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1. Presentació

Uns cops busques els treballs, altres vegades els treballs et busquen a tu. 
Aquest darrer és el cas que ens ocupa. 

Quan em va trucar l’Antoni Gavaldà per encarregar-me aquesta biografia, 
vaig trigar força setmanes a reaccionar. Si no havia publicat cap treball sobre 
Joan Salas Anton, com podia saber que a casa guardava sis arxivadors plens de 
papers sobre aquest personatge?

Quan era jove, cap allà als inicis dels anys setanta, vaig ser membre del club 
juvenil Xarxa de la Cooperativa la Sabadellenca, que tenia la seu a les golfes 
de l’enorme edifici situat al bell mig de la ciutat de Sabadell. D’aquella època 
recordo una multitud de conferències, recitals de poesia, de cançons i moltes 
hores de debats interminables. Funcionava com la seu social «legal» dels joves 
comunistes del centre de la ciutat. I per més que la major part de la meva gene-
ració, la de l’antifranquisme, s’entesti a revestir de glamour retrospectivament 
aquella època, no sabíem res. Una de les activitats recurrents era ensenyar als 
nous amb certa prudència —Franco era viu— un quadre girat d’esquena que 
hi havia a la biblioteca. Es tractava del quadre d’Antoni Estruch Manifestació per 
la República, en què sobresurt una enorme bandera republicana. la biblioteca 
de la cooperativa, aquells dies —encara no sabia qui era Joan Salas—, estava 
en condicions lamentables; és un miracle que, tot i expurgada per múltiples 
robatoris, es conservi a l’AHS. la del Círcol Republicà Federal va ser cremada 
a l’entrada de les tropes nacionalistes.

Poc temps després, vaig treballar de cambrer al restaurant cooperatiu de 
la Cooperativa la Sabadellenca, una cooperativa dins d’una cooperativa. Vam 
decidir canviar la nevera, era d’aquelles tan antigues construïda a mida; quan 
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es va  retirar aquella enorme andròmina, que ocupava una gran paret, van apa-
rèixer dos diplomes de Salas Anton: un el nomenava membre de l’Academia de 
Derecho de Barcelona de 1894 i l’altre era el diploma dels Cors de Clavé de l’any 
1891. Joan Salas defensà els interessos de l’Associació de Cors de Clavé i va aconse-
guir el reconeixement públic de totes les entitats adherides; en agraïment de la seva 
contribució desinteressada d’assessoria jurídica a l’entitat, el nomenaren soci hono-
rari l’any 1893.2 Sens dubte, algú, l’any 1939, preveient l’entrada dels franquistes, 
va amagar aquells diplomes rere la nevera, amb l’esperança que algú anys després 
els recuperés. Així va ser i, aproximadament, l’any 1985 els vaig fer restaurar i 
em van acompanyar al meu despatx professional. Va passar el temps i em vaig lli-
cenciar en Història Moderna i Contemporània; un dels treballs universitaris que 
vaig fer va ser precisament sobre en Joan Salas. Devia ser l’any 1990 quan, amb 
el treball a la mà, vaig demanar ajuda a en Ricard Simó Bach, antic militant del 
POUM. Va ser el biògraf de centenars de personatges sabadellencs, molts d’ells 
especialment remarcables, ja que van morir a l’exili i, gràcies als seus treballs, els 
vam poder conèixer. Així doncs, una còpia es va guardar a l’arxiu de Ricard Simó.  
Quan morí, aquell treball va anar a parar a l’Arxiu Històric de Sabadell. És per 
aquesta raó que Antoni Gavaldà, quan va anar a l’arxiu, va descobrir aquell 
treball universitari, que jo no podia saber que estava arxivat allí, i va connectar 
amb mi. 

Els déus de l’atzar han fet que acabi escrivint una biografia d’un personatge 
que jo no hauria triat. Però, per entendre-ho, m’haureu d’acompanyar fins al 
final. 

2 Àngel Duarte, El republicanisme català a la fi del segle xix (Vic, Eumo Editorial, 1987), p. 70, i un 
diploma datat el 25 de desembre de 1893, trobat a la Cooperativa la Sabadellenca. 
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2. Preliminars 

2.1 Antecedents familiars 

Joan Salas Anton és definit de moltes maneres: sociòleg, polític, advocat, 
maçó, lerrouxista, cooperativista, advocat laboralista, regidor, diputat, socialista, 
lliurepensador, periodista, publicista, etc. Vegem els aspectes fonamentals de la 
seva trajectòria. Joan Salas va néixer a Sabadell el 19 de juliol de 1854.3 El seu avi 
fou Maties Salas i sembla que ja era fill de fabricant. Trobem un Maties Salas, ell 
o el seu pare, com a portaveu d’un aldarull contra la concessió de la botiga de 
carn l’any 1790 a Sabadell i membre de la junta benèfica després dels rebomboris 
del pa d’un any abans. Abans de 1808 devia ser un important fabricant, ja que 
exportava a les colònies d’Amèrica. A finals del segle xviii, Bosch i Cardellach 
el definia com un dels «principals», una de les «cases més visibles». De fet, va 
ser dues vegades president del Gremi de Fabricants, l’any 1803 i el 1815-1816.4 
Va ser escollit elector de les primeres eleccions del trienni l’any 1820.5 la dona 
de Maties Salas fou Josepa Vila Feliu, filla de Joan Vila, un industrial important 
amb una fàbrica on avui hi ha la seu del Gremi de Fabricants. la fàbrica dels 

3 Enciclopedia Espasa, apèndix, entrada «Juan Salas Antón».
4 Josep M. Benaul: «la formació de la ciutat industrial i l’organització de l’empresariat, 1814-1913», 

a Josep M. Benaul (dir.), Gremi de Fabricants de Sabadell, 1559-2009 (Sabadell, Fundació Gremi de Fabri-
cants, 2009), pp. 100, 57, 66, 71, 461.

5 Mercè Renom, Conflictes socials i revolució. Sabadell, 1718-1823 (Eumo Editorial, Vic, 2009), pp. 162 
i 163.
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Salas estava emplaçada a la dreta del primer tram del carrer del Sol,6 tocant la 
plaça de Sant Roc.

Maties Salas i Josepa Vila van ser els pares d’Isidre Salas. Tenia dues germanes, 
que es casaren amb dos germans Turull: Teresa amb en Pere Turull i Sallent, 
«el rico catalán», i Josepa amb Joan Turull i Sallent.7 El pare de Joan Salas era, 
doncs, Isidre Salas, que va néixer l’any 1811 (o 1813) i va morir el 1857. Isidre 
Salas va rebre la mestria del Gremi de Paraires l’agost de 1828, on consta que 
era fill de mestre. Igual que altres fabricants, va plegar, ja que a partir de 1846 
ja no figura als quaderns de la matrícula industrial.8 A Isidre Salas el trobem el 
novembre de 1836 com a sergent de brigada de la plana major de la Guàrdia 

6 Andreu Castells, L’art sabadellenc: assaig de biografia local (Sabadell, Edicions Riutort, 1961), p. 258.
7 Josep M. Benaul: «De la fundació a la guerra civil, 1859-1939», a Josep M. Benaul, Antoni Garrido 

i Carles Sudrià, Caixa Sabadell. Finances i acció social, 1859-2009 (Sabadell, Fundació Caixa Sabadell, 
2008), p. 44. 

8 Dec aquesta reconstrucció de la nissaga familiar a la generosa col·laboració de Josep M. Benaul, 
que va substituir com a director de l’AHS Andreu Castells i que, posteriorment, ha anat fent cada vegada 
més el mateix paper de punt de referència també per a tots els historiadors que venim darrere. AHS, 
An, Francesc Viladot, manual 1846, 3-11-1846, ff. 332-334, i padró d’habitants, AHS, padró de 1824; 
Josep M. Benaul (2009), p. 103.

Fàbrica isidre Salas. 
Extreta d’Andreu Castells, l’art 
sabadellenc: assaig de biografia 
local (Sabadell Edicions, Riutort, 
1961), p. 258.
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nacional de Sabadell. l’any 1843, durant l’anomenada Jamància, la revolta 
republicana progressista, es constituí a Sabadell la Junta Revolucionària, auxi-
liar de la de Barcelona, sota el lideratge del metge Antoni Grau i de Francesc 
Viladot, la qual «prengué a la força les Cases consistorials». A la junta hi ha 
Antoni Casanovas, Francesc Viladot, Salvador Alsina, Juan Sirera i el pare de 
Joan Salas, Isidre Salas. Per tant, tot i poc significat, Isidre Salas devia ser una 
persona d’idees força avançades, a més era ric i tenia, entre altres propietats, 
l’illa de cases a la plaça de Sant Roc i als carrers del Sol, de Sant Pere i de Sant 
Pau, al bell mig de la ciutat, com hem dit, on tenia la fàbrica, i posteriorment 
tot sembla que indica que es convertí en rendista i que la finca es dividí en nou 
«habitaciones». 

Isidre Salas es casa amb la «rica i agraciada» Rosa Anton Domingo, nascuda a 
Monistrol de Montserrat l’any 1826. Aquesta parella té tres fills: Isabel, nascuda 
l’any 1848; Matilde, l’any 1850, i Joan, com hem dit, l’any 1854. És a dir, és el 
petit de tres germans. Isabel es casarà amb Ignacio España i Matilde quedarà 
soltera tota la vida. Quan mor Isidre Salas, Rosa Anton només tenia l’usdefruit 
sobre les propietats i, per tant, Joan Salas va ser l’hereu d’una gran fortuna. 
Vivien en la casa on avui hi ha la seu històrica del Banc de Sabadell. 

Així doncs, Joan Salas tenia un pare avançat que es movia en un ambient dels 
més cultivats de la ciutat, a més estava vinculat, com hem dit, amb Pere Turull 

Matilde Salas Anton. Arxiu personal. isabel Salas Anton. Arxiu personal.
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Sallent, «el rico catalán». A la mort del seu pare, la mare de Salas emmaridà 
en segones núpcies amb en Tomàs Viladot,9 potser una de les nissagues més 
progressistes de Sabadell, l’home que estava rere totes les iniciatives ciutadanes 
que apuntessin a la separació de l’Església i l’Estat, i de totes les idees republi-
canes i d’esquerres, tant políticament com culturalment. Alhora, Joan Salas va 
arribar a conèixer el pare de Tomàs Viladot, Francesc Viladot, el primer notari 
de l’Estat a la ciutat d’idees republicanes i progressistes i potser un dels homes 
més interessants de la ciutat de Sabadell. Rosa Anton és enterrada el 13 de 
gener de 1895. 

En resum, Joan Salas és el descendent d’una nissaga de fabricants perta-
nyents a l’emergent burgesia revolucionària a cavall dels segles xviii i xix i, 
per la família sobrevinguda per les segones núpcies de la seva mare, d’un dels 
primers republicans d’esquerres de la ciutat: els Viladot. Tot un bagatge que li 
permetrà, d’una banda, assolir un gran nivell cultural, uns ingressos econòmics 
que li permetran dedicar-se a allò que els seus ideals li requereixen sense cap 
impediment material i, d’una altra, ser hereu d’uns antecedents d’esquerres 
que el marcaran decisivament. 

2.2 Estudis

Joan Salas estudia al Colegio Tarrasense, «donde pasé los cinco mejores años 
de mi vida».10 Els liberals posen la primera pedra i inauguren el 1864 el Colegio 
Terrasense, una construcció situada davant d’un turó envoltat de jardins que va 
atreure alumnes de fora de Terrassa. Es genera un conflicte entre dues escoles: el 
Colegio Escolapio, dels moderats, a l’antic convent dels franciscans, i el  Colegio 
Tarrasense, de la burgesia liberal, en un imponent edifici de nova planta. Aquest 
conflicte és el resultat d’una pugna entre liberals i conservadors durant el sexenni 
revolucionari, quan 422 terrassencs demanen l’expulsió dels escolapis. Se celebra 
un sorprenent referèndum sobre un nou conveni amb els escolapis el novembre 
de 1868 amb 2.140 ciutadans amb dret de vot. Dels 572 electors reals, 434 són 
contraris al conveni de l’Ajuntament amb els escolapis, i al final acorden apropi-
ar-se de l’edifici religiós. El 1870 l’Ajuntament, amb la col·laboració del Colegio 
Tarrasense, va establir el Colegio libre de Segunda Enseñanza.11 Maria Cristina 
d’Habsburg visita Terrassa l’any 1888 i li dóna el títol de reial. Per aquesta raó 
rep el nom de Reial Col·legi Terrassenc.12 

9 Andreu Castells, informe de l’oposició. República i acció directa 1868-1904, vol. II (Sabadell, Edicions 
Riutort, 1977), pp. 4.9-14.17, 10.34 i 8.40-45.

10 Juli Colom, Republicanisme i cultura republicana a Terrassa. De la i República a la Setmana Tràgica. 
(Terrassa, Fundació Torre del Palau, 2003), pp. 134-135.

11 Josep M. Benaul: «Industrialització i liberalisme, 1808-1874», a Història de Terrassa (Terrassa, Ajun-
tament de Terrassa, 1987), pp. 292 i 293.

12 Juli Colom (2003), p. 28.
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3. activitat cívica i POlítica
 fins a finals de segle xix

3.1 Ideologia política 

El març de 1882 se celebra un banquet dels demòcrates progressistes de Bar-
celona seguidors de Ruiz Zorrilla al restaurant Martín per constituir el partit a la 
ciutat; hi participen 280 persones. Segons les cròniques dels diaris, els parlaments 
més notables van ser el de Joan Salas «por lo exaltado de sus teorías sociales 
manifestadas en una oración autónomo-práctico-política que luego mereció tres 
correctivos del señor Saulate». Salas parla contra Castelar i els capellans, que va 
qualificar de «tunantes disfrazados de mendigos», va demanar la separació de 
l’Església i de l’Estat, l’amor lliure i la protecció de la classe obrera. Segons el 
diari: «Fue la nota discordante del banquete dejándose llevar por la fantasía y 
no de la razón.» Hi parlaren també Garriga, Giné i Sol i Ortega.22 

Joan Salas milità al Partit Republicà Centralista de nicolás Salmerón, i el 
1892 constituí a Sabadell el Círculo Centralista.23 Odón de Buen, un dels millors 
amics de Salas, ens diu que «personifiqué la política de Salmerón en Cataluña, 
al lado de mi entrañable amigo Salas Antón» i ens ho explica:

Juan Salas Antón, que había trabajado en el bufete de don nicolás, ferviente 
partidario suyo, fue desde los primeros tiempos mi compañero de propagandas 
y organización del partido salmeroniano. Era de Sabadell y muchas veces me 
hospedé en la casa de su madre, anciana muy comprensiva y amable que nos 
trataba muy bien.24 

22 La Vanguardia, 6-3-1882, pp. 1499-1500.
23 Entrada «Salas» escrita per Teresa Abelló Güell a Maria Teresa Martínez de Sas i Pelai Pagès i 

Blanch (coord.) (2000), p. 1243.
24 Odón de Buen, Mis memorias (Saragossa, Institución Fernando el Católico, 2003), p. 66.
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l’adjectiu centralista genera a Catalunya, com és obvi, moltes confusions. A la 
dècada de 1840 els centralistes eren els partidaris que es constituís una Junta 
Central, segurament sinònim de republicanisme, moviment en el qual va par-
ticipar el seu pare.25 És als anys 1887 i 1888 quan es produeix una escissió del 
partit de Ruiz Zorrilla (progressista) i es crea el Partido Republicano Centralista 
amb nicolás Salmerón al davant;26 el significat és diferent, però també genera 
confusions. Segons De Buen: 

Al nuevo partido [lo] llamábamos centralista por su posición dentro de la Repú-
blica aunque autonomista en lo que se refiere a la organización de municipios 
y regiones. Por ello defendimos desde el primer momento la autonomía de 
Cataluña, el respeto a su lengua, a sus tradiciones literarias, a sus características 
especiales bien definidas, dentro de la unidad de España.27 

I segons Àngel Duarte:

El nom triat remetia a la voluntat de situar-se en el centre del dispers panorama 
republicà. Salmerón aspirava a crear una força equidistant de la demagògia 
populista i de l’elitisme d’ordre, al capdavall de fer de pal de paller d’un re-
publicanisme unificat, socialment respectable, democràtic, descentralitzador 
i obert a trobar solucions a la qüestió social […]. la radicalitat centralista no 
venia donada per la inclusió del principi autonòmic en el seu programa sinó 
per la seva posició davant la classe obrera. Els possibilistes titllaven de socialista 
la política salmeroniana.28 

De fet, no podem oblidar que Salmerón, com ens ho recorda Andrés Saborit, fa 
el paper de pont entre el moviment obrer i la política republicana, per exemple 
quan defensa al Congrés dels Diputats la Internacional:

Triunfante como diputado a Cortes por Badajoz en 1871, fue entonces cuando 
nicolás Salmerón se llenó de gloria con su célebre discurso en defensa de la 
Internacional, grabado en el corazón de nuestros fundadores, sin distinción de 
escuelas.29 

A més, els centralistes catalans defensaven l’iberisme; un dels seus partidaris 
més coneguts és Sebastião Magalhães lima, periodista i gran mestre de la maço-
neria portuguesa i amic de Joan Salas. Magalhães lima havia recollit i publicat 
l’any 1885 els apunts d’història de la classe obrera de Salas Anton en un llibret en 

25 Josep M. Benaul (1987), p. 285.
26 Josep Termes: «De la revolució de setembre a la fi de la guerra civil, 1868-1939», a Pierre Vilar 

(dir.), Història de Catalunya, vol. VI (Barcelona, Edicions 62, 1987), p. 68. 
27 Odón de Buen (2003), p. 77.
28 Àngel Duarte, Pere Coromines: del republicanisme als cercles llibertaris (1888-1896) (Barcelona, Publica-

cions de l’Abadia de Montserrat, 1988), pp. 26-27; Àngel Duarte, Història del republicanisme a Catalunya 
(Vic, Eumo Editorial, 2004), p. 144.

29 Andrés Saborit, Pablo iglesias y su tiempo. Apuntes históricos (Madrid, Editorial Pablo Iglesias, 2009), 
p. 115.
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portuguès sobre la història del socialisme a Europa.30 Són nombroses les activitats 
de lima a Barcelona al costat sempre de Joan Salas, per exemple, en un banquet 
al restaurant Continental de Barcelona l’octubre de 188931 o l’any següent, quan 
es va fer un gran míting al Círculo Ecuestre en solidaritat amb Portugal, en una 
resposta republicana a la crisi colonial a l’Àfrica i contra Anglaterra. Magalhães 
lima és la personalitat invitada, però arriba tard a l’estació de França i no pot 
participar en el míting. A l’estació és rebut per 400 o 500 persones. Al Círculo 
Ecuestre, Joan Salas comença el míting expressant la simpatia per al poble por-
tuguès. Posteriorment, lima visita la lògia Avant quan n’és venerable mestre 
Salas i ofereix el «Mallete» a l’«eminente repúblico portugués».32 

3.2 La maçoneria 

Marià Burguès ens explica com es va iniciar la maçoneria a la ciutat de Saba-
dell: «Aprofitant l’estada d’alguns elements maçònics forasters, el Sr. Viladot, 
advocat, i el Sr. Salas Anton, fillastre seu, fundaren la lògia Osiris.» la lògia 
Osiris es funda l’any 1880 i tenia la seu probablement on hi havia també el Taller 
del Sol, en uns soterranis al carrer del Sol, en algun lloc de la finca dels Salas 
al centre de la ciutat. Va tenir activitat, doncs, des de 1880 fins a 1898. Arran 
de la crisi colonial i de la repressió que s’instal·là a Espanya, la maçoneria va 
patir un gran trasbals per culpa de les acusacions d’estar confabulats amb els 
independentistes filipins i cubans. la majoria de lògies abandonaren les activi-
tats o foren clausurades i alguns dirigents foren empresonats, ja que el Govern 
espanyol i molt particularment l’Església catòlica van acusar la maçoneria de 
complicitat amb el filibusterisme, és a dir, amb els partidaris de l’emancipació 
de les províncies ultramarines d’Espanya. Tot plegat va convèncer la majoria de 
maçons que era aconsellable suspendre les activitats durant un quant temps 
fins que es calmessin els ànims. Tanca (abateren comunes) la lògia Osiris l’any 
1898 i va reprendre les activitats el 1903, fins al 1939.33 

la pertinença de Joan Salas i el seu padrastre Tomàs Viladot a la maçoneria 
va a cavall de Sabadell i Barcelona i tot sembla que indica que té el seu comen-
çament en la lògia lealtad de Barcelona. Aquesta lògia, fundada l’any 1869, 
es dissol l’any 1896 i es reorganitza l’any 1902. l’any 1879 hi entren Joan Salas 

30 l’he pogut consultar gràcies a l’ajuda de Jesús Sanz. S. Magalhães lima, Fédération ibérique (París, 
Imprimerie Gautherin, 1895), pp. 137-140.

31 Pere Sánchez Ferrer, La maçoneria a Catalunya, 1868-1936 (Barcelona Edicions 62, 1990), p. 319.
32 La Vanguardia, 29-9-1890, p. 2.; Àngel Duarte (1987), pp. 53, 115 i 116; Pere Sánchez Ferre (1990), 

p. 217.
33 Marià Burguès, Sabadell del meu record. Cinquanta anys d’història anecdòtica local (Sabadell, Ajuntament 

de Sabadell, 1982), p. 122; Andreu Castells(1977), p. 11.45; Pere Sánchez Ferrer (1990), p. 335-337 i 
371; Pere Sánchez Ferrer: «Maçoneria i nacionalisme a Catalunya (1880-1936)», a Revista de Catalunya, 
núm. 40 (Barcelona, abril de 1990), p. 50.
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i Tomàs Viladot, on s’inicien. Salas Anton hi consta amb el nom simbòlic de 
Rousseau i Viladot amb el de Justiniano. l’any 1890 Joan Salas era venerable mes-
tre de la lògia barcelonina Avant,34 mentre que Tomàs Viladot va ser venerable 
mestre de la lògia Osiris de Sabadell.

De la relació entre maçoneria, republicanisme, obrerisme i lliurepensament 
sorgeixen moltes iniciatives; en destaquem una: el pacifisme. Es crea l’any 1889 
la liga Internacional de la Paz y Fraternidad de los Pueblos, amb seu al Círculo 
Federalista de Barcelona. El president n’és Rossend Arús, nomenen un comitè, 
escullen Joan Salas com a secretari general i li fan l’encàrrec d’anar a París a en-
tregar al president del Consell Municipal el títol de soci honorari de la lliga.35

3.3 Participació en l’Ateneu Barcelonès 

Joan Salas col·labora en activitats de l’Ateneu Barcelonès, primer com a 
conferenciant i després com a secretari de l’entitat. Va participar en un cicle 
de conferències molt impactants en unes memorables sessions en què l’Ateneu 
s’obria al debat sobre les «noves» teories socialistes, debats que duraven moltes 
setmanes i en què intervenien persones de diversa procedència ideològica. Segu-
rament, va ser la primera vegada que una part dels representants dels corrents 
d’esquerres trepitjaren l’Ateneu, era el curs 1887-88.36 S’hi feien dues sessions 
per setmana: «nunca, jamás el Ateneo había visto animación semejante […] 
así vista blusa, así calce guantes.»37

Durant el curs 1889, a l’Ateneu, que tenia 1.362 socis, se celebren eleccions 
i és escollit president J. Ramón de luanco. En una reunió extraordinària pre-
sidida per Josep Coroleu, Joan Salas és escollit vocal de la Secció de Ciències 
Morals i Polítiques i secretari de la direcció de l’Ateneu «en una candidatura 
de tendencias liberales» en el transcurs d’una elecció molt disputada.38 Joan 
Salas forma part de la comissió per tirar endavant el nou edifici per a l’Ateneu. 
En el discurs inaugural, ja fa referència a aquest tema, embarrancat des de fa 
anys: «la iglesia ha vivido a través de tantos siglos porque la tierra defiende 

34 Pere Sánchez Ferrer, La lògia Lealtad. Un exemple de maçoneria catalana, 1869-1939 (Barcelona, Alta 
Fulla, 1985), pp. 178-184; Pere Sánchez Ferrer, «Maçoneria i educació a Catalunya», a diversos autors, 
Maçoneria i educació a Espanya (Barcelona, Fundació Caixa de Pensions, 1986), p. 180.

35 La Vanguardia, 24-5-1889 i 8-8-1889; Pere Sánchez Ferrer (1990), p. 144.
36 Enciclopedia Espasa, apèndix, entrada «Juan Salas Antón»: «Sostuvo la doctrina del socialismo de 

cátedra en una memorable discusión por los años 1885 y 1886 en el Ateneo Barcelonés»; Pere Sánchez 
Ferrer, La maçoneria a Catalunya, 1868-1947 (Premià de Mar, Clavell, 2008), p. 232; Manuel Vicente 
Izquierdo, Josep Llunas i Pujals (1852-1905): «La Tramontana» i el lliurepensament radical català (Reus, 
Associació d’Estudis Reusencs, 1999), p. 19; La Vanguardia, 16-1-1887.

37 narciso Carbó, El Ateneo Barcelonés. Sesión inaugural. Curso 1887-1888 (Barcelona, Ateneu Barce-
lonès, 1887), pp. 20-21.

38 Arxiu Ateneu Barcelonès (AAB), llibre d’actes de l’Ateneu Barcelonès, 1 de juliol de 1889, pp. 
349-353; AAB, llibre d’actes de l’Ateneu Barcelonès, setembre-octubre de 1889.
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sus raíces»; i a la missió de l’Ateneu: «¡Qué amable labor, señores, la de unir 
en cariñoso lazo a aquellos que viven apartados entre sí merced a la opuesta 
dirección de su respectivo pensamiento!»39 

És en aquesta època, durant el mes d’abril de 1889, que es realitza també a 
la Secció de Ciències Exactes un gran debat sobre el treball dels nens i nenes. 
Els debats sobre el treball infantil duren diversos dies amb moltes ponències, 
rèpliques i contrarèpliques. Joan Salas diu, contestant al senyor Rahola, que 
«hasta los trece años no debe permitirse el trabajo de los niños y desde los 13 a 
los 16 años es necesario reglamentarlo». En aquestes edats havien de treballar 
la meitat d’hores diàries que els adults. Segons la premsa, «terminó demos-
trando que el trabajo de los niños debe estar necesariamente reglamentado 
por el Estado».40 El debat sobre quins són els límits de l’actuació de l’Estat és 
molt antic i, de fet, arguments com aquest que expressa Joan Salas són els que 
en aquells dies hom entén per socialisme: que l’Estat intervingui. Aquest tipus 

39 AAB, llibre d’actes de l’Ateneu Barcelonès, 8 de juliol de 1889, p. 353; AAB, discurs de Joan Salas 
Anton a «El Ateneo Barcelonés. Sesión inaugural. Curso 1887-1888» (Barcelona, Ateneu Barcelonès, 
1887), pp. 8 i 10; Jordi Casassas, L’Ateneu Barcelonès. Dels orígens als nostres dies (Barcelona, la Magrana, 
1986, p. 235); AAB, Acta de la Sesión pública (Barcelona, Ateneo Barcelonés, Establecimiento tipográfico 
Casa de la Caridad, 5 de noviembre de 1889), p. 5; La Vanguardia, 21-5-1889; AAB, discurs de Joan Salas 
Antón a «El Ateneo Barcelonés. Sesión inaugural. Curso 1887-1888» (Barcelona, Ateneu Barcelonès, 
1887), p. 12.

40 La Vanguardia, 4-4-1889, p. 2; La Vanguardia, 2-4-1889, 11-4-1889, 25-4-1889 i 23-5-1889, p. 2.

Joan Salas Anton de jove. Arxiu personal.
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