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Mollet i la crisi colonial ile 7898
pet Ferran Petez

ot aprofitanr la celebracid del cenrenari de Ia ptrdua de les darreres
coldnies espanyoles el 1898, hem volgur fer alguns breus apunrs
sobre les repercussions que aquest esdeveniment politicosocial va
tenir a Mollet delVallas. Algd es pregunrara, i amb rora ra6, de quina manem
podia afectar aquest fet d'escala nacional i mundial a una vila catalana que, a finals del segle XIX, comptava amb poc m€s de dos mil habiranrs? Inrentarem
donar hi resposra amb I'ajur d'algunes dades que hem rrobat en diversos diaris
de l'epoca i que hem ordenar cronoldgicament: 1896, 1Bg7 i l89g.

1896:

ELs CATALANISTES MoLLETAN5 pRoTEstLN

coNrM

LEs LLEVES DE soLDATs

Un dels primers simptomes del malestar que planava sobre la societat catalana
arran de les guerres colonials van ser les protestes contra les lleves de soldars. A
Mollet delValles foren els membres de I'actiu Cemre Carala qui es mobilirzaren
per convocar diverses manifestacions de rebuig. Aixi, el primer diumenge de
pener de lBgo va tenir lloc pels rarrers de Mollet una manitesta.ro, pe, a reJamar los jot,es que ab la sagnant injusti.ia comesa ab la darrera quinta trap.rcren del
coslat rlels seus pares>'. Sembla ser que I'aleshores alcalde mollerd, Ramon Ros,
dubtava de I'eficacia d'aquesles protesles, cosa que no va ler minvar l,entusiasme del mestre i vererinari Vicene Planrada, un dels pnncipals organirzadors d,a
quests mitings. Aquell mateix diumenge va fer-se una altra mobilirzacid a Sa
badell. Les agrupacions camlanistes calculaven que Catalunya proporciona uns
2.000 quintos m€s dels que li perrocaven, renint en compte I'aporraci6 d'altres
regions espanyoles i per aixb ho considemven una gran injusticia.
Cal assenyalar que, entre el mes d'octubre de 1895 i el mes de desembre del
mateix any, s'havia produir un forr augment del nombre de soldats espanyols
destinats a Cuba, que hayien passar de 83.000 a I19.300. Aquesta xiira augmentaria lins als 182.350 so]dars en el mes de gener de 1897r. Tor€s aquesres
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l'adades mostren I'eslorc que estava realitzanr el Govern espanyol per aturar
que
vanq de les tropes independentistes cubanes comandades perJosd Marti,
(Grito de Bdire> Aquesl conhavien reprds les hostilitats l'abril de 1895 amb el
flicte bal.iic va ser an ometar <Gueta de la Indepew)encia' i va finalitzar el 12
d'agost de tB98 amb Ia signalura de I'armislici entre Espanya i els Eslats Units
'Per
l'abril de t896. Vicenc Plantada anunciava en una carta aJaume Cartr6
plaga
de Montmel6, que avial celebrarien una allra manifesBci6 o miting a la
que hade 1'Ajuntameni de Mollet per demanar el retorn de tresjoves catalans
invien estat enviats de mds. Lescriptor molleti explicava les causes d'aquesla
lusticia:
<Si ho fern tots los pobles de Catalunya logratem Io Ji cpe lant esperun ,los
aligLti pares que sis Jills soJreken 1as penas dels que son a l'exercit: indig
iait al sabe, que hi ton per los que han perdonal en lltres comarcas es)
panyolas per 1as inftuencias politicas dels .a.i(hs>

La posrura dels catalanistes molletans coincidia plenamenl amb la del cata
ncipi, es mostra critic amb
ianisme radical de tor el Principat que, des d'un
Rendixe sdt va ser
el Govern espanyol. Aixi tenim que el diari caulanisra
patriotes
dels unics que, a banda de criticar Ies puerres colonials, no atacava els
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cubans (cosa que fins i lot leia la premsa republicana)'; aquesta actiLud con
rrastava amb l'ambienr d'eufdria i triomfalisme que es respirava a la gran ma
de diaris d'dmbit espanyol Un altre fet a tenir en compte €s que I'aha burloria
'gesia
que les
catalana, amb molts interessos econdmics a Cuba, no desitjava
coldnies espanyoles fossin independents, de tal manera que van armar contrngenrs de tropes per lluilar conlra els insurrectes cubans; una d'aquesles troPes
va ser el bara116 de Voluntaris Urbans t

1897:

EL soLDATJAUME MAYoLAS MoR A CAL{MBA (ILLFS FILIPINE5)

dels
Si el recluument de tropes aixecava les protestes de la poblacid, un altre
que
electes direcles de la crisi colonial de 1898 va ser la mort de soidats catalans
en aquestes guerres No s'ha let cap estudi exhaustiu del nombre de
van lluitar

molletans que van perdre la vida a Cuba i a Filipin€s, perb si que tenim noticia de la mort d'un d eils l'any 1897 a les llles Filipines En aquest arxipelaS'
I'exarcit espanyol va haver d'enfrontar se als independentistes nadius que tamb€
comptaven amb el suport dels Eslats Units.
era un dels 28 774 solJaume t,tayolas, fiil r:nic del molleta lsidre Mayolas'
de lB97
dars espanyols enviats a Filipinas. Aquestjove va morir el dia 5 d'agost
portuiria de
a i'hospnal de Calamba, lolalitar sttuada molt a prop de la ciutat
de
Cavite, capitaL d'una provincia cLue va ser el focus insurrecte m6s important
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les Filipines i que s'havia sublevat I'agost de 1896. La crdnica6 en quC Vicenc
Plantada parla d'aquest fet no especilrr a les cause, de la mort. pero no sena Bens
estrany pensar que laume Mayolas los lerrt en alguna de les lrequenrs escaramusses que les tropes espanyoles van mantenir amb els insurrectes. Malgrat

aixd, cal anotar que el 90% dels morts espanyols en aquestes guerres ho ioren
per culpa de malalties com la malaria, la disenreria o la febre groga, i nom6s el
l0% van morir per les ferides rebudes en combat.
Es colpidor saber que el pare d'aquest soldar mollerir va rrigar nou mesos a
saber res del seu fill i va ser, malauradament, per rebre la noticia de Ia seva mort
Aquest fet mosrra la lentitud amb que arribaven els desparxos des de les Filipines, situades a I8.000 quildmerres de disrdncia de Ia merrdpoli.

1898: MoLLET

REp AMB pE55rMlsME LES DERRoTES AMB ELs

EsrATs UNlr5

l-any 1898, decisiu per al desenllag de la crisi colonial espanyola, s'iniciava
a Mollet amb una animada festa major patronal, celebrada els dies 221 23 de
gener amb diversos actes. Els oficis religiosos solemnes van ser presidits per les
autoritats municipals i pel cap local dels Mossos d'Esquadra, que van seguir
atentament els sermons pronunciats pel sacerdotJosep Pic6, qui va recomanar
als assistents deixar de banda els partits politics i centrar se nom€s en l'estimaci6 a Catalunya; la part ludica de la festa va anar a cdrrec de tres orquestrcs i un
quartet musical que actuaren en quatre establiments de la localitat; la coral local
va cantar <Los ndts dels almogivers>, de Clav€, davant la Casa de la Vila, actuaci6 que va repetir l'endema davant l'edifici de Ia <Pau>. Finalment, el Centre Catalar, activissim des de la seva fundaci6 el 25 de marq de 1896, va afegirse a la festa amb la celebraci6 d'un acte a la seva seu. ubicada a I'escola de Vicenq Plantada, a I'actual carrer deJaume L Alli varen parlar el granolleriJaume
Maspons i Camarasa i el catalanista Narcis Fuster i Domingo, qui va fer un extens discurs en el qual, entre altres temes, es va planyer de la situaci6 dels soldats que lluitaven a Cuba.7
El 5 de maig de 1898, quatre dies despr€s que la flota espanyola de Filipines fos destruida a Cavite per I'esquadra nord-americana de I'almirall George
Deue). Vi(en\ Plantada comentava en una cronica en el du L4 Renavenca
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ont'ersas generals son sobre'ls teltgramas que's llegewen en los diai,: (om qu( son pesnmr((ds. pas5lrrl\rds 5on /dmbe lar rnfresrons d lns uh
ahres. iDeu dmpai A EspanJdl>8

El cronista molle0 tornaria a fer se ressd de la desfera espanyola quan la guerraja era molt a prop de la seva fi: el 3 de juliol de 1898 l'esquadra de I almirall
Cervera havia esrat derrotada pels nord-americans a Santiago de Cuba i Vicenq_
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Plantada, araja amb una actitud m6s escCptica, afirmava el 31 de Juliol en les
pdgines del setmanari granollen Le Yeu d.el Vallts:

<lts

desastres de la
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guefta

se,\renen seguint ob tot inrcres

y bthom pregun

la pau? 2encara no hem llensat prou diners y Prou sanch?>e

Pesslmisme l escepucrsme en un Mollet. el de 18Q8. que enrara rrrra preo
cupat per les conseqridncies de la fil.loxera que havia arrassat les vinyes de la lo
calilat; un Moliet que protestava al Governador civil per I'existancia d'un magatzem de dinamita (provinent de la {abrica de Sant l-ost) a lestacio del ieno-

carril de Franea i que es divertia els diumenges de Carne,tolte' amb le.
actuacions del Ball de Gitanes;un Mollet que era representat amb forQa axit pel
Centre Catal?r de Mollet en la Fira Agricola de Barcelona. Aquest era, comptat i
debatut. el MolJer que \a viure la Lris! Lolonral de 18q8.
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