2 . ELS F ETS D E J ULIOL: C RON OLOG IA I PROTAG ONISTES POLÍTIC S I SOC IALS

1. Els Fets de Juliol:
cronologia i protagonistes polítics i socials
A partir del juliol de 1909, l’esperit rebel de la ciutat torna al carrer. Els discursos incendiaris, anticlericals i anticatalanistes,
del Partit Republicà Radical d'Alejandro Lerroux, obtenen un ampli recolzament de les classes populars barcelonines.
També l'anarquisme comença a reconstituïr i reforçar la seva base social. L'embarcament de les tropes de reservistes
destinades al Marroc, desemboca en els primers aldarulls i en la convocatòria d'una vaga general. El govern declara l'estat
de guerra. Es desferma una insurrecció popular, amb un marcat caràcter anticlerical.
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2.1 Com es vivia la Setmana Tràgica als despatxos oficials?
Als despatxos oficials de Barcelona i de Madrid, els fets violents de la Setmana Tràgica generaren tota mena de comunicacions
i respostes, aparentment ràpides i contundents, però que en el fons evidenciaven la descoordinació més absoluta. I és
que la crisi de 1909 va ser important no només pels desordres públics que se'n derivaren. També va posar en evidència
la ineficàcia de la reforma del sistema polític que Antonio Maura provava de tirar endavant.

SUGGERIMENTS DE TREBALL
PER AL PROFESSORAT

La Setmana Tràgica, Roja, Gloriosa, o la Revolució de Juliol, com preferiu anomenar-la, va ser un moment de molta
efervescència, en tots els sentits. La gent del poble s'organitzava —això sí, precàriament— per a boicotejar
l'embarcament de soldats, per posar barreres a l'autoritat que els reprimia, per cremar edificis sagrats; alguns grups
obrers volien que la revolta no quedés en allò més superficial —gairebé escenogràfic—, i lluitaven perquè anés a
l'arrel dels problemes socials; els burgesos catòlics es tancaven a casa i s'organitzaven per acollir les monges i
capellans que s'anaven quedant sense espais; els responsables polítics orquestraven les forces de seguretat; els
periodistes —tot i la censura establerta— no paraven d'escriure; els telegrafistes anaven de bòlid enviant notícies
d'una banda a l'altra de l'Estat —fins que van ser tallades les comunicacions; i els redactors dels documents i bans
oficials van produir un munt de textos durant aquelles jornades.
Els documents oficials de l'època són molt eloqüents. Amb la lectura d'alguns dels més emblemàtics serà possible
reconstruir els fets, confeccionar una cronologia i reflexionar. Això és el que us proposem per a començar aquesta
segona part de la unitat didàctica.
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El primer exercici serà, doncs, dividir la classe en grups i repartir entre l'alumnat els següents documents, un per
grup, sense dir-los a què correspon cadascun d'ells:
- Text del Real Decreto del 10 de juliol de 1909, cridant a files als reservistes (document 12) 17
- Ban del governador militar, Luís Santiago de Manescau, del 26 de juliol, declarant l'estat de guerra a la província de Barcelona
i establint la censura prèvia a la premsa (document 13) 18
- Text del Real Decreto del 27 de juliol de 1909, suspenent les garanties constitucionals a Barcelona, Girona i Tarragona
(document 14) 19
- Text del telegrama oficial del dia 27 de juliol, explicant la situació de revolta a Barcelona ciutat (document 15) 20
- Text del Real Decreto del 28 de juliol de 1909, suspenent les garanties constitucionals a la resta de províncies de l'Estat
espanyol (document 16) 21
- Ban de Luís Santiago de Manescau, del 28 de juliol, de cara a dispersar la gent de la via pública i prohibint els crits,
inclosos els de suport a l'Exèrcit (document 17) 22

17

Extracte del text de la Gaceta de Madrid, del dia 11 de juliol de 1909, que es pot consultar a Internet a la següent adreça: http://www.boe.es/datos/imagenes/BOE/1909/192/A00057.tif

18

Original. Archivo General Militar de Madrid (IHCM).

19

Extracte del text de la Gaceta de Madrid, del dia 28 de juliol de 1909, que es pot consultar a Internet a la següent adreça: http://www.boe.es/datos/imagenes/BOE/1909/209/A00231.tif

20

Extracte del text del telegrama núm. 1836 que es troba a la Fundación Antonio Maura (Madrid).

21

Extracte del text de la Gaceta de Madrid, del dia 29 de juliol de 1909, que es pot consultar a Internet a les següents adreces: http://www.boe.es/datos/imagenes/BOE/1909/210/A00235.tif i http://www.boe.es/datos/imagenes/BOE/1909/210/A00236.tif

22

Original. Pavelló de la República (Universitat de Barcelona).
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- Text del telefonema del dia 29 de juliol, explicant la situació de revolta a Manresa (document 18) 23
- Ban de Luís Santiago de Manescau, del 31 de juliol de 1909, instant la població a recuperar la calma i ratificant la prohibició
de formar grups (document 19) 24
- Ban Arcaldia (sic), del dia 1 d'agost de 1909, congratulant-se per haver recuperat la pau social i mirant d’elevar els ànims dels
ciutadans (document 20) 25

Un cop distribuïts els documents, ens disposarem a realitzar un exercici de treball amb fonts (taf) que culminarà
amb la confecció d'una primera cronologia sobre els fets de la Setmana Tràgica.
Fitxa dels documents
En primer lloc, demanarem als alumnes que facin una lectura atenta del document que tenen al davant i que
n'extreguin la següent informació:

23

Extracte del text del telefonema núm. 2177 que es troba a la Fundación Antonio Maura (Madrid).

24

Original. Archivo General Militar de Madrid (IHCM).

25

Original. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB).
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Document nº .......
Tipus de document:
Títol:
Autor:
Data:
Descripció:
(idea o idees principals)

Comentaris:
(to que utilitza l'escrit, per exemple)

Fixem-nos en el to amb què ha estat redactat cadascun d'ells. Els Partes Oficiales del Ministerio de la Guerra
(documents 12, 14 i 16) estan escrits amb el llenguatge administratiu de l'època i tenen un to fred i distant. Els bans
oficials del governador militar Luís Santiago de Manescau (documents 13, 17 i 19) presenten un to marcial i contundent.
El redactat dels telegrames oficials (documents 15 i 18) és sintètic i està marcat per l'ansietat. El de l'alcalde Coll y
Pujol, si més no, és envoltat d'un hàlit d'esperança (document 20). Tots aquests documents van ser pensats i
confeccionats per a comunicar decisions que afectaven directament i profunda la vida dels habitants de Barcelona
i rodalies.
Amb la fitxa omplerta, el primer pas de cara a establir una cronologia del fets, serà posar en comú amb els altres
grups d'alumnes la informació extreta de cada document. Les següents preguntes, fetes a la classe sencera, serviran
per aprofundir una mica més en el contingut d'alguns d'ells i per a promoure el debat.
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PREGUNTES PER A LA REFLEXIÓ

- El document 13 explica bastant bé quina era la situació que es vivia a la província de Barcelona entorn el 26 de juliol.
Per què creieu que el tinent general de l'Exèrcit, Luís Santiago de Manescau, diu «habiendo resignado el mando la
autoridad civil»?
- Al mateix document podem llegir entre línies quines eren les accions que duien a terme els obrers. Quines eren? Quina
era la resposta militar?
- Quines intuïu que deuen ser les «garantías expresadas en los artículos cuarto, quinto, sexto y noveno», que se suspendran
a Barcelona, Girona i Tarragona, segons expressa el document 14? I les garanties constitucionals de les quals parla el
document 16?
- Per què penseu que el telegrama núm. 1836, al document 15, és enviat des de Palma de Mallorca?
- Al document 17, Manescau diu que l'Exèrcit dispararà a les persones que es reuneixin al carrer i cridin consignes, «aún
cuando fueran los de Viva el Ejército ú otro análogo». Per què creieu que els exaltats cridaven vives a l'Exèrcit? Quina
era la reacció que devia produir aquesta forma d'actuar entre els soldats?
- Què implica el fet que Luís Santiago de Manescau convidi, al document 19, als veïns a obrir els comerços novament?
Què havia passat durant aquells dies? Per contestar aquesta pregunta també és útil recórrer al document 20, on l'alcalde,
Coll y Pujol, diu: «Espera, l'Arcaldia que'ls obrers acudiran á las fábricas».
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SUGGERIMENTS DE TREBALL
PER AL PROFESSORAT

El següent pas serà -mantenint els petits grups de treball-, escriure una frase sintètica que reflecteixi el missatge
bàsic del document que ha treballat cada grup (pot servir la mateixa que han redactat per fer la descripció del
document, a la fitxa anterior). Per fer-ho, utilitzaran el seu lèxic habitual, és a dir, el seu registre quotidià, però
els demanarem que intentin imitar el to de cada escrit original (distant, autoritari, esperançador, etc.).
Un cop estiguin redactades les sentències, seran exposades a la resta del grup, junt amb la data del document a
què fa referència. Amb aquesta activitat, només quedarà establir l'ordre cronològic de les frases, per tal d'aconseguir
la seva primera cronologia sobre els fets de la Setmana Tràgica.
És recomanable recordar-los que aquesta serà una eina provisional, ja que tots aquests textos (els documents del
12 al 20) van ser redactats i publicats pels «actors» oficialistes d'aquest episodi (el rei Alfonso XIII; el ministre de
la guerra, Arsenio Linares; el cap de govern, Antonio Maura; el Governador Militar de Barcelona, Luís Santiago
de Manescau i l'alcalde de Barcelona al 1909, Joan Coll y Pujol). Quedarà pendent estudiar, a partir d'ara, quina
és la resposta popular a totes aquestes ordres oficials. Per poder completar la cronologia, doncs, dels fets de la
Setmana Tràgica, ens falta escoltar la veu dels insurrectes.
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2.2 Com es vivia la Setmana Tràgica al carrer?
Des de mitjans del segle XIX els ideòlegs militars, i alguns polítics republicans federalistes, com Pi i Margall, havien
defensat l'obligatorietat del servei militar. L'anomenada Ley de Reclutamiento y Reemplazo del Personal de Tripulación
de los Buques de la Armada, publicada el 17 d'agost de 1885, i vigent fins el 1915, establia que el servei militar durava dotze
anys, que es dividien en aquests períodes: tres anys de servei actiu, cinc anys en «segona situació» del servei actiu, i quatre
anys de reserva.
Els atacs dels habitants de les cabiles rifenyes contra els treballadors que construïen la línia de ferrocarril de la Sociedad
Española de Minas del Rif, durant els mesos de juny i juliol de 1909, van portar al ministre de la guerra, Arsenio Linares,
i a Alfons XIII, a mobilitzar tres lleves de reservistes, concretament les de les quintes posteriors a 1903. Això significava
que la majoria dels soldats cridats per anar al front, en aquell moment, ja havien fet el servei militar, feia anys que
treballaven, estaven casats i molts d'ells tenien descendència. La crida bèl·lica se centrava, a més, en els homes de Catalunya,
i no en els reservistes d'altres regions. Tots eren proletaris i no tenien recursos econòmics per fer front als costos de la
redempció en metàl·lic, que d’altra banda els hauria lliurat d'anar al combat.

Document 21
Portada de La Campana de Gràcia, 20 de febrer de 1909, p.1 (AHCB).

Tant l'opinió pública com molts militars estaven en contra de l'existència de la redempció i de la substitució (un altre
sistema per eludir la compareixença a files), que eren considerats injustos. Ja des del 1891 existia un projecte de llei que
incloïa l'eliminació d'aquests dos privilegis, però no va ser fins el 1912 quan una nova llei de reclutament va fer possible
aquesta reforma.
Als documents 21 i 22 podeu observar dues situacions idèntiques en dos ambients ben diferents. Mireu-les i analitzeules amb deteniment.
Document 22
Portada de la revista Papitu, 18 d’agost de 1909, p.1 (AHCB).
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L'home que parla a l'acudit de la revista Papitu parla d'una «companyia de redempcions a metàl·lic». Aquestes empreses,
anomenades també «associacions mútues» van proliferar amb l'objectiu de garantir als seus associats que, en cas de sortir
en el sorteig, es lliurarien de complir amb el servei militar a canvi del pagament de quotes mensuals. Tot i que aquesta
era una opció més assequible que la de pagar de cop 1.500 pessetes, no tots els obrers se'n podien beneficiar.
La injustícia del sistema de reclutament i alguns gestos caritatius i provocadors de les anomenades «dames blanques» van
fer que les protestes apareguessin molt d'hora, tant a Barcelona com a Madrid.
D'altra banda, a Catalunya existia la sospita que aquesta crida als reservistes tenia un cert caràcter punitiu; semblava un
càstig fet a mida per una regió que s'estava dedicant, des de feia uns anys, a cultivar la llavor del catalanisme arreu i que,
des de sempre, s'havia guanyat la fama de tenir un tarannà rebel i anticlerical.
«Durante un cuarto de siglo, los gobiernos de España han vivido pendientes de las vibraciones catalanas [...]. Si el resto de España hubiera
originado iguales preocupaciones, la vida ministerial habría sido imposible», havia afirmat el Comte de Romanones, després de la
vaga general del 1902.26 Les seves paraules eren premonitòries de la setmana revolucionària que viuria Catalunya set anys
més tard.
Va ser un estiu calent. Del juliol de 1909 n’és el poema «La madre del soldado nº 73», firmat per la maçona i activista
política Ángeles López de Ayala, que posa en qüestió aquest concepte de «pàtria» que tant preocupava a Romanones.
El text va sortir publicat a El Progreso, el dia 17, poc abans que esclatés la Setmana Tràgica, i podeu trobar-lo
al document 23.

26 ULLMAN,

J. C. La Semana Trágica. Barcelona: Ediciones Ariel, 1972, p. 294 (AHCB).
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Document 23
«La madre del soldado nº 73» d'Ángeles López de Ayala. El Progreso,
Diario Autonomista de la Unión Republicana, dissabte 17 de juliol de
1909 (AHCB).
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El juny d'aquell any, el cap del govern conservador Antonio Maura —que mai no havia estat a favor d'una intervenció
militar activa al Marroc—, va sucumbir a les pressions militars i dels inversionistes —com el Comte de Romanones—,
que li demanaven que protegís els seus negocis al Riff. L'opinió pública atacava la decisió de Maura; els òrgans de premsa
liberals parlaven de la «guerra de los banqueros» i, fins i tot, alguns dels més conservadors —com la Correspondencia de
España—, criticaven la iniciativa i argumentaven:

«Morirán unos cuantos soldados, ascenderán otros cuantos, enseñaremos una vez más nuestro desbarajuste, nos pondremos por centésima
vez en ridículo llamando al tiroteo escaramuza; a la escaramuza, acción de guerra; al encuentro de avanzadas, combate; al combate, batalla
campal; enviaremos más generales que coroneles, más jefes que oficiales, más oficiales que soldados, más promesas que realidades, y por todo
sacar, sacaremos sólo una cosa: sangre al pueblo y dinero al contribuyente[…]. Yo le digo que esto de ir a Marruecos es la revolución, y al
decirlo sirvo a la Patria y al Rey mucho mejor que haciendo creer al Rey y a la Patria que el ir a Marruecos conviene a la nación
y a la Monarquía.» 27
Que la reacció popular podia ser de confrontament, vet-ho aquí, era quelcom de domini públic. Però Maura no va calibrar
les possibles implicacions de la seva decisió i se'n va anar de vacances a Santander, deixant a Juan de la Cierva, el ministre
de governació, al front del Govern.
Des del primers dies de juliol, els socialistes i els anarquistes van convocar mítings i manifestacions en contra de la guerra,
a Madrid i Barcelona, i el 18 de juliol, el líder socialista Pablo Iglesias ja feia pública la possible convocatòria d'una vaga
general.

27 ARAGÓN,

J. (pseudònim de Leopoldo Romeo). «Ir á Marruecos es ir á la Revolución», al periòdic Correspondencia de España, el 12 de juliol de 1909, p. 1. (AHCB). També pot consultar-se en format PDF a Internet, a la següent adreça de la Biblioteca
Nacional de España: http://hemerotecadigital.bne.es/cgi-bin/Pandora.exe (ref. 19090612_18749).
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Aquella setmana s'havia iniciat l'embarcament de les tropes al port de Barcelona. La tensió anava en augment. Els vaixells
de la Compañía Transatlántica Española, que transportaven els reservistes cap a l'Àfrica, eren propietat del Marquès de
Comillas, tenien participació econòmica dels jesuïtes... i eren els mateixos que havien traslladat les tropes a Cuba onze
anys abans.
Les fotografies del document 24 —publicades a la revista gràfica La Actualidad— són emblemàtiques. Al port de Barcelona
van tenir lloc molts desordres quan les anomenades «dames blanques» —dones de l'alta societat constituïdes en «comitè
benèfic»— es van atansar amb l'objectiu de repartir medalletes religioses, escapularis i tabac entre els soldats que
s'embarcaven al vapor Catalunya. Era el diumenge 18 de juliol. Alguns van llençar les medalles a l'aigua i les seves famílies,
que consideraven un escarni l'actitud d'aquestes «beates riques», van començar a cridar: «¡Tirad vuestros fusiles!», «¡Que
vayan los ricos; o todos o ninguno!», «¡Que vayan los frailes!» i «¡Abajo Comillas!». Les dones i mares dels soldats van ser
les primeres que s'alçaren en la protesta. El document 25, publicat a La Campana de Gràcia, el 20 de juliol de 1909, és una
sàtira cruenta d'aquest episodi.
El governador civil de Barcelona, Ángel Ossorio y Gallardo, havia disposat les forces de la policia al port, prevenint els
possibles aldarulls, i en veure com es caldejava l'ambient va obligar als soldats a embarcar-se amb diligència.
El 20 de juliol, dos dies després de l'embarcament, J. Pous i Pagès publicà a El Poble Català l'article «Pera les dames
blanques», del qual citem un extracte:

«Ab gest de suposada pietat, aristocràtiques dames reparteixen, arran de moll, tabac y medalles an els soldats que embarquen cap a la guerra.
[...] La pensada té una vaga reminiscencia de cansó de gesta. Així també, al partir l'estol feudal vers llunyanes y arriscades aventures,
feia la castellana repartiment de flocs y de bandes, que donessin coratge a l'esforsat cavaller, en les hores de perill y de lluita.
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Document 24
«La expedición militar á Melilla – Embarque de tropas en el puerto
de Barcelona», La Actualidad, nº 156, 1909, pàgines centrals, Vol. II
(AHCB).
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Però, una cosa essencial diferenciava'l gest heroic de la gentil y noble dama, de la trista parodia que n'estan fent les senyores de la nostra
burgesa aristocracia. Aquell, al despedir l'host cavallaresca, despedia la gent del seu casal; eren el pare y l'espós y els germans y els fills y
els amics y els aimadors, els que marxaven a la guerra [...].
Més les nostres heroiques dames envien a les penalitats y als perills de mort de la campanya d'Àfrica, els fills d'altres mares que no són elles,
l'anònim soldat, que no costa cap batec a llur cor gentil, ni cap dolor les llurs aristocràtiques entranyes. Y es en elles ben còmoda fortalesa,
ben fàcil heroisme, assistir serenament, tranquilament, a l'embarc d'aquesta miserable carn de canó que'ls trasatlàntics se n'enduen vers les
platges marroquines.
[...] Molts d'ells han tingut d'abandonar, en la llar desolada, esposa y fills, dels quals llur treball era sosteniment únic; pares que veien en
llur afecte la sola esperansa d'acabar la vida a redós de la miseria. Y els donem, com a compensació del sacrifici, una medalla beneída y
una petaca ab uns quants cigarrets de l'Arrendatària!
Oh, caritatives y aristocràtiques dames! El vostre gest heròic es grotesc: el present del vostre esplèndit patriotisme y del vostre zel apostòlic,
un escarni y un sarcasme ¡Ja que la llei us ofereix el privilegi de no haver de passar pel dolor de veure com s'embarquen, camí de la mort
possible, els que són carn de la vostra carn, mor de la vostra ànima, lo millor que podrieu fer, fora no insultar ab l'espectacle del vostre
privilegi, ab l'ostentació de la vostra inútil y mesquina caritat, el dolor dels infelissos que la manca de trescents duros obliga a passar l'aigua,
per a oferir llur vida a l'escomesa de les càbiles rifenyes.
Y si realment sou caritatives, si realment sentiu pietat d'aquesta pobra carn de canó qu'ls trasatlàntics engoleixen, per portarla a terres
d'Àfrica; [...] si teniu pietat de llur tràgica situació y sou realment caritatives, teniu bona manera de satisfer y de mostrar els vostres sentiments
caritatius y pietosos [...]. Tots aquests homes se'n van ab el cor nuat, més que per temor als perills de la guerra, per l'angunia de la trista
situació en que resten, aquells sers que són carn de la llur carn, vida de la llur vida. Això posa en llurs fronts una tràgica arruga y en llurs
mirades espurnes d'ira. Y no es ab ridícols presents de medalles y de cigarrets, com se'ls pot asserenar el front y aclarir l'ànima.
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Document 25
Sàtira sobre dones repartint estampetes i puros als soldats, La Campana
de Gràcia, 24 juliol 1909(AHCB)
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Si voleu que se'n vagin reconfortats, si voleu oferirlos un consol eficàs en l'hora trista de la despedida, dieulos que'ls sers que deixan darrera
no quedaran desamparats, que vosaltres us encarregareu d'allunyar, la fam de llurs boques, ja que no podeu retornarlos l'amorosa presencia
del pare, del fill, o de l'espós, que la guerra se n'emporta.
Heuselaquí'l vostre dever, oh aristocrátiques dames [...]. Heusaqui lo que farieu, si fossiu realment pietoses y caritatives.» 28

Aquella mateixa nit, la del 18 de juliol, es van produir els primers enfrontaments militars amb la guerrilla nordafricana,
amb un total de tres-centes baixes i molts ferits. El dimecres 21 de juliol i el divendres 23 es van repetir els atacs de les
tribus rifenyes, aquest últim amb un gran nombre de ferits i morts.
Les imatges, com a document històric, solen parlar moltes vegades més que els documents escrits. A la fotografia que
correspon al document 26, podreu comprovar l'aspecte que tenien els soldats als precaris hospitals establerts al Marroc.

PREGUNTES PER A LA REFLEXIÓ
Document 26
Foto de soldats ferits o malalts al Marroc (AFGU)

- Per a Pous i Pagès, quin era el fet essencial que diferenciava el «gest heroic de la gentil y noble dama» de l'actitud
caritativa de les «senyores de la nostra burgesa aristocràcia»? A què s'està referint?
- Quina és la proposta que l'escriptor fa a les dames blanques? A qui demana que dirigeixin les dames blanques -si és que
ho han de fer- la seva caritat cristiana?

28 POUS

I PAGÈS, J. «Per a les dames blanques», El Poble Català, Barcelona, 20 de juliol de 1909 (AHCB).
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PREGUNTES PER A LA REFLEXIÓ

- Quina edat tenen els soldats que podem veure en la imatge del document 26?
- Què ens diu aquesta fotografia de la qualitat de l'alimentació dels soldats?
- Qui està atenent aquests ferits i malalts?

La setmana del 18 al 25 de juliol els obrers a Barcelona tenien la sensació que la protesta contra «la contribució de sang»,
com anomenaven l'obligació d'anar a la guerra, s'estendria per tot l'Estat espanyol. De fet, a Madrid les Juventudes
Socialistas van començar a organitzar manifestacions violentes a partir del dimarts 20 de juliol, quan van publicar-se a
la premsa les notícies sobre els centenars de soldats morts al Riff.
Mentrestant a Barcelona, els militants més extremistes de la Juventud Radical d'en Lerroux es passejaven pel centre de
la ciutat cridant «¡Abajo la guerra!», sacsejant els obrers i enfrontant-se a la policia. Aquesta actitud rebel era vista amb
preocupació pels seus representants polítics a l'Ajuntament, que en aquell moment ostentaven la majoria. Alejandro
Lerroux, el seu incendiari líder, havia marxat cap a Amèrica del Sud fugint de la persecució política d'Antonio Maura,
feia un any.
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D'altra banda, els sindicalistes de Solidaridad Obrera comencen a valorar des del dia 20 la possibilitat real d'una vaga
general i ho publiquen a El Poble Català, el dimecres 21. Aquest diari va ser l'únic que va atrevir-se a parlar de la voluntat
d'organitzar una vaga general.
Aquell mateix dimecres, dia 21 de juliol, es va organitzar un multitudinari míting a Terrassa, amb entre dos i quatre mil
assistents, on van aparèixer junts el socialista Antoni Fabra i Ribas, l'anarquista Mariano Castellote, detingut moltes
vegades per aplicar la violència revolucionària, i l'anarcosindicalista José Prat. A la següent cita podreu llegir les paraules
de Fabra i Ribas a Terrassa:

«Considerando que la guerra es una consecuencia fatal del régimen de producción capitalista;
Considerando, además, que, dado el sistema español de reclutamiento del ejército, sólo los obreros hacen la guerra que los burgueses declaran.
La asamblea protesta enérgicamente:
1.Contra la acción del gobierno español en Marruecos.
2.Contra los procedimientos de ciertas damas de la aristocracia, que insultaron el dolor de los reservistas, de sus mujeres y de sus
hijos, dándoles medallas y escapularios, en vez de proporcionarles los medios de subsistencia que les arrebatan con la marcha del
jefe de familia.
3.Contra el envío a la guerra de ciudadanos útiles a la producción y, en general, indiferentes al triunfo de la cruz sobre la media
luna, cuando se podrían formar regimientos de curas y de frailes que, además de estar directamente interesados en el éxito de la
religión católica, no tienen familia, ni hogar, ni son de utilidad alguna al país, y
4.Contra la actitud de los diputados republicanos que ostentando un mandato del pueblo no han aprovechado su inmunidad
parlamentaria para ponerse al frente de las masas en su protesta contra la guerra;
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Y compromete a la clase obrera a concentrar todas sus fuerzas, por si se hubiera de declarar la huelga general para obligar al gobierno a
respetar los derechos que tienen los marroquíes a conservar intacta la independencia de su patria.» 29

Durant els dies següents, el governador civil Ossorio y Gallardo va intentar frenar l'organització de la vaga general —
que en un principi havia de ser pel 2 d'agost— com va poder. Les mesures repressives que havia estat posant en pràctica
durant tota la setmana, van aguditzar-se i, a més, es van perseguir les reunions a les societats obreres.
Dos dies després del míting, el divendres 23 de juliol, el boca-orella va caldejar encara més la situació. Aquella jornada,
els barcelonins van començar a sentir rumors que els deu soldats del Batallón Reus, que durant l'embarcament del
diumenge anterior havien llençat les medalletes de les «dames blanques» a l'aigua, havien estat jutjats i condemnats a la
pena sumaríssima, és a dir, a l’execució.
El diumenge 25, de nit, es convoca una reunió clandestina al local de Solidaritat Obrera. El dilluns 26 esclata la vaga
general a Barcelona. Ha estat convocada per un comitè format pels tres caps visibles al míting de Terrassa: un socialista,
un anarquista i un anarcosindicalista.

«A las cinco de la mañana había apostadas en todas las grandes vías por donde pasan los obreros que viven en los suburbios al dirigirse á
la ciudad, delegados que transmitían el acuerdo de la huelga general.» 30

29 Manifest

del míting fet a Terrassa el 21 de juliol de 1909. Fabra i Ribas publicà una crònica de l'esdeveniment al diari francès L'Humanité, del 13 d'agost de 1909, sota pseudònim. Citat a ULLMAN, J. C. La Semana Trágica. Barcelona: Ediciones Ariel,
1972, p. 313 (AHCB).
30 COMAPOSADA,

J. La Revolución de Barcelona. Barcelona: Ed. Eduardo Albacar, 1909, p. 7 (AHCB).
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«El paro fue casi unánime desde los primeros momentos [...]. Únicamente, a primera hora, hubo algunos tranvías con cristales rotos, hecho
incuestionable en todos los conflictos populares de Barcelona.» 31

Així va començar la Setmana Tràgica, Roja, Gloriosa, o la Revolució de Juliol, a la ciutat.

«La mañana parecía discurrir tranquila, pero inopinadamente los acontecimientos tomaron otro cariz, y [...] no cambiaron a iniciativa de
sindicalistas o anarquistas, promotores de la huelga, sino por la intervención inesperada de los obreros entusiastas del Partido Radical de
Lerroux.» 32

A les nou del matí, l'anunci de vaga ja havia arribat a Gràcia, Les Corts, Sants, Poble Nou, Sant Martí i Sant Andreu.
Allò que havia començat com un esclat dels reservistes i les seves famílies, va mudar en una revolta social, la base de la
qual era lerrouxista —tot i que els líders radicals van decidir no implicar-s'hi—, anarquista i socialista.
A les dotze del migdia, el governador civil de Barcelona, Ossorio y Gallardo —que es veia totalment capaç de reprimir
la revolta amb les seves forces de seguretat i sense intervenció de l'Exèrcit— es veu obligat a deixar l'operació repressiva
en mans del governador militar barceloní, Luís Santiago de Manescau, que declararà l'estat de guerra. Ossorio acata
l'ordre, a contracor, i després dimiteix.

31 BUESO,

A. Recuerdos de un cenetista: de la Semana Trágica (1909) a la Segunda República (1931). Esplugues de Llobregat: Ediciones Ariel, 1976-1978, p. 31 (AHCB).

32 Íbidem.
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Al migdia el governador militar es fa càrrec de la situació. Manescau declara l'estat de guerra i treu la tropa al carrer.
Comença la resistència activa dels treballadors al barri del Raval i pels voltants de les Drassanes. Al barri de Gràcia, els
veïns dispararan contra els soldats, començant així la rebel·lió amb armes. Els soldats, en un principi, no reprimiran massa
violentament, i en alguns casos es negaran a complir l'ordre de disparar als insurrectes.
Hi ha barricades arreu i els tramvies que encara circulen són assaltats.33 A la tarda, el líders obreristes que han convocat
la vaga ja s'han adonat que la protesta se'ls escapa de les mans. La revolta s'ha tornat espontània. Manescau interromp
el servei de tramvies i ordena la vinguda de reforços, per mar, des de Tarragona, València, les illes Balears, Aragó i Navarra.
Durant la tarda del dimarts 27, el dia més intens de la Setmana Tràgica a Barcelona, la revolta adquirí les primeres notes
anticlericals. No es van tocar les fàbriques, ni les seus de l'ajuntament, ni els jutjats, ni les presons. Però zones senceres
de Barcelona van quedar aïllades. Només a Gràcia hi havia setanta-sis barricades. Al document 27 podeu contemplar una
imatge, publicada a l'ABC el 4 d'agost de 1909, de la construcció d'una barricada amb llambordes.
Document 27
Foto d’homes, dones i nens muntant barricada (F. Ballell - AFB)

«[...] sabíase de modo exacto que Barcelona estaba casi aislada del resto del mundo, con el que sólo podía comunicarse por medio del cable
de Marsella ó por mar. Los restantes medios de comunicación, telégrafos, teléfonos y ferrocarriles quedaban inutilizados por efecto de la rotura
de cables, levantamiento de rieles y destrucción de puentes en todas las líneas.» 34

33 El

Marquès de Foronda, propietari de la companyia de tramvies, davant les repetides mobilitzacions a la Barcelona de principis de segle XX, va optar per anar substituint els treballadors més conflictius de la seva empresa, per immigrants vinguts de
Cazorla -d'on era cacic i diputat a Corts-, als quals tractava amb paternalisme i autoritarisme. L'objectiu era que, en moments de conflicte social, com la Setmana Tràgica, aquests treballadors no atenguessin als reclams de vaga que feien els obrers d'altres
gremis, i anessin a treballar. De fet, el Marquès de Foronda es reunirà amb el governador civil, Ossorio, el dia 25 de juliol, i li garantirà, tot i els rumors de vaga, la continuïtat del servei de tramvies. Per aquest motiu, el dilluns 26 al matí, Foronda agafarà
el seu cotxe i se n'anirà a les línies de tramvies a controlar que els seus treballadors no interrompin la feina.
34 COMAPOSADA,

J. La Revolución de Barcelona. Barcelona: Ed. Eduardo Albacar, 1909, p. 11 (AHCB).
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SUGGERIMENTS DE TREBALL
PER AL PROFESSORAT

Extreure informació de llibres de memòries és un exercici necessari i enriquidor. Els escrits dels militants socialistes
José Comaposada —La Revolución de Barcelona—, i de Claudi Ametlla —Memòries polítiques—; els Recuerdos de un
cenetista, d'Adolfo Bueso, o l'autobiografia del republicà nacionalista Amadeu Hurtado —Quaranta anys d'advocat—
, són relats amb molta profusió de detalls i descripcions d'ambient sobre els fets que van ocórrer durant aquells
dies a Barcelona. Són valuoses fonts secundàries i per aquest motiu són presentades com a testimonis vàlids en
aquesta unitat didàctica. Sense aquests escrits autobiogràfics de militants que van implicar-se, d'alguna o altra
manera, amb major o menor intensitat, en l'àmbit del carrer o en el de les cases burgeses, no s'haurien pogut
reconstruir molts episodis claus per entendre el desenvolupament dels fets.
Tanmateix s'ha d'ésser prudent en el moment de fer-les servir per extreure informació concreta i fiable. El fet que
siguin textos escrits tant amb el fervor del moment —La Revolución de Barcelona—, o després de molts anys —
Quaranta anys d'advocat—, fan que la memòria dels esdeveniments no sigui complerta, i per tant aquest tipus de
relat ha de ser contrastat abans de donar la informació per vàlida en tota la seva dimensió. Un exemple podria ser
que, segons Comaposada, Barcelona havia quedat aïllada de l'exterior i només podia comunicar-se telegràficament
i telefònica per mitjà del cable de Marsella.
Entre els documents que els alumnes han analitzat al principi d'aquesta segona part es troba un text, extret d'una
font primària, que rebat les paraules d'en Comaposada. Ens referim al telegrama núm. 1836 (document 15), procedent
de Palma de Mallorca i amb destí a Madrid, al ministeri de la Governació.
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SUGGERIMENTS DE TREBALL
PER AL PROFESSORAT

No només se salvà, doncs, el cable de Marsella: el de Palma de Mallorca també va servir per a mantenir el sistema
oficial d'informació en funcionament. Deixar que sigui l'alumnat qui descobreixi aquesta informació pot ser
enriquidor, i pot donar pistes del rigor amb què ha de treballar un investigador quan destria quines són les fonts
fiables, a més de recalcar la importància entre la comparació de documents per aprendre a relacionar els fets, tot
plegat de cara a interpretar la història.

Mentre a Barcelona i d'altres ciutats catalanes es dirimia el futur de la revolta, tant al carrer com als despatxos, a l'altra
banda del Mediterrani, al Riff, els soldats espanyols patirien una tremenda derrota bèl·lica a l'anomenat Barranco del
Lobo. Hi van haver més de mil dues-centes baixes.35
A partir del vespre de dimarts 27, la insurrecció desembocà en un motí anticlerical. En aquelles dates, només a Barcelona,
hi havia més de tres-cents vuitanta convents. Les barricades arreu, els violents enfrontaments amb l'Exèrcit i el saqueig
i crema d'una dotzena d’esglésies, nombroses dependències eclesiàstiques —centres de beneficència i escoles d'educació
religiosa—, i una quarantena de convents, junt amb la profanació d'algunes tombes,36 terroritzaren als burgesos i catòlics
barcelonins.

35 En

memòria d'aquells fets sorgí una cançó popular anomenada «El Barranco del Lobo», que podeu escoltar al següent enllaç: http://centros1.pntic.mec.es/ies.maria.moliner3/guerra/c_rep.htm

36 A

convents com el de les Jerònimes i el de les Adoratrius del Sant Sacrament i de la Caritat, es van produir profanacions de tombes, que van quedar durant anys a la memòria col·lectiva. L'explicació d’aquest fet és que corrien rumors —potser influïts
per clàssics del teatre popular, com La monja enterrada en vida (1866), de Jaume Piquet—, que les monges, i les novícies especialment, eren maltractades i torturades als convents. Quan la gent profanà les tombes i va veure les mòmies amb les mans i els
peus lligats, o trobà habitacions amb els instruments de penitència, va pensar que havien trobat proves dels maltractes. Les mòmies foren exposades públicament, a la plaça del Padró, per exemple, fotografiades i utilitzades per afegir una mica de morbositat
a les històries que més tard s'explicarien a la premsa sobre la Setmana Tràgica.
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Entre els sectors populars també hi havia controvèrsia:

«[...] grandes columnas de humo se elevaban majestuosamente en el espacio. Unas hacia el paseo de San Juan, otras, sin duda, en Gracia.
Una, que parecía un gigantesco cirio negro, en Poble Sec. Más lejanas, se veían nubes de humo por Sants y Poble Nou. Todos los vecinos se
habían concentrado en el terrado [...]. Los comentarios no cesaban. Unos aprobatorios; otros de condena.» 37

Al Clot, a Drassanes, a Poble Nou s'assaltaren les comissaries —per aconseguir armes, per alliberar els detinguts, per
destruir els fitxers—, però la majoria d'edificis oficials, fàbriques o centres de producció no van ser objectius vàlids per
als revolucionaris, que optaren per cremar només propietats de l’Església, de forma massiva, com havien fet generacions
anteriors l'any 1835. Els burgesos barcelonins de 1909, veient que les seves propietats no eren centre d'atenció dels
incendiaris, respiraren més tranquils. Així ho explica el socialista, instigador de la vaga general, Fabra i Riba:

«Cada uno puede decir lo que quiera sobre los sucesos de la Semana Trágica [...] pero básicamente la burguesía no lamentó la tendencia
anticlerical que habían tomado los acontecimientos, pensando en que los ataques eran contra la propiedad, mientras que siempre se respetaba
a las personas.» 38

37 BUESO,
38

A. Recuerdos de un cenetista: de la Semana Trágica (1909) a la Segunda República (1931). Esplugues del Llobregat: Ediciones Ariel, 1976, p. 33 (AHCB).

ULLMAN, J. C. La Semana Trágica. Barcelona: Ediciones Ariel, 1972, p. 434 (AHCB).

79

2 . ELS F ETS D E J ULIOL: C RON OLOG IA I PROTAG ONISTES POLÍTIC S I SOC IALS
2 . 2 C om es v iv ia l a S etma na Trà gic a a l c a rrer?

Al document 28 podreu llegir una crònica del saqueig i incendi de la primera església monestir que va ser cremat a
Barcelona. La signa el mateix rector, Pablo Ferrer, de Sant Pau del Camp, esglèsia situada al carrer de l'Hospital.

PREGUNTES PER A LA REFLEXIÓ

- Els fets de la Setmana Tràgica tenen alguns punts obscurs per als historiadors. El rector de la parròquia de Sant Pau
del Camp explica que envià un noiet a buscar la Guàrdia Civil, i que aquesta no reaccionà. La passivitat de les forces de
seguretat davant la crema de molts dels convents és un d'aquests punts foscos. Per què creieu que no reaccionaven?

« el día veintisiete de julio del corriente año, á las
once y cuarto de la mañana tumultuosamente se
presentó ante esta iglesia parroquial una inmensa
turba abigarrada de hombres, jóvenes y mujerzuelas
quienes obedeciendo á la voz de uno que parecía
capitanearles (y en alta voz que se oyó distintamente)
les incitó á que pegaran fuego á la iglesia [...].»

- Per què creieu que la gent cridava «vivas al ejército»?

Document 28
Carta Pablo Ferrer, rector de l’església de Sant Pau del Camp
(Arxiu Diocesà de Barcelona)
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Mentre l’església de Sant Pau del Camp era devastada per les flames, a casa del diputat Vallès i Ribot —republicà,
catalanista i burgés—, es var dur a terme una reunió de parlamentaris en la qual es discutí, sense arribar a cap acord, si
les forces nacionalistes i republicanes havien o no d'encapçalar la revolta i treure-la del carrer per dur-la cap a la via
parlamentària, és a dir, donar un pas endavant cap a la proclamació de la República. En aquest sentit, inclòs es donà
audiència als membres del comitè de vaga —també superats pel to anticlerical que estava prenent la insurrecció—,
l'objectiu dels quals era demanar als nacionalistes que donessin l'aval polític a la insurrecció popular. Claudi Ametlla,
present en aquella reunió, explica:

«[...] a la tarda, el meu amic i jo anàrem al domicili de Vallès i Ribot, a la Ronda de Sant Pere, on hi havia reunida la minoria republicana
de la difunta Solidaritat Catalana [...]. Per fi fou decidit que calia informar-se, saber què passava fora de Barcelona, i si l'aixecament
era un fet general o només un fenomen esporàdic i circumscrit. Els diputats no decidiren res. [...] D'altra banda, si bé tot Catalunya s'anava
aixecant per la República, sense atacar els edificis religiosos, ni lliurar-se a grans desordres, en canvi, a la resta d'Espanya no semblava,
per les poques noves que arribaven a causa d'una censura rigorosa i de la manca de diaris, que succeís res d'anormal.» 39

Una altra crònica personal, la de l'advocat nacionalista Amadeu Hurtado, també present a la reunió, dóna la clau de quin
va ser l'esdeveniment que acabà amb la reunió:

39 AMETLLA,

C. Memòries polítiques. Barcelona: Ed. Pòrtic, 1963, pp. 269-270 (AHCB).
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«[...] la senyora de Vallès i Ribot, obrint d'una revolada la porta del despatx, ens va comunicar que estava cremant el gran edifici dels
Escolapis a la Ronda de Sant Pau, i que de la seva cambra es veia l'incendi. Tots ens apropàvem al balcó i vèiem una espessa columna de
fum que sortia per damunt de les primeres cases de la Rambla, i alhora, passava pel carrer una colla d'una trentena de xicots que, amb crits
de mort i de protesta contra la guerra, es dirigien molt atrafegats cap al Passeig de Gràcia. En abandonar el balcó, l'aspecte de la nostra
reunió havia canviat.» 40

La crema de l'edifici de la Ronda de Sant Pau passarà a la història com un dels incendis emblemàtics de la Setmana
Tràgica. Les raons són diverses. A banda que es conserven molts i excel·lents documents gràfics sobre aquell moment;
que la construcció era, i encara és, arquitectònicament molt massissa i imponent; i que hi ha descripcions detallades de
l'acció a diverses fonts, l'edifici dels Escolapis va ser la primera escola religiosa que es va cremar.

«Los incendiarios quemaron un total de cinco casas provinciales de órdenes religiosas dedicadas a la enseñanza, donde se almacenaban
suministros para los colegios de toda la provincia, con lo que dieron al traste con muchas más escuelas de las destruidas en Barcelona por la
vía directa [...]. En el último incendio que tuvo lugar en el Ensanche quedó claramente puesto de relieve cuál era el verdadero objetivo: la
destrucción del sistema católico de enseñanza [...]. Cuando se disipó el humo, sólo quedaban en pie los muros exteriores, en los cuales los
rebeldes habían escrito pomposamente: “Viva la Revolución y los maestros de Cataluña. Quema de conventos. 27 de julio 1909”.

40 HURTADO,

A. Quaranta anys d'advocat: història del meu temps. Barcelona: Ediciones Ariel, 1968-1969, p. 154 (AHCB).
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Ésta fue una de las pocas veces durante toda la semana en que los incendiarios identificaron su causa revolucionaria con la destrucción de
las escuelas católicas no sólo en sus gritos, sino refrendándolo por escrito.» 41

Al document 29, podreu comprovar l'estat en què va quedar l'edifici de les Escoles Pies, a la cantonada del carrer de Sant
Antoni Abat amb la Ronda de Sant Pau. I al document 30, una vista general de la ciutat, el 27 de juliol.
Refets de l'espant produït per la visió dels Escolapis fumejant, els parlamentaris republicans nacionalistes de Vallès i Ribot
—com ja havien fet abans els republicans radicals de Lerroux i Emiliano Iglesias— van defugir la proposta que els
representants del comitè de vaga els van fer per a què encapçalessin la revolta, que no era només barcelonina. El conflicte
s'havia estès a d'altres ciutats catalanes, com es pot comprovar, rellegint el telefonema núm. 2177 —el text del qual hem
reproduït al document 19—, que explica la situació a Manresa el dijous 29 de juliol. Però no va estendre’s a la resta
d'Espanya com tenien l'esperança que passés, tant els revolucionaris com els parlamentaris nacionalistes republicans. Els
motius ens els explica l'anarcosindicalista Adolfo Bueso en el següent extracte del llibre de memòries Recuerdos de un
cenetista:
«Limitada la protesta airada a Barcelona y varios pueblos, era evidente que no podían sostener mucho tiempo el empuje de tantas fuerzas
armadas. Además, casi toda la prensa de España comenzó una campaña de calumnias, acusando a los revolucionarios de las más fantásticas
crueldades, y, sobre todo, de “separatistas”, lo que producía la enemistad incluso de trabajadores del resto de la península.» 42

41 ULLMAN,
42 BUESO,

J. La Semana Trágica. Barcelona: Ediciones Ariel, 1972, pp. 435-436 (AHCB).

A. Recuerdos de un cenetista: de la Semana Trágica (1909) a la Segunda República (1931). Esplugues del Llobregat: Ediciones Ariel, 1976, p. 45 (AHCB).
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Document 29
Imatge de l'edifici dels Escolapis cremat (AFB)
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El dimecres 28 de juliol a la nit, començà la retirada. El republicà radical Emiliano Iglesias ordenà als seus militants que
abandonessin les barricades. A Barcelona, el dijous 29 de juliol al migdia les forces insurreccionals estaven extenuades.
Els destacaments que Luís Santiago de Manescau havia fet venir des d'altres punts de l'Estat espanyol ja havien arribat
a la ciutat i amb la seva acció van fer que la intensitat de la revolta anés minvant, barri a barri. La nit del dijous les
barricades ja estaven quasi buides i només quedaven franctiradors als terrats de les cases.
Divendres les tropes militars van anar recuperant el control de la situació. Bueso, a Recuerdos de un cenetista, ens explica:

«Se dio pues, la orden de retirada, en la debida forma, sin pánicos ni desbandada. Los hombres más conocidos procuraron cambiar de
domicilio o salir de la capital. Otros volvieron imprudentemente a sus casas. La huelga continuó todo el sábado. El domingo comenzó el
tránsito de tranvías, pero ya no hubo refriegas entre huelguistas y la fuerza pública. » 43
Document 30
Foto de Barcelona en flames (Arxiu Ramon Pla – Cercle Cartòfil de
Catalunya)

SUGGERIMENTS DE TREBALL
PER AL PROFESSORAT

Després d'aquest intens repàs pels fets populars més destacables de la Setmana Tràgica, seria útil repassar la
cronologia que hem confeccionat al principi d'aquest segon capítol i incloure-hi una evolució detallada dels fets
que succeïren als carrers de Barcelona durant aquelles jornades.
A l'annex 3 podeu consultar un model de cronologia que inclou tant els fets del carrer com les respostes oficials
a aquests esdeveniments.

43 Íbidem,

pp. 45-46 (AHCB).
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1.7 Documentació
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Document 12
Text del Real Decreto del 10 de juliol de 1909, cridant a files als
reservistes

86

2 . ELS FETS DE JULIOL
2 . 3 D ocu men ta ció

Document 13
Ban del governador militar, Luís Santiago de Manescau, del 26
de juliol, declarant l'estat de guerra a la província de Barcelona
i establint la censura prèvia a la premsa.
(Archivo General Militar de Madrid - IHCM).
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Document 14
Text del Real Decreto del 27 de juliol de 1909, suspenent les
garanties constitucionals a Barcelona, Girona i Tarragona
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Document 15
Text del telegrama oficial del dia 27 de juliol, explicant la situació
de revolta a Barcelona ciutat.
(Fundación Antonio Maura - Madrid)
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Document 16
Text del Real Decreto del 28 de juliol de 1909, suspenent les
garanties constitucionals a la resta de províncies de l'Estat
espanyol
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Document 17
Ban de Luís Santiago de Manescau, del 28 de juliol, de cara a
dispersar la gent de la via pública i prohibint els crits,
inclosos els de suport a l'Exèrcit
(Pavelló de la República - Universitat de Barcelona)
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Document 18
Text del telefonema del dia 29 de juliol, explicant la situació de
revolta a Manresa
(Fundación Antonio Maura - Madrid)
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Document 19
Ban de Luís Santiago de Manescau, del 31 de juliol de 1909,
instant la població a recuperar la calma i ratificant la prohibició
de formar grups
(Archivo General Militar de Madrid - IHCM).

Don Luís de Santiago Manescau, Teniente general de los Ejércitos Nacionales, Capitán
general de la cuarta región, hago saber: Que en vista de iniciarse la tranquilidad invito
a todos los vecinos a que contribuyan a lograrla por completo, procediendo a la apertura
de establecimientos de todas clases, teniendo presente también que está permitida la
circulación por las calles a todas horas, bien entendido que subsiste en absoluto la
prohibición de formar grupos, los cuales, con arreglo a mi bando anterior, seguirán
disolviéndose y castigándose como en aquel se determina.
Barcelona
31 julio 1909.
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Document 20
Ban Arcaldia (sic), del dia 1d'agost de 1909, congratulant-se per
haver recuperat la pau social i mirant d’elevar els ànims dels
ciutadans
(AHCB).
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Document 21
Portada de La Campana de Gràcia, 20 de febrer de 1909, p.1
(AHCB).
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Document 22
Portada de la revista Papitu, 18 d’agost de 1909, p.1
(AHCB).
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Document 23
«La madre del soldado nº 73» d'Ángeles López de Ayala. El
Progreso, Diario Autonomista de la Unión Republicana, dissabte
17 de juliol de 1909
(AHCB).
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Document 24
«La expedición militar á Melilla – Embarque de tropas en el
puerto de Barcelona», La Actualidad, nº 156, 1909, pàgines
centrals, Vol. II
(AHCB).
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Document 25
Sàtira sobre dones repartint estampetes i puros als soldats,
La Campana de Gràcia, 24 juliol 1909 (AHCB)
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Document 26
Foto de soldats ferits o malalts al Marroc (AFGU)
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Document 27
Foto d’homes, dones i nens muntant barricada
(F. Ballell - AFB)
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«Iglesia parroquial de San Pablo.
Incendio y devastación de 27 de julio 1909

Document 28
Carta Pablo Ferrer, rector de l’església de Sant Pau del Camp
(Arxiu Diocesà de Barcelona)

El infrascrito cura párroco de San Pablo del Campo en cumplimiento de la Circular del 11 de Agosto del presente año, de este
gobierno eclesiástico, S.V. debo decir:
Que el día veintisiete de julio del corriente año, á las once y cuarto de la mañana tumultuosamente se presentó ante esta iglesia
parroquial una inmensa turba abigarrada de hombres, jóvenes y mujerzuelas quienes obedeciendo á la voz de uno que parecía capitanearles
(y en alta voz que se oyó distintamente) les incitó á que pegaran fuego á la iglesia [...].
Así que la puerta incendiada cedió á los empujes de la multitud, que con un tablón que amanera de ariete funcionaba, derribándola,
penetró abigarrada manada que cual lobos hambrientos se precipitó invadiendo todas las dependencias y habitaciones de dicha casa rectoral,
saqueándola y pegando fuego en distintos puntos. Penetraron en archivo parroquial y después de saquearlo robando lo de los cajones y armarios
y cuanto les pareció de utilidad pegaron fuego, cuidando antes de esparramar bien los libros y paquetes de los estantes logrando con ello que
ni un solo documento se salvara.
Ardiendo la casa rectoral por distintos lugares, penetraron los desalmados y las prostitutas 39 rompiendo pilas y objetos de mármol,
á la iglesia parroquial. [...] Quemaron altares laterales empezando por el de N. S.ª del Carmen, decapitando la imagen y atravesando,
los iconoclastas, á la imagen de San Luis, con una parpelina de corte, llevándose el Niño Jesús de la imagen de San Antonio. [...]
Al grito de “a la custodia, á la custodia” se fueron al altar mayor, violentando el monumental sacrario de piedra y luego al de
bronce. [...] utilizaron picos y cuanto encontraron en la cloaca en construcción frente la iglesia.
Pudo enviarse un jovencito para que notificase lo que ocurría á la Guardia Civil que estaba en la esquina de la calle, mas ella no
abandonó el punto. Participose á la fuerza que estaban en el Paralelo y vino un teniente con algunos soldados que al penetrar en el templo
en el momento que iban los incendiarios acumulando elementos para la pira central, fueron recibidos con palmadas y vivas al ejército. Dicho
oficial logró hacerles evacuar el templo pero les envalentonó mucho al ver que apesar de encontrarles infraganti, incendiando y robando, no
se les castigara, y así lo manifestaron los demagogos que en S. Pablo ensayaron lo que por la tarde completaron, pues la parroquia de S. Pablo
fué la primera víctima [...] impunemente, á grandes gritos por la calle Carretas y Riereta, se dirigieron á San Antonio gritando: “¡Ved como
la tropa no nos ha hecho nada!”.

39 El

paper de les treballadores sexuals als fets de la Setmana Tràgica ha quedat documentat en diferents cròniques. Podem explicar-nos la participació d'aquest col·lectiu en la crema de propietats eclesiàstiques i amb enfrontaments amb les forces de
l'ordre gràcies a les memòries d'Ángel Ossorio y Gallardo, Barcelona. Julio de 1909 (Declaración de un testigo), Imprenta de Ricardo Rojas, Madrid 1910, pp. 54-55 (AHCB): «En cada calle se vociferaban cosas distintas y se batallaba con diferentes miras. [...] En el distrito
de Atarazanas —el más inmoral de Barcelona— había yo recrudecido quince ó veinte días antes mis medidas de rigor contra las prostitutas, imposibilitando su exhibición y castigando severamente la explotación de cafés-conciertos, establecimientos con camareras, estereóscopos con vistas
pornográficas, etc., etc. La revancha no se hizo esperar. Allí tomó la revuelta el carácter de una lucha á la desesperada de los souteners, ganchos, chulos, estetas, croupiers y mujeres adyacentes, contra la Policía».
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Document 28
Carta Pablo Ferrer, rector de l’església de Sant Pau del Camp
(Arxiu Diocesà de Barcelona)

[...] se logró que los bomberos comparecieran pero los revolucionarios no permitieron que funcionaran las bombas. Tampoco la tropa puso
empeño en que ellas funcionaran [...].
Algunos vecinos les indicaron que extinguieran el incendio, mas contestaron que cundiera pues no podían hacer nada. Continuó ardiendo
todo, prestándose no obstante el oficial á acompañar á algunos vecinos en demanda de una manguera en casa de un industrial.
[...] el párroco [...] comunicó al muy señor gobernador eclesiástico la inconveniencia de retirarse la fuerza armada, como intentaba, lográndose
que no abandonara el edificio. Posteriormente iban ya á abandonarlo y el párroco logró que continuaran costeándoles comidas, cenas y bebidas
á oficiales y soldados, costándole de su bolsillo 63 duros, pudiéndose salvar lo que el fuego y pillaje había respetado. Fue la primera incendiada.
Van desplomándose los techos y paredes y el Sr. Arquitecto Diocesano ha dictaminado ya sobre lo que debe derribarse por constituir un peligro.
Es cuanto debo exponer á V. S. cumplimentando la Circular de este gobierno eclesiástico.
Barcelona, diecinueve de Agosto de mil novecientos nueve.
Lic. Pablo Ferrer, párroco.» 40

40 L'original

d'aquest document pot ser consultat a l'Arxiu Diocesà de Barcelona..
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Document 29
Imatge de l'edifici dels Escolapis cremat (AFB)
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Document 30
Foto de Barcelona en flames
(Arxiu Ramon Pla – Cercle Cartòfil de Catalunya)
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ANNEX 3

2.4 Aproximació a una cronologia de la Setmana Tràgica
La història, com a matèria d'aprenentatge, no té ni principi ni final. Tots els principis i finals que utilitzem només són eines per abordar el seu estudi de forma pràctica. Per a interpretar
un fet històric correctament, sempre és necessari tenir coneixement del context, previ i posterior, en el qual se situa.
En aquesta unitat didàctica, per exemple, hem triat l'any 1898 i les derrotes colonials espanyoles com a «data d'inici» per a explicar la contextualització de la Setmana Tràgica. També
podríem haver optat—amb l'objectiu d'aprofundir en l'estudi de l'anticlericalisme català del segle XIX— per començar el 1835, any en què es produí un atac popular massiu contra les
propietats de l’Església i els seus servidors.
Per a la confecció d'una cronologia extensa sobre la Setmana Tràgica, quedarà en mans del docent, i en funció del temari abordat amb l'alumnat prèviament, el punt d'inflexió on
començar a contextualitzar l'objecte d'estudi.
Centrem ara la nostra mirada en els fets de juliol. Com a exercici de clarificació per a l'alumnat, ens ha semblat útil la confecció d'una cronologia, basada en els documents i la informació
que es faciliten en la segona part de la unitat didàctica (Fets de juliol: cronologia i protagonistes polítics i socials).
Proposarem doncs, als alumnes, que extreguin ells mateixos les dates i fets principals, que podran comparar i corregir després, fent servir la cronologia que aquí us presentem:

Mesos de juny i de juliol de 1909

Diversos atacs de la guerrilla rifenya als treballadors de la línia de ferrocarril de la Sociedad Española de Minas del Riff

Primers dies de juliol de 1909

Socialistes i anarquistes convoquen mítings a Barcelona i Madrid en contra de la guerra
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10 de juliol de 1909

El ministre de la guerra, Arsenio Linares, crida a files als reservistes (ref. document 12)

18 de juliol de 1909

A Madrid, el líder socialista Pablo Iglesias anuncia la possible convocatòria d'una vaga general per parar la guerra

18 de juliol de 1909

Al port de Barcelona, es produeixen aldarulls durant l'embarcament de reservistes a bord del vapor Catalunya, després que les «dames blanques»
reparteixin tabac, escapularis i medalles entre els soldats (ref. documents 24 i 25)

18 de juliol de 1909

Enfrontaments militars amb la guerrilla nordafricana produeixen més de tres-centes baixes

20 de juliol de 1909

Es publiquen les primeres notícies sobre els centenars de soldats espanyols morts al Riff

20 de juliol de 1909

Les Juventudes Socialistas organitzen a Madrid manifestacions violentes en contra de la guerra
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21 de juliol de 1909

El Poble Català publica un article difonent la idea, promoguda a Catalunya per socialistes i anarquistes, d'organitzar una vaga general

21 de juliol de 1909

S'organitza un multitudinari míting a Terrassa, on parlen un militant socialista, un anarquista i un anarcosindicalista junts, exhortant als obrers
a preparar-se per a la vaga general

21 i 23 de juliol de 1909

Segueixen les batalles militars al Riff, amb molts morts i ferits (ref. document 26)

23 de juliol de 1909

Es disparen els rumors, a Barcelona, que els soldats embarcats el dia 18, que d’altra banda havien llençat els presents de les «dames blanques»
a l'aigua, seran executats

Diumenge, 25 de juliol de 1909

A la nit s'organitza una reunió al local de Solidaridad Obrera, on es convoca definitivament la vaga general pel dia següent

Dilluns, 26 de juliol de 1909

9 AM - La consigna de vaga general s’estén ràpidament per tots els barris de Barcelona i rodalies
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26 de juliol de 1909

12 AM - El governador civil de Barcelona, Ángel Ossorio y Gallardo, dimiteix deixant la repressió de la vaga en mans del governador militar,
Luís Santiago de Manescau

26 de juliol de 1909

Ban de Luís Santiago de Manescau decretant l'estat de guerra a la província de Barcelona i establint la censura a la premsa (ref. document 13)

26 de juliol de 1909

A la tarda, la revolta ja ha superat la consigna de vaga general i ha pres un caràcter espontani i insurreccional; la gent crida visques a l'exèrcit;
la tropa encara no reprimeix massa violentament

26 de juliol de 1909

Manescau demana reforços militars a d'altres províncies de l'Estat espanyol

Dimarts, 27 de juliol de 1909

El president del consell de ministres, Antonio Maura, suspèn les garanties constitucionals a Barcelona, Girona i Tarragona (ref. document 14)

27 de juliol de 1909

Construcció de barricades i aldarulls a tots el barris de la ciutat (ref. documents 15 i 27)
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27 de juliol de 1909

A la tarda s'estén el caràcter anticlerical de la insurrecció; la gent incendia, entre moltes altres dependències eclesiàstiques, l’església de Sant
Pau del Camp i l'edifici de les Escoles Pies de Sant Antoni (ref. document 29)

27 de juliol de 1909

Els membres del comitè de vaga demanen als republicans nacionalistes, reunits d'urgència a casa del diputat Vallès i Ribot, que encapçalin la
revolta i facin la proclamació de la República; els polítics defugen la invitació

27 de juliol de 1909

L'enfrontament del Barranco del Lobo, al Marroc, costa la vida a mil dos-cents soldats

Dimecres, 28 de juliol de 1909

El president del consell de ministres, Antonio Maura, suspèn les garanties constitucionals a la resta de províncies de l'Estat espanyol (ref.
document 16)

28 de juliol de 1909

Els republicans radicals donen la consigna als seus militants que abandonin les barricades

28 de juliol de 1909

Ban de Luís Santiago de Manescau dispersant a la gent de la via pública, sota l'amenaça de disparar, i prohibint els crits, inclosos els de suport
a l'exèrcit (ref. document 17)
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Dijous, 29 de juliol de 1909

A la nit, les barricades de Barcelona estan quasi buides, i només queden franctiradors als terrats

29 de juliol de 1909

A d'altres ciutats de Catalunya encara continua ferm l'esperit insurreccional (ref. document 18)

Dissabte, 31 de juliol de 1909

Ban de Luís Santiago de Manescau ratificant la prohibició de formar grups al carrer i convidant als ciutadans a mantenir la calma
(ref. document 19)

Diumenge, 1 d'agost 1909

Ban de l'alcalde de Barcelona, Joan Coll i Pujol, demanant que es mantingui la pau social (ref. document 20)
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