteja no pocs probemes, ja
que als grans debats sobre política aranzelària i tractats de comerç, els parlamentaris
catalans reben una forta pressió de les corporacions econòmiques catalanes perquè actuïn
en sentit proteccionista, mentre ell, soci del Cobden Club britànic des de 1870, tendia al
lliurecanvi. En aquests temes, opta per una discreta abstenció, que no li estalvia les crítiques
des de Catalunya, incloses les dels seus propis correligionaris catalans. D’aquesta manera, a
les eleccions de 1881 rep durs atacs del CIC, que li censura el seu cunerisme, la seva
permissibilitat amb el frau electoral que fa que pugui sortir encasellat per Barcelona, el seu
caràcter de membre del Cobden Club i la seva indefinció en els afers aranzelaris més
candents en el districte per ell representat286. El 1882, amb ocasió de la seva inactivitat al
Congrés amb motiu del tractat de comerç amb França, rep les crítiques de la premsa
barcelonesa, inclosa la possibilista La Gaceta de Cataluña i La Publicidad; aquesta darrera
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borra de la seva capcelera el qualificatiu de periódico posibilista287. És per això, que quan té
l’oportunitat canvia de districte; així, el gener de 1884 formalitza el canvi pel districte d’Osca,
que ocuparia ininterrompudament fins 1898.

Com a obres d’assaig polític, podem esmentar Ideas democráticas. La fórmula del
progreso (1858), La redención del esclavo (1859), Cartas a un obispo sobre la libertad de la
Iglesia (1864), Defensa de la fórmula del Progreso (1870), Cuestiones políticas y sociales (3
vols., 1876), Propaganda anti-esclavista (1873), Cartas sobre la política europea (2 vols.,
1876) i La cuestión de Oriente (1876).

Alejandro Llorente y Lanas288 (?, 1814/?, 30-12-1901) polític, escriptor i directiu
d’empreses, era acadèmic de la Història des de 1874. Publicà treballs de tema polític i
econòmic a la Revista de España. Va ser conseller del Monte de Piedad y Caja de Ahorros
de Madrid , governador del BE i del BHE, de la CFZPB (com a mínim des de 1866 fins a la
fusió amb el Norte el 1878) i de la MZA. Té també una extensa carrera parlamentària entre
1843 i la seva mort el 1901, essent diputat per diversos districtes, senador vitalici entre 1863 i
1868, senador per Lleida entre 1871 i 1873 i novament entre 1876 i 1877, renovant en
aquesta data la seva senadoria vitalícia. Va ser també ministre de la Governació (1852-53),
d’Hisenda (1853) i interí de Gràcia i Justícia (1853), així com vicepresident del Senat a les
legislatures de 1876-77 i 1877-78. En època isabelina milità al PM, durant el Sexenni va
mantenir-ne en el retraïment polític, i a la Restauració milità al PLC.

Manuel de Azcárraga y Palmero289 (Manila, 1830/Madrid, 6-5-1896), magistrat i polític, va
iniciar la carrera de Dret a la Universitat de Filipines i la continuà a Madrid, on es llicencià el
1853. Va ocupar diversos càrrecs a Filipines, com fiscal del Jutjat de Marina i fiscal de
l’Audiència de Manila. Va escriure alguns treballs relacionats amb l’arxipièlag, entre els que
es pot esmentar La reforma del municipio indígena en Filipinas (1871), Proyecto del
desestanco en Filipinas i La libertad de comercio en las islas Filipinas (1871).

Es pot dir que tota la seva carrera parlamentària la va fer ocupant districtes lleidatans:
primer com a diputat per Solsona a les Corts de 1876-79, 1881-84, 1884-86 i 1886-90 i
després com a senador per Lleida a les de 1891-93. L’octubre de 1881, en la constitució de
la DC, adverteix dels seus antecedents lliurecanvistes, però es defineix com a no intransigent
i afirma que en tant que representant d’un districte català, estarà al costat dels seus
interessos sempre que no entrin en contradicció amb els generals del país290. A les eleccions
de 1891 els conservadors pacten perquè surti diputat per Cervera el liberal Miquel Agelet, a
canvi de la senaduria per a Azcárraga. A les eleccions de 1893, intenta una reelecció per
Solsona, però perd davant Joan Maluquer i Viladot. El 1895 aconsegueix una senaduria
vitalícia, però more abans de prendre’n possessió. El 1876 apareix com a conservador, però
el 1878 se separa del partit un temps indeterminat, durant el qual s’apropà al PL; a les
eleccions de 1881 i 1884 surt com a liberal.

Va ser també alcalde major de la província de Cagayán, governador civil i alcalde
corregidor de Manila. El 1872 fou nomenat membre del Consell de Filipines, càrrec que
ocupà fins el 1876. L’abril de 1876 va ser nomenat vocal del consell de govern i
d’administració del Fondo de Redención y Enganches del Servicio Militar, com a diputat. El
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1883 ocupà durant uns mesos la Direcció General de Gràcia i Justícia del Ministeri
d’Ultramar. El mateix any, va ser nomenat vocal de la comissió central espanyola de
l’Exposició Colonial d’Amsterdam. Va ser membre en dues ocasions del Consell d’Estat,
vocal del consell d’administració del Colegio de huérfanos de la guerra i advocat consultor de
la Junta Superior Administrativa de las Obras Pías del Archipiélago . El seu germà Marcelo va
ser capità general de Navarra i de València a la Restauració, senador vitalici i president interí
del Consell de Ministres el 1897, 1900 i 1904.

Vicente Alonso Martínez y Martín291 (5-4-1858/1936), professor, enginyer de monts i
polític, era fill de Manuel Alonso Martínez, vist anteriorment. El 1879 va ingressar al Cuerpo
de ingenieros agrícolas. Va ser catedràtic i després director de l’escola especial d’enginyers
agrònoms. Posseïa finques a la província de Jaén. Continuà amb l’encasellat iniciat pel seu
pare en el districte de Cervera, pel que va ser diputat entre 1882 i 1901, amb l’única excepció
de les Corts de 1884-86. El 1901 aconseguí una senadoria vitalícia, que mantenia en actiu el
1923 moment de la fi del sistema parlamentari basat en la Constitució de 1876. Políticament
liberal. Els seus germans Lorenzo i Dionisio també foren diputats diversos cops.

Francisco Martínez Brau (?/1889), polític i propietari, té, igual que els dos anteriors, una
carrera parlamentària en base a districts lleidatans. Va ser diputat per Balaguer a les
segones Corts de 1872, a les de 1881-84 i a les de 1886-89. Al Sexenni milità al bloc
monàrquic liberal i, en fraccionar-se aquest, al PC. A la Restauració, continuà en aquest,
essent directiu del CCM i del CCPM. El 1880 entrà al PLF. Podria haver-se apropat en algun
moment a la ILD. Va ser també regidor, tinent d’alcalde i alcalde interí de Madrid diversos
cops, passant a ser el novembre de 1883 alcalde d’aquesta ciutat.

José Porrúa y Moreno, advocat, funcionari i polític, apareix als inicis de la Restauració
treballant al Ministeri de la Governació. Va ser diputat per La Seu d’Urgell a les Corts de
1879-81 i de 1884-85. Conservador. Va ser governador civil de Saragossa (1884), de
Granada (1885) i de L’Havana (1896), director general d’Administració Local i sotsecretari
interí de Governació (1885) i interventor de l’administració de l’Estat a Cuba (1895).

A Manuel Torrecilla de Robles ( ?/ Madrid, 18-10-1879), polític i funcionari, se l’anomena
el febrer de 1875 oficial major de la secretaria de la presidència del Consell de Ministres,
càrrec en el que apareix com a mínim als anys següents. Era accionista del BHC. Va ser
diputat per Alacant (1854-56), per Berga (1864-65) i per Vic (1865-66) i senador per
Tarragona (1877-79 i 1879). Al Sexenni, era membre del comitè constitucional de Caravaca
(Múrcia), però als primers anys de la Restauració apareix votant al Congrés amb la majoria
conservadora.

Completen aquest sector de parlamentaris dos militars, Manuel de la Pezuela i José
Orozco y Zúñiga, dos propietaris, Luís de León y Cataumbert i Carlos Martín Murga i dos
membres dels sectors burgesos, Rafael Cabezas i José Álvarez Mariño.

Manuel de la Pezuela y Lobo292 (Madrid, 29-10-1817/1-1-1899), militar de marina i polític,
ingressà el 1833 al cos de guàrdies marines, anant en primer lloc a L’Havana. De tornada,
s’incorporà a les forces navals del Cantàbric, lluitant contra els carlins. També lluità contra
aquests en aigües catalanes, camandant el falucho Trillo. Posteriorment navegà per Europa i
per les possessions espanyoles d’Ultramar, comandant diversos vaixells. Al comandament
de la fragata Berenguela, formà part de l’esquadra que operà contra Perú i Xile,
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bombardejant Valparaíso i lluitant a El Callao. El 1866 ascendí a brigadier, el 1869 a
contralmirall i el 1880 a vicealmirall. A la Restauració va ser comandant general de
l’esquadra i apostadero de Filipines (1875), capità general de Marina del departament de
Cartagena (1877), vocal de la Junta de reorganització de l’Armada (1884) i conseller del
Consejo Supremo de la Armada (1891). Va ser majordom i Gentilhombre de Cámara de S.M.

El seu germà Jacobo també fou militar i literat, després afincat a Cuba. Pezuela és un
altre dels personatges que inicien la seva carrera parlamentària per un districte lleidatà: va
ser senador per Lleida a les Corts de 1884-86 i de 1886-90, obtenint una senadoria vitalícia
el 1891. Va ser també ministre de Marina entre juliol i novembre de 1885, vicepresident del
Consejo Supremo de Marina y Guerra, de la Junta Superior Consultiva de Marina i de la
Junta Superior de Reorganización de la Armada. Conservador.

José Orozco y Zúñiga ( ?/?, 7-5-1871), també militar, va obtenir el grau de tinent general
el 1860. Va ocupar diversos càrrecs: president de la secció de Marina (1872) i, més endavant
(1874), de Guerra i Marina, del Consell d’Estat, vicepresident del Consejo Supremo de la
Guerra (1875), director general del Cos d’Enginyers de l’Exèrcit (1875), president del
Consejo de Redención y Enganches del Servicio Militar (1876), president del Consejo
Supremo de Guerra y Marina (1879) i capità general de Castella la Vella (en data
indeterminada). Com l’anterior, té la seva carrera parlamentària al voltant de districtes
lleidatans, concretament essent senador per aquesta demarcació entre 1877 i 1879 i entre
1879 i 1881. En època isabelina pertanyia a la UL; a la Restauració apareix votant amb les
majories conservadores.

Luís de León y Cataumbert293 ( ?/1904), propietari i militar, passa a utilitzar, per matrimoni
i a partir de 1894, el títol de duc de Dènia, amb grandesa. De jove va ser militar, arribant al
grau de capità de cavalleria. Forma part del grup de cuneros amb trajectòries parlamentàries
al voltant de Lleida: va ser diputat ininterrompudament per Sort entre 1881 i 1893, data en
què pren possessió d’una senadoria vitalícia. Va ser membre del CSAIC. Liberal.

Carlos Martín Murga tenia propietats immobiliàries a Sant Sebastià. Va ser diputat per
Tortosa a les Corts de 1884-86 i senador per Tarragona a les de 1896-97. Conservador. El
seu germà Antonio va senador en un parell d’ocasions.

Rafael Cabezas y Montemayor294 (Màlaga, 1815/Madrid, 1899), financer i escriptor, va ser
primer funcionari d’Hisenda i sotssecretari del mateix departament. Va ser fundador i membre
dels consells d’administració del BC (1871), BHC (1876), CGF i BHE i representant a Madrid
del Banc de París. Era també membe del consell d’administració del Ferrocarril de Medina
del Campo a Salamanca. Germà de Miguel Cabezas, vist anteriorment. D’altra banda, és
autor del drama Venganza por un desprecio (1876).

Va ser diputat per Lugo entre 1866 i 1868 i a la Restauració per Tremp,
ininterrompudament entre 1876 i 1897. Al Sexenni, es va mostrar favorable a una
Restauració dels Borbons, sense tenir, però, una intervenció política en aquest sentit. A la
Restauració, es va vincular al PLC (recordem que el seu germà Miguel apareixia com a
liberal). El 1898 és derrotat al districte de Tremp pel ministerial José Moragas, que no
arribaria a prendre possessió del seu escó. El maig de 1881 passa a ser vocal de la Junta
per a l’Arranjament del Deute i el juliol de 1895 és president del Tribunal de Comptes del
Regne. El juliol de 1897 sol·licita al Senat ser admès com a senador per dret propi, en haver
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exercit més de 2 anys la presidència de l’esmentat tribunal; el 1898 li fou concedida la
petició, però no arribà a prendre’n possessió.

De José Álvarez Mariño295 (Madrid, 21-9-1836/?) no hi ha informacions del tot precises
sobre la seva activitat professional. Biògrafs coetanis el defineixen com a poseedor de
pingüe fortuna296 afirmació que no fixa l’origen dels seus ingressos. El 1874 treballava al
Ministeri de Gràcia i Justícia i el 1892 rep el nomenament de director gerent del Monte de
Piedad y Caja de Ahorros de Madrid.

Va ser diputat per Vilademuls a les segons Corts de 1872 i, ja a la Restauració,
ininterrompudament entre 1876 i 1892. Políticament, al Sexenni se situava en el bloc
monàrquic liberal i, quan aquest es fragmenta, en el PC; el 1874 és directiu del CCM i
reorganitza el partit a la província de Girona. A les primeres eleccions de la Restauració,
però, apareix ja com a conservador. El 1885, encara, seguiria Romero Robledo en la seva
dissidència del PLC. Va ser regidor i tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Madrid al Sexenni i
també a la Restauració. Va ser vocal de la Junta encarregada de la construcció de la presó
Model i també del Consejo Penitenciario (1887). Al respecte, escriuria fullets i articles de
premsa sobre temes penitenciaris. Va ser també inspector del Patrimoni del darrer monarca
(1874), vocepresident del CAA (1895) i vocal de la Junta de propaganda i organització del
Congrés Internacional d’Higiene i Demografia (1896).

Junt amb Pedro Diz, és l’únic membre d’aquest grup de parlamentaris que adopta
postures plenament en sintonia amb les demandes de les corporacions econòmiques
catalanes, amb les que tenia relació. Així, a més de ser soci de la madrilenya SEMAP, era
també membre de la comissió permanent de la SEGAP a Madrid, directiu del CIMG, al que
representà a la reunió de lligues de contribuents de Madrid d’octubre de 1879, i,
posteriorment, membre de la comissió permanent de l’IACSI a Madrid i vocal de la LA. El
1884 va ser vocal de la CCDF, organisme en el que l’IACSI hi tenia un especial interès.

Com a parlamentari, s’interessà per les demandes dels sectors econòmics catalans. Així,
el 1878 el veiem participant en comissions per la crisi industrial i per les demandes de la
marina mercant, i per l’aplicació dels beneficis de la llei de 1876 a la TBF i al FMSJA; el 1879
és secretari d’una comissió de parlamentaris de Girona, encarregada de gestionar davant del
ministre d’Hisenda el tema dels suros i davant del de Foment, la construcció de noves
carreteres; forma part d’una comissió de diputats de províncies marítimes encarregada de
gestionar davant del ministre d’Ultramar la suspensió de l’aplicació de la llei sobre dret
diferencial de bandera a Filipines. El 1883 treballà amb els diputats de l’anomenada secció
tercera, propera a les tesis de les lligues de contribuents.
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