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INTRODUCCIÓ 

 
A la Manresa, de finals de s. XIX i principis del XX, és impossible tractar la situació del 
moviment obrer i la problemàtica social de la ciutat sense tenir en compte el pes específic 
que la religió catòlica té en la forma de pensar i actuar del poble i en la conjuntura que 
crea en la ciutat l'existència d'unes élites intel·lectuals, socials i econòmiques molt ben 
compenetrades amb unes determinades formes d'entendre el catolicisme. La Cova de 
Sant Ignasi, els jesuïtes, són molt més que un emblema o un símbol per a la ciutat on el 
carlisme, amb la seva forta component religiosa apart de política, hi està molt arrelat igual 
que a moltes altres ciutats de la Catalunya interior. 

 
Tot això ajudat i adobat per un entramat social popular, majoritàriament d’extracció 
pagesa. Malgrat la ciutat té una tradició artesana i industrial que es remunta abans del s. 
XVII, es troba en aquest període en plena revolució industrial i bona part de la mà d'obra 
que absorbeix les seves fàbriques prové del món rural o si més no de la pagesia urbana, 
per tant es tracta d'una població obrera sense cultura urbana, conservadora i de tradició 
creient. 

Políticament existeix el fenòmen del carlisme, antiliberal i populista, que anirà perdent 
força i acabarà sent, més que res, un grup testimonial a mesura que avancem cap al 
tombant de segle. Com ja es veurà però, bona part d'aquest moviment evolucionarà cap 
un conservadorisme catòlic burgès d'élite, ancorat en els Centres Catòlics, que 
esdevindrà un poder fàctic de la ciutat per força temps. 

El consistori controlat, gairebé durant un parell de dècades, per aquests elements catòlic- 
conservadors de provinença carlina, promocionarà un model de ciutat on la vida religiosa 
hi té una importància cabdal. És per aquest motiu, que les seves actuacions polítiques 
aniran adreçades, en gran mesura, a privilegiar aquest sector. Propiciaran la instal·lació 
de noves ordres religioses com per exemple els caputxins i faran que les ja existents 
(jesuïtes..) siguin més omnipresents i actuïn encara amb més prepotència dins la ciutat. 

En aquest sentit, cal remarcar la importància del jesuitisme a Manresa, la seva influència, 
com ja veurem, és decisiva i constant en la vida social de la ciutat. Ideològicament, els 
jesuïtes, en aquell moment, funcionen com agent aglutinador del neocatolicisme, definit i 
liderat per Nocedal fins a la seva mort al 18851, per tant les directrius religioses que 
marcaran tindran un carisma molt concret. 

 
Per tot això, a Manresa, és impossible fer un estudi sobre moviment obrer si no es té 
present el factor religiós i el moviment catòlic de la ciutat; tant per la importància 
intrínseca que tenen en la mentalitat de l'obrer com pel poder polític, social i fins i tot 
econòmic que des de postulats plenament catòlics s’exercí a Manresa. 

 
Tenint en compte aquesta conjuntura, és lògic que, en aquells moments, la religió catòlica 
tingui dins la ciutat ardents defensors i com a contrapartida, apassionats detractors, això 
genera un ressò mediàtic que no té mai un to neutre i que es polaritza, de forma molt 
simplificada en dues tendències molt marcades: els clericals i els anticlericals. 

 
El discurs dels clericals sol ser paternalista i carrincló, a voltes adopta tons suaus i 
persuasius però quan aquesta via s’esgota els discurs esdevé amenaçador i punitiu. 

 

1 Begoña Urigüen “Orígenes y evolución de la derecha española: el neocatolicismo” 
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Respecte a l’anticlerical, apel·la sempre a la via del raonament i s’esforça en donar 
elements de valoració basats en la racionalitat. Malgrat això, les tesis anticlericals no 
solen basar-se en l’ateisme, s’accepten els valors del cristianisme primitiu i es denuncia el 
muntatge eclesiàstic. 

 
D’aquest marc conjuntural tan polaritzat en dos bàndols contraposats, és d’on he extret 
les fonts d’informació per documentar aquest treball, ja que no n’existeixen d’altres. 
Insisteixo però, en que les deduccions que faig en aquest apartat estan totalment 
fonamentades en documentació escrita de l’època i que cap interpretació ha estat feta de 
forma superficial i gratuïta. Les fonts han estat documentació interna d’entitats públiques 
o d’associacions, però també he recollit molts articles de la premsa de les dues 
tendències. Com ja he esmentat, la qüestió religiosa crea un debat que encén fortes 
passions tant per la banda del clergat com per la del sector anticlerical, i es pot dir que és 
gairebé impossible trobar escrits que reflecteixin una opinió més moderada, és a dir, 
l’opinió de la majoria que no opina. 

 
També he de dir, que malgrat ser conscient d’aquesta mancança i d’intentar objectivar la 
situació, em decanto emocionalment i racionalment en defensa del pensament 
anticlerical. No cal ser massa observador ni massa tendenciós per copsar en qualsevol 
dels escrits d’ambdues parts on radica la injustícia i la hipocresia. D’altra banda la major 
part de les acusacions que es formulen contra el clergat estan explicitades en diferents 
periòdics i malgrat l’escàndol que segons quins fets comporta, ningú de l’església té el 
valor de rebatre’ls. 

 
Per últim dir, que la meva intenció no és posar de manifest per morbositat o simplement 
perquè sí, les febleses i contradiccions de l’església manresana, fruit d’una època i una 
conjuntura històrica determinada, sinó perquè el seu estudi és un element més i força 
important que ajuda a entendre la configuració del moviment obrer de la ciutat per les 
pressions, actuacions i influència que genera en les classes populars en general i, en 
especial, en la dona obrera. 

 
Deixant a banda les justificacions morals i analitzant el comportament i les actituds de 
l'església catòlica local durant aquests anys, es podria caure en la temptació fàcil de 
creure que es troba en una situació estàtica, immobilista. Això no és ni molt menys així, 
en un període de 20 anys (1880-1900), els seus plantejaments i les seves actituds patiran 
una evolució important com ja veurem. 

 

Per tant, no només es tracta d'un sector socialment molt influent i molt ben relacionat. La 
realitat és molt més complexa, l’església a Manresa durant aquests anys porta una 
activitat intensa. Com a la resta de l'estat necessita resituar-se en un context social 
canviant degut a la industrialització, les noves doctrines liberals i la nova situació del 
papat amb la pèrdua del seu poder territorial. Es tracta d'una església desorientada i a la 
defensiva, que intenta per tots els mitjans, conservar el seu estatus anterior i arribar als 
sectors populars, majoritàriament obrers, que se li escapen de les mans. Li caldrà doncs 
desplegar un fort activisme per tal de conservar i readquirir, en alguns casos, la seva 
influència. 
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Aquesta influència voldrà consolidar-la actuant concretament en 3 camps: 
 

- Intentant la recristianització de la societat retornant-li tots els seus antics valors. 

- L’acció social d’acollida, mitjançant les seves entitats i associacions públiques. 

- L’acció político-catòlica i el desplegament dels seus mitjans mediàtics. 

 
 
 

 
LA RECRISTIANITZACIÓ 

 
VALORS 

 
A finals del 70 fins a mitjans de la dècada del 80 ens trobem amb un predomini gairebé 
absolut dels postulats integristes dins el moviment catòlic de Manresa. Refrendats, 
abonats i buscats per un partit carlí fort, combatiu i amb pes econòmic dins la ciutat. 

El 1879, els membres del consistori, majoritàriament tradicionalistes i carlins, ocupen 
càrrecs de responsabilitat dins les institucions i associacions religioses que van 
apareixent. Existeix, com ja es veurà, una íntima entesa i una mútua complicitat entre 
institucions públiques i religioses que en ocasions servirà per cobrir corrupteles i desídies 
a les que ambdues parts faran els ulls clucs. 

 
Exemples dels lligams que existia entre poder civil i poder religiós durant aquest mandat 
es poden trobar en el fet que fos l’ajuntament qui recolzés la instal·lació dels frares 
caputxins al convent de Sant Domènec; i té un dels seus moments culminants, quan es 
posa en mans dels jesuïtes el comandament de l'escola municipal de Sant Ignasi, fet que 
genera un fort malestar entre els sectors més progressistes de la ciutat.2 

 
Aquesta situació de complicitat entre poder religiós i polític serà canviant durant el 
període, és a dir, a mesura que passi el temps esdevindrà més distant. Però això, no 
aconseguirà acabar amb la situació de privilegi que ha adquirit l'església en aquests 
primers anys, ja que un cop aposentada i arrelada a la ciutat exercirà com a poder fàctic 
independentment del poder polític de torn. 

Tot això, enfront d'un sector social popular i obrer de tradició i sentiment catòlic, que no 
manifestarà, en cap moment ni en cap diari ni octaveta impresa a Manresa, enfrontament 
amb els preceptes evangèlics, sinó només contra la hipocresia del clergat, les institucions 
religioses i els seus lligams amb la política carlina. 

 
Veiem doncs que l'església és conjunturalment forta dins la ciutat, però cal conèixer a 
fons quins són els valors que la defineixen i que intenta transmetre en el seu 
adoctrinament per poder entendre millor les reaccions i les actituds que genera: 

 
 
 
 
 

 

2 "El Cardoner", 13-4-1879. 
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Antiliberalisme 

 
En la premsa local de l'època apareixeran constantment articles a favor i en contra del 
liberalisme, o sobre la disjuntiva de ser catòlic i liberal al mateix temps. Per al "Semanario 
de Manresa"3 les coses estan molt clares: 

”No confundamos, pues, la imposibilidad moral con la física; ser un mismo tiempo 
católico y liberal es cosa moralmente imposible, es decir, absurda y mala.." 

"..el liberalismo es la política personificada en los gobiernos nacidos de la revolución 
cuyo es el oficio de actuar en el mundo, bajo el nombre de civilización y progreso 
moderno, el designio ideado por una mente superior para dejar sin efecto la obra de la 
Redención. No se olvide a este propósito el dicho de DE Maistre: "que la revolución es 
satànica", de lo cual sigue, que los principales agentes de la política en que está 
encarnado el liberalismo son ministros de Satanás". 

 
La qüestió del liberalisme que hauria de ser tractada des del punt de vista econòmic i 
polític es jutjat des d'un punt de vista estrictament moral i religiós. Es juga amb un seguit 
d'associacions fàcils per les que liberalisme és igual a revolució, revolució igual a obra de 
Satanàs, per tant liberalisme igual a satànic. 

 

Proteccionisme 

 
A partir d'aquí qualsevol postulat que faci olor de 
liberal, que atempti contra la tradició i l'estructura 
familiar de sempre, és el culpable del "malestar 
espiritual", que no econòmic, dels obrers. Segons 
aquesta tesi la base del malestar espiritual dels 
obrers es troba en el treball de la dona i els nens, en 
la manca d'educació religiosa, i en el relaxament 
dels hàbits domèstics del pare. 

Aquesta situació, segons l’església, no canviarà 
millorant la situació econòmica dels obrers. ".. 
cuando la disipación solo tiene por límite el circulo a 
que la reduce la miseria, aumentar los recursos del 
disoluto no es abrirle una senda que le lleve a la 
virtud, es hacer más resbaladiza la pendiente por la 
que cae al abismo de su degradación y abominable 
ignomínia"4. 

 
Es considera a l'obrer, no cal parlar de l'obrera, com 
a un menor d'edat al qual s'ha de protegir i 
encarrilar, se'l considera fruit, al mateix temps que 
víctima, del nou model de societat que es va 
perfilant. 

 

3 “Semanario de Manresa” 3-9-1882. 
4 Camps i Fabrés "Semanario de Manresa" 24-4-1881. 
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En aquest sentit, l’ajuntament, tan en sintonia amb el moviment religiós, s'encarregarà de 
vetllar per la salut moral dels manresans prohibint que tots els bars i cafès de la 
població, tinguin obert més tard de les 11 h. de la nit.5 

 
Intransigència 

 
L' oposició frontal al liberalisme i a qualsevol canvi social donarà lloc a una moral basada 
en la intransigència que es manifestarà de diferents formes i en diferents circumstàncies: 

 
Aquesta intolerància es manifesta, de forma radical, des de qüestions públiques que 
afecten a la vida social de la ciutat fins a les actituds més personals. 

 
A principis dels anys 80 hi haurà un intent de crear a Manresa,   unes escoles que fugin 
del model religiós sota el nom de Centre Instructiu Federalista. Per un seguit de 
circumstàncies, entre elles el fet de no constituir-se legalment ni com a partit ni com a 
entitat, fracassaran i acabaran amb l'embargament de tots els seus mobles6. Malgrat tot, 
més endavant a l'any 1886, s’aconsegueix posar-les en funcionament amb una matrícula 
força quantiosa, aproximadament de 170 alumnes, i aquesta vegada sota l’empara legal 
de l'entitat Nou Ateneu Obrer7. 

 
Aquest fet aixecarà les ires dels sectors religiosos radicals que no en tenen prou en fer 
saber la seva opinió per la premsa o per la trona i passen a la mobilització de les beates i 
els nens incitats pels capellans. Aquestes manifestacions públiques de rebuig a l’escola 
laica no tenen en absolut un to pacífic ja que solen anar acompanyades de pedrades i 
d’insults. Les pressions que es fan però no acaben aquí, es constaten fets diversos, i a 
voltes més greus, com acomiadar del seu treball a persones que porten els seus fills i 
filles a aquestes escoles8, etc.. 

 
En diferents publicacions apareixen manifestacions d'intransigència respecte aquest fet, 

sobretot portades a terme per l’alumnat catòlic esperonat pels respectius mestres, 
religiosos o monges, de les escoles més properes a les laiques: l’escola de Sant 
Domènec, els Infants, Casa Caritat, Valldaura... 9 

 

 

5 "Las Avenidas del Cardener" 7-10-1879. 

 
6 AHCM LLIGALL POLíTICA -carpeta "Republicans federals". 

 
7 S'emplacen al Pas de Cardona núm.8,1r.2a, amb el nom d'Escola Laica La Humanitat. AHCM LLIGALL 
ESCOLES PRIVADES I SUPERIORS, núm.393. 

 
8 "La Montanya" 6-1886. 
Una nena de 7 anys que vol passar a estudiar a les escoles laiques a l'anar a recollir el llibre i d'altres 
coses seves a les monges de Valldaura, no li volen tornar res, la insulten i la pressionen per tal de que es 
negui a obeir als seus pares. ".. com se coneix que de cuineras han passat á monjas, y de monjas á 
mestres, sens haber fet cap estudi!.." (referint-se a les monges) "L'Torronyau" 3-7-1886. 
"Hasta las pentinadoras han de pagá á'l pato. Una familia catòlica ha despedit á la pentinadora per haber 
comés lo crim  d'educá á los seus fills á les escolas laicas..""L'Torronyau" 17-7-1886 

 
9 "Una de las donas que acompanya noyas que van ab un colegi catolich, cuant veu alguna de las noyas 
que van a las escolas laicas las fa persignar." "L'Torronyau" 24-7-1886. 
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El dia 13 de juliol de 1886, el mestre Luís del Pino denúncia mitjançant una instància 
adreçada a l'alcalde, els continus escàndols, abusos i maltractaments que rep l'escola, 
fins el punt de no poder fer classe al ser atacats per nens, suposadament de l'escola de 
Sant Domènec, que els tiren pedres i fereixen alguns alumnes, al mateix temps que 
canten fort davant l'escola.10 

Fins a tal punt arriba la intolerància en aquest afer que les pressions"ultramontanes" de la 
ciutat obliguen al trasllat constant, tant de l'Ateneu Obrer com de les escoles. Ubicades en 
un principi al carrer Caragols, passen després a unes dependències del Cafè del Comerç, 
d’allà a la carretera de Cardona11, d'on finalment també aconsegueixen que el propietari 
els faci fora12, per passar, sembla ser, finalment al carrer Vestales al costat del Casino 
Cerer13. Davant aquesta situació la junta del Nou Ateneu es planteja comprar un solar i 
edificar el seu local social i les escoles. 

 

La festa de l’arbre. Ateneu Obrer Manresà. 

 
La intransigència catòlica de la ciutat no es manifesta sols en grans creuades com la que 
acabem d’esmentar, sinó que té components molt més subtils i que sorgeixen i es 
manifesten dins la convivència diària de les persones com un senyal inequívoc que el 

 

"Als Infants, en compte de enseyar á las noyas de llegir y escriure, brodá i planxá, els ensenyan cansons 
contra'ls protestants y escolas laicas". "L'Torronyau" 7-8-1886. 
"Dissabte passat una monja de Casa la Caritat acompanyaba las noyas que van al colegi fentlas cantá al 
devant de las escolas laicas de una manera que rrallaba en escàndol"."L'Torronyau" 17-7-1886 

 
10 AHCM LLIGALL ESCOLES PRIVADES I SUPERIORS, núm.393. 

11 "La Tribuna" 26-6-1887 
12 "La Tribuna" 29-6-1887 
13 Lligall 393, AHMM 
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missatge catòlic intolerant ha calat a fons en la població. Un exemple d’aquest fet el 
trobem al carrer Sant Andreu que és un reducte important de catòlics carlins, en aquest 
mateix carrer hi viu un espardenyaire que no participa de les seves idees i per això el 
volen fer fora del barri. 14 

Repressió 

 
La intransigència que demostren en els seus actes 
els sectors catòlics majoritaris de la ciutat i el 
mateix clergat, els fa poc dialogants. Això suposa 
que intentaran imposar les seves idees per la via 
de la por i de la repressió no pas per la de la 
convicció. Per aquest motiu, els seus 
adoctrinaments aniran adreçats als sectors de 
població més vulnerables o més sensibles a les 
amenaces i al càstig: dones i joves. 

 
Com ja es veurà, les Santes Missions, els consells 
de confessionari, els exercicis espirituals, els 
sermons des de la trona... tots basen la 
reconversió en la por a l'infern i en la condemna 
eterna. En aquest període el catolicisme esdevé 

una religió amb fort component negatiu. 

 

 

 

 

 
 

Trona de la Seu, 1936 

 
 

Submissió 

 
És un altre dels valors contínuament exhaltats: Els fills i esposes han de ser submisos als 
pares i marits, els obrers han d'ésser submisos als patrons. 

 
Es tracta de retornar i conservar els valors jeràrquics tradicionals, on cal preservar l'ordre 
per damunt de tot. L'ordre esdevé la peça fonamental de l'organització social. Sense 
ordre hi ha caos i el caos porta la revolució i la revolució és sempre obra de Satanàs. 

 
Parlant sobre les societats cooperatives l’església manresana opina que "... la 
generalización de estas asociaciones no está exenta de peligros para los obreros; pero si 
todo esto se establece como base fundamental de otro sistema de producción, con el fin 
de refundir el capital con el trabajo, con el fin de mejorar la suerte del obrero, lo 
lamentamos; ora por creerlo en grande escala irrealizable, ora porque, aun suponiendolo 

 
 
 

14 
“La Montanya" 6-1-1884. 
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posible, lejos de alcanzarse el objeto que se proponen los autores de tamaña novedad, 
solo se conseguiría llevar mayor perturbación y desorden en la indústria".15 

 
Segons l’església, l'ordre, la societat jerarquitzada amb els seus poders tradicionals 
inamovibles és una garantia de benestar social. 

 
 

Corrupció 

 
És una altra de les característiques, no del moviment catòlic en general, però sí força 
important entre el clergat de l'època. 

 
En els diaris existeixen nombroses ressenyes sobre fets d'aquest tipus; abusos de 
confessionari, maltractaments dels infants a les escoles,16 també es parla en diferents 
ocasions de noies embarassades per capellans17. 

 
En aquest període, els convents de la ciutat sembla ser que estan plens a vessar de 
religiosos que viuen de la caritat   que va destinada a les persones que s’hi acullen: 
asilats, indigents.. El col·legi dels Infants, per exemple, ja comparteix les funcions 
d’escola amb alumnes de l’exterior, al mateix temps que té funcions d’asil. La premsa 
critica l’elevat nombre de monges de l’establiment que, segons sembla, supera al nombre 
d’asilades, vivint totes dels diners destinats a l’asil.18 

 
En general, i des dels sectors més progressistes de la ciutat, es titlla constantment 
l'actuació de l'església com de nefasta i alineadora. En un article de Juan Puigpiqué 
"Pobre Manresa!"19 al 1888, es denuncia la situació de crisi de la ciutat que s'està 
convertint en un reducte de paràsits socials (monges i frares) les fàbriques abandonades 
per la crisi industrial s'estan reconvertint en convents, i fa una crida al govern liberal a que 
aturi el procés de degeneració en què està caient Manresa. 

 
Al llarg de la dècada 1879-89 s’ha consolidat a la ciutat una doble moral cada cop més 
diferenciada: 

 
- La catòlica basada en una concepció tradicional de la vida;  acrítica, fanàtica, 

poruga i confosa, que s'estructura en el compliment i seguiment d'unes 
determinades normes i comportaments. 

 

15 “La Montanya" 6-1-1884. 

 
16 És el cas d'una nena de 4 anys que anava a escola als Infants, no la deixaven anar al lavabo i al no 

poder-se aguantar les monges la van picar al cap i per tot arreu amb una canya i amb les agulles de fer 
mitja, la nena es va desmaiar i malgrat l'assistència mèdica no va tornar en si fins a les 4 h de la matinada. 
“La Montanya"  25-6-1882. 

 
17 En el mateix asil dels Infants hi han 32 noies embarassades “La Montanya" 21-12-1884 i en la mateixa 

publicació amb data 26-4-1885, es parla de més de 40 noies embarassades per capellans, en reclusió en 

algun lloc de Manresa. 
 

18 ".. su número deberia reducirse a la mitad de la mitad" “La Montanya" 25-6-1882. 
 

19 “La Montanya" 12-8-1888 
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- En front d'una moral laica, -que insisteixo, no per això deixa de considerar-se 
catòlica- que prioritza la persona, és crítica amb l'entorn social i religiós i que creu 
que l'ensenyament, desvinculat de les ensenyances tradicionals que monopolitza 
l'església, és a dir, l'ensenyament científic és una peça fonamental per garantir 
l'evolució a una societat més oberta i més justa. 

 
 

.................... 

 
 
 

A partir de finals del segle XIX la conjuntura religiosa a la ciutat evolucionarà 
notablement degut a tres fets: 

 

1) Per una qüestió estrictament local, consistent en el canvi del dr. Peypoch pel 
dr. Alabern en el comandament de la rectoria de la Seu. L'arribada del dr. Alabern, 
nomenat pel bisbe Morgades el setembre de 1899, omplirà de satisfacció a cercles 
catòlics burgesos no integristes, impulsors i lectors habituals de "El Estandarte 
Manresano".20 

 
2) Per una qüestió més generalitzada a Catalunya com és l'inici massiu de 
l'assistencialisme i d'altres serveis (ensenyament,..) en el qual l'església hi farà 
substancials aportacions. Com es veurà més endavant, aquesta vessant més 
pràctica de la tasca eclesial, afeblirà el debat ideològic i farà créixer l’activitat de 
l'església en aquest sentit més social. 

 
3) Un últim aspecte, serà que a Manresa, encara que amb retard respecte a la 
resta del país, hi va penetrant una tercera via de pensament religiós conservador de 
tipus catalanista, inspirat en les doctrines del bisbe Torres i Bages i que trenca la 
dinàmica dels tres principals corrents religioses-catòliques de la ciutat: la integrista 
(propugnada per jesuïtes i bona part del clergat), la catòlicaliberal dels Cercles 
Catòlics i la carlina ja en franca decadència. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20"El Estandarte Manresano" (30-9-1899) 
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MOBILITZACIONS CATÒLIQUES 

 
La industrialització comporta nous models de vida diferents dels de l'antic règim, quan la 
religió estava fortament arrelada i tenia un protagonisme indiscutible en la vida de les 
persones. 

 
Els nous models aporten canvis importants en l'estructuració i en les funcions de la vida 
en família, els valors tradicionals seculars s'estan perdent i determinats, si bé minoritaris, 
sectors intel·lectuals, burgesos i obrers comencen adonar-se   i a denunciar la religió 
com a causa del retard cultural i social de la població obrera.21 

 
Conscient d'aquesta descristianització de la societat, l'església intenta recuperar el 
terreny perdut, per tornar a ser presència viva a través d'un seguit de manifestacions 
externes que posin de manifest que encara existeix, que és important i que té una gran 
capacitat de mobilització. 

 
 
 

Festivitats 

 
Apart de les manifestacions i actes públics de tipus 
religiós que puntual i esporàdicament poden sorgir 
(processons per demanar que s'aturi el còlera, perquè 
plogui...), existeixen com en qualsevol ciutat unes dates 
fixes d'especial commemoració que podríem dividir en 3 
tipus: 

 
Festes religioses. 
Festes reparadores. 
Festes civils. 

 
 

En qualsevol cas, tant si són festes d’origen religiós com 
civils, els dos components es troben tan entrelligats que, 
fora dels carnavals, celebració i religió són indestriables. 

 

 
Festes religioses 

Setmana Santa, J. Vilanova 

 

El cicle litúrgic és l'habitual, però cal destacar les festes que es celebren d'una forma més 
especial: 

El mes de Maria dura tot el mes de maig. L'assistència als actes que s'organitzen són 
especialment preceptius per al sector femení. 

 
 
 

 

21 Pere Fullana " ....... " 
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Per tal que hi puguin assistir les obreres i donat que els horaris a les fàbriques són 
extremadament llargs, s'organitzen els oficis a les 3 de la matinada. Moltes són les 
queixes que es reben en aquest sentit ja que sembla que totes les nenes de les escoles 
estan obligades a participar-hi i per tant, llevar-se cada dia abans d'aquesta hora. 

 

 
 

El Corpus també és una festa sonada i força popular ja que es celebra per barris. Al 
menys tenim constància que així succeeix als barris de Santa Llúcia, Hospital-Remei, 
Escodines, parròquia del Carme, Sant Miquel, Sant Francesc, Sant Pere Màrtir i 
Caputxines. 22 

 

També cal destacar, les festes en honor a la verge del Carme, organitzades per la 
parròquia del Carme; els cultes solemnes a Jesús Crucificat durant al mes d'agost 

organitzats per la confraria de Sant Salvador a la mateixa parròquia; també dins el mes 
d’agost les festes solemnes dedicades a Sant Ignasi organitzades pels aspirants a 
capellans a l'església de la Guia i la festa religiosa per excel·lència de la ciutat, la 
Puríssima.23 

 

Festes reparadores 
 

Apart d'aquestes dates de commemoració estrictament religiosa n'existeixen d'altres amb 
funció bàsicament reparadora, per contrarestar l'anticlericalisme i la descristianització 
creixent de la societat, com són les funcions religioses que s'organitzen durant el 
temps de carnaval. 

 
 
 

22 "El Criterio Manresano" 3-6-1883 
23 "El Estandarte Manresan" 6-8-1889 
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Festes civils 

Això fa pensar, que el carnaval estava, en 
aquells moments, ben arrelat a Manresa i 
que gaudia de molta participació. 

 
L'Associació Reparadora de Pius IX se 
n'encarrega d'organitzar aquest tipus de 
funcions que, sembla ser, es programen al 
llarg de tota la setmana de carnaval. 

 
S’intenta per una banda, fer contrapès en 
un tipus de festivitat en la qual no s'hi 
poden infiltrar de cap manera i per altra 
banda, tancar files fent posicionar als 
feligresos a un dels dos bàndols. A les 
funcions sembla ser que se'ls hi volia 
donar solemnitat, per això es celebraven a 
l'església de la Seu.24 

 

Hi ha un tercer tipus d'actes de significació clarament civil però que se'ls carrega d'una 
forta connotació religiosa. Per exemple: la festa major. Per la festa major existeix un 
complert programa religiós que es perllonga al llarg de tots els dies festius, amb actes 
matí i tarda durant els dies centrals de la festa.25 

 
La importància que les funcions litúrgiques tenien dins el programa de la festa major no 
és només sobre el paper, ja que a la pràctica representa, aproximadament, un 18 % del 
total del pressupost municipal, sent la partida més quantiosa de les que es destinaven a 
l’esmentada festa.26 

 

24 ".. el passat dimarts de Carnaval per la tarda, una solemne funció religiosa a l'església de la Seu en 
desgravi a les ofenses que en aquestes dates es cometen.." "Semanario de Manresa" 18-2-1883 
25 * Programa religiós de la Festa Major "El Estandarte Manresano" 25-8-1900. 

- 29 d'agost - Per la tarda, solemnes Completes cantades a la Seu. 
- 30 d'agost - 10h Cantada Tèrcia solemne i Divins Oficis. 

18h Després de resar el Maitines i el Laudes, processó de Relíquies. 
- 31 d'agost - 10h Divins Oficis. 

17h Després del Laudes, processó interna per a retornar les relíquies. 
- 1 de set, - 10h Missa de Rèquiem. 

9h Comença el Novenari dedicat als Sants Màrtirs. 
 

26 Despeses de la Festa Major "El Estandarte Manresano" 17-11-1900. 
Despeses de representació de l'Ajuntament  1329,5 PTA 
Funcions religioses 1822,33 
Bons de pa, carn i arròs 971,8 
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L'acció recristianitzadora també s'exerceix amb els pobres.27 
 

De tant en tant, s’organitzen concentracions de pobres que poden durar varis dies i que, 
atrets per les almoines que es donen després de l’últim ofici, acudeixen masivament als 
actes que s’organitzen. 

 
Aquestes funcions van adreçades exclusivament a la gent necessitada i solen ser força 
solemnes. 

 
Els objectius, tenint en compte el muntatge que es genera i la conjuntura, són: fer palès 
als pobres la grandesa de l’església i el seu poder. Per això, per donar solemnitat a l’acte 
es sol triar la Seu. Al mateix temps també vol mostrar la seva misericòrdia practicant la 
caritat i per últim, i mitjançant aquest acolliment que no es fa entre iguals sinó de poderós 
a miserable, mantenir l’esperit cristià i, en el seu cas, recristianitzar. 

Tots aquests actes comptaran amb el vist-i-plau, recolzament i col·laboració activa del 
consistori, però a partir del 1887 amb l'alcalde Josep Fàbregas i Solà, aquesta relació 
església-poder municipal s'anirà refredant. És en aquest mateix any que el govern 
municipal decideix retirar-se de les funcions religioses del Corpus.28; al 1899 s'esmenta 
reiteradament la manca d’assistència oficial dels consellers en els actes religiosos29 i al 
1900 es denúncia amb tota claredat l'absència dels consellers possibilistes i republicans a 
les funcions religioses de setmana santa a la Seu. 30 

 

 
Processons 

 
Qualsevol festa religiosa es convertirà en una manifestació pública d’afirmació de fe. Els 
actes desbordaran els límits físics de les esglésies per sortir, a la més mínima, al carrer 
mitjançant processons multitudinàries, acompanyades de petards, trons i cants dels 
assistents, a ser possible a les hores més intempestives per tal de cridar l’atenció al 
màxim. 

 

 

Despeses d'impremta 872,5 
Castells artificials i tronades 900 
Premis a veïns c. Born, etc. 1000 
Concurs coral 1696,75 
Vetllada en el Saló de Sessions 415,75 
Premis a alumnes d'escoles públiques 1058,3 

T O T A L 10066,93 
 

27 "El Estandarte Manresano" 8-7-1899. Ens parla-de la celebració d'un tríduum a la Seu dirigit per 

l'arxiprest Josep Alabern per a consagrar al Sagrat Cor de Jesús els pobres de solemnitat. Hi assisteixen 
300 pobres, 200 dels quals aniran a combregar el quart dia després d'un eloqüent sermó seguit de l'acte de 
Consagració. Acabada la festa es dóna a cada pobre una almoina consistent en un pa de 3 lliures i 1 
pesseta en metàl·lic. En la mateixa acció també es varen socórrer a molts nens i als presos. 

 
28 "La Tribuna" 12-6-1887 
29 "Diario de Avisos" i "El Estandarte Manresano" 3-6-1899 
30 "El Estandarte Manresano" 14-4-1900. 
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Hi ha un seguit de processons que ja són fixes dins el calendari litúrgic: 
 

La processó del Rosari de l'Aurora consistia en una missa a la Seu i sortia al carrer a 

2/4 de 6 h. del matí despertant als manresans amb orquestra, cors i desplegament 
d’estendards.31 

 
La Puríssima, ha estat tradicionalment una festa cabdal en l’entorn religiós de la ciutat. 

Les celebracions començaven ja a la nit de la vigília, continuaven a la matinada i duraven 
tota la jornada. Els actes, tant els que es feien dins l’església com els que es feien al  
carrer, tots tenien una transcendència externa –repics de campanes, cançons, tronades, 
petards..- i en horaris poc avinents.32 

 

Processó a Manresa. Foto AHCM 

 
 

Una altra festa ben singular era la de la confraria de la Santa Creu. Els administradors 

pel matí passejaven per la ciutat oferint clavells pels carrers, a continuació es cantaven 
els oficis i per la tarda processó en la que obrien la marxa uns nans. També, com per la 
Puríssima, les celebracions començaven el dia abans amb una tronada i completes. 33 

 

 

31 "El Semanario de Manresa" 21-10-1883. 

 
32 "La Gacetilla Manresana" 6-12-1884. La festa començava a la vigília a les 11h amb toc de campana, 

recorregut per la ciutat amb música i tronada des de la porta de la Seu fins a la plaça Major; per la tarda 
diversos actes religiosos a partir dels quals sortien els administradors de les festa amb estendard i música 
per Manresa, durant el recorregut es disparaven "bombes". El dia de la Puríssima i a l'albada es tiraven 
"bombes" i repic de campanes, a continuació actes religiosos i misses en les quals durant l'acte d'elevació 
es tiraven "bombes"; a 2/4 de 4 h la Corporació sortia en processó general amb el Pendó aconduït per la 
Joventut Catòlica i la resta de banderes de les altres Confraries, pel camí es disparaven "bombes", tronada i 
castell de focs, al tornar Novena i els Goigs.(resum) 

 
33 “El Criterio Manresano" 8- 7-1883. 
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Apart d’aquestes processons fixes hi havia altres tipus de manifestacions públiques de la 
fe que tenien un caràcter més esporàdic; de fet qualsevol esdeveniment era una bona 
excusa per muntar un bon enrenou. 

 
Així succeí amb l’arribada a Manresa del bisbe en visita pastoral. Acudeixen a rebre’l a 

l'estació les confraries, autoritats locals, oficials de batallons i molts particulars. A 
continuació, la comitiva precedida per música es dirigí a la plaça Creus on els esperaven, 
al voltant d’un gran altar, muntat per l’ocasió al mig de la plaça: els tres rectors de les 
parròquies i el clergat que havia vingut en processó des de la Seu. Després d’una 
solemne funció religiosa, seguiren en processó per tot el centre de Manresa fins a la Seu 
on cantaren un Te-Deum i per completar la jornada s’oferí a continuació, a la plaça de 
l’ajuntament, una tronada tancant la celebració.34 

De qualsevol forma, no calien grans 
esdeveniments, el simple fet de portar el viàtic a 
un malalt ja era motiu suficient per organitzar una 
mena de processó, en la qual els homes anaven al 
davant col·locats en doble filera, el viàtic al mig i 
darrera, les dones en grup. 35 

 
 

 
Portant el viàtic a un malalt 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aquests són exemples il·lustratius de l'esplendor, força i publicitat que se'ls hi volia donar 
als esdeveniments religiosos. S'intentava que tota la ciutat respirés la pietositat dels actes 
ni que fos per la via de la imposició per mitjà de procediments molt barroers i primaris. 
Diferents publicacions denunciaran la perillositat dels mètodes emprats, sobretot 
l'utilització de "bombes" amb les quals sempre hi resultaven persones ferides.36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 "La Prensa" 6-8-1882. 
 

35 "La Gacetilla Manresana" 31-5-1884. 
36 "El Criterio Manresano" 3-6-1883. Demana que es prohibeixi tirar "bombes" durant les processons ja que 

darrerament hi han sofert accidents un jove que en va agafar una creient que estava apagada i una dona 
que se li enredà a les faldilles. 
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Romeries 

 
És un altre tipus d'acte utilitzat freqüentment com a instrument de reafirmació pública de 
la fe i de la unitat dels catòlics. 

 
Les romeries eren importants no sols pel fet de concentrar en un espai determinat 
multitud de persones en un acte d'autoafirmació catòlica, sinó també per la publicitat i 
l'enrenou que generaven els desplaçaments: Trens carregats de peregrins cantant, 
arribades massives de catòlics i en pla més humil, grups de devots de la ciutat, cantant i 
resant pels carrers dirigint-se al santuari o ermita més proper, en el cas de Manresa, a la 
Salut o a Joncadella. 

 
Exemple del primer tipus de romeria massiva és l'arribada a Manresa de la Peregrinació 
de la Pia Unió de Sant Miquel Arcàngel, en la que 500 peregrins baixen del tren entre la 
multitud que els esperava, es dirigeixen a la Seu des d'on parteixen en processó cap el 
Rapte portant el Sant Crist i el Lignum Crucis, hi assisteix la comunitat de la Seu i la dels 
pares caputxins amb l'hàbit de l'ordre, a continuació es dirigeixen a la Cova de Sant 
Ignasi on es celebra una missa, a la 1 h prenen el tren cap a Monistrol per anar a 
Montserrat.37 Com podem veure, el programa d’activitats solia ser força atapeït, es 
pretenia rendabilitzar al màxim tot l’esforç organitzatiu que aquests muntatges suposaven. 

 
És il·lustratiu dels sentiments que inspiraven les romeries, el següent article: 

 
"Se viene Ud. a la romeria franciscana ?" "..Cataluña quiere dar una muestra evidente, 
palpable, grandiosa, de cuál es su verdadero espiritu de devoción y de fé, con ocasión del 
séptimo Centenario de San Francisco.." "..una romería, sí, porque es lo que más 
entusiasma a los buenos y más hace bufar de rabia y desesperación á los malos. Una 
Romería, porque nada hay tan público y ruidoso y alborotador com eso, y hoy dia, 
convienen a nuestra propaganda las cosas públicas, muy públicas; ruidosas, muy 
ruidosas; que alboroten, pero que alboroten muchísimo en honra y gloria de Dios..." ".. el  
tren que de una comarca á otra lleva la expedición de piadosos y entusiastas romeros es 
la cosa más edificante del mundo, y cuidado que pocas veces tiene la dicha de ser 
edificante un tren de ferro-carril. Más del que hablamos aquí no es ya un tren: es un 
templo ambulante"38 

 
Per falta de mitjans de desplaçament la Joventut Católica de Manresa no podrà participar 
en aquesta romeria franciscana a Vic, però en el seu lloc n’organitzarà una de local a la 
capella de Sant Francesc a Santpedor, que tindrà el següent ordre del dia: 

 
Trobada a 2/4 de 8 a l'església de la Seu, per sortir a les 8 en processó cap a 
Santpedor, durant la marxa es resa el rosari i un cop al temple es celebra la missa, a 
continuació descans i refrigeri, a continuació Via Crucis, i finalment, retorn a la Seu per 
donar gràcies dels beneficis de la peregrinació.39 

 
 
 
 

 

37 "El Criterio Manresano" 22 d'abril de 1883. 
38 "El Semanario de Manresa" 24-9-1882. 
39 "El Semanario de Manresa" 1-10-1882. 
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Santuari de Viladordis a principis del segle XX. Arxiu Jaume Pons 

 
 

Per aquestes dates els diaris porten sovint ressenyes de romeries a les ermites del 
voltant de Manresa: "Peregrinación a Castellet"40, "Peregrinació regional a Juncadella"41, 
"Romeria Teresiana a Montserrat" aquesta última “peregrinació composta per 150 noies 
entre les quals hi han senyoretes de les més distingides famílies de la ciutat, porten 
estendard de Santa Teresa que ha estat elaborat per elles mateixes”42.. i d'altres 
organitzades per la mateixa patronal de les fàbriques com la que organitza el Sr. Lluvià 

 
 

40 Organitzada per l'Associació Reparadora de Pius IX, surt de la Seu a les 5h del matí, es resa el rosari 

durant el camí alternant amb càntics religiosos, un cop al santuari es fa missa cantada i per la tarda retorn 
ressant el rosari i cantant la Salve. Hi assisteixen els srs. March i les seves esposes que ofereixen un convit 
i també part de la comunitat de pares caputxins "El Semanario de Manresa" 15-10-1882. 

 
41 "El Semanario de Manresa" 15-10-1882. 
42 "El Semanario de Manresa" 29-10-1882. 
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obligant als seus treballadors, sota pena d'acomiadament i, en qualsevol cas, perdent el 
sou de la jornada de treball, a participar en una romeria a Joncadella a fí de complir una 
promesa feta a la Verge, en el cas que no morís de còlera ni ell ni cap dels seus 
treballadors43. 

 
Aquests tipus d'actes d'ostentació pública i cridanera de la fe, a la pràctica no 
aconsegueixen desvetllar un sentiment de pietat generalitzada sinó és en els sectors 
socials més sensibles, com en segons quins casos, dones i joves. Per contra desperten 
agressivitat per la intolerància i la prepotència que respiren, més d'un cop els assistents 
s'emporten alguna pedregada, d’altres la cosa queda només en insults44 "..en alguna 
calles turbas de chiquillos insultaban a los peregrinantes, lo cual arguye bien poco a favor 
de la educación infantil en Manresa, ya bastante desacreditada por la multitud de chicos 
que pululan á todas horas por nuestras calles, moviendo continuo alboroto que muchas 
veces se trueca en verdadero escándalo." 

 
També cal fer notar que malgrat ser actes que volen tenir caire popular sempre compten 
amb l'assistència, protagonisme i fins i tot patrocini de la burgesia de Manresa. Existeix 
una complicitat entre església i poder econòmic i viceversa, a l'hora de conectar amb les 
classes populars que fa que les seves relacions agafin sempre un tarannà paternalista. 

 

Santes Missions 

 
És una variant d'aquests tipus d'actes d'afirmació pública i col·lectiva de la fe catòlica. A 
Manresa i comarca es donaran principalment durant els primers anys de la dècada dels 
80. 

 
Consisteix en l'arribada a la ciutat o poble d'un grup de capellans que durant uns dies o 
una setmana es dedicaran a catequitzar a la població, sobretot els joves. Al finalitzar la 
Missió es fa un acte públic, a la plaça del poble, de penediment de faltes i de reconciliació 
col·lectiva amb la fe. 

 
D'actuacions d'aquests tipus se'n feren a Castellgalí45, al Pont de Vilomara on paren 
algunes fàbriques com les de Jover i Regordosa, per tal que els obrers puguin assistir a 
les funcions46 i fins i tot a Manresa, l'any 1882, fet que rebrà moltes crítiques i comentaris 
des de Barcelona on no es comprèn com en una ciutat com Manresa sigui possible 
organitzar actuacions d'aquest tipus. 

 
Aquest intent de recristianitzar la societat, apart de generar actes públics tindrà 
intervencions més directes i especialment adreçades al sector social que més els 
preocupa perquè se'ls hi escapa de control, que és l'obrer. Per aquest tipus d'incursions 
l'església sempre comptarà amb el vist-i-plau i, fins i tot, la complicitat de la patronal, que 
ja li convé el missatge de submissió jeràrquica que porta l'església. 

 
 

 

43"La Montanya" 13-12-1885. 
 

44 "La Gacetilla Manresana" 22-11-1884. 
45 "Semanario de Manresa" 18-2-1883. 
46 "Semanario de Manresa" 20-3-1883. 
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Exemples de la intervenció dels patrons en muntatges d’aquest tipus són constants: Per 
la festa de la Verge dels Dolors, patrona de la fàbrica del Sr. Pons (Serrano), dos frares 
aprofiten per anar-hi a predicar amenaçant a les treballadores i treballadors amb les 
penes de l'infern i acusant d'entabanadors als membres de la Societat, ja que als únics 
que han de creure els obrers és al patró i als seus representants47. 

 
En altres fàbriques són els mateixos amos els que imposen la recristianització. En la 
fàbrica dels Condals (Srs. Vidal i Vallès) obliguen als seus treballadors a anar a missa a 
l'hora de dinar i resar el mes de Maria cada nit a la capella de l'empresa.48 

 
En una fàbrica pròxima al Pont Vell, s'exigeix als seus treballadors, sota pena 
d'acomiadament, aportar cada un 5 cts. al manteniment de la Santa Cova.49 

Les manifestacions religioses públiques però, van anar minvant a mesura que avançava 
la dècada dels 80, ja que l'entusiasme per l'organització d'aquest tipus d'actes anava lligat 
al suport i la col·laboració que als inicis de la dècada tingueren de les institucions 
polítiques de la ciutat, que com ja s’ha dit, tenien una àmplia composició carlina. 

 
Al 1899, l'Ajuntament suprimeix els passacarrers de les festes de Corpus, adduint motius 
d'estalvi ja que així no han de pagar l'orquestra50, i el "Diario de Avisos", per les mateixes 
dates, es queixa de la manca d'assistència dels consellers en els actes religiosos. 

 

Sortida d’una processó de la Seu de Manresa 
 
 
 
 

 

47 "La Montanya" 13-4-1884. 
48 "La Montanya" 6-6-1880. 

 
49 "La Montanya" 26-8-1888. 

 
50 "El Estandarte Manresano" 3-6-1899. 
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El què queda de la creu feta en record d’una Santa Missió a Serrateix 
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LA RECRISTIANITZACIÓ A TRAVÉS DE LA DONA OBRERA 

 
Les dones, en aquell moment, són el sector social més emotiu, més poc format i 
culturalment també el més feble i per tant, el més manipulable. El clergat de Manresa 
conscient d'aquesta situació intentarà aprofitar-la com una via de penetració ideològica 
dins les famílies de la classe obrera. 

 
Com ja s’ha vist, la premsa de l’època posa sovint de manifest l'abundància d'actes de 
significació política-religiosa, amb assistència de molta gent. Esmenta, com a exemple, 
que en un acte públic hi havien aproximadament 2.500 persones, 2.000 dones i 500 
homes51. Això palesa la tendència de les dones a participar massivament en els actes 
religiosos. En les romeries locals, la participació de dones era sempre majoritària i fins i 
tot, exclusiva, en alguns casos. 

 
Els jesuïtes convocaran tandes d'exercicis espirituals especialment adreçats a les obreres 
a les 4 h de la matinada abans d'entrar a les fàbriques. Des de la premsa es qüestiona 
sovint el perquè no es fan mixtes, es constata que l’església té més capacitat de 
manipulació si no hi ha homes. Només cal esmentar el fet que de 2400 treballadores 
associades, més de 1400 es feren esborrar en un període d’una setmana donant les 
seves llibretes als seus confessors.52 

 
El clergat arribarà a l'obrera principalment a través de dues vies: Els exercicis espirituals i 
el confessionari. 

 
A través del confessionari es portarà a terme una tasca d'atemoriment i 
d'autoculpabilització. En la premsa es troben continues referències a aquests fets: els 
confessors, durant la quaresma, estan negant l'absolució a les obreres que diuen estar 
associades53; amenaces de confessionari per part dels jesuïtes a noies associades que 
els hi diuen que es condemnaran54; els confessors de la Cova influeixen en les noies que 
van a confessar, insulten a la Federació i en particular als seus representants, els hi diuen 
coses com que dins de nou mesos ja es coneixeran els resultats dels actes comesos en 
la Societat de Treballadors... 55 

Aquestes calumnies, amenaces i pressions denunciades mitjançant la premsa són força 
constants i curiosament no hi ha cap contrarèplica per part de la premsa catòlica del 
moment. Es produeixen amb més intensitat en moments de forta conflictivitat obrera, com 
en el conflicte de la fàbrica Cots que va ser portat majoritàriament per les dones 
treballadores. 

 
També cal assenyalar que apart de la ideologia conservadora i antiliberal que inspirava 
aquest tipus d'actuacions, hi havia a més. un fort component de mala fe i, fins i tot, de 
corrupció per part del clergat. Seran nombroses les denúncies d'irregularitats que 

 

51 "La Montanya" 4-XI-1883. 
 

52 "La Montanya" 7-5-1882. 
53 "LA MONTANYA" (25-3-1883) 
54 “LA MONTANYA" (29-4-1883) 
55 "LA MONTANYA" (10-6-1883). 
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succeeixen a la Cova:56 es denuncien abusos de confessionari, fins al punt que es 
presenta una comissió de 26 dones a l'església de la Cova per constatar-ho i així va ser, 
quan el jesuïta les va veure es va aixecar i marxà57. També es denúncia una situació 
d'estrup a la Cova de Sant Ignasi on la víctima és una nena de menys de 8 anys..58 

 
Com en el cas de les coaccions sindicals a les obreres, tampoc aquestes acusacions, tan 
comuns i a voltes segur que discutibles, en cap moment són rebatudes per la premsa 
més propera a l'església catòlica. 

 
 

La Santa Cova abans de 1895 

 

També cal esmentar una institució per a dones que els frares caputxins de la ciutat, van 
establir a Manresa pel seu aprofitament personal. Es tracta de les monges "caseres" 
institució a la que podia accedir qualsevol dona soltera o casada sempre que es 
comprometés a complir les següents normes: 

 
1a. Les monges caseres s'han d'abstenir de fer ús del matrimoni i no dormir en 
companyia dels seus marits. 

2a. Les monges caseres estan obligades a anar a confessar amb els frares caputxins 
cada 2 o 3 dies. 
3a. Tenen l'obligació de comunicar-se, amb molta intimitat, amb els frares caputxins, que 
són els seus directors espirituals 
4a. Els frares tenen el privilegi de poder-les visitar a qualsevol hora del dia. 
5a. Les monges caseres han de fer unes determinades pregàries durant el dia. 
6a. Les monges caseres s'obliguen a arranjar, rentar i tenir cura de la roba dels frares. 
7a. Si algun frare es digna a visitar-les per la tarda, tenen l'obligació de servir-li 
xocolata.... 

 
 
 

56 "LA MONTANYA" 22-4-1883 
57 "L'TORRONYAU" 22-5-1886 
58 "L'TORRONYAU" 22-5-1886 
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Llegint aquestes normes, és obvi que no cal més comentaris. Des de la mateixa premsa59 
es demana a les autoritats eclesiàstiques que actuïn per posar fi aquests abusos. 

 
Es desconeix l'arrelament i la importància que la institució de monges caseres va tenir a 
Manresa. De totes formes és significatiu que al cap de 4 anys continuessin existint i 
representant un problema per la ciutat tal com ho denuncia el mateix diari60en un article 
en el què també posa de relleu el continuat increment de noies que ingressen al convent 
a Manresa des de que jesuïtes i frares s'han reinstal·lat a la ciutat. 

 
El motiu que s'addueix és que la majoria de noies no té altra possibilitat d'instrucció sinó 
és dins un convent de monges. Als 6 anys comencen amb la catequesi, durant la joventut 
només poden optar en ser teresianes o filles de Maria i quan es casen es converteixen en 
reparadores o monges caseres. En aquest article queda palesa la impossibilitat de les 
dones de sortir del cercle d'incultura i fanatisme que generen les institucions 
eclesiàstiques. 

 
Si bé tota la classe popular es troba, en aquest període, en una situació d'impàs i de 
redefinició dels papers que els hi toca jugar dins la societat, la dona és la que viu més 
profunda i intensament aquesta problemàtica. 

 
Per una banda ha estat formada en els valors tradicionals on ella és l'ànima de la unitat 
familiar al mateix temps que fa de pont amb el seu cap jeràrquic, és a dir, el marit. 
Aquesta concepció de la família no sols segueix vigent en aquells moments, sinó que 
l'església la reforça i la societat l'accepta de bon grat. 

 
Les dones, per naturalesa, han de ser submises, i aquesta submissió s'exigeix a tots els 
nivells: submissió al marit o al pare, a nivell familiar; submissió a les doctrines i 
comportaments que dicta l'església catòlica i submissió als patrons que exerciran una 
autoritat paternalista. 

La submissió que assumeix la dona la converteix en 
una menor d'edat permanent que té però, una 
presència molt important en el desenvolupament 
socioeconòmic de la ciutat, ja que la major part 
d'indústries tèxtils de Manresa funcionen gràcies a la 
força productiva de les dones. 

 
Així doncs, ideològicament formades en una 
concepció paternalista de la vida, envoltades sempre 
de protectors: El pare, el marit, el clergat, els 
patrons.. que decideixen per elles i també mancades 
de cultura, se les col·loca en una situació 
incomprensivament contradictòria quan des de 
sectors obrers masculins se'ls demana més 
combativitat respecte la patronal i desacatament a 
les normes de l'església, mentre permaneix 
inamovible el paper de submissió que des de sempre 
els hi ha tocat jugar dins la conjuntura familiar. 

 

59 “LA MONTANYA" 16-4-1882 ANNEX 1, article sobre les monges caseres. 
60 "MONTANYA" el 21-12-1886 
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L'ACCIÓ SOCIAL CATÒLICA 

 
L'església és, en aquest període, reàcia a la creació d'associacions i institucions així com 
a qualsevol novetat que arribi aparellada amb els nous corrents liberals. Com ja s'ha dit, 
la família és la base de la societat i la transmissora generacional dels valors tradicionals. 
Conjunturalment però, al seu pesar i obligats per les circumstàncies del moment, les 
accepten per a poder competir amb un associacionisme obrer que cal contrarestar. 

 
En aquest sentit s'expressa el bisbe en una vetllada literària de la Joventut Catòlica de 
Manresa, on els exhorta a permanèixer en la vida de família cantant les seves 
excel·lències, i així ho transcriu el diari   ".. en comparación de la vida moderna, y de 
cuyas costumbres habia obedecido la creación de las asociaciones religiosas; dijo que el 
mundo se habia arrojado a la calle, al café y al casino y aunque la vida de família era 
superior, toda vez que las cosas se imponían y el mundo así lo exigia, sugiriá la Santa 
idea de la creación de centros católicos, asociaciones religiosas y las Academias de la 
Juventud Católica".61 

 

Apareixeran, doncs, multitud 
d'associacions religioses de tot tipus i 
condició. Com exemple il·lustratiu 
només cal esmentar les que estaven 
representades en una processó: 

 
Associació de Sant Lluís, Associació 
de Sant Josep, Caritat Cristiana, 
Reparadors, alumnes del col·legi de 
Sant Ignasi, Joventut Catòlica, 
Reverendes Comunitats de la Seu, 
Reverendes Comunitats del Carme, 
Reverendes Comunitats de Sant Pere 
Màrtir, Ordre Tercera Penitència, 
P.P.Caputxins, Filles de Sant Vicenç 
de Paül, Filles de la Caritat, 
Germanetes dels Pobres, Casa 
d'Orfes, Congregacions de senyores 
de l'Ordre Tercera, Teresianes, Filles 
de Maria, Reparadores, Caritat 
Cristiana, Conferències de Sant 
Vicenç de Paül.62 Això sense tenir en 
compte les que probablement, en 
aquella ocasió, no hi assistiren. 

 
 
 
 

 

61 "SEMANARIO DE MANRESA" 10-9-1882. 
62 "SEMANARIO DE MANRESA" 11-2-1883. 
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L'ASSOCIACIONISME RELIGIÓS 

 
L'associacionisme catòlic de Manresa actuarà bàsicament en 4 fronts : 

 
 A. L'ensenyament popular. 
 B. Les germandats. 
 B. La beneficència. 
 C. El catolicisme social. 

 
 

L'ensenyament popular 

 
Col·legi Sant Ignasi 

 
Aquesta escola era la més important en ensenyament masculí de la ciutat, malgrat també 
hi havia classes elementals per a nenes. Comptava amb 150 alumnes interns i 100 
d'externs .63 

 
El col·legi de Sant Ignasi, en un principi escola pública i municipal, passarà a ser 
gestionada pels jesuïtes al final de la dècada dels 7064, si bé, el consistori continuarà 
reservant-se el control financer de l'escola, ja que l'alcalde fa les funcions 
d'administrador.65 

 
En aquests primers anys, però, existeix una molt bona entesa entre poder polític i poder 
religiós i ambdós estaments tindran les mans lliures per a fer i desfer a voluntat, en 
l'administració del centre. No hi ha cap tipus de control per part de la ciutat, el consistori 
no presenta informació pública ni dels pressupostos ni de les despeses.66 

 
A mesura que avanci la dècada i amb els consegüents canvis en el govern local, 
s'evolucionarà cap una gestió més oberta. És en aquest sentit que al 1887, des de la 
premsa s'aconsella al batlle Fàbregas i Solà que porti una gestió més transparent del 
col·legi de Sant Ignasi i que exigeixi el pagament d'un lloguer i de les despeses de 
manteniment 67 

 

A finals de segle (l'any 1895-96?), les pressions, fins i tot per part de grups de catòlics, 
són tan fortes que els jesuïtes es veuen obligats a deixar el col·legi de Sant Ignasi i en el 
seu lloc es crea un institut local.68 Aquest fet ve propiciat per una conjuntura política 

 

63 "SEMANARIO DE MANRESA" 21-9-1979. 
64 "EL CARDONER" 13-4-1879 

 
65 "LA PREMSA" 3-9-1882, informa d'un acte de lliurament de premis del Col·legi de Sant Ignasi en el qual 
l'alcalde Joaquim Soler i Arola, administrador del centre, fa un discurs. 

 
66 "EL CARDONER", 13-4-1879 

 
67 "LA TRIBUNA" òrgan del Partit Federal, 29-5-1887 
68 El diari integrista local "LA LLUM" acusa a "EL ESTANDARTE MANRESANO" diari catòlic conservador, 
de ser culpables de l'expulsió dels jesuïtes del Col·legi de Sant Ignasi 26-8-1899. 
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localment favorable que comença amb el batlle Francesc Llatjós republicà possibilista, 
continua amb Francesc Gallifa catòlic conservador però contrari a les tendències 
integristes que representen els jesuïtes, i, finalment, Joaquim Solà republicà fusionista. 

 
L'institut es mantindrà, amb penes i treballs, fins l'any 1899. Durant aquest any el municipi 
patirà una forta inestabilitat política provocada per nomenaments forçats i interins del 
consistori per part del governador civil, com el de Josep Bosch i el seu equip de govern, 
aquest batlle ni tan sols residia a Manresa. El governador civil també anul·larà posteriors 
eleccions municipals que, malgrat tot, donaran la victòria al batlle republicà Miquel Oms i 
Vias que només podrà exercir el seu càrrec durant 4 mesos després dels quals també 
serà destituït fins que, finalment al mes de juliol, prendrà l'alcaldia Ignasi March i Batlles 
d'ideologia integrista. 

 
Amb aquesta conjuntura, el mes de setembre de 1899 l'ajuntament pren l'acord de 
supressió de l'institut, seguidament apareix un Reial Ordre disposant que l'institut 
s'abstingui de realitzar actes acadèmics per al proper curs. El diari "Las Noticias" comenta 
que aquest institut ja havia estat suprimit feia 2 anys però que l'ajuntament l'havia 
continuat subvencionant volent mantenir així el seu caràcter oficial. També es posa de 
manifest el tarannà catalanista de l'institut que es negava a continuar ensenyant en 
castellà i d'altres manifestacions per l'estil.69 

 
Les acusacions i desqualificacions entre els diferents grups a través de la premsa, seran 
múltiples. Com ja s'ha dit "La Llum" acusa "El Estandarte" d'haver propiciat l'expulsió dels 
jesuïtes, "El Estandarte" acusarà al republicà Llatjós d'haver infiltrat un tipus de 
professorat dins l'institut, poc adient pel seu gust,. 

 
Tot això farà que, mentrestant, Manresa es quedi sense centre d'ensenyament 
secundari, fins que a principis del segle XX, Fius i Palà llençarà la proposta de 
reconversió de l'institut en Escola d'Arts i Oficis, proposta que serà ben acollida per 
l'ajuntament.70 

 
Finalment, la proposta de Fius i Palà quedarà encallada i es faran gestions per tal que els 
jesuïtes tornin assumir l'ensenyament secundari de la ciutat. 

 
Davant la negativa d'aquests, segons sembla per manca de personal idoni, es passarà la 
proposta als Germans de la Doctrina Cristiana o Maristes71, aquests entomaran la gestió 
de l'ensenyament secundari que deixarà de ser gratuït, tal com havia vingut sent fins 
llavors, fins i tot durant el temps dels jesuïtes.72 Malgrat tot, sembla ser que el nou centre 
tingué un èxit de públic considerable ja que el seu funcionament provocà el tancament de 
moltes acadèmies privades que feia temps funcionaven a Manresa.73 

 
 
 

 

69 "EL ESTANDARTE MANRESANO" 16-9-1899. 

 
70 "EL ESTANDARTE MANRESANO" 10-2-1900. 

 
71 "EL ESTANDARTE MANRESANO" 19-5-1900 
72"EL ESTANDARTE MANRESANO"15-9-1900. 
73 "EL ESTANDARTE MANRESANO" 6-10-1900. 
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Pati interior de l’antiga escola de Sant Ignasi 

 

 
Les acadèmies de la Joventut Catòlica 

 
La Joventut Catòlica local crearà i gestionarà unes escoles nocturnes per al profit dels fills 
de les famílies pobres. L’objectiu és doble: treballar a favor de la religió catòlica i també 
de la cultura social, tal com deien els seus propis estatuts. 

 
La primera escola nocturna, que començarà a funcionar, sembla ser, a mitja dècada dels 
anys 80, estarà emplaçada al carrer del Joc de la Pilota i comptarà, a l'any 1893, amb 130 
alumnes obrers dividits en 4 seccions, que reben classes de lectura, escriptura, 
aritmètica, catecisme, urbanitat i moral. El material que utilitzaran se'ls hi subministrarà 
gratuïtament així com tot l'ensenyament que reben. La financiació de l'acadèmia anava a 
càrrec d'uns socis protectors74, si bé també rebien algun tipus de subvenció municipal75. 

Al 1896 la Joventut Catòlica posarà en funcionament una segona escola nocturna per a 
obrers al carrer del Frare, aplegant entre les dues un total de 150 alumnes. 

 
Segons paraules de l'entitat, per tal que els alumnes no descarriïn del bon camí també 
obriran les escoles durant l'estiu i aprofitaran les instal·lacions del carrer del Frare per fer 
escola dominical a partir de les vacances del curs 96-97. Les activitats de l'escola 

 
 

74 AHCM LLigall "Joventut Catòlica I" 
75 "EL ESTANDARTE MANRESANO" 20-X-1900, la Comissió d'Escoles Nocturnes de la Joventut Catòlica 

demanen a l'Ajuntament més subvencions per al funcionament de les seves escoles. 
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dominical consistien en classes de lectura, aritmètica i doctrina; per rigorós ordre i un 
diumenge cada un, escoltaven els sermons del rector del Carme, del de Sant Pere Màrtir, 
dels jesuïtes i del pare guardià dels caputxins. 

 
Els alumnes que perseveraven amb la seva assistència durant tot el curs rebien una 
tanda d'exercicis espirituals dirigida pels jesuïtes, i si a més havien mostrat bona conducta 
i aplicació se'ls hi donava com a premi roba i d'altres objectes.76 

 
Més endavant, a partir de 1912, la Joventut Catòlica obrirà unes altres escoles, però ja 
amb una orientació totalment diferent. Si bé eren gratuïtes, funcionaven durant el dia i 
anaven adreçades exclusivament als fills dels socis de la Joventut Catòlica. S'impartia 
l'ensenyament elemental i superior, a més de classes especials de comerç, francès, 
alemany i anglès. El Reglament d'aquesta acadèmia era força estricte i obligava als seus 
socis assistir a tots els actes religiosos que organitzava.77 Se suposa que uns dels 
objectius que perseguia aquest segon tipus d’escoles era crear una cantera d’associats 
potencials de l’entitat, donat que la majoria dels socis si bé continuaven sent catòlics 
havien deixat de ser joves. 

 
 

Altres escoles 

 
A més d'aquests centres que estigueren gestionats directament per l'església, existien 
altres centres a la ciutat: escoles públiques i privades portades per mestres clergues i 
laics però amb el compromís comú, excepte les Escoles Lliures, de vetllar per l'educació 
religiosa del seu alumnat. L'estudi de la religió era matèria obligada i també era 
obligatòria l'assistència als actes religiosos més rellevants que marcava el calendari 
litúrgic. 

 
La labor dels mestres anava més enllà d’aquestes fites, a voltes era molt més subtil, 
només cal recordar l'odi que mostraven els alumnes de l'escola de Sant Domènec, 
pública i municipal, contra els de les Escoles Lliures que tenien davant per davant, tirant 
pedres i provocant amb crits i cançons. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

76 AHCM Lligall "Joventut Catòlica I" Memòria 1896-97. 

 
77 AHCM Lligall "Joventut Catòlica I" 
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ESCOLES PÚBLIQUES DE NENS 78 
 

 

ESCOLA 
ETAPES 
EDUCATIVES 

MESTRE NÚM. D’ALUMNES 

 
Escola de Sant Ignasi 

Superior Ramon Serra 102 

Elemental 
Jaume Culla 98 

Mariano Gabarró 96 

 
Escola de Sant Domènec 

 
Elemental 

Miquel Gili 96 

Jaume Riera 90 

Josep Clotet 26 

Total nens escoles públiques 
  

508 
 
 
 
 

 

ESCOLES PRIVADES DE NENS 
 

ESCOLA ETAPES EDUCATIVES NÚM. D’ALUMNES 

Magí Jovés Elemental 60 

Domingo Clop Elemental 30 

Antoni Clop Elemental 40 

Col·legi del Comerç (J. Ribera) Comerç 60 

Ramon Xandri Parvulari 70 

Rv. Antoni Dalmau Parvulari i elemental 50 

Monges del Sant Hospital  52 

Total nens escoles privades  362 

 
 
 
 

ESCOLES PÚBLIQUES DE NENES 

 

ESCOLA 
ETAPES 
EDUCATIVES 

MESTRE/A NÚM. D’ALUMNES 

Escola de Sant Ignasi Elemental Elvira Ricon 94 

 
Escola Sant Domènec 

Elemental Amàlia Font 80 

Elemental Àngela Serramalera 22 

Pàrvuls Ignasi Coll 120 

Total nenes escoles públiques  316 
 
 
 
 

 

78 ”Cens d'escoles i alumnes de l'any 1979• 
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ESCOLES PRIVADES RELIGIOSES DE NENES 
 

ESCOLA ETAPES EDUCATIVES NÚM. D’ALUMNES 

Monges dels Infants Parvulari i elemental 
(beneficència) 

160 

Monges de l’Hospital Parvulari i Elemental 78 

Convent Dominiques Parvulari i Elemental  

Monges de Casa Caritat Parvulari i Elemental 90 

Monges de Santa Clara Elemental 49 

Monges del Pas de Cardona 
(Col·legi dels Desemparats) 

Elemental  

Monges Reparadores Elemental  

Monges de Sant Francesc Pàrvuls, elemental i superior 400 

Total nenes escoles privades religioses 777 

 
 

ESCOLES PRIVADES LÀÏQUES DE NENES 

 
ESCOLA ETAPES EDUCATIVES NÚM. D’ALUMNES 

Dolors Font ? ? 

Palmira Perramon (Poble Nou)79 ? ? 

Total nenes escoles privades laiques ? 
 
 

 

Col·legi-asil Els Infants de les monges Carmelites de la Caritat 
 
 

79 * L'any 1892, degut a la insistència dels veïns del barri, l'escola del Poble Nou passa a ser pública. 
AHCM LLIGALL núm. 393 "Escoles privades i superiors" 
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En grans trets, aquest cens d'escoles es mantindrà bastant estable durant tot el període. 
a excepció d'algunes acadèmies que sorgiran a l'inici del segle XX com l'acadèmia de 
Maria per a noies on, malgrat ser la directora seglar, es segueix escrupolosament el 
calendari religiós (el mes de Maria, etc..) i l'acadèmia de la Sagrada Família situada a la 
carretera de Cardona, 29-30 per a alumnes d'ensenyament secundari tant de batxillerat 
com de comerç80. 

 
A partir del 1887, l'Ateneu Obrer Manresà també obre les seves escoles amb classes 
diürnes per ambdós sexes de parvulari, elemental i elemental ampliat i també fa cursos 
nocturns.81 Un altre centre que 
impartirà classes nocturnes a partir de 
1901 serà l'Escola Industrial i 
Agrícola.82 

 
En el què es refereix a l'ensenyament 
dels nois majoritàriament serà laic 
sobretot en els nivells de parvulari i 
elemental, respecte l'ensenyament 
secundari, durant períodes força 
prolongats i depenent de la conjuntura 
ideològica del govern municipal estarà 
en mans, majoritàriament, de 
l'església -de 1879 fins 1895 el 
gestionen els jesuïtes i a partir del 
1900 el germans maristes-. 

 
Respecte a l'ensenyament de les 
noies, si bé existien escoles públiques 
municipals, la major part de l'oferta 
serà d'ensenyament religiós, amb un 
sol centre d'ensenyament secundari 
gestionat per les monges de Sant 
Francesc, que també intentaran donar 
un ensenyament professional obrint 
un gran taller de modes, sota la 
direcció d'una modista molt coneguda 
a Manresa, a la qual permeten 
ingressar al convent sense pagar la 
dot 83. 

 
 
 
 

80 "EL ESTANDARTE MANRESANO" (13-7-1901). 

 
81 AHCM Lligall 393. 

 
82 AHCM Lligall 393. 

 
83 "L'TORRONYAU",18-9-1886 
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En quant a l'ensenyament obrer, la preocupació de l'església es centrarà amb el dels nois 
(Acadèmies de la Joventut Catòlica) i tindrà el caràcter marcadament paternalista i 
assistencial que caracteritza qualsevol actuació de l'església en l'àmbit social. El poc 
interès de les entitats religioses per a la formació cultural de la dona farà que els 
consistoris amb carisma més progressista es vegin obligats a entomar aquesta 
responsabilitat. Per això, el 2 de gener de 1895, l'ajuntament aprova una subvenció per 
tirar endavant una escola nocturna pública per a noies que funcionaria conjuntament amb 
una de tall ("corte")84. 

 
L'única iniciativa religiosa d'orientació laboral de la dona que es coneix, parteix dels frares 
caputxins que organitzen una mena d'agència de col·locació de noies per a fer feines, 
amb la finalitat, segons la premsa, d'orientar-les i controlar les famílies.85 

 

Ateneu Obrer Manresà, 1922 
 

 

 

84 AHCM LLIGALL núm. 392 "Escoles nocturnes i dominicals". 

 
85 "LA MONTANYA" 6-4-1884 
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Beneficència 

 
Associacions benèfiques 

 
La creença en la necessitat de perpetuar una societat jerarquitzada amb estructures 
socials rígides i insalvables, fa que l'església reivindiqui prioritàriament la idea de caritat i 
rebutgi totalment la de justícia. 

 
Existeixen, doncs, un seguit d'associacions de caritat, algunes amb molts anys i tradició 
de funcionament, per a donar assistència als pobres -en èpoques de crisi la major part 
dels obrers esdevenen pobres- en les que hi participen, en més o menys grau, església i 
classes benestants de la ciutat, representades majoritàriament pel sector femení. El 
municipi només es farà càrrec directament de l'hospital, si bé moltes entitats rebran 
subvencions o ajudes puntuals. 

 

Relació d'establiments i associacions de beneficència (1891)86 

 

Institució Objectiu 
Data de 

fundació 
Acollits/des Núm. d’acollits 

Infants Orfes Asil d’orfes 1609 nenes 20 

Casa Caritat 
Empara d’orfes i sales 
d’asil de dia 

1896 Nens i nenes 
32 i 96 a 

sales de dia. 

Hospital de Sant 
Andreu 

Assistència i guariment 
de malalts 

1301 Malalts i malaltes 414 

Germanetes dels 
Pobres 

Allotgen, tenen cura i 
alimenten 

1863 Vells i velles pobres 156 

 

Germanes Josefines 
Empara de nenes 
pobres i vetlla de 
malalts 

 

1884 
 

Nenes i malalts/es 
 

21 

Caritat cristiana Auxili a domicili 1856 Malalts/es 
 

Societat de Sant 
Vicenç de Paül 

Beneficència 
domiciliària 

1856 
Persones 
necessitades 

 

Pa dels pobres, per 
caputxins de Ceret – 
església de Sant 
Miquel- 

 
Beneficència 

  
Persones 
necessitades 

 

Causa Pia de D. Magí 
Oller 

Dotació de donzelles 
pobres 

   

 

Al 1887 existeix una Comissió de Calamitats públiques que es "preocupa" de la greu crisi 
industrial que travessa la ciutat. No devia fer gran cosa, ja que, apart d'aquest comunicat, 
el llibre d'actes de l'esmentada Comissió està totalment en blanc.87 

 

86 AHCM. LLIGALL núm. 437 "Beneficència" i Història de la ciutat de Manresa 1900-1950, vol.I, Ed. Caixa 
de Manresa. 

 
87 AHCM. LLIGALL núm. 437 -Beneficència. 
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Existeix, doncs, 2 tipus de beneficència: 
 

 . La que s'imparteix des de centres d'asil i albergs per a persones pobres. 
 

 . I la que s'exerceix mitjançant entitats o associacions pietoses. 
 

Dins aquest últim grup, les associacions existents tenen en comú dues característiques: 
són discriminatòries (només ajuden als obrers/res que no estan associats) i humiliants 
(rebre caritat sempre és humiliant) pels qui es veuen obligats a recorre-hi. 

 
Una de les funcions més importants d'aquestes associacions benèfiques, és la recollida 
de fons pels obrers en atur. Les recollides les fan directament a les esglésies, a través de 
les mateixes associacions i fins i tot s'encarreguen del repartiment dels fons recaptats en 
campanyes d'ajuda municipal. Una prova més de la bona entesa entre església catòlica i 
administració local durant els primers anys de la dècada dels 80. 

 
"Es indecent lo que ha passat á Manresa, recollint fondos pels pobres y trevalladors 
sense feyna. Despues que en Peypoch ha manejat en tot y per tot las cireras, tan com l'hi 
ha donat la gana, com si no tinguessim Alcalde ó com si l'Alcalde tan se'n hi dona fe una 
pastarada com no ferla, lo Doctor ha procurat que de lo recaudat sols ne disfrutessin los 
CARCAS, fentlos repartir en punts que tot bon lliberal se'n dongui á menos d'ananhi á 
buscá. Oh y lo que ha fet la classe rica de Manresa! Despues de contribuir ab una miseria 
á la suscripcio han marchat de la ciutat deixant sense feyna á infinitat d'obrers manant als 
masovers que á ningu deixin entrá en la seva propietat. Manresans: aquestos son los 
catòlichs, apostòlichs y romans."88 

 
En vista de la situació desesperada que pateixen els obrers la pietosa Associació 
Reparadora de Pius IX, organitza triduos a l'església de la Seu que acaben en recol·lecta 
per als obrers, als quals els hi arriba en forma d'aliments89 

Un capítol apart en la beneficència manresana el mereix la Causa Pia de D. Magí Oller 
fundada per a dotar les donzelles pobres. Des de l'ajuntament, els administradors del fons 
seleccionen les sol·licituds d'admissió, amb les quals es fa un sorteig. Les agraciades 
rebran una dot quan es casin però mentre estan obligades a assistir, cada any, a la 
processó de la Immaculada Concepció.90 

 
Resumint, la beneficència que s'exerceix a la ciutat, a part de tot el que comporta, 
s'agreuja per la forma com es practica ja que no és mai desinteressada sempre exigeix 
una contrapartida (ser catòlic practicant, no estar associat, assistir a processons..), 
tampoc s'atorga directament als col·lectius necessitats per tal que ells mateixos s'ho 
distribueixin sinó que es fa d'una forma personalitzada, selectiva, el qui la rep sap que és 
per uns determinats mèrits i que a canvi, se li exigiran unes determinades 
compensacions. 

 
 

88 "L'TORRONYAU" 19-9-1885. 
89 "SEMANARIO DE MANRESA" 22-4-1883. 

 
90 "SEMANARIO DE MANRESA" 7-12-1879. 
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Les germandats i montepios91 

 
Tenen com objectiu la prevenció de futures necessitats mitjançant el socors mutu de tots 
els socis que les composen. Adreçades bàsicament a la classe treballadora 
especialment als homes també n'hi hauran de dones i algunes de mixtes però aquestes 
ja no estaran sota el tutel·latge de l'església. 

Pel nombre en que proliferaren i els associats que reuniren, tenint en compte que només 
es podia pertànyer a una sola associació, es pot dir que bona part de la població 
treballadora de Manresa estava associada en alguna entitat d'aquest tipus. 

 
De 44 montepios que existien a Manresa a finals del segle XIX, 22 (50 %) eren de 
l'església catòlica, el que deixa ben palès el pes que aquesta tenia dins 
l'associacionisme assistencial de la ciutat. 

 
 

Cronologia 

Respecte a les dates de creació cal observar un cert retard (uns 50 anys 
aproximadament) si prenem com a referència altres poblacions com per exemple 
Barcelona. Aquest fet és indicatiu de la pervivència dels gremis manresans en fases ja 
avançades de la industrialització durant les quals arribaren a assumir unes certes 
funcions de caràcter assistencial. 

 
Dates d'implantació de les germandats eclesiàstiques 

 

Abans de 
1850/ % 

1851- 
1860/ % 

1861- 
1870/ % 

1871- 
1880/ % 

1881- 
1890/ % 

1891- 
1900/ % 

1901- 
1910/ % 

1911- 
1920 

 
1 

 
4,5 

 
4 

 
18 

 
6 

 
27 

 
1 

 
4,5 

 
3 

 
14 

 
5 

 
23 

 
2 

 
9 

 
0 

 
0 

 
 

Dates d’implantació de les germandats laiques: 
 

Abans de 
1850/ % 

1851- 
1860/ % 

1861- 
1870/ % 

1871- 
1880/ % 

1881- 
1890/ % 

1891- 
1900/ % 

1901- 
1910/ % 

1911- 
1920 

 
0 

 
0 

 
2 

 
9 

 
1 

 
4,5 

 
1 

 
4,5 

 
2 

 
9 

 
2 

 
9 

 
12 

 
55 

 
2 

 
9 

 
 
 
 

91 totes les dades de les Germandats, han estat extretes d’”Associacions Obreres a Manresa (1890-1920)”, Perramon 

Augé, Montserrat. 
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Com es pot veure existeixen dos moments molt ben delimitats en la creació de 
germandats eclesiàstiques: Una fase anterior a la restauració, que aniria aproximadament 
del 1851 fins al 1870, en la que es creen el 45 % dels montepios de caràcter eclesiàstic i 
una   fase posterior que coincideix amb l'arribada de l'encíclica Rerum Novarum (1891) i 
de les noves doctrines d'acció social que seria entre 1881 i 1900 amb el 37 %. 

 
En el que es refereix a les germandats laiques la seva implantació encara és molt més 
tardana, ja que la majoria apareixen després del 1900 (64 %). Com es pot veure els 
efectes alliberadors de la restauració ben poc van influir en la creació d’aquests tipus de 
societats a Manresa, segurament degut a que el pes de la institució eclesiàstica era prou 
forta per impedir-ho. 

 
Respecte a les dates d'acabament de les seves activitats, la majoria, tant les laiques com 
les eclesiàstiques, hauran  plegat abans de l'inici de la guerra civil espanyola. 

 

 

Relació de montepios catòlics Any d’inici Any de fi 

Germandat de Sant Magí 1799 1936 

Montepio de San Lázaro 1853  

Germandat de Sant Josep 1854  

Montepio Nostra Sra. De la Misericòrdia 1854 1936 

Montepio de Santa Teresa 1854  

Montepio Ntra. Sra. Del Remei 1862  

Montepio del Patrimonio de Nuestra Señora 1862  

Montepio los Amigos de la Caridad 1863 1937 

Germandat de Sant Salvador o del Sant Crist92 1869 1936 

Hermandad de Nuestra Sra. De la Consolación 1870  

Hermandad de San Antonio de Pádua 1870 1900 

Hermandad de San Pablo Primero Ermitaño 1880 1932 

Montepio Nuestra Sra. De la Salud Viladordis 1887  

Montepio de la Purísima Concepción 1888 1950 

Germandat la Familiar Manresana, Sagrada Família 1892 1938 

Germandat Sagrada Família de Dones 1893 1936 

Germandat Nostra Sra. Del Carme. Dones 1900 1936 

Germandat Nostra Sra. Del Carme. Homes 1900 1936 

Germandat Nostra Sra. De Valldaura. Dones 1900 1936 

Germandat del Sagrat Cor de Jesús 1901 1911 

Germandat del Sagrat Cor de Maria. Dones 1912 1936 

Germandat de Sant Isidre   

 

 

92 Estatuts de la Nueva Hermandad del Sto. Cristo 1912, ANNEX 2, document original. 
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Relació de montepios laics Any d’inici Any de fi 

Sociedad de Socorros Mutuos para la sustitución de 
las quintas 

1853 
 

Montepio de Cinteros de Seda 1854  

Bienechora Manresana 1870  

Montepio Artesano de Manresa 1878 1988 

Germandat de Paletes 1881 1932 

Montepio El Humanitario 1883 1906 

Montepio Benéfico Manresano 1893 1937 

Montepio del Cuerpo de Bomberos 1898  

Montepio del Porvenir Juvenil Manresano 1902 1937 

Montepio de Patronos de Albañil 1902  

Beneficencia Domiciliaria de Manresa 1904  

Germandat de Santa Llúcia 1904 1932 

La Lealtad Catalana 1904  

Los Progresistas Españoles 1908 1909 

España Mutua 1909  

La Estrella Previsora de la Humanidad 1909  

La Mutual Manresana 1909 1937 

La Previsora 1909 1927 

Associación de Socorros Mutuos 1910  

El Porvenir y el Ahorro 1910  

Legado Manresano 1913  

Mutua para la dotación de jovenes solteras 1913  

 
 

Composició 
 

En quant a la composició per gèneres cal dir que dels 22 montepios de l'església catòlica 
18 eren exclusivament per a homes i només 4 per a dones. No n'existiren de mixtes 
segurament degut a prejudicis i perquè l'adoctrinament que s'impartia, a part del servei 
assistencial, havia d'ésser forçosament diferenciat com diferent era el paper de cada 
gènere en la societat. 

Respecte al funcionament de les germandats, tant en les d'homes com en les de dones, 
se seguiran les mateixes pautes i a voltes funcionaran en paral·lel (germandat de Nostra 
Senyora del Carme d'homes i la germandat de Nostra Senyora del Carme de dones; la 
germandat Sagrada Família de dones i La Familiar Manresana que és la seva versió 
masculina. 

 
Cal dir que montepios exclusivament femenins de caràcter laic només n'existia un, la 
Mutua para la Dotación de Jovenes Solteras, que com el seu nom indica tenia una finalitat 
molt concreta i allunyada d'una idea assistencial més generalitzada. 
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La majoria de montepios laics donen indiscriminadament assistència mèdica, en cas 
d’accidents, invalideses, etc. Però alguns ofereixen a més, atenció específica a la dona. 
Per exemple subsidi de viudetat (Montepio El Humanitario) i assistència en el part (La 
Previsora). Des de les germandats catòliques s'exercirà una profunda labor ideològica en 
la dona treballadora mentre que en contrapartida no gaudirà de cap avantatge 
assistencial en el camp de la sanitat femenina, ja que les germandats femenines compten 
amb les mateixes clàusules d’assistència que les dels homes. 

 
Respecte a les dates d'implantació veiem que, en general, les germandats d'homes, 
s'aniran formant al llarg del s XIX, per tant són més antigues que les de dones que 
començaran a crear-se a l'última dècada del s XIX i principis del s XX. Això és 
conseqüència de la progressiva substitució dels gremis, de composició estrictament 
masculina, per altre tipus de societats més adaptades a les necessitats del moment, però 
que malgrat això continuen tenint en els seus estatuts clàusules heretades de la tradició 
gremial. 

 
 

Número d'associats/des 
 

Respecte el número de socis, cal assenyalar que existien 2 tipus de germandats 
eclesiàstiques: les obertes i les tancades. Les obertes no tenien cap mena de restricció 
respecte al nombre d'associats mentre que les tancades no podien sobrepassar una 
determinada quantitat. 

A Manresa només n'existiren tres de tancades, totes per a homes i sota el tutel·latge de 
l'església: La germandat de Sant Magí, el montepio de la Nostra Senyora de la 
Misericòrdia i la germandat de la Nostra Senyora del Carme. 

 
Tant en les germandats obertes com en les tancades el promig de socis que tingueren 
era d’uns 175, bastant per sobre de la mitja que es donava en altres localitats que era 
d'uns 50 a 75 associats93. 

 
Respecte les tancades el seu límit també era comparativament superior, ja que arribaven 
a admetre fins a 300 socis, mentre que per exemple a Madrid no podien superar els 30 o 
40 associats94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

93 Rumeu de Armas. Historia de la Previsión Social en España 
94 Rumeu de Armas. Historia de la Previsión Social en España. 
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Montepios catòlics i número d’associats/des 
1881- 

90 
1891- 
1900 

1901- 
10 

1911- 
20 

Germandat de Sant Magí     

Montepio de San Lázaro   140  

Germandat de Sant Josep     

Montepio Nostra Sra. De la Misericòrdia  263 213 145 

Montepio de Santa Teresa     

Montepio Ntra. Sra. Del Remei     

Montepio del Patrimonio de Nuestra Señora     

Montepio los Amigos de la Caridad    178 

Germandat de Sant Salvador o del Sant Crist 329 389 421 40 

Hermandad de Nuestra Sra. De la Consolación    155 

Hermandad de San Antonio de Pádua  88   

Hermandad de San Pablo Primero Ermitaño  124 158  

Montepio Nuestra Sra. De la Salud Viladordis     

Montepio de la Purísima Concepción  99  154 

Germandat la Familiar Manresana, Sagrada Família     

Germandat Sagrada Família de Dones   117  

Germandat Nostra Sra. Del Carme. Dones    204 

Germandat Nostra Sra. Del Carme. Homes     

Germandat Nostra Sra. De Valldaura. Dones     

Germandat del Sagrat Cor de Jesús   97 104 

Germandat del Sagrat Cor de Maria. Dones     

Germandat de Sant Isidre   170  

Patronat Obrer de la Mare de Déu de Montserrat   400  
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Montepios laics i número d’associats/des 
1881- 

90 
1891- 
1900 

1901- 
10 

1911- 
20 

Sociedad de Socorros Mutuos para la sustitución de 
las quintas 

    

Montepio de Cinteros de Seda     

Bienechora Manresana     

Montepio Artesano de Manresa     

Germandat de Paletes     

Montepio El Humanitario   176  

Montepio Benéfico Manresano   169 187 

Montepio del Cuerpo de Bomberos     

Montepio del Porvenir Juvenil Manresano   237  

Montepio de Patronos de Albañil     

Beneficencia Domiciliaria de Manresa     

Germandat de Santa Llúcia   91  

La Lealtad Catalana     

Los Progresistas Españoles     

España Mutua   400  

La Estrella Previsora de la Humanidad     

La Mutual Manresana     

La Previsora   2000  

Associación de Socorros Mutuos     

El Porvenir y el Ahorro     

Legado Manresano     

Mutua para la dotación de jovenes solteras     
 

Sobre les laiques es té poca informació respecte al nombre d’associats, però les 
mutualitats que realment triomfaren foren les d'àmbit superior al local com la España 
Mutua amb 400 associats/des i La Previsora amb 2.000 associats/des, si bé la seva 
durada fou molt limitada. 

 
 

Prestacions 

 
Pel què fa a les prestacions les germandats i montepios dependents de l'església, apart 
dels socors espirituals, centraran els seus serveis en l'oferiment de subsidis, deixant de 
banda la qüestió assistencial. 

 
Els subsidis que més normalment es donaven eren en cas de malaltia i enterrament, ja no 
tan habituals eren els d’invalidesa i viudetat. De totes formes, les mutualitats laiques 
oferien un ventall més diversificat de serveis. 
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Existien poques diferències entre els serveis que donaven les mutualitats d'homes i de 
dones, per tant   és de suposar que les germandats de dones no foren creades per a 
poder resoldre les necessitats assistencials més específiques de les dones sinó pel 
puritanisme de la separació per sexes i que, en el cas de les dones s’aprofitava com a 
plataforma d'adoctrinament. 

 
En qualsevol cas, no podien associar-se nens i nenes menors de 14 anys ni tampoc 
persones grans (en alguns estatuts es precisa un límit de edat de 40 anys). És a dir, que 
les edats per poder estar associat i rebre els serveis d'una mutualitat es limitaven al 
període de vida productiva amb menys riscos.95 

 
 
 
 
 

Relació de montepios eclesiàstics i les seves 
prestacions 

 

Serveis 

Germandat de Sant Magí 4, 5, 8 

Montepio de San Lázaro  

Germandat de Sant Josep  

Montepio Nostra Sra. De la Misericòrdia 1, 4, 5, 8 

Montepio de Santa Teresa  

Montepio Ntra. Sra. Del Remei 4 

Montepio del Patrimonio de Nuestra Señora  

Montepio los Amigos de la Caridad 4 

Germandat de Sant Salvador o del Sant Crist 4, 5 

Hermandad de Nuestra Sra. De la Consolación 4, 6, 8 

Hermandad de San Antonio de Pádua  

Hermandad de San Pablo Primero Ermitaño 4, 5, 6 

Montepio Nuestra Sra. De la Salud Viladordis  

Montepio de la Purísima Concepción 4, 8 

Germandat la Familiar Manresana, Sagrada Família 1, 4 

Germandat Sagrada Família de Dones 4, 5 

Germandat Nostra Sra. Del Carme. Dones 1, 4, 5 

Germandat Nostra Sra. Del Carme. Homes 1, 4, 5 

Germandat Nostra Sra. De Valldaura. Dones  

Germandat del Sagrat Cor de Jesús  

Germandat del Sagrat Cor de Maria. Dones  

Germandat de Sant Isidre  

 
 

 

95 ESTATUTS MONTEPIOS. AHMM 
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Relació de montepios laics i les seves prestacions Serveis 

Sociedad de Socorros Mutuos para la sustitución de 
las quintas 

10 

Montepio de Cinteros de Seda  

Bienechora Manresana 10 

Montepio Artesano de Manresa 4,5,8 

Germandat de Paletes 4,8 

Montepio El Humanitario 1,3,6 

Montepio Benéfico Manresano 1 

Montepio del Cuerpo de Bomberos  

Montepio del Porvenir Juvenil Manresano 4 

Montepio de Patronos de Albañil  

Beneficencia Domiciliaria de Manresa 1,2 

Germandat de Santa Llúcia 4 

La Lealtad Catalana 4 

Los Progresistas Españoles 1,3,4 

España Mutua 1 

La Estrella Previsora de la Humanidad 1,4,7,8 

La Mutual Manresana 7,8,11,12 

La Previsora 1,4,5,7,8,13 

Associación de Socorros Mutuos  

El Porvenir y el Ahorro  

Legado Manresano 1,5 

Mutua para la dotación de jovenes solteras 11 

 
 

1- Assistència mèdica. 8- Subsidi d’invalidesa 

2- Assistència farmacèutica. 9- Almoines als pobres 

3- Assistència en accidents. 10- Redempció de lleves 

4- Subsidi de malaltia. 11- Formació de dots. 

5- Enterrament 12- Caixa de crèdit. 

6- Viudetat 13- Part. 

7- Subsidi de jubilació. 
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Dona i germandats 
 

Respecte a l'atenció de la dona en les mutualitats eclesiàstiques ens trobem, tal com ja 
hem dit, que les seves necessitats específiques no es troben contemplades en absolut, 
no es dóna cap prestació, ni en forma d'assistència ni de subsidi a les malalties derivades 
de l'embaràs, part, avortament, menstruació... Si les prestacions són escasses, la actitud 
de les germandats també deixa molt que desitjar; es comporten d'una forma tancada, 
elitista, negant l'ajuda a les dones que segurament més ho necessiten. 

Existien uns filtres per poder-se associar: 
 

- Selecció per motius d'edat: Només s'admetien majors de 14 anys i menors de 40. Amb 
el qual les noies que als 11 anys ja treballaven no podien optar a associar-se ni tampoc 
les que tenien més de 40 anys, ja que es considerava que a partir d'aquesta edat el risc a 
patir malalties era superior i l'associada deixava de ser rendible. 

 
- Selecció segons el comportament i les creences: Les associades havien de ser 
catòliques, amb bona conducta i salut; les que no tinguessin "bona fama" ja no hi podien 
entrar. 

 
- Per associar-se les dones necessitaven el permís del marit si estaven casades o del 
pare o tutor si estaven solteres qualsevol que fos la seva edat. 

 
En quant a l'estatus social de les associades, tampoc es pot dir que estigués compost 
exclusivament per al tipus de públic per les quals, teòricament, es creà. Entre les dones 
associades s'hi troben noms bastant significatius de la societat manresana del moment. 
Sense arribar a ser de la classe alta, moltes associades formen part de la petita i mitjana 
burgesia i dels clans de beates que existien en aquells moments a la ciutat, també de tant 
en tant s’hi pot trobar algun nom desconegut en el qual devien exercir les seves dots 
caritatives i redemptores. 

.................. 

 
 

Resumint, les germandats foren la carta més compromesa que presentà 
l'associacionisme catòlic i al mateix temps la que tingué més difusió dins el món obrer. 
Cal dir però, que aquest compromís de l'església es manifestà més en la línia de 
l'evangelització que no pas en la posada en funcionament d'uns serveis socials i 
assistencials eficaços i competents. 

 
Hem tenir en compte però, que ens trobem en plena revolució industrial i per tant la idea 
de servei es troba poc desenvolupada i molt menys com a empresa amb caràcter lucratiu. 
Això comporta, d’altra banda, que els càrrecs en la gestió de les germandats s'exerceixin 
de forma totalment voluntarista però, malgrat això, qui en pren el compromís es troba amb 
una forta exigència moral; els estatuts marquen penalitzacions de tipus econòmic al 
membre de la junta que vulgui dimitir abans de temps o incompleixi amb les seves 
obligacions. 

 
Es tracta d'un associacionisme excloent, no tots els treballadors/res hi poden accedir, cal 
reunir unes determinades condicions. Requisits que asseguren, d'entrada, la rendibilitat 
de l'associació (com l'edat d'admissió limitada estrictament a població en edat plenament 
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laboral i que tingui bona salut) i marquen el to paternalista i encarrilador que els 
associats/des trobaran dins la germandat (bona moralitat, apoliticisme i permís del pare o 
del marit en el cas de la dona). 

 
És curiós constatar que a Manresa hi ha 2 moments àlgids en la creació de mútues: 

 
de 1850 -70 - 30 % 
de 1901 –10 – 34 % 

 
i que fins al 1890 és el període en que les germandats catòliques són les que tenen 
major nombre de socis, a partir de 1890 es produeix una inflexió que suposa una 
davallada per les mútues catòliques a favor clarament de les làïques. Evidentment 
existeix una conjuntura local que fa que això només pugui ser d’aquesta manera. Ès el 
final dels governs municipals integristes amb el que suposen de recolzament i protecció 
als interessos de l’església, també la vaga obrera de 1890 que malgrat acabi en desastre 
consolida l’associacionisme obrer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Míting obrer durant la vaga de 1890. 

 
Respecte a l’àmbit són majoritàriament locals. És a dir, creades a Manresa i amb un 
camp d’actuació només municipal. Les grans companyies estatals i catalanes 
aconseguiran molts socis a l’establir-se a la ciutat però hi duraran molt poc. La gairebé 
exclusiva pervivència de mutualitats locals, que representen les ¾ parts, suposa un 
perllongament de les antigues formes de paternalisme gremial, de les que no s’escapen 
les societats de resistència, incorporant’hi però la necessitat d’uns serveis d’assistència i 
previsió. 
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En quant als tipus de prestacions que ofereixen 
la major part són en forma de subsidi, sobretot 
per malaltia i   en segon lloc, però a distància, 
per enterrament i viduïtat. No es tenen en 
compte, per a res les necessitats assistencials 
específiques de les dones i es tanquen en 
banda a oferir un seguit de prestacions cada 
cop més necessàries però que per la seva 
naturalesa podrien arribar a comportar una 
postura socialment molt més compromesa 
(subsidis pels aturats, pels vaguistes... que sí 
donaran les societats de resistència) Això 
comportarà un progressiu transvasament 
d'associats de les germandats cap a les 
societats obreres de resistència. 

 

 
Seu del sindicat les Tres Classes de Vapor, c. Na 
Bastardes, 6 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Desfilada de la germandat de la Santa Creu 
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Obrerisme catòlic: 

 
L'Associació Catòlica d'Obrers 

 
Amb domicili el carrer del Carme, 30, 1r, de Manresa, neix al 1883, com un intent de 
contrarestar l'associacionisme obrer de tipus laic i sindical que existia a Manresa, en uns 
moments de forta conflictivitat social i de gran protagonisme de les associacions obreres. 

 
Inspirada directament per l'última encíclica de Lleó XIII, apareix com experiència gairebé 
única a Catalunya, exceptuant Sabadell. 

 
El seu objectiu és "el amparo y fomento de sus (dels obrers) intereses morales y 
materiales" i estava composta per protectors i protegits. Els protectors havien de 
contribuir amb els seus donatius i els protegits eren tots els obrers associats de qualsevol 
ram que també pagaven la seva quota d'associats. També hi havia tres assessors 
encarregats d’elegir directament la junta directiva.96 

 
Els ingressos de l’associació provenien: aproximadament dues terceres parts de les 
quotes dels seus associats i el terç restant de les aportacions dels protectors. Com es pot 
comprovar en l'estat de comptes de l'any 1885, presentat en la Junta General en el qual 
es detallen els següents conceptes: 

 

Existència anterior ....................................... 5.718,47 PTA 
Cobrat dels obrers .......................................... 895 PTA 
Cobrat dels protectors.................................. 492,50 PTA 

Total. ............................................................ 7.105,97 PTA97 

 
 

Aquestes dades potser podrien ser diferents si es pogués analitzar un estat de comptes 
d'anys anteriors, quan segurament els socis protectors sentien més entusiasme pel 
projecte. 

 
Com es desprèn dels seus objectius l'associació té un doble vessant: per una banda 
reprodueix l'actitud proteccionista que l'església sempre té respecte al moviment obrer 
consistent en emparar els seus interessos morals i per altra, i aquesta és la novetat, vol 
recolzar els seus interessos materials, actitud a la que sempre havia estat contrària, tant 
per la seva concepció jeràrquica de la societat com per l'actitud proteccionista envers 
l'obrer, al considerar el progrés material com un element corrompidor i generador de vicis 
dins la classe obrera. 

Estratègicament, aquesta associació neix amb un caràcter marcadament oportunista. 
Intenta aprofitar tot el moviment vaguístic que durant al 1883 pateix Manresa i l'increment 
de l'associacionisme que aquest fet comporta, per emportar-se l'aigua cap al seu molí. 

 

96 "EL OBRERO CATÒLICO" 30 de maig de 1883. (Veure ANNEX 3, Reglament de l’Associació Catòlica 
d’Obrers). 

 
97 "El OBRERO CATÒLICO" 6-1-1886. 
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La Societat intenta reproduir, si bé tímidament, l'estructura de la Federació local 
d'associacions obreres. En el seu reglament capítol 5è, article 15, esmenta que la societat 
podrà dividir-se en tantes seccions com branques de l'activitat humana, sota la direcció de 
la junta directiva. La seva intenció i objectiu final és convertir-se en alternativa. 

 
Malgrat els esforços inicials l'associació no aconseguirà tenir cap mena de ressonància 
dins el moviment obrer de Manresa que la rebrà amb reticència i es mostrarà reaci a 
qualsevol iniciativa sorgida de l'església. 

 
La falta d'entusiasme pel funcionament d'aquesta associació no serà exclusiva del 
moviment obrer sinó que els mateixos empresaris, que havien d'actuar com a socis 
protectors, se'n desentendran. El butlletí de l’entitat98 remarca la poca assistència de 
socis protectors a les convocatòries de junta, fent-los culpables del poc nombre de 
persones associades ja que no es troben estimulades .."ah ricos! ah católicos! ah 
protectores! ay luego os quejareis del malestar del obrero en cuanto es causa de vuestro 
malestar! Desengañaos. El obrero no será buen soldado hasta que vosotros seais buenos 
patronos" 

 
De totes formes i malgrat els escarafalls per l'actitud de la patronal, les autoritats 
eclesiàstiques que formaven part de la junta, tampoc assistiren a la convocatòria abans 
esmentada. 

Aquesta associació continuarà funcionant, sense pena ni glòria un parell o tres anys més, 
després dels quals i per inanició va acabar desapareixent, ja que no existeix cap més 
esment a la premsa ni en cap document posterior al 1886. Serà un intent que, per 
oportunista i ingenu, no engrescarà ni als seus mateixos promotors (església) ni 
aconseguirà connectar mínimament amb el moviment obrer. Els seus associats seran 
majoritàriament dones per no dir exclusivament, a les que a canvi de protecció se'ls hi 
exigiran algunes contraprestacions, com per exemple assistir a les processons.99 

 

 
Patronat Obrer 

 
Apareix sota la protecció de l'església catòlica a l'any 1881.És una nova temptativa 
d'associacionisme catòlic obrer però aquesta vegada es tracta d'un projecte molt més 
ambiciós en el qual s'intenta oferir un ampli ventall de serveis que donin un aire modern i  
social a l'entitat. 

 
Si bé les prestacions que oferirà seran extenses, la seva estructura interna no diferirà 
massa de les anteriors. És a dir, continuarà comptant amb el suport "moral i econòmic" 
dels socis protectors, en aquest cas dividits en 2 categories, el qual és una bona mostra 
del prestigi i volada que pretenia prendre l'entitat. 

 

98 "EL OBRERO CATÒLICO" 18-6-1884 
99 “Jornaleras del Centro Catòlico Obrero, vos convoque'm per demà a les 3 de la tarde en'ls claustros de 
la capella de la Concepció de la iglesia de la Seu per prendrer part en la magestuosa professó que surtirà 
de dita iglesia a les 4 de la tarde, y que estarà encargada de portar l'cólera á nostra ciutat baix la condició 
que el que no asisteixi no cobrarà les 3 pessetes ofertas per dita societat al que en aquesta època crítica 
quedés sense feyna"."L'TORRONYAU" 29-8-1885. 



50  

Existien socis protectors de primera classe, entre ells el bisbe de Vic i l'alcalde de 
Manresa Marià Batlles i March i socis protectors de segona classe: fabricants com Pons i 
Arola, Guitart, Santasusana i fins i tot el comte de Fígols, entre d'altres. 

 
El seu funcionament serà, en principi, com el d'una germandat, i així es mantindrà oferint 
subsidis sobretot per malalties, amb una comissió d'esbargiment (futbol..), però que 
també anirà annexant d'altres serveis i seccions amb més o menys autonomia 
organitzativa. 

 
Així dins el patronat existirà, com una secció més, la Mutual Manresana que funcionarà 
com un montepio per a invàlids i per a vells de Manresa i comarca. Una altra secció serà 
la d'escoles del patronat, si bé sembla que el seu funcionament serà més irregular, 
arribarà a tenir 300 alumnes. El patronat també comptarà amb un col·legi comercial. 

 
Altres serveis són: borsa de treball; biblioteca regalada per un soci protector i en la que, 
dissortadament, s'hi detectarà poca afluència de públic i també un secretariat de relacions 
socials que sembla ser tractarà de la sindicació dels obrers... 

 
Independentment de la gestió del patronat, també funcionava un servei de cuina 
econòmica portat per les germanes Serves del Sagrat Cor de Jesús, que oferien 
menjador i fins i tot habitació a noies obreres. 

 
Es comptabilitzen 86.271 racions despatxades durant l'any 1908 i 145.602 a l'any 1913. 
És una bona mostra de la quantitat de noies treballadores que utilitzaven a diari aquest 
servei, i que podria anar de 100 a 400 persones depenent de si feien els 2 àpats o no. 

 
Respecte al nombre d'associats/des al patronat en general, entre 1907 i 1911 oscil·la 
entre 361 i 402; al 1912, 384 i al 1913, 380.100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 Dades extretes de l'AHCM Lligall Política -Carpeta "Patronat Obrer" 
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ESGLÉSIA I ASSOCIACIONISME OBRER LAÏC 

 
Respecte l'associacionisme obrer laic, l'església manresana es manifesta per dues vies: 

 
1) Competint amb l'associacionisme popular,per tal d’imposar els seus propis models 
d'associacionisme. Sobretot en períodes d'expansió del moviment obrer i per tant de 
consolidació de l'associacionisme. (Patronat Obrer, Associació Catòlica d'Obrers..). 

 
2) Des del confessionari i la trona, especialment en èpoques de forta conflictivitat laboral. 

 
Respecte a la primera via ja s'ha vist en l'apartat anterior el tipus d'associacionisme que 
es propugnava des de l'església catòlica i la incidència que aquest arriba a tenir en l'àmbit 
associatiu obrer en el qual complirà algunes tasques assistencials però no representarà 
cap alternativa en l'aspecte sindical. 

 

Les manifestacions que es fan des de la trona i els consells que es donen particularment 
en el confessionari, mostren clarament quina és la postura de l'església catòlica 

manresana respecte l'associacionisme obrer. Aquí tenim alguns exemples: 

Ja al 1872, any en que van arribar estar associades 2.123 dones a la Federació local de 
Manresa, quan els capellans es varen assabentar que des de l'associació s'intentaria 
millorar la situació de la treballadora, van començar una campanya en contra des de la 
trona i el confessionari fins que aconseguiren dispersar-les a totes.101 

 
En els conflictes obrers de 1883 a Manresa des de la premsa s'ataca el paper que juga el 
clergat en contra dels obrers102, mentre els jesuïtes de la Cova amenacen en el 
confessionari a les noies que manifesten estar associades amb la condemna eterna.103 

 

Per aquestes mateixes dades el predicador de la Seu, 
el doctor Peypoch, anuncia que parlarà de l'associació 
obrera a la missa del proper dimarts. Arribat el dia els 
voltants de l'església estaven ocupats per guàrdia 
civil, municipals, burots i el temple ple de gom a gom; 
amb aquestes perspectives, el rector no s'atreveix a 
parlar de res. Esperarà el dimecres vinent, amb poc 
públic, per atacar a les associades a les que exigia 
demanar perdó als empresaris. Les que hi eren varen 
abandonar l'església molt indignades.104 

 

 
Església de la Seu abans de les reformes de 1915-34 

 

101 "LA MONTANA “ (16-6-1883). 
 

102 "LA MONTANA" ( 22-4-1883) 

 
103 "LA MONTANA" ( 29-4-1883). 

 
104 "LA MONTANA" (6-5-1883). 
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Ignasi Perramon i Mer denúncia reiteradament la utilització que els capellans fan de les 
dones, aprofitant que, majoritàriament, més escrupoloses i temoroses, expliquen els seus 
dubtes al confessionari per por de condemnar-se.105 

 
Un cop finalitzat el conflicte del 1883 quan els ànims estan més calmats i es detecta un 
cert desànim i desorganització en el moviment associatiu, des de la trona es torna a la 
càrrega i s'interpreten els fets esdevinguts buscant, en qualsevol ocasió, la possibilitat de 
desacreditar les societats obreres. 

 
Així apareixerà en la premsa diferents rèpliques que els dirigents de la federació obrera 
local adreçaran al doctor Peypoch com a resposta als atacs que aquest dedica a les 
societats de resistència en els seus sermons. Per exemple la carta de rèplica de Joan 
Rotés refusant les afirmacions del dr. Peypoch que acusa a les societats obreres de 
Manresa, d’estar afiliades a la francmaçoneria i també culpa a les 3 Classes de Vapor de 
promoure la vaga general de Manresa al 1883.106 

 
Ramon Borges, un del líders de les Tres Classes de Vapor, replica el sermó del doctor 
Peypoch en el que afirmava que la vaga del 1883 va representar un fracàs per la classe 
obrera i nega que els obrers capdavanters de la vaga rebessin o s'haguessin venut per 
diners. El capellà també acusa als obrers d'associar-se per ignorància i Borges el 
denúncia a ell per no fer res per a combatre-la.107 

 
En una altra carta Ramon Borges contesta als atacs dels sermons del doctor Peypoch a 
les societats obreres i invita a l'església a posar-se al costat dels obrers enlloc del dels 
explotadors ja que és una qüestió de justícia també assenyala que les societats mai s'han 
posat amb l'església per tant convida aquesta actuar d'igual forma.108 

 
En aquest període l'església no accepta encara la millora de les condicions de vida del 
treballador si aquestes no es produeixen per la via de la caritat cristiana. Respecta i creu 
cegament en l'ordre jeràrquic base de la convivència social, si aquest es trenca es 
produeix la revolució i això és el caos. Per tant, davant de qualsevol conflicte es posarà al 
costat, incondicionalment, dels patrons i demana als treballadors catòlics una total 
submissió a les condicions que els imposen. 

 
Aquest fet genera un important conflicte intern dins el mateix estament obrer. A les 
fàbriques existeix cada cop més discriminació de les "associades" enfront de les 
"esquiroles" (totes elles catòliques), discriminació en el tracte en el treball i a l'hora de 
buscar feina ja que les "associades" difícilment en troben.109 

 

 

105 "LA MONTANA" (15-7-1883). 
 

106 "LA MONTANA" (3-8-1884) 
107 "LA MONTANA" (10-8-1884) 

 
108 "LA MONTANA" (17-8-1884). 

 
109 "LA MONTANA" (11-11-1883) -En una carta signada per Ramon Borges, J. Puigdellívol, Joan Batriu, 
Josep Mas, Pasqual Caellas, Valentí Creus, Josep Tarragó, J. Martí, A. Garriga, J. Sers, A. Culla, es 
denuncia aquesta discriminació així com la crueltat dels encarregats sobretot en les fàbriques tèxtils de 
Manresa. 
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La premsa reprodueix un diàleg irònic entre 2 treballadores: Una treballa a la fàbrica Pere 
Parera i denúncia les males condicions de treball actual, degut a la desunió de les 
treballadores que han deixat d'estar associades i a les represàlies i insults dels 
majordoms. Quatre o cinc treballadores que es van posar malaltes es van veure 
substituïdes per "reparadores" i exnovícies, que progressivament van anar ocupant tots 
els llocs de treball de la fàbrica. El majordom selecciona a les treballadores en funció de 
si estan associades, en cas positiu els hi diu que no hi ha feina i a les que ja treballen les 
amenaça amb despatxar-les110. 

 
Amb el seu adoctrinament l'església crea una mà d'obra dòcil i submisa a la patronal que 
aquesta aprofita molt bé pels seus interessos, com a contrapartida, les relacions entre 
església i empresariat són immillorables. 

 
El clergat manresà es torna a manifestar amb força en el conflicte obrer de 1890, però les 
postures són ja més suaus. Continua negant-se a parlar de revolució però ja parla 
d'evolució. Reconeix l'existència d'un "problema real" entre treballadors i empresaris,111 
cosa impensable fa menys de 10 anys quan acusaven a les classes treballadores de 
deixar-se entabanar per manipuladors forans quan, segons ells, no existia cap conflicte. 

 
En aquests moments ja no es demana a les obreres que vagin a demanar perdó als 
patrons per haver manifestat la seva opinió en contra, ni es considera negativa l'aspiració 
de la classe treballadora a la millora de les condicions de vida, es reconeix el conflicte de 
classes i es veu positivament el fet que els obrers vulguin millorar la seva situació 
material. El que no està tan clar són els instruments que han d'utilitzar per poder fer 
possible l'evolució cap aquesta nova situació.112 

 
L'església interpreta, en aquests moments, la realitat d'una forma ingènua o potser no 
tant. En realitat continua defensant d'una forma més dissimulada els interessos de la 
patronal i el què espera es poder comptar amb la ingenuïtat dels treballadors o potser 
s’adona que les reivindicacions obreres i el moviment obrer és ja inaturable i 
consolidat.113 El clergat manresà, durant aquests anys, ha tingut temps per anar 
assimilant les noves idees sense que això vulgui dir que pensa renunciar actuar des del 
punt de vista de la moral catòlica. 

 
Ataca a l'associacionisme obrer que promou la vaga perquè el considera dèspota ja que 
no deixa opció a poder negociar lliurement (per part de l'empresari, és clar!) les 
condicions de treball. Es considera que en l'associació ambdues parts han de ser lliures 
per a poder plantejar les seves qüestions, sense tenir en compte que el patró parteix 

 
 
 

 
110 "LA MONTANA" (20-7-1884) 
111 "LA MONTANA" (27-7-1890)- Carta pastoral de la Diocesi en la que es reconeix l'existència d'un immens 

problema entre fabricants i treballadors, i en la que es demana pau i que es resolgui per la via de l'evolució i 
no de la revolució) 
112 "LA VERDAD" (15-3-1890) "En hora buena que procure esta -la classe obrera- por todos los medios 

legítimos mejorar de condición; asóciese, si quiere, pero no con la base de esas asociaciones que hoy se 
estilan, que mas que asociaciones de legítima resistencia vienen á ser verdaderos arietes contra el orden 
social..." 

 
113 ANNEX  4, Carta pastoral del bisbe Josep Morgades dirigida a tots els manresans. 22 de juliol de 1890. 
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d'una situació privilegiada en la que preval bàsicament i exclusivament els seus 
interessos.114 

 
A partir de principis del s. XX l'església manresana agafa una nova força i comença a 
respirar nous aires. El tàndem jesuïtes - doctor Peypoch, que deixava la ciutat en mans 
d'un catolicisme integrista quasi total, es trenca. El dr. Peypoch ha estat traslladat a Vic i 
el seu successor sembla diferir bastant dels mètodes i ideologia del seu antecessor. Per 
altra part, primer sota la influència del bisbe Josep Morgades i sobretot a tombants de 
segle pel bisbe Torras i Bages es començà a notar la presència d'un corrent catòlic 
catalanista, si bé de caire totalment conservador. Al costat d'aquesta tendència apareix un 
sector de capellans, que encara que molt minoritari, intenta posar-se al costat dels 
treballadors i comprendre les seves reivindicacions, la postura d’aquests no serà entesa i 
es penalitzarà per part de les autoritats eclesiàstiques. 

 
Aquest és el cas dels clergues manresans Segimon Pey i Ordeix i Carles de Grassot, que 
se'ls acusarà de participar en mítings anticlericals i de col·laborar amb el periòdic "El 
Republicano". El bisbe Torras i Bages enviarà una carta a la premsa on els denunciarà 
per apostates i prohibirà als seglars de tenir-hi qualsevol tipus de relació espiritual o 
religiosa.115 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

114 "LA VERDAD" (15-3-1890) "..y que al apelar al recurso de la huelga conviértense en expresión del más 
atroz despotismo. No es proclamado el derecho al trabajo y á la vez pretendiendo coartar en los demás la 
libertad de estipular las condiciones del mismo trabajo asi en los amos como en los obreros, como debe 
establecerse y obrar la asociación sino reconociendo la obligación de trabajar impuesta por Dios á todos, y 
con arreglo á los principios y procedimientos católicos. 
115 "EL ESTANDARTE MANRESANO" (27-6-1901) 
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L'ACCIÓ POLÍTICA CATÒLICA 

 
LA JOVENTUT CATÒLICA. 

 
El primer reglament que es coneix d'aquesta associació data del 1870 i el seu objectiu és 
instruir als socis mitjançant la lectura d'obres religioses, socials i treballs presentats per 
ells mateixos. Al 1910, aquests objectius han evolucionat; si bé la instrucció del soci 
continua sent important, se li vol donar una orientació més lúdica i una major projecció 
cap a l'exterior a través de les tasques d'apostolat dels associats. Per això en el 
reglament de 1910 s'explicita com a objectiu social: "la edificación, instrucción religiosa y 
honesto recreo de los socios y la propaganda del Catolicismo". 

 
Existien 3 tipus de socis: Els acadèmics, els protectors i els honoraris. La franja d’edat 
dels acadèmics va, en principi, dels 15 als 35 anys (reglament de 1870), posteriorment 
s'amplia fins els 45 anys (reglament de 1886 i 1890), fins arribar al límit dels 50 anys 
(reglament de 1910). Condició indispensable era que tots ells havien de ser "nois" 

catòlics, apostòlics i romans de creences i pràctiques. 

Els joves que s'associaven tenien l'obligació d'assistir als 
actes religiosos que la societat organitzés i havien de 
mostrar-se políticament neutrals, al menys mentre estaven 
dins els locals socials.116 

 
Les activitats lúdiques de la societat es concretaven en 
posades en escena d'obres teatrals i vetllades literàries a 
càrrec dels seus socis, que comptaven, a vegades, amb 
convidats il·lustres com en Jaume Collell canonge de la 
Seu de Vic, fundador de "La Veu de Montserrat" (1878) 
antiliberal visceral però amb profundes divergències enfront 
l'integrisme de Fèlix Sardà. 

 
En el 1r Certamen de la Joventut Catòlica de Manresa, en 
Jaume Collell presidirà el jurat i obrirà el certamen amb el 
seu discurs "Degeneració i Regeneració"117 

 
De fet, la Joventut Catòlica no deixaria de ser una més de 
les tantes associacions que sorgiren en aquest període, 
sinó fos per dos factors que cal tenir en compte: la 
importància que tingué l’associació dins el context 
socioreligiós de Catalunya i la importància, a nivell de 
Manresa, com a centre de formació dels futurs quadres del 
poder econòmic i social de la ciutat. 

 
 
 

116 No es pot tractar de "política palpitante" o de partits dins el local de la societat ni se la pot comprometre. 
AHCM Lligall Joventut Catòlica. 
117 AHCM Lligall Joventut Catòlica. 
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Importància de la Joventut Catòlica en el context socioreligiós de l'època, a nivell de 
Catalunya 

 
Associació Catòlica i Joventut Catòlica lideren en aquest període, principalment durant 
tota la dècada dels 70 i en els primers 5 anys de la dels 80, el moviment laic des de 
postures ideològicament integristes i molt lligades i properes als interessos del partit carlí. 

 
Aquest fet col·loca a l’alta jerarquia eclesiàstica, que intenta tirar endavant una església 
deslligada del poder temporal, en una situació força contradictòria i incòmoda a l'hora de 
fer prevaler la seva autoritat. 

 
Aquesta conjuntura s'agreujarà durant el mandat del bisbe Urquinaona que pretén acabar 
amb els partidismes al si de l'església i deixar ben clar que l'autoritat doctrinal i moral dels 
bisbes està per sobre dels laics o de qualsevol capellà, com per exemple Fèlix Sardà líder 
moral de l'integrisme a Catalunya. 

L'arribada de l'encíclica "Cum Multa" és interpretada per Urquinaona com un recolzament 
pontifici a les seves creences i li servirà d'argument per endurir la seva actitud respecte 
aquests grups, fins acabar suspenent les seves activitats el 29 de gener de 1883. Malgrat 
tot, un mes més tard, i molt al seu pesar, el bisbe, pressionat pel nunci, es veurà obligat a 
habilitar-los de nou sense que hi hagi cap variació de les condicions per les quals els va 
suspendre. 

 
Urquinaona fracassarà i admetrà la seva derrota respecte l'integrisme, representat per la 
Joventut Catòlica i recolzat i alimentat per un òrgan de premsa tan important com el 
"Correo Catalán" que presenta al partit carlista com a absolutament necessari per al triomf 
i conservació de l'església. Aquesta conjuntura i els sofriments que se'n deriven juntament 
amb una pulmonia, faran que el bisbe Urquinaona mori a finals del mes de març de 1883. 

 
La nitidesa amb la que el bisbe Urquinaona associava l'Associació de Catòlics i la 
Joventut Catòlica amb el partit carlí queda ben palesa en aquest text: .."toda la 
religiosidad que ostentan estas asociaciones es un verdadero artificio de que se valen 
para atraer numerosas multitudes, agrupándolas alrededor de su bandera política para 
proclamar el triunfo de ésta, haciendo creer que el bando político que representa abarca 
en su seno la gran comunión católica de España. Porque comprenden perfectamente que 
este es el modo de darle importancia y de hacerla triunfar de todos sus adversarios.118 

 
Que el moviment integrista manresà no estava al marge, sinó que fins i tot en alguns 
moments liderava aquestes pugnes amb el bisbat es pot constatar en la subscripció 
popular que el "Semanario de Manresa" va obrir, el novembre de 1882, per a regalar una 
luxosa escrivania a Fèlix Sardà i que al final, Sardà incòmode amb el costós regal que 
havia rebut, va fer anar a parar a mans del papa. 

 
 
 
 
 
 
 

118 “L’integrisme a Catalunya. Les grans polèmiques 1881-1888” – Joan Bonet i Casimir Martí 
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Aquesta iniciativa, d'àmbit estatal, es va 
promoure com a mostra d'agraïment 
pels llargs anys que "el sabio, 
intransigente y purista escritor" havia 
dedicat a la defensa de la causa catòlica 
a través de les pàgines de "La Revista 
Popular" i també per les preocupacions i 
contrarietats "que han amargado su 
levantado espirítu en la època actual"119. 
En part i de forma indirecta venia a ser 
una a protesta contra els procediments 
d'Urquinaona i els seus col·laboradors 
en la direcció de la diòcesi.120 

 
 

Fèlix Sardà i Salvany 

 
 

Les aportacions a la subscripció de l'escrivania a Manresa foren nombroses i 
substancioses, com les de: Josep Herp i Subirà (60 rals), president de la Joventut 
Catòlica local; Francesc Pons i Pujadas (50 rals), president de la Junta del Partit 
Catòlic Monàrquic; M. Ignasi Vallès i Pons (50 rals) tresorer de la Junta de la 
Joventut Catòlica i conseller municipal l'any 1899; Ramon Herp Parera (100 rals) 
soci protector de la Joventut Catòlica; Francesc Barjau (20 rals) vocal de la Junta 
Catòlico Monàrquica; Ignasi Lluvià i Lladó (10 rals) soci de la Joventut Catòlica i 
fabricant tèxtil; Ignasi Vidal i Balet (40 rals), entre d'altres..121 

 
Malgrat que la Joventut Catòlica serà un dels principals focus de divulgació i 
d'afirmació de la ideologia integrista en la primera meitat de la dècada dels 80, 
també és cert que cap al final de la dècada patirà dissensions i conflictes interns 
importants, com ja es veurà en el proper apartat, entre partidaris del carlisme, del 
conservadorisme catòlic i de l'integrisme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

119 "EL CORREO CATALAN" núm. 2053 (11-11-1882) 
120 L'integrisme a Catalunya. Les grans polèmiques 1881-88- Joan Bonet i Casimir Martí, Ed. Vicens Vives 

 
121 "EL SEMANARIO DE MANRESA" 12-11-82. 
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Importància de la Joventut Catòlica com a centre de formació de quadres que 
exerciran el poder econòmic i social a Manresa. 

 
 

Joventut Catòlica i jesuïtes representen a Manresa, com a tot Catalunya la corretja 
de transmissió de l'integrisme. Però a Manresa a més, els socis que integren 
l'entitat són pocs i força seleccionats. Entre ells trobem noms representatius del 
poder econòmic com: Ignasi Lluvià, Josep Pons, Vallès, Parera, Balcells, o Amigó, 
propietaris de les principals indústries tèxtils de la ciutat; o noms representatius del 
poder polític com: Herp, Armengou, Vallès i Pons, Batlles, Ignasi L. March i 
d'altres, tots ells batlles o regidors en una o vàries legislatures.122 

 
És curiós constatar que tots els socis de la Joventut Catòlica que estaven afiliats 
en un partit polític, pertanyien tots a una mateixa línia ideològica, el partit carlí 
anomenat també Partit Catòlic Monàrquic. No s'ha pogut detectar la presència de 
cap soci de la Joventut Catòlica en el Centre Monàrquic i liberal que malgrat ser 
una opció també conservadora tenia un tarannà més obert 

 
Alguns dels socis de la Joventut Catòlica no sols són membres del Partit Catòlic 
Monàrquic sinó que a més desenvolupen càrrecs en la seva direcció com: 
Francesc Pons i Pujadas que en fou el seu president; Lluís Balcells vice-president; 
Francesc Barjau, Jaume Armengou, Francesc Cornet com a vocals de la Junta, 
entre d'altres. 

 
Entre els socis de la Joventut Catòlica no sols s'hi comptabilitzaven els poders 
socioeconòmics de la ciutat sinó que, malgrat ser un moviment laic, també hi 
havien clergues inscrits com el doctor Melcior Peypoch canonge i prevere de la 
Seu. Persona de forta influència a la ciutat, tristament famosa com a portaveu de 
l'església en els conflictes obrers dels inicis de la dècada dels 80, que es 
caracteritzà com ja hem vist, per les seves actituds antiobreristes i de recolzament 
descarat a la patronal de Manresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

122 ANNEX 5, llistat de socis de la Joventut Catòlica l'any 1886. AHCM lligall 414 



59  

EL CARLISME I EL CONSERVADURISME CATÒLIC: 

 
El carlisme com a fenomen polític, social i religiós tindrà força importància en la ciutat. 
Depenent del període i la conjuntura tindrà un component més políticoreligiós o més 
purament polític, encara que les persones que apareixen, seran influents tant en una 
situació com en l’altra. 

 
Tenint com a lloc de trobada i esplai el Centre Mercantil, els carlins de Manresa 
participaran, en la mesura que els hi sigui possible, de la vida pública de la ciutat fent cas 
omís de les recomanacions abstencionistes que, en certs moments, propugnarà la 
direcció o el mateix D. Carles per tot l'Estat. 

 
L'estudi de la influència del carlisme dins la vida local és pot fer des de dos aspectes: 

 
a) L'evolució de les diferents associacions carlines de Manresa. 
b) Incidència del moviment carlí en el context polític i social de la ciutat. 

 

 
a) L'evolució de les diferents associacions carlines de Manresa 

 
A l’empara de la legislació permissiva respecte a l'associacionisme dels anys 70, apareix 
a Manresa el Centro Católico Carlista (6 de juliol de 1870) amb l'objectiu, tal com 
assenyalen els seus Estatuts de “trabajar legalmente por el triunfo de los principios 
simbolizados en D. Carlos de Borbon de Austria y de Este. Para conseguirlo establecerá 
escuelas elementales diarias, conferencias morales y políticas y procurará la frecuente 
publicación y circulación de hojas y folletos encaminados á encarecer y á hacer resaltar la 
bondad del sistema de gobierno monarquico-tradicional".123 

 
Aquesta associació comptarà amb el vist i plau de l'alcalde del moment Esteve Burés i 
Soler, i la presidirà   Josep Tardà. Es mantindrà i tirarà endavant fins l'any 1888 que 
canvia el seu nom social pel de Centro Católico de Manresa (29 d'agost de 1888). En tot 
aquest període es desconeix, per manca de referències, si varen funcionar les escoles 
elementals que anunciaven els seus estatuts. El més probable és que l'activitat de la 
societat es limités a donar conferències i imprimir ocasionalment alguns fulletons i 
octavetes divulgatives. 

 
També en la dècada dels 70 apareix la Junta Católico Monárquica, concretament el 25 

de febrer de 1871. Però tindrà una vida   molt curta ja que el dia 27 d'abril del mateix 
any, el comandant militar de Manresa ordenà el seu tancament. L'objectiu, assenyalat en 
els seus estatuts és "trabajar legalmente por el triunfo de los principios simbolizados en D. 
Carlos de Borbon y Austria de Este".124 

 
 
 
 

123 ANNEX 6, Reglament del Centre Catòlic Carlista de Manresa. AHCM lligall 414. 

 
124. ANNEX 7, Bases Generales para la Organización de las Juntas Catòlico Monárquicas de Manresa. 
AHCM lligall 414 
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Aplec carlí a Capellades. 

 

 
Com es pot constatar, els objectius fixats en els estatuts del Centre Catòlic Carlista i els 
de la Junta Catòlico Monárquica són idèntics. La diferència venia a l'hora de fixar el seu 
sistema organitzatiu; mentre que el Centre Catòlic Carlista es constituia com una entitat 
de caràcter estrictament local i amb un tarannà formatiu i cultural, la Junta Catòlico 
Monàrquica de Manresa representava l'últim esglaó d'un sistema de Juntes organitzades 
jeràrquicament des de la Junta Central, passant per la Provincial fins a la Junta de 
Districte i Local. Amb el muntatge de les Juntes Católico Monárquicas s'intentava 
estructurar un partit polític a nivell d'estat. 

 
Els impulsors de la Junta Catòlico Monárquica a Manresa seran: Francisco Pons y 
Pujadas (president), Lluís Balcells (sotspresident) Ramon Llopis (secretari), Andrés 
Molleví (sots-secretari) i com a vocals: Francesc Barjau, Pedro Piera, Jaime Armengou, 
Francisco Cornet y Viladés, Miguel Ferreras, Magín Cortés i Jaime Borrós. 

 
Durant la dècada dels 70 el moviment carlí gira entorn del Centre Catòlic Carlista. Sembla 
ser que dins el moviment no hi ha divergències importants. Per altra part és lògic, a nivell 
local estan  passant un  bon moment;  són forts en el consistori,  en  les associacions 
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religioses i en els actes públics estan representats per personatges amb força pes 
econòmic i social.125 

 
A principis de la dècada dels 80 el partit carlí a Manresa comença a tenir conflictes interns 
com es pot constatar a través de la polèmica encetada en "El Semanario de Manresa" 
sortint al pas de certs rumors sobre divisions dins el grup carlí. Argumenta que la causa 
carlina no es troba dividida sinó ben forta per tal de fer front a la revolució i propugna unió 
i obediència a D. Carlos.126 

 
Amb el temps aquests conflictes interns es fan més palesos, bona part del problema es 
centra en les dissensions entre carlins nocedalins i no nocedalins. En aquest aspecte a 
l'any 1887 la premsa es fa ressò dels conflictes interns dins la Joventut Catòlica que es 
troba fraccionada en 2 bàndols: Els pertanyents al Centre Carlista i els del Club Catòlic 
que estan en desacord amb què el Sr. Herp que és director del "Semanario de Manresa", 
sigui la persona que estigui dirigint el partit.127 

 
Només cal recordar que el "Semanario de Manresa" fou el que liderà la subscripció a 
favor de Fèlix Sardà i que com a òrgan de premsa sempre havia deixat molt clares les 
seves postures integristes. 

 
Les diferències dins l'organització carlina de Manresa s'accentuen fins arribar a l'escissió 
definitiva. El Centre Catòlic Carlista canvia significativament de nom i passa a 
anomenar-se Centre Catòlic de Manresa el 29 d'agost de 1888, mentre que un any més 
tard es constitueix legalment el Circulo Tradicionalista amb Josep Tàpies com a 
president i Àngel Trémols com a secretari. 

 
Els objectius dels estatuts socials del Circulo ens diuen ben poc sobre les seves 
autèntiques activitats, ja que, segons ells, pretenen ser un centre de reunió i de relació on 
es proporcionin distraccions pròpies d'aquest tipus de societats.128 

 
El Circulo Tradicionalista acollia la part més radicalitzada del moviment carlí de Manresa. 
Situats des del 1888 en els locals del centre "la Lealtad Manresana" que ara passa 
anomenar-se "Centre Tradicionalista", tindran com a portaveu el periòdic "El Batallador 
Legitimista" que en la seva presentació ja es fan anomenar "carlistas pur sang, no de 
doublé, ni de pacotilla.." i "defensores acérrimos y entusiastas de los salvadores principios 
Dios, Patria, Rey..." 

 

La radicalització del Circulo Tradicionalista fa que el carlisme en el seu component més 
pur esdevingui un moviment minoritari i poc representatiu en la vida pública de la ciutat. 
"El Batallador Legitimista" denúncia els intents de denigrar als que formen el Circulo 
acusant-los de ser gent sense instrucció, ni cèntims, gent de "bata i espardenya", 
qualificant-los fins i tot de "perdularis".129 

 

125 En la processó del "jubileo" la premsa destaca entre els assistents els carlins Tristany, Lleonard, 

Alabedra, Torra, etc.. i els catòlics Vallès i Pons, Armengou, Balcells, Lluvià, Barjau, Gomis..., curiosament 
molts dels anomenats "catòlics" formaven part també del grup carlí. "EL CARDONER" (1 de juny de 1879). 

 
126 "Lo cierto y lo falso" SEMANARIO DE MANRESA ( 24-9-1882). 

 
127 "LA TRIBUNA" (29-5-1887) 
128 AHCM lligall 414. 
129 "El BATALLADOR LEGITIMISTA" (27-1-1889) 



62  

De totes formes sembla ser que la composició social del Círculo era bàsicament de gent 
humil i amb poca representativitat en la vida local. El fet es confirma quan des de Madrid 
els hi escriuen legitimant-los com els únics autèntics carlins de la ciutat que no cedeixen a 
les aliances amb possibilistes i canovistes, "no importa que tengan la gente de blusa y 
alpargata esto les honra y dice mucho en bien de Vdes. Procuren Vdes. aunar voluntades 
y recojan esa humilde clase, que si un dia no temió las balas del enemigo, hoy tambien 
sabrá confesar á Dios, Patria y Rey, contra toda especie de enemigos".130 

 
La gran batalla del "Batallador Legitimista" es lliura contra la gent del Centre Catòlic. 
Compost bàsicament d'antics correligionaris carlins, agrupa al sector més representatiu i 
acomodat del grup carlí. Són els pactistes, que volen participar en el govern i en els grups 
de pressió de la ciutat. "El Batallador Legitimista" intenta constantment desemmascarar- 
los ".. en Círculos Católicos se cobijan personas que no son ni han sido carlistas y es más 
que probable que no lo sean..."131 També es denúncia constantment l'existència de 
sectors carlins de la ciutat que tracten d'aliar-se amb els conservadors, l'obsessió del 
periòdic acabarà sent la de fer públics aquests fets i la de netejar i perfilar la imatge 
carlina.132 

 
En quant als excarlistes que ara s'agrupen en el Centre Catòlic representen i conformen 
una tercera via dins el catolicisme polític: El conservadorisme catòlic, ja que no s'identifica 
ni amb els carlins ni amb els nocedalistes (integristes). 

 
L'interès per denunciar l'actitud de la gent que s'amaga en el Centre Catòlic i de clarificar 
la imatge carlina, en el fons només dóna satisfacció als mateixos socis del Círculo 
Tradicionalista que es senten reafirmats en la seva imatge d'autèntics carlins. Els carlins 
escindits i que es troben dins el Centre Catòlic més aviat el què volen és desvincular-se, 
el màxim possible, de tot el que soni a carlí. D'entrada només cal recordar el canvi de 
nom: de "Centro Catòlico Carlista" passen a ser "Centro Católico de Manresa". Que es 
reafirmen en la seva voluntat de desmarcar-se ho demostra el fet d'arribar a expulsar a 
dos membres del Centre per l'única raó d'haver escrit alguns articles al "Batallador 
Legitimista"133 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

130 ANNEX 8, Text íntegre de la carta d'un tal Odixiet amb data Madrid 28 de gener de 1889, apareguda en 
el Suplement núm. XIV de "EL BATALLADOR LEGITIMISTA" (2-2-1889). 

 
131 "EL BATALLADOR LEGITIMISTA" (27-1-1889). 
132 "EL BATALLADOR LEGITIMISTA" (24-2-1889). 

 
133 "EL BATALLADOR LEGITIMISTA" (31-1-1889). 
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b) Incidència del moviment carlí en el context polític i social de la ciutat. 
 

Durant el període 1879-1903 es donen oficialment 13 canvis de consistori. Dels 13, 
obtindran l'alcaldia: 5 vegades els integristes i carlins, 5 els liberals i els republicans i 3 els 
catòlics conservadors. 

 
La consecució de les legislatures es farà en el següent ordre i cronologia: 
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Com es pot apreciar en el quadre del 1879 fins el 1884 el govern de la ciutat anirà a 
càrrec d'integristes i carlins, seguit per un mandat catòlic conservador que es mantindrà 
fins al 1886. És el moment de les vaques grasses d'ambdues formacions; en aquest 
període el moviment carlí encara apareix com un grup compacte i la Joventut Catòlica 
tampoc presenta conflictes interns. Es senten forts i amb dret a tot, així ho demostra 
l'actitud de l'advocat Pere Arderiu, integrista, que en proclamar-se alcalde l'any 1879, 
s'autoconstitueix, al mateix temps, com a director de "El Cardoner", periòdic que li 
resultava força incòmode. 

 
El pas següent consistirà en segrestar tota l'edició del diari.134 Amb tota impunitat també 
es cometen d'altres abusos d'autoritat i falta d'ètica com el que protagonitzà el síndic 
Ramon Llopís del sector carlí -havia estat el secretari de la Junta Carlista- al nomenar-se 
per a presidir la Comissió de Consums, càrrec que l'afavoria molt directament al tenir ell 
l'ofici de comerciant.135 

 
Encapçalant el segon mandat integrista s'hi troba Marià Batlles, integrista, membre de la 
Joventut Catòlica i membre de la Reial Congregació del Sagrat Cor de Jesús (que es 
troba sota el patrocini dels jesuïtes i amb seu a la Cova de Sant Ignasi).136 La 
coincidència d'unes mateixes persones en quantitat de càrrecs polítics i activitats de tipus 
religiós, és un fet generalitzat en aquest període. 

 
 
 
 

134 "El CARDONER" (6-6-1879) i "EL CARDONER" (10-8-1879) 
135 "EL CARDONER" (6-6-1879). 

 

136 "EL SEMANARIO DE MANRESA" (18-6-1882). 
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A partir del 1886 guanyen les candidatures de liberals i republicans, i és a partir d'aquests 
anys que comencen les discussions en el partit carlí i el malestar en la Joventut Catòlica. 
El tema es centra en si cal o no, col·laborar amb conservadors i possibilistes per a 
mantenir-se en el govern de la ciutat. La divergència d'opinions culminarà amb l'escissió 
del Centro Catòlico Carlista i la creació del Círculo Tradicionalista el 1889, com ja s'ha 
comentat anteriorment. 

 
Al 1890 torna al poder Pere Arderiu, no per mèrits propis o de la seva formació, sinó 
coincidint amb la caiguda del govern central. El nomenament vindrà doncs, imposat pel 
governador civil. 

 
Del 1893 fins al 1899, simultejaran amb candidatures alternatives liberals i republicans 
amb conservadors catòlics fins al 1899 que integristes i carlins obtindran 2 candidatures 
seguides però de molt curta durada, fins al 1901. Cal dir que aquests últims mandats 
d'integristes i carlins també foren per imposició governamental. 

 
Repassant els anys de mandat d'integristes i carlins s'arriba a la conclusió que els únics 
anys que governaren per mèrit propi, ni que fos forçant els resultats i falsejant les 
eleccions, són els que van de 1879 fins a 1884. Les altres candidatures que obtindran els 
hi seran donades per imposició del Govern Civil. És per això que a partir de 1884 
s'hauran d'esforçar per arribar a pactes de govern amb d'altres formacions si volen 
mantenir-se, ni que sigui en minoria, dins l'ajuntament. 
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LA PREMSA CATÒLICA 

 
L'església, degut el seu pes específic dins el context local, tingué bones connexions amb 
els principals òrgans de premsa de la ciutat, però no es pot dir que la seva influència fos 
majoritària en el global de publicacions que apareixien a Manresa. La multiplicitat de 
partits i grupuscles cada un amb el seu portaveu, fa que la premsa religiosa tingui una 
representació més aviat minsa a la ciutat. 

 
Per altra part, no es pot parlar de premsa religiosa en general sense especificar d'on 
partia la seva gestió. 

 

Premsa gestionada directament per entitats eclesiàstiques: 
"El obrero Católico" 
"La Gacetilla Manresana"(apèndix de l'anterior) 
"Montserrat" (pertanyent a una lliga espiritual). 

 
En tots els casos el format és tipus butlletí. 

 
Premsa gestionada per laics però representativa del sentiment religiós de la ciutat: 

"El batallador legitimista", 
"El Semanario de Manresa", 
"La Llum", 
"La Covadonga Catalana" 
"El Estandarte Manresano".. 

 
Representava la major part de la premsa religiosa i els seus formats eren els d'un 
diari normal, els seus continguts evidencien els diferents corrents i inquietuds de 
tipus religiós que vivia la ciutat. 

 
Una altra característica, generalitzada de la premsa catòlica és la seva curta durada. 

 
La majoria de publicacions apareixen empeses per unes determinades circumstàncies 
però deixen d'existir al cap de ben poc temps. A part del "Semanario de Manresa" que es 
publicà durant set anys i "El Estandarte Manresano" que en durà cinc, la resta de 
publicacions es mouen, algunes en més i d'altres en menys, en una mitjana de vida de 
dos anys. 

 
Com s'acaba d'esmentar la aparició i desaparició de les publicacions no es produïa, en 
general, de forma fortuïta sinó que anava força lligada a la conjuntura local del moment. 
Per exemple "El Semanario de Manresa" comença i acaba amb l'època daurada de 
l'integrisme. "El Obrero Catòlico" apareix en un moment en que l'església local es sent 
prou forta com per creure que podrà influir en el moviment obrer i desapareix, 
precisament en uns moments en que l'associacionisme obrer s'està organitzant 
sindicalment, el qual demostra, el seu fracàs total respecte als objectius que perseguia. 

 
No cal parlar de "El Batallador Legitimista" totalment lligat, com ja es veurà, a les 
circumstàncies que travessa el seu partit. 
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Els continguts d'aquests periòdics són bastant similars. Hi ha una part d'informacions 
locals i generals, alguns articles de fons, majoritàriament firmats per persones de fora la 
ciutat i alguns anuncis i un apartat de correspondència. 

 
Excepte "El Semanario.." i "El Estandarte..." que són els únics que se'n salven, la resta de 
publicacions entren sovint en un joc d'atacs i desqualificacions entre elles que, a voltes, 
acaparen la major part d'informació que ofereix el diari. 

 
Relació dels periòdics religiosos més representatius i la seva durada 

 
Nom de la publicació Anys 

“El Obrero Católico 1883-1887 

“La Gacetilla Manresana 1884 

“El Batallador Legitimista” 1888-1889 

“El Semanario de Manresa” 1877-1884 

“La Llum” 1899-1901 

“La Covadonga Catalana” 1901-1902 

“El Estandarte Manresano” 1899-1903 

“La Verdad” 1886-1898? 

 

A continuació aprofundim una mica més en l'estudi d'alguns dels més representatius: 
 

"El Estandarte Manresano" (l899-1903) 

Aquest setmanari es defineix com a "dedicado al fomento y defensa de los intereses 
morales y materiales de Manresa...", i es fixa com a objectius "paz para nuestra casa; 
moralidad, justicia y administración ejemplares". 

 
De tendència catòlica conservadora defensarà aferrissadament l'alcaldia que gestionarà 
Josep Bosch i Carreres, caracteritzada pel seu tarannà reaccionari. 

 
Josep Bosch serà nomenat interinament com alcalde pel Governador Civil al quedar 
anul·lades les últimes eleccions a regidors degut al canvi de govern de Madrid, el 23 de 
febrer de 1899. Des de l'oposició s'acusarà a Josep Bosch de practicar el caciquisme i de 
governar la ciutat des de Barcelona. 

 
El tarannà conservador del diari no impedirà que des de "La Llum" periòdic que defensa 
postures integristes, se l'ataqui per recolzar al partit conservador que també s'anomena 
liberal, mentre que el liberalisme ha estat condemnat per l'Església. "EL Estandarte" 
contraatacarà dient que el nom d'un partit no pressuposa la posició personal dels seus 
associats.137 

 
També rebrà nombrosos atacs de "La independència" que titllen de "luciferins" als 
conservadors que "El Estandarte" pretén defensar.138 Les picabaralles d'aquest diari amb 
"La Independència" i amb "La Llum" seran constants i per qualsevol motiu (defensa de 
candidatures a l'alcaldia, per la qüestió de la pèrdua de l'institut de secundària,...) 

 

137 "EL ESTANDARTE MANRESANO" (5-8-1899). 

 
138 "EL ESTANDARTE MANRESANO" (10-5-1899). 
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”El Semanario de Manresa (1877-1884) 
 

Diari catòlic integrista. En les seves pàgines hi escriuen personatges de l'integrisme com 
Juan Manuel Orti Lara de "La Ciencia cristiana", i presenta articles de fons en els que 
s'argumenta sobre la impossibilitat de ser catòlic i liberal al mateix temps i també es 
discuteix sobre el concepte de revolució. 

 
Es tracta d'un diari que vol presentar una imatge seriosa, en el qual es combinen notícies 
de caire social i polític de la ciutat i de tot l'estat, junt amb articles de fons d'un cert nivell 
intel.lectual. A diferència dels seus companys, "La Llum" i "La Veritat", no ha nascut amb 
voluntat expressa de polemitzar amb la resta de premsa local de signe oposat, sinó més 
aviat tot el contrari, evita qualsevol tipus de confrontació. 

 
També cal recordar que fou des de "El Semanario.." on s'inicià la campanya de recollida 
de diners per a regalar una escrivania a Fèlix Sardà, campanya que després entomà i feu 
seva "El Correo Catalán". 

 

”El Obrero Catòlico” (1883-1887) 
 

Neix en un intent d'aproximar-se al món obrer per tal de portar-li el missatge del 
catolicisme. Amb format de butlletí, des del principi el seu estil és poc incisiu, fluix de 
continguts i amb un to constantment proteccionista. 

 
Les notícies que es donen més habitualment són sobre la situació i possible conflictivitat 
obrera a Manresa, el to és tan tou i carrincló que difícilment pot atreure l'interès majoritari 
dels obrers, per altra part les notícies son totalment tendencioses, sempre venen 
carregades de consells i recomanacions. 

 
Al poc temps de funcionar es promociona, des de cercles eclesiàstics, la idea de crear 
una Associació Obrera Catòlica. Des del moment en què apareix, entre maig i juny del 
1883, "El Obrero.." esdevé el seu portantveu. 

 
La seva financiació corria a càrrec d'una subscripció permanent. La llista de donants junt 
amb els seus donatius es fèia pública regularment en les pàgines del periòdic.. 

 
L'encapçalament de la subscripció deia així: "Suscripción Permanente para el fomento del 
"Obrero Catòlico" y su propagación entre las clases necesitadas de socorros espirituales 
o temporales." Per tant, el manteniment econòmic del diari, des del principi partirà d'una 
base inestable i insegura basada en la caritat cristiana. 

 
A mesura que passa el temps i que desapareix l'entusiasme per part dels que dirigien la 
publicació, l'associació i per part dels empresaris que ho havien de finançar, el diari 
sembla cada cop més dirigit a empresaris que a treballadors. Les seves pàgines, com ja 
s’ha dit, respiren ressentiment per la manca de recolzament que reben de l'empresariat i 
el seu poc interès en l'associació "Ah ricos! ah catòlicos! ah protectores! Y luego os 
quejareis del malestar del obrero, en cuanto es causa de vuestro malestar!. 
Desengañaos. El obrero no será buen soldado hasta que vosotros seais buenos 
patronos".139 

 

139 "EL OBRERO CATÓLICO" núm.14 (18-6-1884). 
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També els hi aconsellen tàctiques per apropar l'obrer al catolicisme. Les propostes, d'una 
gran ingenuïtat, però que parcialment i en períodes de conflictivitat obrera es seguiren, 
consistien en que la patronal catòlica tingués preferència en triar majoritàriament obrers 
catòlics per a les seves fàbriques, junt amb algun "il·lustrat" que segur acabaria 
convertint-se amb l'exemple de les dues parts.140 Es desconeix si "l'il·lustrat" acabà 
convertint-se, però en moments de crisi i aprofitant els períodes de vaga obrera, els amos 
aniran recol·locant en els llocs de treball buits que deixen els vaguistes, a personal 
catòlic, ja que resultava molt més dòcil i menys conflictiu. 

 
El diari com l'associació, malgrat la molta publicitat que es va fer en el seu llançament, va 
anar llanguint, davant la manca d'interès que despertà tant en treballadors com en 
empresaris, fins a desaparèixer. 

 
 

"El Batallador Legitimista" (1888-1889) 
 

És l'òrgan de premsa carlina. Es tracta d'un diari de "batalla", com el seu nom ja indica, 
agressiu i d'autoafirmació. La impossibilitat de mantenir-se en el to en que es va iniciar és 
potser una de les causes de que durés tan poc. 

 
Apareix en el moment en que es consuma l'escissió local del grup carlí, i esdevé el 
portaveu i el suport moral de la part carlina més radical, és a dir, la del Circulo 
Tradicionalista. 

Aquesta podria ser una altra de les causes de la seva poca durada, ja que ostentava la 
representació d'un grup massa minoritari i amb poca capacitat econòmica. 

 
Els seus objectius eren dobles, si bé no venen expressats explícitament. Per una part, 
nodreix i fa de suport moral a la minoria carlina més radicalitzada. En aquest sentit aporta 
constants arguments a favor de la lluita carlina i a la puresa dels seus ideals. I per altra 
part, es dedica a posar en evidència qualsevol maniobra de l'altra facció carlina que es 
troba en el Centre Catòlic. 

................ 

 
 

El moviment d'acció catòlica o política a Manresa i en aquest període es circumscriu 
majoritàriament als corrents ideològics i religiosos que s'han esmentat: integrisme, 
carlisme i conservadorisme catòlic. El catalanisme catòlic conservador propugnat per 
Torres i Bages i també en la seva vessant més política, apareix a Manresa amb un cert 
retard respecte a la resta del país o més concretament de Barcelona, ja que fins als 
primers anys del 1900 no comença a aflorar amb tímides manifestacions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

140 Article "Meditenlo los amos" J.C.y P. obrero. "EL OBRERO CATÓLICO" núm.31, (15-X-1884). 
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Capçaleres de “El Criterio Manresano” i el diari progressista “Lo Torronyau 
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CONCLUSIONS 

 
En general, de l'estudi de la vida religiosa local i la seva incidència en el moviment obrer 
de Manresa es poden treure les següents conclusions: 

 

 El període objecte de l'estudi és molt significatiu no sols per l'església manresana 
sinó per al conjunt de l’església catòlica. Les formes de vida, els esquemes socials 
i l'estructura econòmica de la societat s'estan transformant acceleradament i 
l'església, tant temps estàtica, no està preparada per a donar una resposta. 

 

 Amb aquest procés de transformació, l'església no solament perd la seva capacitat 
de diàleg amb la societat sinó tot un seguit d'interessos molt més materials que 
voldria preservar (les desamortitzacions eclesiàstiques a l'estat espanyol, la pèrdua 
dels territoris del Vaticà...),   es tracta de fer el pas d'una església massa física a 
una altra molt més espiritualitzada. 

 

 En el procés de canvi apareix un nou fenòmen social emergent i que no sap com 
abordar: la classe obrera. En contraposició, la societat rural que sí coneixia, sabia 
com tractar i els valors seculars que calia transmetre-li, està en franca decadència. 
S'estan bellugant totes les bases a partir de les quals l'església havia exercit, des 
de sempre, les seves funcions d'apostolat. 

 

 En front d'aquesta situació la primera resposta de l'església no es fa esperar: 
l'integrisme. L'integrisme és un crit desesperat d'una església que no es vol deixar 
vèncer i que ingènuament té l'esperança que amb autoritat podrà restablir tots els 
antics esquemes, espirituals i fins i tot econòmics de la societat tradicional. 

 L'integrisme és conscient que el canvi econòmic comporta tot el canvi d'actituds i 
de valors que pateix la societat del moment, per això no suporta parlar del 
liberalisme ni tan sols com a doctrina econòmica i busca una aliança tàctica, que 
sorgeix d'una forma totalment natural amb el carlisme, allà on n'hi hagi, per a lluitar 
d'una manera molt més material i física contra la societat que s’està construint. 

 

 A finals del segle XIX i principis del XX, l'integrisme serà un corrent ideològic que 
marcarà seriosament l'actuació de l'església catòlica a tot l'estat,. Si bé serà un 
fenomen important arreu, la seva acció serà encara molt més significativa en 
ciutats com Manresa que, malgrat tenir una estructura gremial secular, tenia una 
composició social majoritàriament de procedència pagesa. 

 

 L’integrisme es farà especialment fort a Manresa gràcies el recolzament que tindrà 
del consistori sobretot en la primera part de la dècada dels 80. 

 

 En la conjuntura socioreligiosa de Manresa podríem assenyalar, dins el període 
objecte de l'estudi 4 fases, marcades, en part, per l'evolució del govern polític de la 
ciutat, per la conjuntura general del país i pel moviment vaguístic local: 

 
1)  Del 1879 al 1883, període que ve marcat pel predomini absolut de 

l'integrisme recolzat plenament pel carlisme consistorial. És una etapa de 
recristianització, en la qual triomfen amb esplendor tots els actes que fan 
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pública la fe catòlica: Processons, romeries, Santes Missions. En aquests 
anys l’església manresana no accepta ni la revolució ni l’evolució. La 
millora de les condicions materials del treballador és una aspiració 
il·legítima i equivocada ja que encara no està preparat i per tant no en 
sabria fer ús d’aquestes millores. És per això que no cal esperar res, 
només cal respectar la jerarquia i sotmetre’s a ella, com sempre s’ha fet. 

 
2) A partir del 1883 fins el 1890. A nivell d’església catalana a l’any 1883 el 

bisbe Urquinaona fa un intent, encara que fallit, de trencar els lligams entre 
carlisme i església. A nivell local, hi ha la gran vaga de 1883, al mateix 
temps en que comença a trencar-se el monopoli local integrista. Això fa 
que l’església manresana comenci acceptar la necessitat de millores 
materials en la vida dels obrers i legitimi el dret a defensar-les, ella 
mateixa promourà una associació obrera encara que prioritàriament cerqui 
contrarestar l’associacionisme de resistència laic. 

 
En la defensa dels interessos materials dels obrers, l’església reconeix la 
necessitat de millorar la seva instrucció, és en aquest sentit que als 
voltants de 1885 es creen les Acadèmies de la Joventut Catòlica de 
funcionament nocturn i adreçades als treballadors, no a les treballadores. 

3) A partir de 1890, l'església experimenta una progresiva orientació cap a 
postures més evolucionistes -no revolucionàries- en el pla ideològic i més 
assistencials en el pla de l'acció social. 

 
Amb la vaga del 1890 a Manresa, acaba reconeixent dues grans qüestions: 
que existeix el conflicte de classes i el dret a l’associació. 

 
Respecte al conflicte de classes, a part de reconèixer la seva existència 
orienta com s’ha de resoldre. Cal fer-ho per la via de l’evolució mai la de la 
revolució, el problema està en que no acaba de trobar quins instruments o 
mitjans poden portar a aquesta “evolució”, per poder-los contraposar a la 
via suposadament “revolucionària” que per l’església representen les 
Societats Obreres de Resistència ja existents. 

 
4) El 1900, amb el trasllat fora de la ciutat del doctor Peypoch, prevere de la 

Seu, es desfà definitivament la conxorxa que havia existit fins aquest 
moment entre jesuïtes i clergat de les parròquies. De forma molt 
minoritària, apareix un petit nucli de capellans obreristes dins la ciutat. 

La divisió en etapes de la conjuntura socioreligiosa de Manresa no vol dir que a partir 
d'aquests anys es produeixi un canvi sobtat de situació, les dates que es marquen són 
només orientatives; el més important és que en cada període es consolida un tipus de 
pensament i activisme religiós que no es donava en l’anterior. 

 
L’evolució és lenta i forçada per diferents conjuntures i circumstàncies generals del país i 
particulars de la localitat. Un bon element per valorar el canvi religiós és els diferents tipus 
de govern municipal que intervenen durant el període, ja que esdevenen, al mateix temps, 
motor i conseqüència d’aquesta evolució. 
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1) Del 1879 al 1883 

. Des de la dècada dels 70 fins a la meitat de la dels 80 l'integrisme manresà, que 
monopolitza la vida religiosa i fins i tot econòmica de la ciutat, es mou entre 3 paràmetres: 

 

Jesuïtes (de la Cova de Sant Ignasi) 

Joventut Catòlica Melcior Peypoch (de la Seu) 

 

Els jesuïtes de la Cova de Sant Ignasi, com a la resta de l'estat espanyol són, en aquells 
moments, la corretja de transmissió de l'integrisme. A Manresa la seva importància és 
cabdal ja que per una banda és la casa mare i per tant l'eix central del jesuïtisme de 
Catalunya, i per altra banda, exerceixen el seu lideratge i influència en la resta d'ordres 
religioses, sobretot en les de nova implantació com els caputxins. 

 
La importància de les ordres religioses en la vida de la ciutat és tal, durant la darrera 
dècada dels 70 i primera meitat dels 80, que des de sectors republicans es critica 
durament al consistori preocupat només en acollir el creixent nombre de convents de 
monges i frares mentre que Manresa es troba econòmica i culturalment encallada. 

 
La Joventut Catòlica exerceix el seu lideratge en el moviment làïc. Amb un nombre de 
socis no massa important quantitativament, si que ho és qualitativament. Teòricament 
oberta a qualsevol jove catòlic, a la pràctica recull en les seves files una selecció de nois i 
homes (amb el temps la Joventut Catòlica va ampliant per dalt l'edat dels seus associats) 
amb parcel.les de poder important dins la ciutat: industrials, propietaris agrícoles, 
polítics... 

 
Per altra part, cal tenir present que, durant aquests anys, la Joventut Catòlica de 
Catalunya i també la de Manresa, és la via de penetració dels ideals integristes en el 
sector làïc de la societat. 

 
A Manresa, a més, molts membres de la Joventut Catòlica estan directament vinculats al 
partit carlí (Herp, Barjau,..). En definitiva, la Joventut Catòlica és la que gestarà i donarà 
forma a l'entrelligat entre església-poder econòmic-poder polític, que portarà les regnes 
de la ciutat de forma gairebé hermètica durant els primers anys d'aquest estudi. 
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Tancant el triangle, el doctor Melcior Peypoch que exerceix com a rector i prevere de la 
Seu i és el líder indiscutible del clergat que integra les diferents parròquies de Manresa. 
Tristament famós per les seves actuacions de defensa descarada i pública dels 
interessos de la patronal en moments de conflictivitat obrera. Ideològicament integrista, 
forma part, com un soci més, de la Joventut Catòlica. 

L'integrisme i el carlisme són les dues cares d'una mateixa moneda. Els individus que 
governen la ciutat, manen a les fàbriques i prediquen o militen en les esglésies de 
Manresa. Es tracta d'un situació tancada, sense esquerdes i que comporta una doble 
conseqüència: 

 

 La pèrdua de dinamisme local en tots els aspectes: econòmic, cultural, urbanístic... 
 

 Desidia, mala gestió i molt sovint corrupció en tasques públiques que es tapen o 
dissimulen quedant en la total immunitat. (L'ajuntament no presenta ni 
pressupostos ni estats de comptes; es desconeix la gestió pressupostària de 
l'escola de Sant Ignasi malgrat ser pública, etc...) 

 
És també en aquesta etapa, com ja s’ha dit abans, que els actes públics de significació 
religiosa (processons, romeries, santes missions, prèdiques...) adquireixen més 
relevància i es realitzen amb més freqüència. Es tracta de recristianitzar la societat, 
recordar-li els valors que està perdent ni que sigui per la via de la imposició testimonial, 
per altra part també és molt important per l'església demostrarse i demostrar als altres 
que continua sent forta i viva. 

 
En l'acció recristianitzadora de les classes populars l'església no està sola, compta amb el 
suport i la col.laboració dels poders econòmics i polítics de la ciutat.. Aquesta 
col.laboració es porta a terme tant en els actes de menor significació (els amos 
organitzen romeries, mesos de Maria i xerrades religioses d'obligatòria assistència pels 
seus treballadors i treballadores) fins a actes més rellevants a nivell de municipi (com la 
concessió de la gestió de l'escola pública municipal de Sant Ignasi als jesuïtes i 
posteriorment als Germans Maristes). 

 
Enfront el tàndem església-poder econòmic, que és una constant durant tot el període, 
ens trobem unes classes populars, majoritàriament de composició o, si més no, de 
procedència pagesa. Per tant, en l'aspecte religiós molt arrelats a la tradició catòlica i en 
l'aspecte cultural força ignorants. 

Al costat i dins les classes populars existeix un sector una mica més intel.lectualitzat i que 
inclou un ampli ventall, des d'artesans, gent   amb un ofici com l'Ignasi Perramon i Mer 
que era barber, fins a professionals liberals com Maurici Fius i Palà i líders sindicals dels 
diferents rams obrers, que conformen una minoria més crítica i donen vida als òrgans de 
premsa locals de caire republicà. Aquest sector,   malgrat manifestar-se sovint en contra 
de l'església com a poder temporal, es considera profundament creient, si bé en molts 
casos no practicant, però seguidor dels principis evangèlics. 
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Panoràmica de Manresa, 1897. “La Publicidad” 24-5-1897 

 
Contradictòriament doncs, el clergat de Manresa es troba que en unes classes populars 
majoritàriament catòliques per tradició i per conviccions, hi està perdent tota influència i 
credibilitat. En recuperar aquesta influència esmerçarà els seus esforços. 

 
El problema està que el pensament de l'església, com ja s'ha dit, encara no ha sabut 
evolucionar al ritme de les noves necessitats. És una església que es manté dogmàtica i 
que creu possible un retorn a les antigues estructures de tall gremial en les que la família 
jeràrquica conformava les bases de l'organització social amb uns estrats inamovibles. 

 
Per això es mostra: 

 
Proteccionista: els obrers són individus amb minoria d'edat permanent. Aquest 
proteccionisme es manifesta sobretot, fent prevaldre la caritat per sobre la justícia. 

 
Repressora: intenta convèncer per la por, amenaçant amb la condemna eterna des del 

confesionari o de de la trona als obrers i obreres que intenten organitzarse sindicalment 
 

Jerarquitzant: es predica la submissió. Els obrers/res són menors d'edat que no estaran 
mai preparats per asumir la seva llibertat. Per tant cal que continuïn obedients a: 
l'església, als amos i als marits. 

 

L’aspecte jerarquitzant s'exerceix amb força sobre la dona obrera, la qual és considerada 
encara menys capacitada que l'obrer. L'església d'aquest període cerca en la dona el 
seu puntal per a intentar penetrar en el moviment obrer. 
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La dona compleix dos requisits: 
 

 És més receptiva, més inculta i més escrupulosa religiosament i per tant, més 
influenciable o manipulable que l'home. 

 

 Per altra part, és la que millor pot traslladar el missatge religiós dins el sector obrer, 
pel pes específic que encara té dins la família i l'educació dels fills. 

 

Resumint breument, en aquest període la suma del predomini ideològic i econòmic del 
carlisme sumat a l’integrisme catòlic, aboca a un moviment de recristianització de la 
societat, que té com a valors els que abans ja s’han esmentat i com a postulats el 
respecte i submissió a les jerarquíes a tots els nivells i per classes socials. Segons el 
clergat, l’obrer no està preparat per autogestionar-se, per tant tota millora en les seves 
condicions de vida és una equivocació. 

 

2. A partir del 1883 fins al 1890 

. Al 1883, des de les altes esferes eclesiàstiques del país es comença a veure la 
necessitat de desvincular el partit carlí de l’església catòlica, el bisbe Urquinaona serà un 
capdavanter en l’intent que acabarà, no sols en fracàs, sinó amb la pròpia vida del bisbe. 
Malgrat el fracàs, és un simptoma evident que en l’església ja hi comença haver veus 
discrepants que demanen canvis. 

 
.Fins l'any 1884, integristes i carlins dominaven pràcticament el govern del consistori. A 
partir d'aquesta data els integristes i carlins perden el control municipal i ja no el 
recuperaran sinó és esporàdicament i per imposició del governador civil. De totes formes, 
ja no seran majoria en l’equip de govern que comptarà amb republicans, conservadors i 
algun socialista. Per tant, hi ha una davallada important de la influència que aquests 
grups tenen dins la societat manresana. 

 
. La pèrdua d'influència de l'integrisme local vé condicionada per les palestres internes del 
partit carlí i que es manifestaran també dins la Joventut Catòlica. Les lluites internes 
acabaran amb l'escissió del grup carlí l'any 1889. El motiu de les dissensions serà la 
necessitat o no del col.laboracionisme polític en el consistori. De totes formes des del 
moment en que sectors d'aquest partit es plantegen la necessitat de col.laborar amb 
d'altres formacions polítiques és simptoma d'un afebliment o d'una correlació de forces no 
gaire falaguera pels  carlíns. 

 
. El gir de l'església manresana cap a postures conservadores comportarà un relatiu canvi 
en les seves manifestacions públiques. Continuen fent-se processons i romeries, si bé 
amb no tanta freqüència i ostentació com en l'etapa anterior, ara l'activisme eclesiàstic es 
volca cap una altra activitat: les obres socials. 

 

. Al mateix temps i paral.lelament s'accepta la necessitat de millora de les condicions 
materials dels treballadors. Qüestió, com ja hem dit, totalment inadmissible en l'anterior 
etapa en la que es considerava que el treballador era incapaç d'administrar les millores 
materials que puguessin sobrevenir del seu treball i que qualsevol millora econòmica 
només podia ser font de corrupció i incitació al  vici i al dispendi. 
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Amb l'acceptació que el treballador ha d'intentar millorar la seva condició material es 
comença a trencar, si bé molt tímidament, amb el proteccionisme practicat de forma total i 
indiscriminada sobre les classes socials menys afavorides, principalment mitjançant 
l'exercici de la caritat. 

 
En aquesta direcció apareix, el 1883, l’Associació Catòlica Obrera. Malgrat aquesta 
associació no serví ni gestionà pràcticament res, la seva formació és important per dues 
raons: 

 

 És un reconeixement palpable, per part de l’església, que l’obrer té dret a 
aspirar millorar les seves condicions de vida. 

 I que per aconseguir-ho també té dret a associar-se, encara que no en 
qualsevol tipus d’associació, només en les catòliques. 

 
 

Per la millora de les condicions de vida dels treballadors, també s’accepta el dret d’aquest 
a rebre instrucció, per això aproximadament a l’any 1885 apareixen les acadèmies 
nocturnes de la Joventut Catòlica adreçades als obrers. 

 
Així doncs, en aquesta fase es legitima el dret a la promoció econòmica, a l’instrucció, a 
l’assistència i a l’associació dels obrers. Això sí, sempre sota el control i el tutoratge de 
l’església catòlica. 

 
Les obres socials es porten a terme en diferents camps: 

Des de les acadèmies nocturnes per obrers posades en funcionament per la Joventut 
Catòlica, passant pels montepios que actuen com asseguradores però amb funcions 
molt més limitades, fins a la creació d'una associació obrera amb el seu òrgan de 
premsa corresponent. 

 
. Si bé les activitats que pretenen fer són molt diferenciades, ensenyament, 
assistencialisme i sindicalisme, tindran uns denominadors comuns: 

 
1. És evident que en tots els casos, intenten oferir un servei i la seva voluntat és la de 
cobrir unes necessitats de l’obrera i de l’obrer. 

2. Per fer aquests serveis i poder cobrir les necessitats es compta, apart dels obrers i 
obreres que seran els beneficiaris de l'activitat, amb el recolzament físic i monetari del 
soci protector. Els socis protectors són persones amb solvència suficient com per poder 
exercir la caritat. 

 
3. Per tant, totes les activitats obreristes que gestiona l'església venen organitzades a 
partir de les actituds caritatives que pugui tenir la incipient burgesia manresana. 

 
4. Malgrat tot, algunes d'aquestes iniciatives tindran força èxit com per exemple les 
acadèmies nocturnes, els montepios i els patronats obrers, ja que venen a cobrir unes 
necessitats específiques amb uns serveis que no es cobreixen gens o al menys en el 
grau suficient ni per l'ajuntament ni per les mateixes associacions obreres. 
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5. En canvi el fracàs és estrepitós en la part sindical. L'Associació Obrera Catòlica no 
lograrà interessar al moviment obrer, que ja estava ben articulat en aquest aspecte i pel 
seu compte, i ni tan sols interessarà a la patronal que havia de recolzar-la com a socis 
protectors. De totes formes, l'Associació Obrera Catòlica no neix amb voluntat exclusiva 
d'oferir un servei sinó més aviat s'organitza com a estratègia per neutralitzar les 
Associacions obreres independents que ja funcionaven a la ciutat. 

 
 

3. A partir del 1890 
 

Simplificant molt, a partir de 1885, l'església de Manresa deixa d'exercir el monopoli 
ideològic de l'integrisme,que caracteritza tota la dècada dels 70 i principis del 80, i 
tendirà cap a postures menys dogmàtiques si bé encara molt conservadores. En 
l'aspecte social, renuncia a les grans aparicions testimonials del primer període i va 
assumint la pèrdua de poder fàctic dins la ciutat, per anar prenent una postura d'acció 
social més compromesa però fonamentada en el principi de la caritat. 

 

 . Un altre fet que ajuda a configurar una conjuntura diferent a la ciutat. és el trasllat del 
doctor Melcior Peypoch a Vic i la seva substitució pel doctor Alabern, nomenat pel 
bisbe Morgades l'any 1899. Si bé el doctor Alabern no serà precisament progressista 
tampoc participa dels ideals integristes i la premsa conservadora es mostrarà molt 
satisfeta amb el canvi. 

 

 . El triangle integrista de l'etapa anterior s'ha trencat, el doctor Peypoch ja no hi és i dins 
la Joventut Catòlica existeixen fortes tensions. Aiixò no vol dir que l'integrisme hagi 
desaparegut ni molt menys, els jesuïtes no han perdut pas influència encara que si 
molt de prestigi, però ja no monopolitzen la ideologia de l'església manresana, en la 
qual hi comencen aparèixer elements realment progressistes i més en simptonia amb 
el poble. Així, els clergues manresans Segismon Pey i Ordeix i Carles de Grassot que 
se'ls allunya de les seves funcions pastorals acusats de participar en mítings 
anticlericals i de col.laborar amb el periòdic "El Republicano". 

 

 . L'església local viurà doncs, una lenta i progressiva adaptació a les noves idees i 
esquemes socials. Si bé el concepte "revolució" continua sent inadmissible des de 
qualsevol punt de vista, al final del període comença a entendre's la paraula "evolució". 
Cal millorar (evolucionar) -no canviar- les relacions laborals entre patrons i obrers; cal 
millorar les condicions de treball. 
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ANNEX 1: Article sobre “LAS MONJAS CASERAS” 

 
“La Montaña” núm. 20, 16 d’abril de 1882 
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ANNEX 2: ESTATUTS DE LA GERMANDAT DEL SANT CRIST, 1912. 
 

Document original. 



84  

 

 



85  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANNEX 3: REGLAMENT DE L’ASSOCIACIÓ CATÒLICA D’OBRERS DE MANRESA. 

“El Obrero Católico” núm. 11, 30 de maig de 1883 
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ANNEX 4: CARTA PASTORAL DEL BISBE JOSEP MORGADES. 22-7-1890 
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ANNEX 5: LLISTA DE SOCIS DE LA JUVENTUD CATÓLICA DE MANRESA 

 
AHCM, lligall 414 
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ANNEX 6: REGLAMENT DEL CENTRO CATÓLICO CARLISTA DE MANRESA 
AHCM, Lligall 414 
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ANNEX 7: JUNTA CATÓLICO MONÀRQUICA DE MANRESA I EL SEU REGLAMENT. 

AHCM, lligall 414 
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ANNEX 8: CARTA D’UN PARTIDARI CARLÍ, 28 de gener de 1889 

 
“El Batallador Legitimista” 
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