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Josep Roca i Galès (Barcelona, 1828 — Gràcia, 1891) va quedar orfe de pare 
l’any del seu naixement. Va començar la seva vida de treball quan encara no 
havia sortit de la infància. Les hores de descans que els seus companys dedicaven 
durant la infantesa als jocs i, més tard, a les distraccions, ell les dedicava a la 
formació que la pobresa de la seva família no li va poder facilitar. Va arribar a 
merèixer l’admiració dels seus mestres, i va sostenir de forma resignada la seva 
dura lluita per l’existència.1 Aquest desig de formació fou una constant durant 
la seva vida, i així ho demostren els seus nombrosos escrits en el vessant social i 
econòmic pel que fa a l’economia internacional, jurídica i aranzelària. Conei-
xedor profund dels clàssics de l’economia, no va deixar de banda els estudis 
fonamentalment tècnics. Sempre va professar una sincera amistat per Ramon 
Batlle i Ribas, el seu mestre, el qual va començar la seva activitat docent el 1860, 
que va anar cristal·litzant en l’Escola Tècnica de Tissatge. Els especialistes que 
s’hi han format han estat molt nombrosos. A tall d’exemple, n’esmentarem dos 
de molt coneguts: l’industrial Lluís Sedó i Josep Roca i Galès, obrer i publicista. 
Ambdós professaven una sincera admiració pel mestre.2

Fou treballador de la fàbrica de fi lats Vilaregut, a Gràcia, una de les indústri-
es més importants de l’època. Estava situada a la cruïlla de Perill / Torrent de 
l’Olla, i fou coneguda com el Vapor Vell, ja que a la zona de Puigmartí també 
va existir el Vapor Puigmartí, conegut com el Vapor Nou. Durant la revolta del 

1 Revista del Ateneo Obrero, núm. 80 (2a època, agost del 1897), p. 3.
2 R. Alberdi: La Formación Profesional en Barcelona (Barcelona: Ediciones Don Bosco, 1980), pp. 

620-621.

1. VIDA PERSONAL I ACTIVITAT POLÍTICA
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període 1854-1855 s’oposà a la destrucció de les màquines de la fàbrica abans 
esmentada, va convèncer tothom que no cremessin la maquinària i arribà a 
protegir Pelegrí Vilaregut, amb el seu propi cos, de les masses exaltades.

Per comprendre millor l’actitud de Roca i Galès, comentarem un xic la vida 
de la família Vilaregut. Joan Vilaregut, germà de Pelegrí i antic propietari de la 
fàbrica, no era un empresari qualsevol, ell mateix explicava que havia sofert una 
bona pèrdua en l’incendi de la fàbrica Bonaplata, Vilaregut, Rull i Cia., pèrdua 
de la qual mai no havia estat indemnitzat, malgrat que així ho haguessin resolt 
les Corts el 1836. Vilaregut posseïa una considerable part d’aquesta fàbrica, 
que, segons ell, hauria estat sufi cient per assegurar un brillant esdevenidor a 
la seva família. També contava que aquesta pèrdua es veié augmentada quan 
va ser assaltada i en part destruïda, el mateix dia i pel mateix moviment, una 
altra fàbrica, propietat exclusiva seva, situada a la vila de Gràcia. Vilaregut era 
un liberal militant i un progressista destacat. El 1835 era capità de la Milícia 
Nacio nal. Fou empresonat i confi nat a Sallent. En les eleccions del gener del 
1840 va sortir diputat. Es presentà per al districte de Sant Pau de Barcelona, 
en unes eleccions parcials, en substitució de Feliu M. de Mesina, en les quals 
Vilaregut representava els interessos fabrils i progressistes. De fet, formava un 
bloc amb el partit progressista i la classe obrera, mitjançant els seus òrgans 
respectius: El Bien Público, El Barcelonés i La Opinión Pública.3

A Roca i Galès, aquestes actituds, valentes, decidides i a favor de la pau i 
la convivència, no li van estalviar, uns anys després, anar a raure a la presó. El 
general Juan Zapatero Varas el va fer objecte de les seves ires, i el Govern de 
Luis González Bravo, simplement per les seves idees sobre el treball, sense cap 
respecte a un malalt i sense cap mena de consideració pel seu estat de salut, en 
ple període de convalescència, custodiat per la policia i lligat colze amb colze, 
el va fer traslladar a la presó i confondre amb els criminals. Ell, que havia estat 
un model d’honradesa, fou desterrat a Màlaga. I els fabricants malaguenys van 
concedir tota la seva confi ança a aquell “temible demagog” que havia estat 
reprimit per Jeroni Tarrés i els seus sicaris.

Es vivia una situació altament confl ictiva. Realment, va ser un període de 
temps molt convuls. El mateix Ramón Aguirre, capità de l’estat major, diu que 
van concórrer al crit de rebel·lió els carlins catalans i, al carrer, els treballadors. I 
la Milícia Nacional, que, faltant als seus deures, es va posar al costat dels obrers. 
L’esmentat militar reconeix explícitament que hi va haver moments en què es 
combatia a Barcelona, d’una forma clara, entre l’Exèrcit espanyol i el poble. 

3 R. Solà i Montserrat: L’Institut Industrial de Catalunya i l’associacionisme industrial des de 1820 a 1854, 
Biblioteca Abat Oliva, 186 (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1997), pp. 414-419.
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Ban del capità general Ramon de la Rocha, contra els incendis de fàbriques, publicat el juliol del 
1845. Autor: desconegut / Font: Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona
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També es produeix el fet que els obrers s’afi lien a societats en aparença de socors 
mutus, controlen grans capitals, es fan forts i poden abandonar la feina.4

Roca i Galès era impossible tractar-lo i no estimar-lo. Exercia un paper fona-
mental d’home bo. En els moments més difícils, quan les passions es desborda-
ven, fi ns i tot els més exaltats deien “que decideixi en Roca i acatarem el que ell 
digui”, i de la intervenció de Roca i Galès sortia la pau. Va saber combatre quan 
era convenient per contenir la tirania i salvar les llibertats, i va saber mantenir 
la concòrdia quan de la lluita no podia sortir res de bo. Tot i la seva moralitat i 
honradesa provades, això no el va excloure de nombroses campanyes en contra, 
sobretot per no acceptar cedir davant de la injustícia o d’actituds contràries a 
l’ètica. La seva honradesa va arribar a tenir un reconeixement internacional 
arran del fet de no esgotar la subvenció donada per l’Estat destinada a l’estudi 
que realitzava als Estats Units i decidir tornar a la feina del teler a Catalunya.5

Ara bé, el seu concepte d’honradesa, acceptat per tots els sectors socials i 
ideològics, no era solament una actitud teòrica davant la seva vida pública sinó 
també una actitud activa. L’any 1870, els lliurecanvistes feien córrer la calúmnia 
que els principals industrials feien contraban a gran escala. Roca va parlar amb 
Antoni Carné i Mata, president del Centre de les Associacions de Teixidors de 
Catalunya, i, amb un patriotisme mai ponderat, va col·laborar amb ell per posar 
fi  a les calúmnies. Va anar a parlar amb els teixidors de Figueres i els va fer donar 
un estat del nombre de telers que funcionaven, tot l’any o temporalment, i de 
la classe de telers que hi havia a les fàbriques. Aquest estat, signat pels obrers, 
va obrir les portes a la solució del delicte. Es va agafar el contraban in fraganti 
i se’n va obrir l’expedient. Tanmateix, mai no es va executar. Aquest fet li va 
portar repercussions, onze anys més tard, quan es volgué presentar a eleccions 
al Parlament: com que després de tant de temps l’expedient encara estava en 
la mateixa situació, es tenia por que, si Roca i Galès sortia elegit, n’agilitzés els 
tràmits.6 I era cert que no transigia amb ningú en qüestions de moralitat pública 
o de lluita contra la corrupció. Ni amb el mateix Partit Republicà, del qual era 
membre, quan seguia les pràctiques d’asfíxia burocràtica. Deia que el partit 
progressista havia de treure de dins seu algunes individualitats determinades 

4 R. Aguirre: Relación de los sucesos de Barcelona en Julio de 1856 (Madrid: Imprenta de M. Rivadeneyra, 
1856), pp. 2-3.

5 “[…]Después de cumplido nuestro cometido y haber visitado las más importantes fábricas y ma-
nufacturas de los Estados Unidos, dimos una sucinta Memoria de nuestros estudios al Comisario Regio 
y pudiendo estar gozando con poquísimo trabajo del sueldo de 25 pesetas diarias más de medio año, 
preferimos pedir permiso para volver a España y ponernos al telar a ganar honradamente nuestro pan 
y el de nuestra numerosa familia. Haciendo mención de este hecho un periódico español y otro yankee 
dijeron que se había exhibido la honradez de la clase obrera española […]”. 

Josep Roca i Galès: “A el Comercio Español, periódico madrileño”, Centro Industrial de Cataluña, núm. 
19 (any II, 1 de maig del 1881), pp. 304-306.

6 Josep Roca i Galès: “Francisco Nacente”, Centro Industrial de Cataluña, núm. 25  (any II, 1 d’agost 
del 1881), pp. 407- 411.
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i afi rmava que el Partit Republicà era verge i no podia admetre gent si no era 
de bons costums.7

Ell mateix, amb el seu caràcter, donava peu a l’estima mútua, a la fraternitat 
entre els homes. El Centre Federal de les Societats Obreres, pels voltants de la 
Revolució de Setembre, volia fer les comissions mixtes i els jurats, per disminuir 
les diferències entre l’obrer i el patró: Roca i Galès diu que només en casos 
excepcionals els patrons no ho van voler, i això li serveix per enaltir el concepte 
de fraternitat entre els homes.8

Va arribar un moment en què Roca i Galès es va establir per compte propi. 
El 1870, mitjançant uns estalvis fruit d’anys de treball, va posar un taller per 
treballar, amb tota la seva família, per a una important casa industrial. Això es 
produí després de trenta-sis anys de treball en tallers de cotó, llana, barreges i 
seda. Ho féu per poder viure amb una relativa independència, i des d’aquella 
data va deixar de formar part de les associacions obreres.9

Sempre es va considerar un ciutadà de Gràcia. En aquella època, la vila gaudia 
d’ajuntament, i a ell li agradava donar-la a conèixer, com a corresponsal a les 
planes d’El Diluvio. Descriu Gràcia amb tota la seva problemàtica social, la política 
interna i els grups de pressió local, i els serveis de l’Ajuntament per a l’atenció 
a l’obrer. Comparant-lo amb el de Barcelona, s’hi traspua la vivència clara i ní-
tida de la classe obrera catalana. Com a exemples de les seves col·laboracions, 
agafem les més signifi catives: defi neix Gràcia com una vila fonamentalment 
treballadora, en la qual la població obrera arriba al 90% del total, però un 40% 
treballa a Barcelona. Proposa construccions urbanes per a la vila —com, entre 
d’altres, la desviació de la riera de Malla—, que facilitarien feina per als obrers. 

7 “[…] en fi n, cuando vimos en aquella nueva Babilonia llamada Madrid, el afán de tanto burócrata 
en sentarse al banquete del presupuesto, el alma desfalleció, y con el corazón herido y muchas ilusiones 
desvanecidas, salimos de aquel foco corruptor que nos asfi xiaba, para ir a respirar los aires de la hon-
radez y el trabajo en nuestra laboriosa provincia […]. Concluyamos: si hemos tomado la pluma para 
denunciar ciertos hechos con la sencillez y franqueza que nos caracteriza, es porque nuestra conducta 
a ello nos autoriza. Siempre hemos trabajado, y no aspiramos a otra cosa que a trabajar. Soldados del 
partido republicano, siempre nos hemos inspirado y obedecido aquellas individualidades que el partido 
en uso de su derecho ha nombrado para dirigirle. Amantes del principio democrático, hemos combatido 
todas las ideas demagógicas que pudiesen manchar la pura honra de nuestras ideas, importándonos muy 
poco la impopularidad. Hemos rechazado todas las seducciones que pudiesen manchar nuestra honra 
particular y hemos despreciado los premios que se nos querían dar por nuestros insignifi cantes trabajos 
por el triunfo de la revolución, para no manchar nuestra pureza democrática […]”.

Josep Roca i Galès: “Inmoralidades”, El Independiente, núm. 190 (any I, dissabte, 22 d’octubre del 
1870), pp. 2359 -2361.

8 “En todas las clases sociales aprecio los hombres justos y fi lántropos, los amantes de la fraternidad 
[…].”

Josep Roca i Galès: “Contestación al señor F. N. del Diario de Barcelona”, El Independiente, núm. 173 
(any I, 13 d’octubre del 1870), pp. 2167-2169.

9 Josep Roca i Galès, “Sr. Director de La Mañana”, La Mañana, núm. 843 (any III, 5 de novembre 
del 1878), p. 2.
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Demana a l’Ajuntament la suspensió de l’impost de consums. També és molt 
interessant quan s’endinsa en la pura realitat gracienca utilitzant, a vegades, 
un estil literari displicent i humorístic.10

Altrament, formà part també de la Junta del Patronat de l’Exposició Interna-
cional de Barcelona del 1888.11 No s’ha d’oblidar que les exposicions internacio-
nals, a partir del 1867, amb Frederic Le Play, van tenir la seva secció sociològica, 
i el Centre Industrial de Catalunya es va fer càrrec de l’organització. Roca i Galès 
havia iniciat la seva trajectòria sociològica des de la praxi industrial, i no des 
de l’advocacia política. Vinculava el Centre Industrial amb la Federació de les 
Tres Classes de Vapor, participava tant en les activitats de l’Ateneu Obrer com 
en les de l’Institut del Foment de la Producció Nacional. Unia el proteccionis-
me industrial amb la qüestió social, participava en els congressos sociològics i 

Dibuix de la riera d’en Malla, al passeig de Gràcia. 
Autor: desconegut / Font: Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona

10 Josep Roca i Galès: “Carta al Director de El Diluvio”, El Diluvio, núm. 184 (divendres, 3 de juliol 
del 1885), pp. 5385-5386.

11 La Democracia, núm. 385 (any II, 23 de gener del 1886), p. 2.
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mantenia debats oberts, tant amb els homes de la Comissió de Reformes Socials 
com amb els de Madrid, de les Balears, els Moret o els Azcárate.12

Va anar a Filadèlfi a a estudiar el Gran Certamen Internacional. En aquesta 
exposició internacional va col·laborar amb dos amics seus, Francisco López 
Fabra —que, en aquell moment, anava al davant de la Comissió Règia— i Sal-
vador Pagès, director de la cooperativa L’Obrera Mataronense. S’ha de dir que 
aquesta cooperativa va comprar a l’exposició una màquina de primera línia, i 
hi va participar amb un estand de sis taules i amb sis mil anuncis, escrits en cinc 
llengües.  

Roca i Galès va fer un informe adreçat al Ministre de Foment, i envià també 
unes cròniques al Foment de la Producció Nacional. Va haver de deixar de 
fer una estada a Viena, on volia fer un estudi comparatiu entre la producció 
espanyo la i la d’altres països, i va optar per anar als Estats Units.13 També va 
anar a Bradford per estudiar la indústria anglesa i completar els estudis de 
Filadèlfi a. Bradford era un centre fabril de manufactures de barreges d’estam 
i de cotó, de les classes més ordinàries.14

Roca i Galès cuidava molt les amistats —que en tenia en tots els sectors— i 
també interrelacionava els seus coneguts. Amb Víctor Balaguer i Cirera tenia 
una correspondència fl uida, i es tenien un mutu respecte: ho veiem en les seves 
cartes. En una el felicita pel seu nomenament com a president del Consell d’Es-
tat, i d’aquest nomenament valora la importància que té per a la defensa dels 
seus ideals econòmics i socials pràctics, que Víctor Balaguer representava.15 En 
altres cartes analitza les qüestions econòmiques i la situació de la classe obrera 
catalana, però també li escriu en moments particularment emotius, com ara la 
mort de la mare de Víctor Balaguer.16

Roca i Galès va morir el 19 de gener del 1891, a l’edat de 63 anys. Tenia una 
família nombrosa i ja era avi. Vivia al carrer Torrijos, número 20, d’on va sortir 
l’enterrament fi ns a l’església de Sant Joan, i d’allí fi ns al cementiri antic.17

12 R. Casteras: Actitudes de los sectores catalanes en la coyuntura de los años 1880 (Barcelona: Anthropos, 
1985), pp. 102-103.

13 Josep Roca i Galès: Un obrero en Fairmount Park (Barcelona: Establecimiento Tipográfi co Leopoldo 
Domènech, 1876), pàgines del pròleg. 

14 Josep Roca i Galès: “ Información arancelaria”, La Mañana, núm. 929 (any IV, 15 de febrer del 
1879), pp. 2-3.

15 Josep Roca i Galès, manuscrit 310, carta a Víctor Balaguer, núm. 20 (Barcelona/Gràcia, 12 de 
novembre del 1883).

16 “En medio de la fatal desgracia, puede caberle el consuelo de que es acompañado en el sen-
timiento por leales y buenos amigos: por casi todos los que hablan el idioma de Claris y Fivaller. Sí, 
D. Victor; aquí en la patria en que aprendió amar a Dios, a la Libertad, a la virtuosa y caritativa Doña 
Manuela, a los intereses del trabajo en todas sus manifestaciones, es donde debe usted buscar sanativo 
a tan hondo pesar […]”.

Josep Roca i Galès, manuscrit 426-1, carta a Víctor Balaguer, núm. 140 (Barcelona/Gràcia, 21 de 
juny del 1881).
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El Diluvio del dia 21 deia:

El entierro del Señor Roca i Galés fue presidido por un delegado del Fomento 
del Trabajo Nacional, el señor Gualdo por el Centro Industrial, y un hermano 
político del fi nado. Las gasas eran llevadas por representantes de diversas aso-
ciaciones industriales y obreras. Sobre el ataúd fueron colocadas coronas del 
Centro Industrial, Fomento y Centro Balaguer […].18

I el mateix El Diluvio deia, quatre dies més tard: “El Centro Industrial de 
Catalunya dedicará hoy a las 6 h de la tarde una sesión necrológica a la memoria 
del socio José Roca Galés […]”.19

La Tramontana el defi nia com a obrer i honra de la classe obrera, republicà 
i expert econòmic en defensa de la protecció del treball de l’obrer, i deia tex-
tualment així: 

Amb molt sentiment, hem sabut la mort del distingit obrer Sr. Roca Galès, honra 
de la classe obrera a la que pertanyia. Des de la seva infància havia militat en 
les fi les republicanes, havent-lo trobat exercint lo càrrech de Diputat Provincial 
durant la proclamació de la República a l’any 73. Però no s’acontentava sols a 
prestar grans serveis, sinó que dedicava tots los seus afanys y las hores que’l travall 
li deixava lliures al estudi de les qüestions econòmiques, baix lo punt de vista, de 
la protecció al treball de l’obrer. En aquestes qüestions era competentíssim.

Enviam nostre pesam mes sentit a la desconsolada família del honrat Roca 
y Gales […].20

La Veu de Catalunya el defi nia també com a obrer i com a estudiós del pro-
teccionisme, i deia, textualment:“ Ha mort a Gracia, a la edat de 63 anys lo 
conegut obrer don Joseph Roca y Galés que s’havia distingit per sos treballs 
proteccionistes.”21

Manuel Gil, des de les planes de la revista de l’Ateneu, acabava el seu article 
dient: 

[…] De sus recompensas honorífi cas, nada diremos. Fue Diputado Provincial, 
socio honorífi co y efectivo de casi todas las sociedades obreras, centros industriales 
y ateneos destinados a la instrucción del trabajador, Comendador de Isabel la 
Católica, y si no se sentó en los escaños del Congreso no fue porque el sufragio 
de los electores le faltase. Era preciso buscar un distrito al entonces republicano 
militante y eminente tribuno Castelar; se forzó la máquina gubernamental y fue 
sacrifi cado el modesto obrero.22

17 El Diluvio, “Necrológica”, núm. 20 (20 de gener del 1891), p. 587.
18 El Diluvio, núm. 21 (21 de gener del 1891), p. 633.
19 El Diluvio, núm. 25 (25 de gener del 1895), p. 743.
20 La Tramontana (Barcelona, any XXII, 24 de gener del 1891), p. 2.
21 La Veu de Catalunya, núm. 3 (Barcelona, any I, 25 de gener del 1891), p. 34.
22 Revista del Ateneo Obrero, núm. 80 (2a època, agost del 1897), p. 4. 
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Tot i les crítiques que va rebre dels sectors més extremistes, se li reconeixia 
el fet de ser el continuador d’una classe obrera amb sentit de la tradició, indi-
vidualista i netament catalana. Manuel Reventós i Bordoy digué de Roca i Galès 
que era un home senzill, una mica tancat i excessivament segur d’ell mateix, 
teixidor d’ofi ci, honradíssim, prototipus del menestral català, i que la senzillesa 
de costums i de faisó de viure no la perdé mai. Afi rmava:

Si no buscamos otros medios […] cuando queramos llevar la resistencia al extre-
mo que muchos ideólogos suponen habremos sido víctimas de la miseria, porque 
hay hombres que llegado el caso serán cobardes. Hay quienes desean la mejora 
completa del proletariado, pero el medio que proponen para lograrlo sólo con-
duce a los gobiernos personales, a dar armas a un Prim o a un Napoleón.23

Coll i Nugué, en l’acte de recordança que es va fer al Centre Industrial de 
Catalunya el 23 de gener, destacava de Roca i Galès tres aspectes: l’honrat obrer, 
el propagandista de la moral en tots els actes de la vida social i l’economista 
pràctic. 

Quan Coll i Nugué parla en primera persona, explicant-nos la seva expe-
riència personal, les seves paraules són d’una precisió absoluta. Així, ens diu 
que l’havia conegut el 1880 i que des d’aquesta data l’apreciava com a amic i el 
respectava per la rectitud dels seus actes, per la lleialtat dels seus consells i per 
la ciència pràctica de les seves lliçons.

Per a Roca i Galès, la família era l’única felicitat de l’existència. Així, en 
la carta personal adreçada a Víctor Balaguer, diu que els avis l’única cosa que 
poden deixar als seus néts és haver-los facilitat una educació digna, una bona 
biblioteca d’estudis seriosos i bones relacions, degudes a una honrada vida 
pública i privada.24 

Per analitzar la vida política de Roca i Galès hem de parlar en primer lloc del 
Partit Democràtic. Fou un partit creat a Madrid el 1849, que sorgí de l’esquerra 
del partit progressista. Durant els anys 1852 i 1853 en fou portaveu a Barcelona 
el periòdic La Actualidad. Només va sortir de la clandestinitat, del 1854 al 1856 
i l’any 1868. Fracassada la via revolucionària, i sobretot els anys 1857 i 1858, 
s’hi aguditzarien dues línies o tendències. Per una banda, Pau Alsina i Rius, 
Antoni Gusart i Vila, i els germans Sunyer i Capdevila van sostenir el socialisme 
de Francesc Pi i Margall, ja cap del partit; per una altra, els cooperativistes com 
Roca i Galès s’inclinaren cap a l’individualisme castelarí.

El Partit Democràtic tenia un fort suport de la classe obrera, i va defensar 
un associacionisme obrer, especialment de caràcter cooperativista i mutualista. 

23 M. Reventós: Els moviments socials a Barcelona durant el segle XIX (Barcelona: La Revista, 1925), pp. 
94 i 104. 

24 Josep Roca i Galès, manuscrit 367, carta a Víctor Balaguer, núm. 133 (Barcelona/Gràcia, 3 de 
març del 1883). 
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No és estrany que cooperativistes com Antoni Gusart o Joan Tutau i Vergès for-
messin part del comitè provincial de Barcelona del Partit Democràtic el 1865.25 
El retorn al poder dels moderats va provocar una política d’aliança amb els 
progressistes, rebutjada a Catalunya, que preparà la revolució del 1868. Quan 
aquesta revolta va triomfar, només una facció es mantingué breument com a 
Partit Democràtic. Tanmateix, la majoria del partit es constituí en Partit Repu-
blicà Democràtic Federal (PRDF), que, fonamentat en el pacte de Pi i Margall, 
va concretar organitzativament el federalisme i el republicanisme. 

El pronunciament militar del 1868, que destronà Isabel II, fou l’inici d’un 
procés revolucionari de caràcter antiborbònic i republicà. A partir d’aquest mo-
ment, el renascut obrerisme va poder actuar a la llum pública, i naixerà el Partit 
Republicà Democràtic Federal, hereu del Partit Democràtic. Els republicans 
es presentaren enemics del lliurecanvisme, però no per arrossegar l’obrerisme 
cap a les seves doctrines: era l’obrerisme, que era partidari del proteccionisme 
industrial, qui es mostrava disconforme amb el lliure canvi. Uns altres punts 
forts del republicanisme federal foren la seva oposició a les quintes i a la contri-
bució dels consums.26 D’altra banda, el federalisme català s’escindí ràpidament 
en una branca moderada i una de radical. Els de la primera se’ls anomenava 
benèvols i els de la segona intransigents. Un dels primers motius de la divisió fou 
la negativa, a l’hora d’ocupar càrrecs ofi cials, a jurar la nova constitució sorgida 
de les Corts Constituents, de caire monàrquic. Podríem esmentar, entre d’altres 
que es negaren a jurar-la, Valentí Almirall i Llozer, Josep Lluís Pellicer i Fenyé, 
Rafael Boet, Josep Balasch i V. Laban.

La divisió del federalisme català s’anà accentuant en el decurs del temps. 
Així, els benèvols tenien infl uència en el Club Republicà Democràtic Federal i 
en el periòdic La Razón, i els intransigents eren del Club dels Federalistes i del 
periòdic El Estado Catalán. L’aixecament federal de setembre-octubre del 1869 
va acabar amb una derrota total, senyal que els federals no podien aconseguir el 
poder per la via de la insurrecció. L’aixecament contra les quintes, que tingué 
lloc l’abril del 1870 a Barcelona i als pobles veïns, radicalitzà les divergències: 
els benèvols acusaren llurs rivals d’activistes ultrancers, i aquesta situació va fer 
que dos dels seus —Valentí Almirall i Josep Anselm Clavé i Camps— es reti-
ressin del comitè, ja que creien que la intransigència havia d’estar no pas en 
l’ús de la força sinó en els principis i la conducta. De fet, fi ns el cop d’estat del 
1868, els governs i autoritats, fossin del color polític que fossin, no toleraven 
doctrines més avançades que les que hi havia en el programa progressista. En 

25 J. Pomés i M. Rodríguez: L’Obrera Mataronense. Un bell i efímer somni (1864-1890) El cooperativisme a 
Mataró el segle XIX (Mataró: Caixa d’Estalvis Laietana, 1997), pp. 25-26. 

26 Josep Termes: De la Revolució de Setembre a la fi  de la Guerra Civil (1868-1939), volum VI d’Història de 
Catalunya (dir. Pierre Vilar) (Barcelona: Edicions 62, 1987), p. 19.
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Ban en què s’anuncia la constitució de la nova Diputació després del derrocament d’Isabel II. 
Autor: Amadeu Vergés / Font: Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona
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conseqüència, els demòcrates, els republicans i tots els que es vanagloriaven 
dels ideals de fraternitat, igualtat i llibertat varen ser injustament perseguits.27 

Tot i així, malgrat la manca d’unitat dels federals catalans, en les eleccions a 
Corts del gener del 1869 —les primeres després de la Revolució de Setembre 
i les primeres celebrades utilitzant el sufragi universal— els federals venceren 
de forma clara a Catalunya, i no es pot oblidar que aquells eren moments en 
què l’obrerisme acceptava de ple el republicanisme federal.28

Roca i Galès, com a home del Partit Republicà, també va assumir la derrota 
del 1868 d’una forma clara i precisa, i signà una declaració que el Comitè Re-
publicà Democràtic Federal de la província de Barcelona va adreçar als seus 
coreligionaris, en què afi rmaven l’acceptació de la derrota, però també que 
persistirien en la lluita per la República Democràtica i Federal, i es conjuraven 
a lluitar per la força del vot i pels drets d’associació, de reunió i de premsa. I, 
fi nalment, i tot i la dispersió, el tancament i el desterrament, el 17 de desembre 
del 1869, feren una crida a la reorganització del partit i a la reconstrucció dels 
comitès locals.29

També La Razón es va fer ressò el 3 d’agost del 1869 de l’acte dels jardins del 
Tívoli i de la reunió que van celebrar els obrers de Barcelona amb els diputats 
Pau Alsina, Joan Tutau, Sunyer, Gonçal Serraclara i Santiago Soler i Pla, amb 
la presència de Roca i Galès. Així llegim:

Hizo uso de la palabra, en primer lugar, el ciudadano Roca i Galés, manifestando 
en nombre del Centro Obrero el objeto de la reunión, que no era otro que dar 
una prueba de cuánto agradecía la clase obrera los desvelos de sus representantes 
en las Cortes para afi anzar la Revolución y defender los intereses del pueblo. 
Indicó en sentidas frases el digno comportamiento del ciudadano Alsina, dipu-
tado obrero, y mencionó también, después de tributar grandes elogios a todos 
los diputados de la circunscripción, los trabajos del diputado Tutau, quien, dijo, 
aunque librecambista hizo más por la industria del país que muchos de los que más 
por especulación que por convencimiento se llaman proteccionistas […].30

A grans trets, les conclusions foren, en primer lloc, que calia donar preferèn-
cia a la qüestió social i, en segon lloc, s’acordà que ni la minoria republicana ni 
el poble català acceptarien l’establiment de la república unitària ni de manera 
transitòria.31

27 C. Roure: Recuerdos de mi larga vida (1850-1900), primer tom (Barcelona: Imp. Garrofé, 1925), p. 
53.

28 Josep Termes: De la Revolució de Setembre a la fi  de la Guerra Civil (1868-1939), volum VI d’Història de 
Catalunya (dir. Pierre Vilar) (Barcelona: Edicions 62, 1987), p. 20. 

29 La Razón, núm. 153 (dissabte, 18 de desembre del 1869), pp. 1846-1848. 
30 La Razón, núm. 94 (dimarts, 3 d’agost del 1869), pp. 1103-1106. 
31 La Federación. Órgano del Centro Federal de las Sociedades Obreras, núm. 2 (any I, 8 d’agost del 1869), 

p. 4.
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En les eleccions parcials de diputats provincials que tingueren lloc els dies 
25, 26, 27 i 28 de desembre del 1872, d’acord amb la Llei orgànica provincial 
del 20 d’agost del 1870 i la divisió territorial aprovada pel decret del 29 de 
setembre del mateix any, Roca i Galès va ser escollit diputat provincial per al 
districte electoral de Caldes de Montbui, segon del partit judicial de Granollers, 
que havia estat declarat vacant per la Diputació provincial en la sessió del 7 de 
desembre del 1872. L’escrutini general va tenir efecte, al cap de districte, el dia 
31 de setembre del 1872, i va ser proclamat diputat electe per 584 vots.

En sessió pública ordinària del 12 de febrer del 1873, la Diputació provincial 
acordà la creació de la Comissió d’Armament i Defensa, i fou escollit Roca i 
Galès com un dels vocals, càrrec del qual cessà deu dies després. Signà la crida 
del president de la Diputació, el 12 de febrer del 1873, i la proclamació de 
la República a la província de Barcelona, així com, amb tots els càrrecs de la 
Diputació i de l’Ajuntament, un document dirigit als barcelonins, en què es 
deia que ambdues institucions havien treballat per tallar la conspiració. Roca 
i Galès exercí el càrrec de diputat provincial en el districte electoral de Caldes 
de Montbui fi ns al 6 de gener del 1874, en què fou dissolta la Diputació pro-
vincial per disposició del capità general de Catalunya, en virtut de les facultats 
extraordinàries concedides pel Govern de la nació. 32

Roca i Galès com a Diputat Provincial va fer una sèrie de propostes:
– Proposició perquè la Diputació de Barcelona fes una exposició.
– Exhortació a la Diputació per tirar endavant la creació dels jurats mixtos, 

la regularització del treball dels nens i la de les hores de treball dels obrers.33

– Indicació a l’Assemblea Constituent perquè prengués mesures enèrgiques 
i salvadores per acabar amb les vandàliques partides del carlisme.

– Invitació a les Corts Constituents perquè esmercessin els seus esforços en la 
regeneració del país, per tal que en un espai de temps molt breu fos una realitat 
la trilogia República Democràtica Federal, amb les radicals i veritables reformes 
a què tenia dret el poble i que havien de canviar essencialment l’organisme de 
la nació en l’aspecte polític, social, administratiu, religiós i econòmic. Aquesta 
proposició està signada el 5 de juny del 1873 per Roca i Galès i quatre diputats 
més.34

– Demanda perquè es concedís a cada diputat de districte rural l’autorització 
per crear una companyia de voluntaris que servissin d’auxili a les columnes, i 
que aquestes companyies formessin part del conjunt dels batallons que la Dipu-
tació provincial estava obligada a sostenir. Aquesta petició era deguda al fet que 

32 “Diputación Provincial de Barcelona. Reseña de sus diputados provinciales”. Lligall P-450, p. 
364.

33 “Proposiciones de los Diputados”, 14-17 de febrer, 2-18 de març del 1873. Lligall 559.
34 “Proposiciones de los Diputados”, 5 de juny del 1873. Lligall 559.
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els dos batallons que havia organitzat la Comissió d’Armament i Defensa, per 
compte i ordre de la Diputació, estaven a les ordres de la Capitania General, i 
no dels pobles amenaçats pels facciosos.35

Un cop instaurada la República l’11 de febrer del 1873, l’activitat dels federals 
intransigents es dirigia cap a la proclamació de l’Estat català. Comptaven amb 
el suport de la classe obrera, com va quedar palès en les manifestacions dels 
13, 17 i 21 de febrer i amb les següents del mes de març, moments de màxima 
tensió política en què es manifestà de forma clara la desintegració de l’exèrcit 
a Catalunya i es produí la fugida del capità general. Tanmateix, hi va haver dos 
fets determinants per aturar el projecte: l’actitud conciliadora dels governs 
republicans i l’agitació armada carlina, que anava guanyant territori i pobla-
cions.36 S’ha de dir que Roca i Galès es va enfrontar amb l’ala insurreccional 
de la Federació Local de Barcelona manifestant-se contrari a la supressió de 
l’exèrcit tradicional, sobretot per causa de l’amenaça carlina. Amb la fuga dels 
generals, la Diputació de Barcelona va assumir el comandament de l’exèrcit fi ns 
a l’arribada dels senyors Contreras i Lagunero, i es van nomenar, amb caràcter 
interí, els coronels més antics, Fèlix Remigio Iriarte i Mauricio Lera Mendia, 
respectivament, com a capità general de districte i segon cap.37 El Saló de Sant 
Jordi semblava un ministeri, per on van desfi lar les forces militars, amb barretina, 
davant la Diputació de Barcelona. En la declaració del Comitè Provincial i del 
Comitè Local del Partit Republicà, signada el 21 de febrer del 1873 per Roca i 
Galès, es manifesta el lligam del poble i l’exèrcit. En aquest document es deia 
també que no podia haver-hi impaciències insidioses.

La Diputació de Barcelona féu una declaració l’1 de març del 1873 en què 
donava les gràcies a tots els que van col·laborar amb ella, ja que s’havien hagut de 
fer càrrec de la nova situació, tant en l’àmbit de totes les atribucions del Govern 
com en el fet de la marxa dels generals, i donava també especialment les gràcies 
als comandaments interins. Aquesta declaració està signada pel president de la 
Diputació i per Roca i Galès com a diputat provincial. Benèvols i intransigents 
van cedir, i es va acordar no proclamar ni l’Estat federal ni la independència 
catalana, però sí que es va llicenciar l’exèrcit i es transformà en voluntari.38 
El 2 de març, el diputat Rafael Joaquim Penina va proposar a la Diputació de 
Barcelona que es proclamés l’Estat federal, que aquest assumís tots els poders 
provincials, que es donés llicència als soldats i que es formessin batallons de 
voluntaris. Aquestes propostes no foren acceptades, per ser  excessivament 

35 “Proposiciones de los Diputados”, 18 de març del 1873. Lligall 559. 
36 Josep Termes: Les arrels populars del catalanisme (Barcelona: Empúries, 1999), pp. 223-224.
37 M. González Sugrañes: La República en Barcelona. Apuntes para una crónica (Barcelona: Imprenta 

de Henrich y Cia., 1903, 2a ed.), p. 63.
38 M. González Sugrañes: La República en Barcelona. Apuntes para una crónica (Barcelona: Imprenta 

de Henrich y Cia., 1903, 2a ed.), pp. 82-83, 89-90, 94-95 i 98-99.
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Capçalera del Butlletí Ofi cial Revolucionari de la Província de Barcelona.
Autor: Publifoto / Font: Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona
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radicals. Les altres diputacions tampoc no volien llicenciar l’exèrcit, perquè 
encara hi havia la guerra amb els carlins. La pujada del federals al poder en una 
situació tan difícil, lligada a una important insurrecció carlina, afavoria, de fet, 
unes relacions estretes entre els federals i l’obrerisme, deteriorades arran de 
l’adopció de l’apoliticisme. Això obligà determinats gestos i, en alguns casos, 
mesures favorables a les reivindicacions obreres. Vegem-ne dos exemples.

Alguns sectors radicalitzats plantejaven programes d’acostament federal-
obrer. Un antecedent d’aquesta demanda fou l’intent de P. Gener de fundar, 
el març del 1872, un Partit Socialista Republicà Federal. D’altra banda, aquesta 
tendència es trobà també en el sector polititzat de l’obrerisme: Baldomer Lostau 
i Prats, Pau Alsina i Roca i Galès no deixaren de militar en llocs dirigents del 
federalisme o de propugnar la necessitat de prestar suport als federals. De fet, 
ja hi havia una tradició antiga, tenia un llarg antecedent: el mateix origen del 
Partit Federal a Catalunya (dit abans Democràtic), que, en néixer, es proclamà 
republicà federal, democràtic i social.

No es pot oblidar que els federals sempre havien dit que la seva proposta 
mai no podia ser vinculada a l’immobilisme social. Així, llegim, a les planes del 
diari La Independència del 5 d’abril del 1873 que s’ha de mirar d’aconseguir la 
millora material i moral del proletariat per tots els mitjans econòmics i socials. 
En aquest article es proposa a la Diputació crear una comissió que estudiï un 
projecte de llei per a invàlids del treball, i una caixa de crèdit de banc de préstecs 
per als colons agrícoles de la província: els diners sortirien de les aportacions de 
patrons i obrers i d’una part del pressupost de la Diputació. També es plantejava 
reglamentar l’organització del Banc de Crèdit al Treball per protegir i fomentar 
les associacions cooperatives. A la comissió formada per estudiar aquests temes 
hi havia Roca i Galès.39 Ell mateix presentà la proposta l’1 de maig del 1873. A 
més a més, també es demanaven els jurats mixtos de la indústria tèxtil, i això 
era ja entrar en el revisionisme social, tan mal vist per la majoria de patrons.

En la mateixa línia, Josep Termes ens diu que durant aquell període les 
relacions entre federalisme i obrerisme van ser molt intenses.40

Roca i Galès, en un article del 25 de juliol del 1873 a La Independència, en 
parlar dels jurats mixtos deia que servien per aturar els revolucionaris utòpics 
que volien la lluita de classes per damunt de tot i també per eliminar  l’explotació. 

39 Josep Termes: Federalismo, anarcosindicalismo y catalanismo (Barcelona: Anagrama, 1976), p. 108.
40 “Debido a la nueva situación republicana mejoraron las relaciones entre los federales y el obre-

rismo organizado, y aquéllos presionaron a los poderes para que fuesen adoptadas leyes sociales que 
contentasen a la clase obrera. La Diputación de Barcelona nombró una comisión para que se ocupara 
de «provocar un arreglo en la cuestión entre fabricantes y obreros» y aprobó por unanimidad una pro-
puesta presentada por Roca i Galès, Pallás, Jochs i Odena, Roig i Minguet, Sunyer i Capdevila, Layret, 
Rabella, Gatell, Sampau, Dachs y Coll i Remedios […]”. 

Josep Termes: Federalismo, anarcosindicalismo y catalanismo (Barcelona: Anagrama, 1976), p. 93.




