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Crisi finisecular 
i ntobilitz^ció política 
al distrícte d'Olot 
Elena Masó 

E
l sistema polític organitzat per 
Cánovas del Castillo a partir de 
la restaiiraciü monárquica de 
1875 es basava en la promesa de 
la pau social, garantida per la 
repressiü del moviment obrer i 

per donar una solució al conflicte carlí, en una 
nova política económica de tendéncics mes 
proteccionistes i en l'intent de frenar la insu-
rrecció cubana. Per aconseguir-ho s'havia ins-
raurat un sistema fortament burocrátic i cen
tralista Icgitimat per processos electorals res-
trictius i poc transparents. El bipartidisme bas-
tit sobre la ficció política deis toms altematius 
en el govern generaría el rcbuig deis crítics 
regeneracionistes els quals, amb Joaquín Costa 
al capdavant, havien qualificat la Restauració 
com el "régim de roligart.]uÍLi i el caciquisme». 

Des de Catalunya la solució que oferia 
la Restauració ais problemes i contlictes de 
les decades anteriors no va ésser mal rebuda 
en un primer pcríodc, pero aviar es va 
veure que el sistema ni era capa^ d'aconse-
guir l 'anuMació efectiva del moviment 
obrer, ni podia conservar els mercats exclu' 
sius de les colonies, ni garantia, en definiti
va, les necessitats economiques i polítiques 
de les classes dirigents catalanes.(l) 

Les altematives 
a un sistema en dificultats 

La darrera década del segle fou la de 
l'eclosió de totes aqüestes dificultats: la gue
rra amb els Estats Units és el punt álgid 
d'una situació que portará a molts dirigents 
compromesos amb la Restauració a cercar 
una nova via política: el regeneracionisme. 
Aquest és el cas del líder conservador Fran
cisco Silvela, el qual en un article sense sig
natura publicat al diari £1 Tiempo el 16 
d'agost de 1898 feia aquesta reflexió pessi-
mista: «Engañados vivirán ios que crean que 
¡)ür no vocear los republicanos en las ciudades ni 
alzarse los carlistas en la moniaña, ni cuajar los 
intentos de tales o cuales jefes en los cuarteles, ni 
cuidarse el país de que la imprenta calle o las 
elecciones se mistifiquen, o los a^'imtamíentos 
exploten sin ruido las concejalías y los goberna
dores, los juegos y los servicios, está asegurado el 
orden y es inconmovible el Trono, y nada hay 
que temer ya de los males anteriores que a otras 
generaciones ü/Iigíeron; si pronto no se cambia 
radicalmente de rumbo, el nesgo es infinitamente 
mayor, por lo mismo que es más hondo, y de 
remedio imposible si se acude tarde; el riesgo es el 
total quebranto de los vínculos nacioruiles. de la 
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ordenación ¡wr nosotros mismos de lutes-
cros destinos como pueblo europeo, y tras 
de la propia condenación, claro es que no 
se hará esperar íjiiien en su provecho y en 
nuestro daño la ejecute».{2) 

Silvela, en el seu intent de trobar 
una sortida a la crisi va iniciar un apropa-
ment a aquells personatges de la vida 
pública catalana que comen^aven a rei
vindicar un [iiajor prurasonisme de les 
tesis regionalistes dins el sistema dinastic. 

L'apropament es convertí finalment 
en un altre tracas ja que si bé el diagiios-
tic del problema era el mateix -la crisi 
del sistema polític vigenr-, les formules 
per ctimbatrc'i eren oposades, especial-
menc en temes com el centralisme i la 
tiscalirat. Frederic Rahola ho veía de la 
manera següent: -En aqüestes tristes cir-
cumstáncies quan tot son amenaces i 
perills, mentre la guerra ens estronca la 
vida y la riquesa, veient despreciar nos-
tre crcdit, totbom busca un áncora sal
vadora per Iliurar-nos del naufragi. Ja 
ningú creu en los motllos gastats deis 
vells partits polítics ni en los procedi-
ments viciosos del govern que no han 
pogut evitar lo desastre; lo que'ns está 
passant, es ben bé, com a dit un bomc 
ilustre, la bancarrota del centralisme». 
La solució segons Rahola era ben tacil: 
«Per comentar, és indispensable que les 
comarques totes d'Espanya s'aconstumin 
a compcar amb elles mateixes, no con-
fiant ais estranys la procura de sos inte-
ressos í de les seves aspiracions. Sois així 
podran fer sentir sa veu i portar a la vida 
pública els desitjos de ses necessitats no 
satisfctes i de sos drers desconeguts 
matant d'una vegada ais polítics que 
teñen ses arrels a Madrid, que tot ho 
sacrifiquen a les conveniencies de partir 
o a son profit personal•>.(3} 

Fer política al marge del sistema 

El desprestigi deis polítics dinástics 
havia anul-lat en part els cfectes de la 
implantació del sufragi universal (1891). 
Tot ¡ que el sistema electoral, amb les 
seves mancances, havia anat obrint les 
portes de la participació política a sec-
tors tmdicionalment relegats i aixo havia 
estat positiu ja que va possibilirar la par
ticipació deis partits polítics entom deis 
quals es vertebra l'oposicio ai Régim(4). 
Aquests gnips d'oposició, tan cradiciona-
listes com conservadors i republicans, 
varen saber aprontar finalment els avan-
tatges que els oíeria el sufragi universal 

Caries de Camps i Olzineües, 
marques de Camps (¡ 860- J 939). 

pero, molt especialment, varen saber 
crear un espai públic alié al joc electoral 
que a la llarga influiría en aqiiest. S'ha 
dit que Taltra xifra d'abstenció diirant el 
període de la Restauració responia a Lina 
apatía política general. Aquesta afirma-
ció no és del tot exacta tal com ha 
demostrat Borja de Riquer en el cas de 
Barcelona(5). En els darrers anys del 
segie XIX a Barcelona, i en un grau mes 
modest en altres poblacions de Catalun
ya, es viu el creíxement d'una veritable 
cultura de la mobilització. Una cultura 
que ni) passa necessáriament per la parti
cipació electoral, pero que a la llarga 
aconseguira que els gnips que la practi
quen, de signe ben divers, aconsegueixin 
triomfs a les umes. Les bases d'aquesta 
nova cultura política son la premsa i les 
associacions que aglutinen el que s'ano-
menava "classes neutres» i que a partir 
de demandes molt concretes com les 
vagues de contribuents van assolint 
importancia política. En l'esfera de la 
burgesia comen'adora, que és la que ara 
ens interessa, la importancia del liderat-
ge d'entitats com el Foment Nacional 
del Treball i l'Institut Agrícola Cátala de 
Sant Isidre, en la faceta d'entitats corpo-
ratives, o els ateneus i societats literáries, 
en el camp cultural assoleixen el prota-
gonisme polític del moment al costat 
deis centres catalanistes que van aparei-
xent per tot Catalunya. 

La crisi finisecular 
vista des d'Olot 

La percepció de la crisi no només es 
feia evident en els grans centres urbans 
on es generaven les grans pautes d'opi-
nió. Un exemple proper i singular a la 
vegada és el d'Olot -recordem que ens 
trobem en una área de clara influencia 
tradicionalista-, on en aquests anys apa-
rcixen pi.iblÍcacions de signe ben dife-
renciat com son L'Olotí, de signe catala
nista. El Eco de la Montaña, aparegut 
com escissió ideológica de l'anterior i de 
signe mes conservador, i El Deber, repre-
sentant del catolicisme mes tradiciona-
Usta{6). Ens trobem davant d'una de les 
bases de la cultura de la mobilització 
alternativa del sistema dinastic. I no és 
Túnica ja que la comarca d'Olot també 
compta amb associacions com el mateix 
Centre Catalanista d'Olot, des d'on es 
publica L'Olotí', i amb una delegació de 
riACSl.(7) 

Fent un seguiment deis personat
ges que animaren publicacions i enti-
tats, constaten! que en la majoria deis 
casos ens trobem davant un nucli de 
creadors d'opinió que, en alguns casos 
com el de María Vayreda o Francesc 
Montsalvatje, faran freqüents viatges 
d'anada i ttirnada des de les files carlí-
nes o mes conservadores a les del cata-
lanisme. Noms com el de Nonito Escu-
bós, Josep Saderra, Ramón Quintana, 
Joan Montsalvatje, María Bassols o 
Lluís de Bolos t eñen en comú no 
només estar vinculats a una o altra for
m a d o cultural-ideológica, sino ésser 
l'expressió del poder local i provincial 
des deis seus Uocs a l 'A jun tamen t 
d'Olot o a la Diputació de Girona. 

A partir de les actes deis plens de 
l'Ajuntament d'Olot podem conéixer 
l'actitud d'alguns d'aquests personatges 
envers els esdeveniments polítics. Així, 
el 25 de mar^ de 1898 María Vayreda 
és un deis regidors que proposa una 
petició de l'Ajuntament al Govern per 
tal que es concedeixi l 'autonomia a 
Catalunya «Por hallarse en condicio
nes iguales y aún más justificadas que 
las que concurren en Cuba y Puerto 
Rico». La demanda és a turada per 
l 'Alcalde, Joan Montsalvat je , amb 
l'arguiTient que «El regionalismo no es 
una idea política, cjue si así fuese no 
habrían hecho declaraciones en su 
favor los señores Cánovas , Silvela, 
Castelar y otros».(8) El que no podia 
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Qiiadre I 

Percentatges de vot 
a les eleccions legislatíves 

de 1893, 1896, 1899 i 1901 

ANY 1893 
P¡ i Marg-ill 2";. Absieiició 

Í4% 

Marques d'Aguilar 
64% 

ANV I 

Mamuts d'Amiil. 
28% 

ANY 1899 
Absienció 

57% 

> 

Marqiii-s lie Carnf.> 
43% 

A N V 1901 

Marquis de Camps 
56% 

Dades del «Bolettn Oficial de la Provincia Je Gemnn-

Quadre 11 

Les relacions polítiques 
del Marqués de Camps (1901) 

Cacegories Professionals Carrees 

Propietaris 
Pagesos 
Comerciants 
Artesans 
P. Liberáis 
Fiincionaris 
Industriáis 
Hisendats 
Mesfres 
ArCistes 
Jumalers 
Nobles 
Rendistes 

33 
17 
9 
6 
5 
5 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
1 

PiMcs 

Fiscals i Jutges 
Municipals 

Regidors 

Alcaldes 

Diputats 
Provine ials 

Presidents 
Diputado 

16 

16 

5 

3 

2 

*Segons eb censtw tlecturals de 1890 i 1901. 

saber Montsalvatje és que pocs anys 
després d'aquesta afirmació Silvela 
s'allunyaria del regionalisme, oblijíant 
ais conservadors cataians a encerar una 
via clarament política per combatre els 
scus ancics aliats dinastics. 

El Marques de Camps, 
diputat per Olot 

L'any 1899 el Jistrictc electoral 
d'Olot accepta, un cop mes, a un dipu
tat a Corts sense una vinculació clara
m e n t d i rec ta amb la comarca . En 
aqiiest cas es tractava del silvelista 
Marqués de Camps, cap visible de 
r iACSl, antic Presiden: de la Diputa-
ció, catolic militant i principal contri-
buent de les comarques gironines.(9) 

El camí poli t ic del Marqués de 
Camps des de posicions dinastiques a la 
Lliga Regionalista no és únic. EU mateix 
ho relatava en un article escrit molts 
anys després on ressaltava el seu poc 
interés inicial en l'empresa: «Jo vaig sos-
tenir el meu proposit de no anar a 
Madrid, car no volia preiidrc part en la 
política acti\'a. Aix6 s'esdevingué a les 
eleccions generáis de 1899. Plantcjades 
les primícies de la Uuita, un dia vaig 
rebre una carta signada per una trentena 
i.le les persones mes qiialiHcades del dls-
tricte d'Olot, en la qual se m'oferia, si 
acceptava la designació de candidat per 
Olot d'enc;irregar-se clls, conjuntamcnt 
de fcr-me relecció»(10). L'antic diputat 
fa notar la seva nuMa ambició política, 
un cas mes, albora que ens inkmiia del 
«consens» que la seva candidatura des-
per tava en tots els ambien ts de la 
comarca. L'article també explica les 
maniobres que el propi Silvela va baver 
de fer per convencer el candidat carlí, 
en aquell moment diputat per la demar-
cació, per tal que no es tomes a presen
tar. Tot i que el Marqués s'esfor^a per 
demostrar el suport de I'element carlí, 
calia deixar clares les seves posicions. 
Per aixo, el primer punt de la seva carta 
adre^ada ais electors afirmava: <'Que 
havent tingut la ditxa de naixer en lo sí 
de la Iglesia Apostólica y Romana, en 
que desitjo morir, al presentar la meva 
candidatura, vaig demanar la venia de 
noscre bondadós Prelat que me la va 
conccdir; y que, atent sempre la seva 
veu, son esperit informara, no sois els 
actes tots de la meva vi(,la privada, sino 
tanibé'ls públics qiÉe son els mes directa-
ment vos interessan a vosalcres*>.( 11) 

Caries de Camps especifica que el 
seu allunyament del silvelisme «sense 
deixar la meva signíficació conservado
ra» es va produir arran del rebuig del 
primer envcrs el regionalisme. 

El conservadorisme del Marqués 
també es fa evident en una entrevista 
a La Veu de Catalunya poc abans de 
les eleccions de 1899, el mes significa-
tiu de ia qual és el posicionamenc reti-
cent davant la possibllitat d'una Dipu-
tació única. Els altres aspectes, econó-
mics i polítics, están en concordan^a, 
en primer lluc, amb qui és el máxim 
representant deis propietaris cat-alans 
i, en segon lloc, amb un Kome que en 
detinir-se contra la política portada 
fins el moment cerca en el corporati-
visme i en els estaments una represen-
tació alternativa. No estava tan Uuny 
del que es proclamara a les Bases de 
Manresa. Peí que ta a íes reticéncies 
envers la Diputaciü única es fa evi
dent que, vtilent-hü o no, Camps esta 
par lanc com un d 'aques t que b a n 
aconseguit "drets adquirits» en les ins-
titucions provincials. Coneix les pos-
sibilitats de poder real que representen 
i que difícilment serán abandonadas 
per ais qiii les controlen, 

Amb aquest bagatge ideolügic, el 
candidat podia satisfer mínimament 
tant a car l ins com a conservadors 
regionalis tes , pero els resul tats de 
Pelecció varen ésser discrets tot i el 
consens que el Marqués afirmava teñir 
(Quadre 1). L'abstenció és la mes alta 
de les quatre eleccions consultades í 
només aconseguirá rebaixar-la en la 
propera convocatoria a la qual es pre
sentí , també com a candidat únic , 
Tany 1901. En aquesta la seva segona 
"campanya electoral», el marqués de 
Camps comptava, en primer lloc, amb 
una carta de recomanació d 'Albert 
Rus iño l per ais pe r sona tges mes 
innuents de la comarca d '01ot(12) . 
També comptava amb unes Uistes 
d ' e l ec to r s confecc ionades per ell 
mateix i per alguna ma amiga. 

En aqüestes llistes t robem to t 
l'espectre ideologic de la comarca, des 
deis carlins Verdaguer o de Bolos ais 
regionalistes Bassols, Montsalvatje o el 
voluble Maria Vayreda. Alguns d'ells, a 
mes, eren vells companys de la Diputa-
ció. En base ais censos electorals d'Olot 
i Gírona provincia pels anys 1890 i 
1899-1901 bem pogut esbrinar les ocu-
pacions deis integrants de la ll¡sta(13). 
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Davaní ¡'eí^lcsia piimjíjm'íil de Sam Esieve d'Olüt. HüS[c¿li?ii de Bas. 

D'aquesta Uista es pot deduir clarament 
que r e l c m e n t propictari és e! mes 
ndmhrós (quadre 11). No es podía espe
rar altra cosa. També de la profu.sió de 
presonal indos a la Ilista principalment 
per ésser ciirrccs nuinicipals, mestrcs o 
professionals qtie podien reñir mes o 
menys influencia en la couii-initat. La 
resta, composta per un variar regiiitzcll 
de bütiguers, arresans i pagesos fomia-
rien rdemenr base d'una possible furii-
ra milirancia. No cal oblidar que la 

Notes 

Lliga Regionalista fou creada poc des-
prés de les eleccions, concrerament el 
31 demaigde 1901. 

Caries de Camps, en l'article abans 
esmentat escrir l'any 1936, acaba la 
relació deis seus records amb un cerr 
aire de decepció per no haver pogut aca
bar la feina encerada: "A les eleccions 
de 1901, que son íes que ara es recor-
den, com a candidat d'opo.sició vaig 
aconscgiiir una altra vegada la reelecció 
de diputat per Oiot, i cree que Thauria 

obtinguda una tercera vegada, si la Luga 
no m'hagucs demanat de deixar el dis-
cricre per anar al Scnar-ÍH). El fet que 
les dues acres de diputar per Olot les 
aconseguís sense ciposició no semblen 
influir en ac]uesra reflexió, potser perqué 
el que importava realment no era l'elec-
ció en si sino la creació d'una xarxa de 
relacions políticiues perdurable. 

Elena Masó és UictjnciaJa en Hisrñria Cnn-
tunipiirania per la Univorsirai de Giruna. 

!. A C;it;iluny;i IL'S inobilitzncions i nccions ilt LICS-
contL'üi contra ct ri'i;ini s'h;i\ÍL-n ciicer¡K finí i rot 
almas Je h iliua i|ue marcii el perínJi.'; 18 )̂8. Ja el 
1883 es Vil realit:ar la vat;a Je contrihicms, el 85 
es Jima a coneixer el memnrJal Je t;reuj;es, [amhé 
sVncetaren les campanyes en Jetensa Jel Jret civil 
cátala. En JaJes successives es crearen platafomies 
com la Uniíí Catalanista. 

El 1899, amh el gabinec "regeneracinniscii" Je 
Silvela qnc conipcava aml'' ministres com Pnlü-
vieja i Duran i Bas, semblava que les perspecti-
ves J'iin canvi real poJien ter-se realitat. Les 
esperances no Juraren [¡aire i el Jcsencant es va 
veiire reflectit en la campanya que porta al 
Tancament Je Caixes Je 1899 i a la Jimissió 
Jel mareix Duran i Ras. 
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