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LA PRESÈNCIA 
CATALANA A 
L’URUGUAI. UNA 
RELACIÓ AMB 
HISTÒRIA1

Oriol Dueñas Iturbe 
Memorial Democràtic

Presentació

La presència catalana a l’Uruguai ja fou destacada des 
del moment en què vaixells catalans arribaren al port 
de Montevideo amb productes com vi, oli, ametlles o 
teixits, entre altres. Els emigrants d’origen català fo-
ren en un primer moment una font de cultura i d’in-
fluència en l’ensenyament dels uruguaians. Aquesta 
presència es consolidaria especialment a partir de la 
segona meitat del segle xix amb l’aparició de les pri-
meres entitats organitzades per catalans. En aquest 
capítol es farà una repassada de la presència catalana 
en aquest país a través de la seva vinculació amb el 
Casal Català, un dels centres amb més història de la 
presència catalana al món.

1 Aquest capítol és un resum de l’aportació feta per Silvina Jensen i Oriol  
Dueñas al llibre coordinat per Antoni Segura i Josep Maria Solé i Sabaté Ca-
talunya al món. La presència catalana al món: segles xix i xx, Barcelona: Gene-
ralitat de Catalunya, 2008.

Els catalans a l’Uruguai  
a la segona meitat del segle XIX: 
el naixement del primer casal

Dins del context de la gran immigració de la segona 
meitat del segle xix, els catalans escolliren com a des-
tinació privilegiada l’illa de Cuba i les seves àrees com-
plementàries de Puerto Rico i la costa nord-america- 
na i mexicana a l’àrea del Golf, on, segons Jordi Malu-
quer de Motes, es concentrà prop del 85% del total.2 
El segon focus d’atracció correspondria a l’àrea de les 
repúbliques de la Plata, el Brasil i, en menor mesura, 
els Estats Units. 

En els darrers anys del segle xix el flux emigratori a 
Cuba i Puerto Rico començà a disminuir, mentre que 
el sud del continent americà a poc a poc s’anà conver-
tint en el centre de recepció més important. Les cau-
ses d’aquest canvi de tendència les trobem especial-
ment en el resultat dels processos independentistes 
que es produïren en aquells dos escenaris, units a les 
polítiques d’atracció que feren els països americans 
cap a la immigració peninsular a causa de les neces-
sitats econòmiques d’aquells indrets.

En algunes d’aquestes regions on hi hagué destacada 
presència d’immigració catalana s’impulsaren pro-
jectes associatius, que amb el temps es consolidaren i 
van donar origen a centres i casals, com foren els ca-
sos de Buenos Aires i Montevideo.

Encara que la presència catalana a Montevideo la te-
nim datada ja des del segle xvii, els seus primers as-
saigs associatius es remunten al començament de la 
dècada de 1880. Per a la regió del Riu de la Plata, el 

2  Maluquer de Motes, Jordi, «L’emigració catalana a Amèrica durant la primera 
meitat del segle xix. Una visió global», dins les Terceres Jornades d’Estudis Ca-
talano-Americans, Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1990, pp. 161-170.
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Centre Català de Montevideo va ser el primer de fun-
dar-se i consolidar-se. Establert l’1 de juny de 1881, 
durant els primers temps l’activitat del Centre es va 
enfocar en el terreny cultural, preferentment orga-
nitzant representacions teatrals, concerts corals i re-
citals poètics. El 1885 els catalans del Centre adqui-
rien un local propi als carrers Colonia i Queguay, on 
funcionava un cafè, una sala de jocs, una biblioteca, 
una coral per a 300 associats i un teatre amb capaci-
tat per a 800 persones. 

Paral·lelament a l’adquisició d’aquest local, un al-
tre grup de catalans, amb una ideologia més cata-
lanista, fundava La Gralla, el primer diari publicat a 
l’Uruguai en llengua catalana. Aquest sector va ini-
ciar una campanya contra el que es considerava una 
deriva ideològica espanyolista del Centre, que va cul-
minar amb la primera gran escissió de l’entitat mare 
i la subsegüent fundació d’una altra associació, ano-
menada El Rat-Penat.

Des d’El Rat-Penat i el seu òrgan, La Gralla, Josep 
Baitx i Balil va impulsar una defensa acèrrima del ca-
talà que es va traduir en activitats culturals tals com 
la formació de biblioteques, la creació de cursos d’en-
senyament de la llengua catalana, cicles de conferèn-
cies sobre la història de Catalunya i l’organització 
dels primers Jocs Florals de la Llengua Catalana cele-
brats a l’Amèrica Llatina, l’any 1887.

Malgrat aquesta activitat d’uns i altres, tots dos van 
acabar tenint igual sort. Durant l’any 1890, per pro-
blemes econòmics tant El Rat-Penat com el Centre 
Català es van dissoldre, finalitzant d’aquesta forma 
les primeres experiències associatives catalanes a 
l’Uruguai.

La fundació dels casals 
a Amèrica a principis del 
segle XX. El nou Centre Català 
de Montevideo

Durant les dues primeres dècades del segle xx es va 
concentrar el major nombre de projectes associatius 
en la història de la presència catalana a Amèrica, 
procés que mostra un despertar associatiu que va te-
nir les seves principals fites en el naixement de ca-
sals i centres catalanistes a Rosario (1902), Santiago 
de Xile (1906), Mèxic (Orfeó Català de Mèxic, 1906), 
Bahía Blanca (1907), Santiago de Cuba (Grop Nacio- 
nalista Radical, 1907), Mendoza (1908), Montevideo 
(1908), Buenos Aires (1908), Guantánamo (Bloc Na-
cionalista, 1911) i Asunción de Paraguai (1911). Al Con 
Sud, aquesta eclosió institucional va estar lligada di-
rectament a la creixent afluència catalana a tots els 
països de la regió. De fet, des de l’última dècada del 
segle xix i fins a la Primera Guerra Mundial (1914-
1918), l’expansió de les economies agroexportado-
res dels països sud-americans va actuar com a estí-
mul per a aquells que vivien de forma precària al seu 
país d’origen, tant a nivell material com per qües- 
tions polítiques. En aquest sentit, cal valorar que 
entre 1900 i 1914 va ser determinant per al procés 
emigratori des d’Espanya la crisi agrícola de la pe-
tita propietat, que condemnava a la misèria els seus 
propietaris o arrendataris, la fam i el desplaçament 
de milers de compatriotes. A això caldria sumar el 
desig de molts catalans d’eludir les seves obliga- 
cions militars en la guerra del Marroc i la fugida de 
diversos protagonistes dels fets de la Setmana Trà-
gica (1909). S’iniciava, per tant, un exili polític cap  
a Amèrica que afectaria tant els sectors vinculats 
al republicanisme com, especialment, el moviment 
obrer.
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L’impuls associatiu ha de relacionar-se amb les ca-
racterístiques de les societats americanes, sotme-
ses al flux migratori europeu i amb estats poc ar-
ticulats i governs que més aviat van deixar fer. La 
profunda transformació demogràfica que va dur 
ciutats com Buenos Aires o Montevideo a trans-
formar-se en societats multiètniques va propiciar 
el desenvolupament d’un entramat associatiu que 
serviria per satisfer, d’una banda, les necessitats 
bàsiques d’integració laboral, residencial, educa-
tiva, etc., dels nouvinguts i, de l’altra, el desig de 
conservar la seva identitat catalana. A mesura que 
el nombre de catalans augmentava, creixia l’interès 
per construir espais de trobada que al mateix temps 
es convertissin en plataformes per incidir en la vida 
política, social i econòmica del país d’origen. Aquest 
moviment associatiu era símptoma del procés de 
transformació demogràfica i d’ascens social que va 
patir el continent americà fins a la Primera Guerra 
Mundial. La modernització i l’expansió econòmi- 
ca dels països llatinoamericans van multiplicar les 
possibilitats d’enriquiment i inclusió dels nouvin-
guts, atès que en aquests països no només s’obrien 
noves àrees de cultiu i s’incorporava nova tecnolo-
gia que feia augmentar una producció de matèries 
primeres que tenien una àmplia demanda externa, 
sinó que s’assistia a un vertiginós procés d’inversió 
en la millora de les condicions de vida dels sectors 
urbans, la construcció d’una infraestructura ferro-
viària i portuària i, en no menor mesura, el desen-
volupament d’una intensa activitat comercial, fi-
nancera, de serveis i de demanda de professionals 
liberals (metges, farmacèutics, mestres, arquitec-
tes, enginyers, etc.).

Però la propagació de les entitats, la creixent parti-
cipació expressada en l’augment del nombre de so-
cis i l’esforç per sanejar-les econòmicament i, sobre-
tot, per aconseguir-ne la continuïtat, parlen d’una 
destacada vida institucional catalana a l’Amèrica del 

Sud que no es pot comprendre fora del procés d’eclo-
sió d’un catalanisme sociocultural que, des de fi-
nals del segle xix i especialment en la primera dècada  
del xx, va començar a tenir una traducció política que 
es va manifestar en l’aparició de les primeres forma-
cions partidàries catalanistes, en les seves versions 
autonomistes i nacionalistes, de dretes i d’esquerres, 
burgeses i populars.

En la primera dècada del segle xx, la regió del Riu 
de la Plata va veure néixer tota una sèrie de centres 
que s’encarregaren de vertebrar la vida comunitària 
catalana. En el cas de l’Uruguai, el 1908 es creava a 
Montevideo un segon centre en substitució de l’antic, 
clausurat l’any 1890.

Després de la desaparició del primer Centre Català i 
de l’entitat El Rat-Penat, els catalans de Montevideo 
van tornar a reunir-se el 1908 per organitzar un nou 
Centre Català. L’augment de l’emigració catalana de 
preguerra va estimular Francesc Suñer i Capdevila, 
Lluís Beltrán, Tomás Claramunt i Josep Puig i Roig a 
impulsar una nova entitat, que pocs mesos després ja 
comptava amb 700 socis actius.3

Malauradament, tot i la creació del nou centre les 
divisions dins la colònia catalana a l’Uruguai segui-
ren presents. Aquestes males relacions es concreta-
ren en dues noves escissions dins del nou centre, les 
quals van donar origen a la Societat Coral Catalunya 
Nova (1910-1913) i a un nucli catalanista més poli-
titzat que va crear el 1914 el seu propi projecte asso-
ciatiu, que rebria el nom de Joventut Catalana Avant 
Sempre!

Del primer quinquenni d’existència del Centre cal 
destacar l’estructuració de les seves seccions: l’or-

3  París de oddoNe, Blanca, Figuras e instituciones catalanas en el Uruguay, Mon-
tevideo: Florensa & Lafón, 1960, p. 26.
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Transatlàntic amarrat al port de Barcelona cap al 1920.© IEFC

feó, un quadre escènic, activitats culturals, festes, 
una biblioteca, etc. Amb l’impuls de Josep Baitx i 
Balil —ànima de les antigues publicacions La Gra-
lla i El Rat-Penat—, a partir de 1909 es publicaria 
L’Eco del Centre Català, que recollia treballs literaris 
i cròniques de Catalunya i de la vida dels catalans a 
l’Uruguai. Redactada en català i castellà, es va edi-
tar fins al 1914, quan va ser substituïda per La Se-
nyera, que també va tenir una vida breu i que seria 
reemplaçada per Foc Nou. Una publicació, aques- 
ta, que també seria utilitzada a partir de 1918 pel  

sector independentista Comitè Nacional Català de 
l’Uruguai.4

4 El Comitè Nacional Català fou una entitat independentista catalana fundada 
a París el 1918 per Daniel Domingo i Montserrat, comandant del Primer Re-
giment dels Voluntaris Catalans en la Primera Guerra Mundial. Pretenia do-
nar veu a les aspiracions independentistes catalanes després del discurs de 
Francesc Macià a les Corts espanyoles demanant la independència basant-se 
en els Catorze Punts de Wilson i ser rebuts com a observadors en el tractat 
de Versalles. Cap al 1923 els seus membres formarien els comitès de suport 
a Estat Català a París. Per a saber-ne més vegeu MartíNez i Fiol, David, Daniel 
Domingo Montserrat, 1900-1963: entre el marxisme i el nacionalisme, Barce-
lona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2001. 
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Creuer «Reina Regente». Port de Montevideo, 1921.© Gentileza CdF/IMM

La colònia catalana de Montevideo 
en 1914-1923

L’esclat de la Primera Guerra Mundial va trobar la 
colònia catalana de Montevideo repartida en un pe-
tit però variat conjunt d’entitats. Si bé l’entitat nu-
clear era el Centre Català, el 1914 se n’havia deslli-
gat el grup Joventut Catalana Avant Sempre!, que 
abans havia actuat com a secció seva. Amb idèn-
tic fervor nacionalista que aquest grup de joves, un 

grup de socis descontents amb la falta de compro-
mís patriòtic del Centre va formar l’octubre de 1918 
una segona entitat catalanista, el primer Casal Ca-
talà, antecedent del que es fundarà el 1926 i que con-
tinua reunint a dia d’avui els catalans de Montevideo. 
Contemporàniament, va aparèixer el periòdic català 
Foc Nou, que donava continuïtat al projecte perio-
dístic que havien encarnat L’Eco del Centre Català i 
La Senyera, encara que clarament identificat amb els 
corrents més radicals del catalanisme. Finalment, el 
1917 la capital uruguaiana va assistir a la formació de 
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la primera filial de l’Associació Protectora de l’En-
senyança Catalana, fruit de les relacions amb la Unió 
Catalanista.5 La delegació de Montevideo de l’Asso-
ciació Protectora tenia el propòsit d’instruir els nens 
de la colònia sobre la base de la «lletra i l’esperit ca-
talans» i sense que això pogués obstaculitzar l’apre-
nentatge d’altres idiomes.6

Les divergències entre els catalans de Montevideo 
no eren noves, i l’impacte de l’avenç del catalanisme 
dins del territori del Riu de la Plata va sumar més ten-
sions. Més enllà de la importància cultural que va su-
posar la inauguració del Teatre Catalunya del Cen-
tre Català l’agost de 1918, aquest esdeveniment es va 
transformar en escenari de les tensions. En aquells 
dies, les pàgines de Foc Nou van recollir alguns dels 
fets conflictius. D’una banda, el Centre es trobava 
sacsejat per tensions de classe: en un sector se situa- 
ven els grups més conservadors, els quals pretenien 
fer de l’entitat un lloc per a les classes altes i, per tant, 
defensaven un projecte elitista; de l’altra banda, es 
trobava el sector contrari, format per grups més pro-
gressistes, els quals reclamaven una associació més 
democràtica. Aquestes disputes entre sectors acomo-
dats i sectors populars van provocar un conat d’en-
frontament quan es va proposar que la vestimenta 
per a la inauguració del teatre havia de ser el «vestit 
d’etiqueta». 

D’altra banda, pugnaven dos projectes institucio-
nals: el primer defensava que la institució havia de 
ser un lloc de reconeixement del catalanisme. El se-
gon estava representat pel sector que pensava que 
el Centre havia de ser més aviat un lloc d’esplai  
i per establir relacions comercials entre el Princi-

5 L’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana (APEC), anomenada po-
pularment «La Protectora», fou una entitat fundada el 22 de desembre del 
1898 pel pedagog Francesc Flos i Calcat amb l’objectiu d’impulsar el model 
d’escola catalana segons els corrents pedagògics moderns.

6 Foc Nou, juny de 1918. 

pat i l’Uruguai, i que per tant havia de ser neutral en 
l’àmbit polític. 

Ja en les reunions prèvies a la inauguració del tea- 
tre es van fer evidents les diferències entre els que 
creien que la inauguració era una excel·lent conjun-
tura d’afirmació de la cultura catalana a Montevideo, 
i que també s’inclinaven per fer una festa «amb un 
caràcter marcadament català»,7 i els que estaven més 
interessats a utilitzar el teatre com a empresa comer-
cial que aportaria recursos a l’entitat.

Les crítiques a la minva de l’esperit català del Cen-
tre van quedar en relleu en la cerimònia inaugural 
del teatre. Alguns dels socis van assenyalar que ha-
via estat un acte espanyolista, on havia prevalgut 
l’ús del castellà. Per a aquest grup semblava que el 
Centre, de català, només en tenia el nom. L’acte del 
Teatre Catalunya va permetre escoltar l’himne na-
cional de l’Uruguai al costat de l’espanyol. Així ma-
teix, mentre s’entonava «Els segadors», el repre-
sentant de l’estat espanyol romangué fora de la sa-
la.8 La idea de crear una nova entitat catalana a la 
capital uruguaiana que fes adonar-se de la veritable 
importància de la «nació catalana» va prendre cos 
un cop passats els dies de la inauguració del Teatre 
Catalunya. 

Els dissidents del Centre consideraven que en aquest 
context els catalans de Montevideo estaven comple-
tament orfes. Originalment, es van reunir al voltant 
de seixanta catalans, que van decidir escindir-se del 
Centre i crear una nova entitat. Tot seguit es va for-
mar una comissió gestora, integrada per Adolf Ga-
mundi, Alfred Giner, Josep Miliá, Lluís Beltrán i Ma-

7 Foc Nou, juny de 1918.
8 En una acalorada assemblea en què es feren presents «espanyolistes», «se-

paratistes» i «comerciants», s’aprovà primerament que el nom de la sala 
d’espectacles del Centre seria Teatre de Catalunya. Tanmateix, tot seguit se’l 
canvià pel de Teatre (Foc Nou, juny de 1918).
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nuel Biosca, que s’encarregaria de redactar les bases 
de la constitució del nou casal.9

La Gran Guerra es va viure intensament als carrers 
de Montevideo i va provocar gran commoció en-
tre la colònia catalana, que va multiplicar la seva 
presència pública i va aprofitar el conflicte com a 
aparador del debat identitari. El 1918, amb motiu 
de l’aniversari de la Revolució Francesa, es va or-
ganitzar una desfilada on van participar els cata-
lans més propers a posicions catalanistes. En co-
lumnes i amb la senyera, van ser saludats pels crits 
de «Visqui la Nació Catalana!».10 En l’editorial del 
mes de juny de 1918, Foc Nou saludava que el govern 
uruguaià hagués trencat relacions amb els imperis 
centrals i criticava durament certs sectors de la co-
munitat espanyola que menyspreaven els catalans 
no només tractant la seva llengua com a «dialecte», 
sinó també burlant-se dels que s’havien incorpo-
rat a les forces aliades convençuts que el seu triomf 
implicaria l’alliberament de totes les nacionalitats 
oprimides. Entre els catalans del Riu de la Plata hi 
havia àmplies esperances en aquest sentit. Men-
tre a Buenos Aires la recentment formada Unió Na- 
cionalista Catalana assenyalava que Catalunya es-
tava sotmesa al poder draconià d’un estat artificial, 
des de Foc Nou s’instava a magnificar el compro-
mís dels catalans amb la causa dels aliats en la seva 
defensa de les nacionalitats.11 Els catalans estaven 
convençuts que, de la mateixa forma que l’enfon-
sament de l’antic imperi rus portaria la reivindi-
cació de pobles com Polònia, Lituània, Finlàndia o 
Letònia, aquesta onada alliberadora i democratit-
zadora portaria iguals beneficis per a Irlanda i Ca-
talunya. 

9 Foc Nou, agost-setembre de 1918.
10 Foc Nou, agost-setembre de 1918.
11 Foc Nou, agost-setembre de 1918.

La fi de la guerra portaria d’una manera o una altra el 
reconeixement dels drets del poble català.12 De fet, a 
la desfilada per celebrar el final de la guerra als car-
rers de Montevideo, l’aclamació de la bandera ca-
talana va ser considerada com el senyal que el po-
ble uruguaià havia comprès els drets que assistien al 
poble català i que s’hi identificava. Catalunya sortia 
victoriosa de la guerra perquè havia mostrat el seu 
compromís amb els defensors de la democràcia i la 
llibertat. Aquesta victòria tenia un correlat simbòlic: 
mentre que moltes senyeres onejaven en la desfilada 
del final de la guerra, no es veia cap bandera espa-
nyola pels carrers de Montevideo. Més tard, els ca-
talans de Montevideo van manifestar la seva volun-
tat de sumar-se a la iniciativa d’altres agrupacions 
catalanes d’Amèrica que van decidir enviar una co-
municació al president nord-americà Wilson perquè 
inclogués el cas català en la conferència de pau. Li 
demanaven que no oblidés la situació de Catalunya, 
que, per una fatalitat històrica, estava sotmesa al jou 
espanyol, el qual repudiaven des del mateix moment 
que es va instaurar.13

Finalment, totes aquestes esperances no es van veure 
acomplides. Tot i els esforços, el cas català no va ser 
tingut en compte i per tant no va ser tractat en les con-
verses de pau que es produïren a partir de 1919. Cata-
lunya no va ser inclosa a les conferències de pau en-
tre les nacions amb dret a l’autodeterminació. Sem-
blava que els EUA, França i Anglaterra oblidaven que 
Catalunya no havia adoptat el comportament neutral 
de l’estat espanyol, en haver-se incorporat volunta-
ris catalans a la legió estrangera.14 De fet, més enllà 
de les declaracions sobre el dret de tot poble a triar 
la forma de govern que cregués més convenient, als 
aliats només els interessava donar suport a aquelles 

12 Foc Nou, novembre-desembre de 1918.
13 Foc Nou, novembre-desembre de 1918.
14 Ibídem.
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nacionalitats que permetessin derrocar els antics im-
peris. El centralisme francès no era menor que el de 
la monarquia espanyola i, acabada la guerra, les pro-
meses de suport van ser oblidades.

Mentre tot això es produïa al Vell Continent, una 
cosa semblant va ocórrer en el pla intern de la polí-
tica espanyola. En aquest context, mentre els líders 
de la Lliga Regionalista Francesc Cambó i Joan Ven-
tosa s’integraven en el govern de coalició que presidia 
Antoni Maura i el triomf dels països democràtics en-
coratjava l’esperit antimonàrquic i emancipador, es 
desenvolupava el moviment autonomista, que lliga- 
va la situació de Catalunya a l’autonomia municipal. 
Cambó es va posar al capdavant del moviment auto-
nomista, tractant d’explicar que la demanda catalana 
no tenia res a veure amb el separatisme. Però encara 
així, aquesta demanda va ser rebutjada pel Congrés. 
Davant la intransigència dels monàrquics, la Lliga va 
ser forçada a inclinar-se cap als republicans i socia-
listes i a evolucionar cap a actituds rupturistes. El de-
sembre de 1918 es va retirar la minoria catalana del 
Congrés i Cambó va expressar amb claredat que per 
als catalans l’opció no era ni monarquia ni república, 
sinó Catalunya. 

Davant totes aquelles notícies, els catalans de Mon-
tevideo estaven expectants. El seguiment de la polí-
tica catalana va dur Foc Nou a dedicar el seu editorial 
del número corresponent al trimestre octubre-de-
sembre de 1918 a Francesc Cambó, a qui definia com 
«un home de la més pura catalanitat […] que no vol 
dir, precisament, catalanisme». Si la primera part de 
l’edició al·ludia a la pàtria, la nació, la història, el dret 
i la cultura catalana, la segona es referia a un par-
tit polític. Per als editors de la revista, Cambó era un 
incomprès que causava al mateix temps el recel dels 
«castellans» i el dels catalanistes, que no li perdo-
naven el seu ingrés al govern i desconeixien que el 
seu treball no era fruit del personalisme ni de l’afany 

d’ocupar un ministeri per departir amb el monarca. 
Es tractava d’un comportament meditat, ordenat i 
sistematitzat dintre de la idealitat catalana i adaptat 
a cada moment a la circumstància de la vida política 
espanyola. La relació dels catalans de l’Amèrica del 
Sud en general i dels de l’Uruguai en particular amb 
Cambó els va dur a enviar-li un telegrama en el qual 
reclamaven enèrgicament l’autonomia de Catalunya. 
Segons conta Foc Nou, cent mil catalans de l’Argen-
tina, l’Uruguai, el Paraguai, Xile i el Brasil van elevar 
un telegrama al president de la Mancomunitat su-
mant-se al plebiscit que a la fi de 1918 s’havia convo-
cat sobre l’estatut d’autonomia. Les societats catala-
nes no van voler romandre al marge d’un moviment 
que, al seu parer, tenia una immillorable conjun-
tura internacional.15 De fet, des de Foc Nou es va de-
cidir postergar l’enviament d’una petició a favor de 
les llibertats de Catalunya al president Wilson davant 
les perspectives que el parlament espanyol presen-
tés un projecte d’autonomia de Catalunya que incloïa 
«un parlament, un tribunal de Justícia i una univer-
sitat».16 No obstant això, deixaven la porta oberta a 
una futura reclamació en l’esfera internacional si les 
aspiracions autonomistes es veien defraudades o re-
baixades. 

Les reivindicacions dels catalans de l’Uruguai es van 
fer sentir en escenaris diversos. Així, davant la invita-
ció a sumar-se a les celebracions del Dia de la Raça de 
l’any 1918, els catalanistes de Foc Nou van dir: «Nos- 
altres no tenim cap de bestiar que fer» (agost-se-
tembre de 1918). Si Amèrica havia estat només el botí 
per enriquir l’Estat i un conjunt de virreis, clergues 
i empleats que havien estat la ruïna d’Amèrica, per 
què convidar els catalans, que, havent estat una de 
les nacions que més comerciava al món, va ser ex-
closa i privada d’aquestes riqueses? Però si l’exclu-

15 Ibídem.
16 Ibídem.
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sió del passat justificava no sumar-se a la celebra-
ció, els catalans tampoc podien sumar-se al festeig 
d’una «raça», «l’espanyola», que havia implantat un 
govern tirànic, ruïnós, menyspreable i antiquat, del 
qual, malgrat tot, els americans havien assolit alli-
berar-se. Es tractava d’una commemoració fruit del 
«patrioterisme de l’Espanya caduca», a la qual Cata-
lunya només podria sumar-se quan aconseguís, com 
els pobles americans, alliberar-se de l’opressió. El 
Nou Món era un exemple a seguir perquè a Amèrica 
s’havia consolidat de manera peculiar la llibertat: «El 
nou món és gran perquè és el món de la llibertat i el 
progrés».17 

El mateix va passar en la celebració de les festes pà-
tries de l’Uruguai —que commemoren el 25 d’agost 
de 1821, dia de l’alliberament de la dominació es-
panyola—. L’editorial de Foc Nou va traçar un pa-
ral·lelisme entre l’Uruguai i Catalunya per mostrar 
com s’havia empobrit la vida del poble català, colo-
nitzat des de feia dos segles, mentre que l’uruguaià 
havia fructificat quan es va deslliurar de la domina-
ció espanyola a principis del segle xix. Si bé de ve-
gades la desesperació semblava dominar els cata-
lans, que agraïen estar en una societat que, com la 
uruguaiana, deixava viure com mereixia un ciutadà 
conscient del 1900, la lluita per restaurar la «per-
sonalitat nacional indiscutible de Catalunya» no po-
dia aturar-se. Era necessari valorar que, malgrat 
tot, els catalans havien estat capaços de transme-
tre la seva saba de progrés i modernització a totes 
les societats en les quals s’havien instal·lat. I la uru-
guaiana no n’era cap excepció. La labor desplegada 
pel president Batlle i Ordóñez n’era un clar exemple. 
Aquest uruguaià descendent de catalans destacava 
com l’arquitecte de l’Uruguai modern, democràtic i 
progressista. 

17 Ibídem.

Els catalans de Montevideo 
durant els anys vint. 
El naixement del Casal Català 

La persecució protagonitzada contra la llengua, la 
cultura i les institucions catalanes després del cop 
d’estat de setembre de 1923 pel general Primo de Ri-
vera va ser seguida amb preocupació pel moviment 
associatiu català de l’estranger. Les denúncies con-
tra aquella persecució van ser constants i provoca-
ren, entre altres fets, la consolidació d’un moviment 
separatista que no renunciaria a utilitzar la lluita ar-
mada per assolir els seus objectius.

Després dels fracassos dels intents de crear una en-
titat estable de catalans a l’Uruguai, el 29 de maig 
de 1926 es va fundar un nou Casal Català, el qual 
aspirava a ser l’entitat integradora dels catalans a 
Montevideo. Abans de la primera assemblea, un pe-
tit grup va protagonitzar tres reunions preparatò-
ries durant els mesos de gener i febrer de 1926, en 
les quals es van assentar les bases del que seria la 
nova entitat. Durant les trobades prèvies es va de-
cidir redactar una nota en la qual es convidava al-
tres compatriotes a sumar-se a la iniciativa de crear 
una associació cultural i recreativa. Durant aquesta 
etapa preparatòria, el lloc de reunió va ser el domi-
cili particular de Ramon Panedas, que també s’havia 
encarregat de donar publicitat al projecte de crea-
ció de la nova institució en els principals mitjans de 
premsa del país, com El País, El Día, El Diario, La Ra-
zón, Imparcial i El Diario de la Plata. 

Aquelles trobades també serviren per escollir el nom 
de la nova entitat. Si bé es van presentar diverses pro-
postes, l’opció més votada va ser finalment la de Ca-
sal Català. Els impulsors de la nova entitat eren cons-
cients de la necessitat de recursos. D’aquí la proposta 
de constituir un fons social per a la compra de mobi- 
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La Rambla de Barcelona a l’alçada del Liceu, amb tramv7ies, cotxes i gent passejant. 1920-1930.©  Arxiu Fotogràfic de Barcelona

liari i altres despeses d’instal·lació. Aquest fons es 
conformaria mitjançant l’emissió de vals de 5 pesos 
fins a la quantitat de 2.500 pesos, que serien de lliure 
adquisició. No obstant això, aquesta subscripció vo-
luntària seria retornada cada mes una vegada coste-
jades les despeses generals.

L’última de les reunions preparatòries va tenir com a 
objectiu consensuar un reglament que més tard hauria 
de ser aprovat per la primera assemblea general. Tan-

mateix, per falta de temps el text definitiu del regla-
ment per al règim intern i l’administració de la societat 
no va poder ser discutit i es va decidir fer la convoca-
tòria de l’assemblea confiant que no hi hauria desa-
vinences. Convocada al local cedit pel Florensa, situat 
al carrer Cerrito, 640, l’assemblea del 6 de març de 
1926 va aprovar sense discussió els 47 articles, excepte 
el IV i el XXVII, que van generar un intercanvi d’idees 
en relació amb la presència dels Jocs en la institució i 
sobre la renovació dels mandats de la junta directiva.
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La Rambla de Montevideo. Platja Pocitos. A l’esquerra, Hotel dels Pocitos. Dècada de 1920. © Gentileza ANIP /SODRE 

L’estatut fixava que l’entitat tenia com a objectius:  
1. agermanar en un bell ideal tots els catalans disse-
minats per aquestes terres procurant-los el major 
nombre d’elements de cultura i esplai; 2. proporcio-
nar en un futur propici els beneficis de la mutualitat; 
3. donar a conèixer les manifestacions artístiques,
culturals, científiques, literàries i comercials nascu-
des o desenvolupades a Catalunya; 4. entrar en rela-
ció amb societats similars a Catalunya i a l’estran-
ger, però amb la reserva expressa del dret d’adhesió 

als actes que elles apadrinin o a les actituds que elles 
adoptin (article 1).18 

Entre altres qüestions reglamentades mereixen des-
tacar-se: 1. que l’idioma per a l’ús intern era el català 
i que la bandera institucional seria la catalana, din-
tre del legalment permès; 2. que existien dos tipus de 

18 solé i cavallé, Josep M., Casal Català de Montevideo, Montevideo: Editorial 
Blanes, pp. 18-19.
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socis: numeraris i adscrits. Els primers, catalans, ba- 
lears, rossellonesos i valencians i els seus fills majors 
d’edat que parlessin el català.19 Els segons, qualsevol 
altra persona honorable que s’identifiqués amb les 
finalitats del Casal (article 6). 

Després de ser aprovats els estatuts, els assistents 
van considerar que la directiva provisòria havia de re-
nunciar. Així, es va procedir a l’elecció dels responsa-
bles definitius. Després de presentar-se dues llistes, 
van ser designats Ramon Panedas, Manuel Saurí, Jo-
sep Florensa, Francesc Agulló, Pere Quingles, Fran-
cesc Prat, Antón Calveras, Anton Duró, Albà Rosell, 
Joan Fló i Lluís Castelló.20

La primera preocupació de la directiva va ser resoldre 
la qüestió de trobar una seu per a l’entitat. En l’as-
semblea extraordinària convocada el 16 de maig de 
1926 es va acordar que s’instal·larien al local del car-
rer Rondeau, 1569. 

La segona preocupació va venir per la part financera. 
El fracàs del projecte de vals reembossables havia re-
tardat la recerca d’una propietat i també va afectar el 
projecte de reformes que s’havia d’encarar per tenir 
majors comoditats. De cara a revertir la situació, el 
juliol de 1927 es va optar per aprovar una quota social 
suplementària de 2 pesos, pagadora d’una vegada o 

19 És important tenir en compte que ja en la reunió preparatòria del 29 de gener 
de 1926 es va debatre si el Casal seria exclusivament català o si s’hi inclou-
rien valencians i mallorquins. La discussió es va originar perquè alguns dels 
assistents consideraven que els de les Illes ja tenien la seva pròpia entitat i 
que el Casal havia de ser eminentment català, sense que això impedís que 
després se sumessin altres persones que simpatitzessin amb la causa cata-
lana. La decisió fou postergada fins a la redacció dels estatuts. En la segona 
reunió, el 5 de febrer de 1926, es van reiterar els termes d’aquell debat: uns 
van plantejar que fos una entitat purament catalana, encara que podria ad-
metre balears i valencians; altres consideraven que s’havien de considerar 
catalans els valencians i balears; finalment, altres pensaven que també ha-
vien de ser admeses totes aquelles persones que entenguessin i que es fessin 
entendre en català. Aquesta última opció va ser resistida per alguns que con-
sideraven que si un dels objectius era la conservació de la llengua, la inclusió 
de qualsevol persona podria portar a degradar l’esperit de l’entitat.

20 Actes Assemblees Generals Casal Català de Montevideo 1926-1927. Arxiu 
Casal Català de Montevideo (ACCM).

en terminis, per poder afrontar la compra de mate- 
rials de fusta, ciment, electricitat, etc. De fet, la si- 
tuació financera del Casal en els seus primers anys  
va ser difícil. Si bé a mitjan 1926 havia duplicat la 
quantitat de socis, i amb les quotes socials, els in-
gressos de cafeteria i l’ús de billars es podien solu- 
cionar les despeses generals i de lloguer, les dificul-
tats no eren poques, perquè la contribució de la colò-
nia no havia estat l’esperada. En l’assemblea del 8 de 
gener de 1927, el president Panedas assenyalava que 
l’obra feta havia d’amidar-se en relació amb les li-
mitacions econòmiques de la primera època. Així ma-
teix, explicava que aquesta situació financera era la 
que explicava que el cafè bar no estigués administrat 
pel Casal tal com ho fixaven els estatuts i hagués ha-
gut de ser donat en concessió a canvi de la provisió de 
mobiliari, el pagament de la meitat de les despeses de 
llum i neteja i l’administració dels billars. Aquesta ir-
regularitat s’havia traduït en un servei deficient i en 
la necessitat de canviar el concessionari.

D’acord amb el seu perfil recreatiu i cultural, la pre-
ocupació va ser donar forma a les seccions. Cada sec-
ció permetia complir amb els objectius del Casal. Així, 
des de la Comissió de Festes —començant per l’or-
ganitzada com a presentació en societat del Casal al 
Victoria Hall de Montevideo i seguint per la de Carna-
vals, la d’homenatge a Àngel Guimerà en l’aniversari 
de la seva mort, etc.— s’intentava augmentar la base 
social, ampliant el nombre d’associats. Per la seva 
banda, el Grop Escènic, dirigit per Albà Rosell, o l’Or-
feó eren els aparadors de la cultura catalana no no-
més per als compatriotes sinó també per als nadius. 
Es tractava d’emprendre, no exempts de dificultats 
—sigui d’organització i integració, sigui de funcio-
nament per la manca d’un saló de teatre propi—, as-
saigs i funcions que no arribaven al gran públic per 
les limitacions econòmiques a l’hora de llogar locals 
externs. També actuaven com a instruments de difu-
sió cultural la Comissió d’Educació, Cultura i Propa-
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ganda, integrada per Miquel Pous, Dionís Vila, Josep 
Florensa i Jaume Fló, que promovia el dictat de con-
ferències i cursos com els que s’impartien sobre his-
tòria, geografia i cultura catalana per als fills dels so-
cis; el Grop de Foment de la Sardana i la Biblioteca del 
Casal, que reunia donacions de llibres i possibilitava 
als socis l’accés a la premsa uruguaiana i argentina. 
A més, funcionava una Comissió Econòmica que pro-
curava aconseguir descomptes i bonificacions de co-
merciants, industrials i professionals per als socis de 
l’entitat, i una borsa de treball que tenia un propòsit 
solidari, de comunió dels interessos contraposats de 
patrons i obrers i d’ajuda desinteressada per als com-
patriotes nouvinguts necessitats d’un mitjà de sub-
sistència. Finalment, hi havia un Grop Atlètic, pensat 
com a via d’integració en la societat, molt implicada 
amb els esports. Com a part de l’estratègia de parti-
cipació en la vida cívica de la ciutat, el Casal Català no 
va perdre l’ocasió d’implicar-se en les festes de la in-
dependència el 25 d’agost o en els festeigs pel cente-
nari de l’Uruguai el 3 de juny de 1929.

Per a la primera directiva també resultava impres-
cindible fortificar els llaços del Casal amb entitats 
germanes de Sud-amèrica. Ja en el primer semestre 
d’existència havien establert vincles amb Buenos Ai-
res,21 Mendoza, Córdoba, Santiago de Xile i l’Havana 
i amb publicacions argentines com Ressorgiment22 o 
Nació Catalana;23 xilenes com Germanor i cubanes com 
Nova Catalunya, que permetien difondre l’activitat 
del Casal entre la família catalana dispersa pel món.

21 Entre altres amb el Casal i Centre Català, amb Germanor Mutualista de  
Buenos Aires, de la qual era soci protector, etc. (CD 1928-1932). Les visites 
des de Buenos Aires eren freqüents. Entre les més destacades podem citar les 
del mestre Ernest Sunyer, Rafael Vehils i el mestre Pere Bosch, director de la 
coral del Teatre Colom.

22 El seu director, Hipòlit Nadal i Mallol, era amic del Casal (Consell Directiu 
(CD). ACCM, 21 de gener de 1929).

23 El Casal de Montevideo se subscriví a aquest setmanari, el preu del qual 
ascendia a 0,40 pesos, moneda nacional, i se sol·licità l’enviament de 200 
exemplars (CD. ACCM, 21 de maig de 1929).

Encara que el Casal declarava no professar més idees 
que les de «veritat» i «bé» i propiciava la més àmplia 
llibertat de pensament de cara a cimentar un projecte 
democràtic, ampli i tolerant que no incorregués en els 
vicis de les seves germanes, que pels desacords ha-
vien acabat per disgregar-se, la política no podia ro-
mandre aliena al desenvolupament de l’entitat, molt 
menys en una etapa tan conflictiva com la de la Dic-
tadura de Primo de Rivera (1923-1930). Així doncs, 
l’harmonia cimentada en la no política del Casal era 
difícil de sostenir. D’una banda, resulta evident per 
alguns comportaments que aquesta primera etapa va 
col·locar els socis al costat dels grups més catalanis-
tes. L’amistat amb Nadal i Mallol,24 la vinculació amb 
Nació Catalana del Comitè Llibertat, la seva inspiració 
i relació constant amb la seva homòloga de Buenos 
Aires —el Casal Català—, la seva participació en la 
recepció a Francesc Macià i Ventura Gassol en el seu 
viatge sud-americà de 1928,25 el rebuig a treballar en 
conjunt amb el Club Espanyol de Montevideo en els 
festeigs del centenari de l’Uruguai i fins la negativa 
a participar en cap homenatge a l’equip de futbol del 
Real Club Deportivo Español de Barcelona per consi-
derar-lo part d’una gira comercial i en canvi la sa-
lutació de la directiva al president del FC Barcelona  
—Moragas— en el seu viatge per Buenos Aires són 
signes clars del posicionament del Casal.26

24 Hipòlit Nadal i Mallol, periodista i polític (el Port de la Selva, Alt Empordà, 
1891 - Buenos Aires, 1978). Fill de pescadors, de jove col·laborà en revistes 
vinculades a la Unió Catalanista, com Renaixement o La Nació i d’altres de 
caire literari o popular, com De tots colors, L’Escena Catalana, La Campana de 
Gràcia o L’Esquella de la Torratxa. El 1912, per no haver de fer el servei mili-
tar, s’embarcà cap a Amèrica i arribà per Nadal a Buenos Aires, on s’establí. 
El 1913, amb uns quants amics, fou fundador del grup i la revista Catalunya 
Nova. El 1916, amb Pius Àrias, Manuel Cairol i Francesc Colomer va crear la 
publicació mensual Ressorgiment (1916-1972) i n’esdevingué director. Nadal 
i la revista, sota la seva direcció, van donar un gran suport a l’acció reivin-
dicativa dels catalans de l’interior durant les dictadures dels generals Primo 
de Rivera i Franco, tot publicant documents de la resistència.

25 El 21 de desembre de 1928 van arribar a bord de l’Andalucía al port de Monte-
video, on van ser rebuts pels comitès catalans constituïts en aquesta capital 
i en altres ciutats com Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza o La Plata. 
A l’Uruguai van ser rebuts pel ministre d’Instrucció Pública com a hostes 
d’honor. 

26 CD. ACCM, 6 d’agost de 1928.
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Aquest posicionament, que el president Panedas va 
definir com a «patriòtic» o, en tot cas, polític, en la 
mesura que implicava «preferir les coses de la nostra 
terra sobre les altres», va motivar àlgides discussions 
entre els socis de l’entitat. En aquest context, men-
tre que alguns socis van acusar la directiva del Casal 
d’excessivament tolerant cap a comportaments in- 
adequats d’elements «nocius» per a l’entitat, altres 
es van queixar que s’estava fent política i fins i tot van 
denunciar que el Casal havia enviat representants a 
una reunió secreta de separatistes a Buenos Aires. 
Aquesta situació va propiciar la demanda de dimis-
sió de la directiva. Malgrat que la moció de censura no 
va tenir èxit, aquests fets posaven en relleu que en un 
moment d’alta sensibilització catalana i catalanista, 
encara aquelles entitats que volien superar històries 
passades de fragmentació i que lluitaven per com-
batre l’abúlia i la decepció de les seves connacionals 
sostenint projectes amplis i «democràtics», no eren 
alienes a les tensions.

El Casal Català de Montevideo 
durant la República

Els anys de la Segona República (1931-1936) van ser, 
per a la colònia de Montevideo, alhora un període 
de consolidació de l’activitat social del Casal Català 
i de desaparició, el maig de 1934, del Centre Català. 
El 1935, el Casal canviava per tercera vegada de local, 
per situar-se al carrer 18 de Julio, 876. Les noves ins-
tal·lacions li permetien desplegar tot el seu potencial 
sociocultural i mutual, encara que, com moltes altres 
entitats catalanes de l’Amèrica Llatina, sofria pro-
blemes financers i la dificultat d’augmentar la massa 
social a causa de la quasi interrupció del flux migra-
tori. Un aspecte que es va veure agreujat pel degoteig 
de baixes d’antics residents catalans, que veieren en 
el canvi polític que s’havia produït a Espanya amb 

l’arribada de la República una oportunitat per a tor-
nar a la Pàtria. 

En aquest sentit, la vida de la institució semblava 
condicionada tant a augmentar les seves prestacions 
i atractius com a captar nous socis entre les noves ge-
neracions: els nascuts a l’Uruguai, als quals havien 
d’infondre l’amor per la terra dels pares. En relació 
amb l’oferta sociocultural, l’etapa republicana va ser 
prolífica en iniciatives a la colònia de Montevideo. El 
març de 1931 es va inaugurar el programa radiofò-
nic L’Hora Catalana, que s’emetia per Radio América 
CX46 cada diumenge d’11 a 12. L’Hora Catalana es va 
convertir no només en un canal d’informació i reu-
nió, sinó en un mitjà que cercava convocar catalans 
que no participaven en la vida del Casal. També sota 
el paraigua del Casal, el gener d’aquest any es va re-
organitzar la comissió delegada de l’Associació Pro-
tectora de l’Ensenyança Catalana a Montevideo, in-
tegrada per Ramon Panedas, Francesc Prat, Francesc 
Agulló, etc. La seva activitat patriòtica va ser intensa, 
sobretot a l’hora d’estimular l’ensenyament de la 
llengua entre les noves generacions, que estaven cri-
dades a convertir-se en la saba institucional. 

La preocupació per mantenir activa la vida del Casal 
va dur l’assemblea a votar la conveniència de seguir 
amb els estatuts o bé modificar-los. Després d’un 
breu interregne, en el qual es regiren pels reformats, 
el president Pere Casanovas va presidir una assem-
blea extraordinària el 8 d’abril de 1934 en la qual, per 
21 vots a favor, 5 en contra i 3 abstencions, es va deci-
dir posar en vigència els estatuts primitius de l’enti-
tat, aprovats el 1926. La raó d’aquest canvi van ser els 
efectes negatius dels estatuts reformats sobre el vo-
lum de socis. Malgrat el canvi, la situació no va sem-
blar que millorés. Cal no oblidar que a la paralització 
dels fluxos migratoris se sumava el pas del temps i 
el refredament del fervor patriòtic entre els que feia 
anys que vivien a Amèrica o entre els seus fills, nas-
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Aquest posicionament, que el president Panedas va 
definir com a «patriòtic» o, en tot cas, polític, en la 
mesura que implicava «preferir les coses de la nostra 
terra sobre les altres», va motivar àlgides discussions 
entre els socis de l’entitat. En aquest context, men-
tre que alguns socis van acusar la directiva del Casal 
d’excessivament tolerant cap a comportaments in- 
adequats d’elements «nocius» per a l’entitat, altres 
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denunciar que el Casal havia enviat representants a 
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cuts al Nou Continent, a més de les persistents torna-
des a Catalunya.27

En aquell context, el Casal, sota la presidència de 
Joan Serra, hagué d’afrontar una sèrie de dilemes 
que podien tenir repercussions en el futur de l’en-
titat. D’una banda, es van escoltar diverses veus que 
reclamaven el reforçament del perfil català del Ca-
sal. Així, l’expresident Ramon Panedas i Josep Coll 
van exigir un control més estricte dels membres de 
la directiva perquè parlessin perfectament el ca-
talà, tal com ho fixaven els estatuts. D’altra banda, 
el soci Manel Sala va requerir a la directiva que bre-
gués per un enfortiment de les funcions teatrals en 
català. En ambdós casos les discussions van mostrar 
les dificultats de portar a terme un programa cata-
lanista més ambiciós, quan la manca de «catalans» 
era un problema evident. Així, sense que en cap cas 
s’escoltessin veus contràries ni al compliment dels 
estatuts ni a la preeminència catalana en les fun- 
cions teatrals organitzades pel Casal, alguns socis 
van cridar a fer un treball actiu de captació de nous 
socis entre els catalans que, o bé participaven en al-
tres entitats, o bé eren poc inclinats a la participa-
ció social, i a atreure uruguaians sensibles envers la 
cultura catalana. En aquest sentit, Joaquim Garrigós 
va manifestar que era imprescindible la coopera-
ció dels uruguaians, sense els quals no podia man-
tenir-se l’entitat. De la mateixa manera, Gispert 
va cridar a mantenir una oferta cultural exclusiva-
ment en català i a atendre les necessitats de molts 
socis uruguaians i fills de catalans, que no utilitza-
ven la llengua i que requerien un programa mixt, i 

27 Les històries de tornades es van succeir en els primers anys de la República. 
El 1933, dos conspicus socis del Casal van retornar a Barcelona: Pere Rafe-
ques, un lluitador nacionalista, va deixar Montevideo per dedicar-se a la pu-
blicació d’articles a La Nació Catalana, òrgan del Partit Nacionalista Català, i 
Enric Gispert, un altre gran nacionalista, va retornar a Barcelona amb gran 
entusiasme, encara que va assenyalar que no havia aconseguit el suport que 
havia somiat. Havia arribat a Buenos Aires el 1911, i el 1914 es va traslladar a 
Montevideo, on va participar en el Centre Català i en l’Associació Protectora 
de l’Ensenyança Catalana. El 1928 va ser president del Casal Català.

al mateix temps que des del mateix Casal i a través 
de l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana 
s’enfortís l’ensenyament del català. 

Al costat de la convocatòria a ampliar la massa so-
cial, el Casal consolidava la seva presència pública. El  
25 de gener de 1935, després de la seva publicació al 
Diari Oficial, el Casal Català de Montevideo obtenia 
personalitat jurídica.

La proclamació de la República el 14 d’abril va ser 
rebuda amb entusiasme pel Casal i, com els seus ho-
mònims de la regió, va enviar telegrames de saluta-
ció als presidents provisionals Francesc Macià i Ni-
ceto Alcalá-Zamora.28 Després, el seguiment de la 
política catalana va continuar convocant l’atenció, 
sobretot en moments com la discussió de l’Estatut 
de Catalunya a les Corts Constituents espanyoles,29 
la mort de Macià el Nadal de 1933, la designació com 
a president de Lluís Companys30 o les jornades del  
6 d’octubre de 1934, conjuntura en la qual les veus 
de la directiva es van aixecar per sol·licitar al presi-
dent de la República Espanyola que no signés cap 
pena de mort.31 

En els primers anys, l’actitud de les directives del Ca-
sal respecte a les autoritats espanyoles va ser més 
que cordial. Les declaracions d’alguns ministres es-
panyols favorables a l’autonomia catalana o el gest 
de l’Estat de declarar dol oficial per la mort de Ma-
cià van ser llegits des de Montevideo com un canvi 
favorable respecte a la qüestió catalana, i al mateix 
temps com un reclam d’agermanament entre els re-
presentants de l’Estat espanyol a l’Uruguai i les au-

28 Com que l’entusiasme era creixent, el CD decidí organitzar un improvisat 
lunch, en què s’escoltaren visques a les repúbliques germanes (Casal Català, 
CD 14 d’abril de 1931).

29 CD. ACCM, 25 d’octubre de 1932.
30 CD. ACCM, 2 de gener de 1934.
31 CD. ACCM, 16 d’octubre de 1934.
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toritats del Casal. Un terreny on la col·laboració fou 
més destacada va ser el de l’ajuda a la repatriació. Al 
llarg d’aquests anys, en diverses ocasions les autori-
tats consulars espanyoles van sol·licitar la col·labora-
ció del Casal Català en l’assistència als espanyols ne-
cessitats residents a l’Uruguai.32 En aquest sentit, el 
Casal va rebre amb beneplàcit la notícia de la creació 
de la Junta Central d’Emigració, a la qual van ser con-
vidats a enviar un delegat.33

Un dels esdeveniments més transcendents de l’etapa 
va ser la celebració, el juny de 1936, del Congrés dels 
Catalans d’Amèrica. Aquesta iniciativa, impulsada 
pel Comitè Llibertat de Buenos Aires, va tenir el su-
port d’una comissió organitzadora local integrada 
per Esteve Vivó, Joan Nogueras, Isidre Panella i Joan 
Serra. Les activitats, amb participació d’entitats ar-
gentines, xilenes i paraguaianes, van començar el  
27 de juny amb un acte inaugural al teatre L’Ateneu, 
de Montevideo, on es van desenvolupar les diferents 
sessions, en què es van discutir ponències sobre po-
lítica catalana, economia i relacions entre casals ca-
talans d’Amèrica. Al costat d’aquest treball hi va ha-
ver balls, ofrenes i homenatges davant del monu-
ment a Artigas a la plaça de la Independencia, visites 
guiades per la ciutat de Montevideo, funcions tea-
trals, etc. 

La Guerra Civil Espanyola 
(1936-1939) 

Coneguda la trista notícia de l’aixecament militar del 
18 de juliol de 1936, el Casal va manifestar la seva ir-
renunciable lleialtat republicana, comunicant-ho als 
presidents Companys i Azaña amb el seu compromís 

32 CD. ACCM, 12 de juny de 1934.
33 Ibídem.

d’ajuda moral i material a la causa. Pel caràcter trà-
gic dels successos, la directiva va avaluar l’oportuni-
tat de suspendre tots els balls socials, però atès que 
era necessari seguir finançant l’entitat va sol·licitar 
als socis que fessin un esforç extra duplicant les quo-
tes mensuals per compensar el que no ingressaria en 
concepte de festes. 

Passat l’impacte inicial de la notícia de l’aixeca-
ment nacional i les declaracions de principi a favor 
de la legalitat, tots els casals del Con Sud van inten-
tar mantenir la seva quotidianitat, que no podia dei-
xar d’estar travessada pels desafiaments de la nova 
hora. Sota la presidència d’Isidre Panella i Porta, el 
Casal Català de Montevideo recollia fons per al Co-
missionat de Propaganda de la Generalitat i enviava a 
Catalunya roba i queviures. Si en la immediata post-
guerra això esdevindrà una activitat medul·lar dels 
casals, durant la guerra cada assemblea es convertia 
en una ocasió per sensibilitzar i comprometre els ca-
talans d’Amèrica amb el drama que es vivia a la Pà-
tria. Per això va ser un acte habitual que, al costat del 
recordatori dels socis morts, cada assemblea donés 
un lloc eminent a l’homenatge als combatents cai-
guts en el camp de batalla.34

Malgrat que l’ajuda a la Catalunya en guerra es va 
convertir en una activitat habitual, les circumstàn-
cies tràgiques no deixaven de posar sotsobre en les 
associacions. En aquests moments, les baralles en-
tre els grups que plantejaven la necessitat d’una po-
sició política i els que exigien una posició més oberta 
i compromesa es van succeir.

34 CD. ACCM, 3 de juliol de 1938.
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El Casal Català i l’exili republicà 
a l’Uruguai 

La Guerra Civil Espanyola va ser seguida amb molt 
d’interès des de l’Uruguai. El context polític del país, 
però, no va ser el més propici perquè les autoritats 
uruguaianes donessin suport a la causa republicana. 
La crisi social i econòmica vinculada als efectes del 
crac de 1929 provocaren un malestar general a tot el 
país. Com a resultat d’aquest context es produiria a 
l’Uruguai un cop d’estat impulsat pel mateix presi-
dent, Gabriel Terra, el març de 1933. El nou règim, de 
caire conservador, va mostrar des del mateix 18 de 
juliol de 1936, data de l’alçament militar a Espanya, 
el seu suport a la causa dels rebels. Les autoritats del 
país americà manifestaren ben aviat la seva solidari-
tat amb l’Espanya Nacional. Aquest suport es va fer 
evident el setembre de 1936, quan el govern de Terra 
decidí interrompre les relacions diplomàtiques amb 
la República Espanyola argumentant que el govern 
de Madrid no feia prou per impedir les violacions dels 
drets humans que s’estaven produint al territori con-
trolat pel govern legítim de la República.

El context polític i la manca de simpaties per la causa 
republicana es posaren en evidència a l’hora de re-
bre a partir de 1939, un cop finalitzada la guerra, els 
exiliats republicans. Aquests toparen amb unes fortes 
lleis restrictives en matèria migratòria que impedi-
ren l’arribada de molts dels que havien escollit aquell 
país per residir-hi. 

El règim d’excepció instaurat a partir del cop d’estat 
de març de 1933 va adoptar una legislació molt res-
trictiva en matèria d’emigració. El 1939 l’Uruguai te-
nia la seva immigració reglamentada per la llei 9604, 
de 13 d’octubre de 1936, amb la qual s’exercia un con-
trol quasi policial sobre els immigrants. La majoria 
d’aquests eren aleshores fonamentalment refugiats 

espanyols i jueus que havien marxat d’Europa com 
a resultat de la persecució que patien per part de les 
autoritats alemanyes.

L’excessiu control, que va dificultar l’arribada de 
molts exiliats, topà amb l’actitud oberta del poble 
uruguaià envers els immigrants. Bona part de la po-
blació, partits opositors al règim, sindicats, etc., de-
fensaren la República Espanyola, i en el moment en 
què es confirmà la derrota es mobilitzaren per donar 
suport a les persones que fugien del franquisme i dels 
horrors de la Segona Guerra Mundial.35

El compliment de tota aquesta legislació estava regu-
lat a través de la presentació per part de l’immigrant 
de certificats de bona conducta; de no pertànyer a or-
ganismes socials o polítics que es pogués considerar 
que atemptessin per mitjà de la violència contra les 
bases de la nacionalitat; de professió, indústria, art o 
ofici, i de bona salut. Tots aquests certificats havien 
de ser presentats pels exiliats al lloc de sortida, da-
vant les autoritats consulars i delegats immigrato-
ris degudament acreditats per la Direcció de Migració 
uruguaiana, la qual havia d’estendre el corresponent 
permís. Com es posa en evidència amb les exigències 
de documentació per part de les autoritats d’Uruguai, 
es posaren moltes traves a l’arribada d’exiliats.36

Tot plegat va provocar que l’exili català a l’Uruguai 
fos molt reduït numèricament, de manera que només 
va destacar la seva extensió en el temps. De fet, les 
històries dels seus referents polítics i culturals més 

35 L’exemple més clar d’aquesta solidaritat foren els centenars d’uruguaians 
que s’allistaren com a voluntaris a les Brigades Internacionals per defensar 
la República Espanyola davant l’avenç del feixisme. Per a un estudi dels vo-
luntaris de l’Uruguai a les Brigades Internacionals vegeu YaNes torrado, Ser-
gio; MaríN suárez, Carlos; caNtabraNa carassou, María, Papeles de plomo. Los 
voluntarios uruguayos en la guerra de España, Barcelona: Editorial Descontrol, 
2017.

36 Per a un estudi de l’exili republicà a l’Uruguai vegeu roMero largo, Luis; 
suárez goNzález, Manuel; MartíNez barreiro, Rogelio, Historia del exilio español 
en Uruguay (1814-1978), Madrid: Ediciones Endymion, 2009.
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destacats donen compte d’un procés poc significatiu 
en la immediata postguerra que es va anar intensi-
ficant a mitjan i finals dels anys quaranta. Tals van 
ser els casos del metge Francesc Bergós i Ribalta, que 
després de ser reclòs al camp de concentració d’Ar-
gelers va passar per l’Argentina, Bolívia i Xile abans 
d’establir-se a l’Uruguai; de Josep Rovira i Armengol, 
que després de ser rescatat d’un camp de concentra-
ció va embarcar cap a Mèxic per després establir-se al 
país oriental; del diputat d’ERC al Parlament de Ca-
talunya Miquel Cunillera, que després del seu pas per 
França i Xile va triar l’Uruguai fins al seu retorn a Eu-
ropa, i especialment significatiu el de l’emblemàtica 
actriu Margarida Xirgu, que després de viure a Xile i 
l’Argentina es va instal·lar a Montevideo entre 1948 
i 1957, etapa en què va dirigir el teatre Comèdia Na- 
cional Uruguaiana i l’Escola Municipal d’Art Dramà-
tic. Aquestes històries mostren que, en gran manera, 
es va tractar de reemigracions tardanes provinents 
preferentment de països limítrofs (Brasil, Argenti- 
na), encara que també de Xile, Mèxic o Veneçuela, 
provocades per raons laborals, familiars o de desen-
volupament professional i afavorides pel relaxament 
de les condicions immigratòries.

El Casal Català de Montevideo 
entre 1939 i 1945

A principis de 1939, el drama dels refugiats a França 
va concentrar la tasca humanitària que els centres i 
casals desenvolupaven des de l’inici de la guerra. Així, 
el Casal Català de Montevideo va encarar diverses ini-
ciatives per pal·liar la situació dramàtica dels compa-
triotes desplaçats a terres franceses. A sol·licitud de 
la seva homònima de Buenos Aires, el president Mu-
let va decidir, després d’una reunió amb membres de 
l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana i el 
Comitè Catalunya, crear una Comissió d’Ajut a Cata-

lunya el fi de la qual era fer una col·lecta dintre de la 
col·lectivitat. La Comissió va decidir obrir una llista de 
subscriptors i va arribar a recaptar 495,57 $.37

En aquesta mateixa línia, els socis de Montevideo 
no van escatimar suports a altres entitats, com ara 
l’Agrupació d’Ajut a la Cultura Catalana de Buenos 
Aires, obstinades a col·laborar amb els intel·lectuals i 
artistes catalans reclosos als camps de concentració 
francesos. Per això, el Casal Català de Montevideo es 
va subscriure a aquesta entitat amb caràcter de «soci 
cooperador».38

Les relacions entre Montevideo i Buenos Aires eren 
intenses. No només hi havia mútues invitacions per 
celebrar aniversaris de les entitats, sinó que amb 
motiu de la guerra va ser comuna la tasca de treba-
llar plegats en l’ajuda als refugiats i altres víctimes 
de la contesa, així com en la coordinació d’accions de 
cara a la denúncia de la situació que vivia Catalunya. 
Així mateix, el Casal de Montevideo va donar suport 
a la celebració dels Jocs Florals a Buenos Aires (1941) 
i Santiago de Xile (1943), organitzats respectivament 
per la Comunitat Catalana de la República Argentina 
i l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana.39

Mentre que les relacions amb les entitats catalanes 
eren fluïdes, no passava el mateix amb altres asso-
ciacions espanyoles del país. Encara que a títol in-
dividual molts membres del Casal estaven afiliats a 
la Societat Espanyola de Socors Mutus de Montevi-
deo, en ser convidat el Casal a enviar delegats per a 
les pròximes eleccions d’aquesta entitat mutualista, 
la resposta va ser negativa, amb l’argument que ofi-
cialment no podien participar en assumptes interns 
d’altres associacions.40

37 CD. ACCM, 2 de febrer de 1939.
38 CD. ACCM, 3 d’agost de 1939.
39 CD. ACCM, 28 de novembre i 17 de desembre de 1940. 
40 CD. ACCM, 20 d’abril de 1939.
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El Graf Zeppelin sobrevolant el Palau Salvo de Montevideo. 1934. © D.P.El Graf Zeppelin LZ127 volant sobre l’estàtua de Colom,  a Barcelona. 
16 de maig de 1929.© Photoaisa
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De fet, la realització d’actes conjunts amb entitats 
com el Centre Republicà Espanyol, la Casa d’Espanya 
i altres organitzacions antifeixistes de la colònia es-
panyola i institucions democràtiques de l’Uruguai en 
commemoració del 14 d’abril no va estar exempta de 
tensions. La presència de Martínez Barrio i el gene-
ral José Miaja va generar dubtes entre les autoritats 
del Casal, però la recomanació de Carles Pi i Sunyer de 
mantenir una «actitud amistosa», sense deixar d’ex-
pressar francament la posició sobre Catalunya, els va 
convèncer de sumar-se als actes.

Alguns polítics i bona part de la societat uruguaiana 
es van solidaritzar amb les víctimes del feixisme. Com 
a part del Comitè Nacional d’Ajuda al Poble Espanyol 
i Defensa de la Democràcia, el diputat Emilio Frugoni 
va presentar una iniciativa parlamentària per perme-
tre l’arribada al país de 5.000 refugiats espanyols re-
sidents a França.41 

Coneguda la promesa del govern uruguaià de rebre 
un contingent de refugiats, diverses entitats espa-
nyoles, convocades per la Casa d’Espanya,42 es van 
reunir per coordinar de forma conjunta les accions i 
evitar que aquesta tasca fos polititzada. El president 
Mulet va explicar a la directiva que s’havia decidit 
organitzar un comitè de caràcter humanitari, apolí-
tic i ibèric amb representants de les diferents enti-
tats espanyoles de Montevideo. Així mateix, va acla-
rir que aquest fet no comportaria grans despeses al 
Casal, perquè per a les qüestions majors —com ges-
tions consulars o passatges— els organismes tenien 
fons suficients. Per tant, la participació del Casal no-
més reportaria despeses menors, en telegrames o 
comunicacions en general. Si bé el president sem-

41 CD. ACCM, 3 d’agost de 1939.
42 El 1942 el Casal donà suport a dues iniciatives de la Casa d’Espanya, una in-

teressant-se pel destí dels espanyols entregats a França i una altra sol·lici-
tant a les autoritats d’Espanya que no entressin en guerra contra els aliats 
(Casal Català de Montevideo, CD 19 de novembre de 1942).

blava estar d’acord amb la constitució de l’esmentat 
comitè, va rebutjar el seu nomenament com a repre-
sentant adduint raons de feina. No obstant això, per 
evitar que a l’Uruguai es repetís la situació de Bue-
nos Aires, on la decisió del govern d’acollir refugiats 
estava tenint un clar sentit regional, que beneficiava 
els nadius del País Basc, la directiva va decidir nome-
nar un representant en l’esmentat comitè.43 A par-
tir de l’experiència argentina, el Consell Directiu del 
Casal Català de Montevideo va reclamar tenir pre-
sència en la selecció dels beneficiats per viatjar. Se-
gons la directiva, era important que es concedís pas-
saport gratuït a igual nombre de passatgers de totes 
les regions d’Espanya.44

Les tasques del Comitè pro Refugiats van ser com-
plexes. El primer pas va ser entrevistar-se amb el 
ministre de Relacions Exteriors de l’Uruguai. Però 
immediatament van sorgir els ressentiments i les 
reclamacions sobre la necessitat d’afermar el caràc-
ter apolític del Comitè i d’evitar en el futur qualsevol 
ingerència política que desvirtués la seva acció.45 En 
segon lloc, el Comitè va decidir imprimir uns formu-
laris per presentar les peticions d’entrada que havien 
de ser aprovades per les autoritats uruguaianes. Per 
la seva banda, el Casal va designar els senyors Bió i 
Ribes per atendre les consultes sobre els formula-
ris que havien d’emplenar els candidats. Així mateix, 
va decidir donar màxima difusió als procediments 
que havien de seguir-se a través d’avisos publicats 
al local social i anuncis a L’Hora Catalana.46 En ter-
cer lloc, el Comitè va enviar a França un llistat amb 
els noms de les persones que l’Uruguai estava dispo-
sat a rebre. No obstant això, de primer la intromissió 
de l’ambaixador espanyol a l’Uruguai, que volia fre-
nar l’aprovació del decret per al lliure ingrés de per-

43 CD. ACCM, 24 de gener de 1940.
44 CD. ACCM, 4 d’abril de 1940.
45 CD. ACCM, 7 de juliol de 1940.
46 CD. ACCM, 6 de març de 1940.
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sones al país, i després les imposicions poc realistes 
del govern francès, que va començar a demanar als 
refugiats una data límit de residència sota prevenció 
de repatriació a Espanya, afegit al fet que l’ocupació 
alemanya de França el juny de 1940 va suposar més 
dificultats per a la permanència dels exiliats al país 
gal, van fer que el projecte d’acollida fos cada vegada 
més dificultós. 

Les complexitats burocràtiques van arribar a l’ex-
trem d’exigir als refugiats que després de viatjar a 
l’Uruguai retornessin a França per legalitzar el trà-
mit, com si això fos possible materialment i política-
ment. Mentre el govern uruguaià no prenia una reso-
lució definitiva, perquè no hi havia dintre del gabinet 
una postura unànime, la situació va anar polititzant- 
se amb les disputes entre el Comitè pro Entrada de 
Refugiats i el Comitè Nacional pro Poble Espanyol, de 
signe franquista, que segons el parer del Casal estava 
generant confusió i desconfiança entre les autoritats 
de l’Uruguai.47

Més enllà de l’ingrés d’aquest contingent, el crei-
xent degoteig d’arribades de refugiats va dur les en-
titats catalanes d’Amèrica a redefinir algunes pautes 
de funcionament intern, tals com la categoria de soci 
transeünt o en trànsit. Segons Ribes, del Consell Di-
rectiu del Casal Català de Montevideo, la mobilitat de 
molts dels exiliats que travessaven diversos països 
clandestinament abans d’arribar a l’Uruguai feia ur-
gent unificar els criteris perquè els desplaçats sempre 
se sentissin com a casa seva. Per això el Casal va de-
cidir enviar una circular a la resta d’entitats catalanes 
per saber si els seus estatuts tenien alguna disposi-
ció que preveiés la nova situació creada per la caiguda 
de Catalunya en mans de Franco, amb la consegüent 
desbandada de població.48

47 CD. ACCM, 9 de maig de 1940.
48 CD. ACCM, 25 d’abril de 1940.

Encara que l’entrada de refugiats a l’Uruguai se-
guia demorant-se, el Comitè pro Refugiats no va 
deixar d’operar. Mentrestant, desenvolupava tas-
ques de sensibilització de la comunitat internacio- 
nal enviant cartes al president dels EUA, Franklin 
Delano Roosevelt, o celebrava reunions amb am-
baixadors de tercers països, com ara Mèxic, perquè 
intercedissin davant el govern uruguaià i/o aprofi-
tessin les gestions fetes de cara a ajudar els refu- 
giats a França.49

Més enllà de la preocupació del Comitè i de la im-
plicació del govern mexicà i dels seus representants 
diplomàtics a l’Uruguai, la situació dels catalans a 
França es va tornar cada vegada més difícil, especial-
ment després de l’esclat de la Segona Guerra Mundial 
i la invasió alemanya de França.50

Davant la impossibilitat de concretar l’entrada de 
refugiats a l’Uruguai, el Casal va impulsar una sèrie 
d’iniciatives que poguessin millorar la situació dels 
compatriotes. Així, el president del Casal, Francesc 
París, va comunicar a la directiva que havia subscrit 
una petició dirigida al ministre francès a l’Uruguai, 
signada per diferents entitats democràtiques, sol·li-
citant permís d’embarcament cap a Mèxic per a di-
versos polítics refugiats al país gal.51

Finalment, el Casal va mostrar el seu perfil antifran-
quista implicant-se en les campanyes que diverses 
comunitats de l’exili feien davant cancelleries, go-
verns de tercers països i la delegació de Vichy, des-
tinades a conèixer el parador i aconseguir la llibertat 
de personalitats de la cultura, tal com va ser el cas del 
mestre Pau Casals.52

49 CD. ACCM, 27 de juny de 1940.
50 CD. ACCM, 18 de juliol de 1940.
51 CD. ACCM, 1 d’octubre de 1942.
52 Assemblea. ACCM, 11 de juliol de 1943.
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Si l’atenció del Casal Català de Montevideo sem-
blava estar concentrada en la guerra mundial i la si-
tuació dels compatriotes refugiats a França, l’an-
goixa i la desolació van arribar al seu clímax quan es 
va conèixer la notícia de l’afusellament del president 
Companys l’octubre de 1940. Quan encara no se’n te-
nia confirmació oficial, el Consell Directiu va decidir 
suspendre les festes programades, posar la bandera 
a mitja asta en senyal de dol i començar a organitzar 
un homenatge a qui «tant lluità per aconseguir la lli-
bertat humana tan eclipsada actualment».53 Dies des-
prés de la terrible notícia, el diumenge 27 d’octubre el 
Casal va decidir organitzar un funeral cívic en home-
natge a la seva memòria. L’homenatge va rebre l’ad-
hesió d’associacions espanyoles de Montevideo com 
la Casa d’Espanya i el Centre Asturià. Per a l’esdeve-
niment es va elaborar un fullet de vuit pàgines amb un 
retrat de Companys, una biografia, opinions de per-
sonalitats eminents i pensaments del mateix Com-
panys. Per afrontar les despeses de l’homenatge es va 
fer una col·lecta entre els membres de la directiva.54

Tres anys després de l’afusellament, el president Mu- 
let va comunicar a l’assemblea que el president de  
la Junta Municipal de Montevideo, l’enginyer Juan 
Maglia, havia manifestat la voluntat que un carrer de 
la ciutat es dediqués a la figura de Companys.55 

El juny de 1944, el successor del president Mulet, 
Francesc París, va confirmar als socis del Casal que 
la promesa de l’intendent de Montevideo, l’engi-
nyer Juan Fabini, de posar el nom de Companys a una 
plaça de Montevideo anava a complir-se. Immedia- 
tament, després de discutir si la situació financera 
de l’entitat era l’adequada per emprendre tal obra, 
el Consell Directiu va decidir crear una Comissió de 

53 CD. ACCM, 17 d’octubre de 1940.
54 CD. ACCM, 31 d’octubre de 1940.
55 CD. ACCM, 28 de juliol de 1943.

Propaganda, encarregada de donar la màxima difu-
sió a l’esdeveniment.

Per al dia de la inauguració, el 15 d’octubre de 1944, 
la directiva, presidida per Francesc París, va projec-
tar les activitats següents: 8 h: recepció al port de la 
delegació argentina i de personalitats com Manuel 
Serra i Moret, vicepresident del Parlament de Cata-
lunya; August Meyer, president de la Comunitat Ca-
talana de la República Argentina; Ramón María Alda-
soro, ministre del govern basc; José María Lasarte i 
Alfonso Castelao, diputats a Corts, i Ángel Ossorio y 
Gallardo, últim ambaixador republicà a l’Argentina; 
9 h: ofrena floral al monument d’Artigas, a la plaça 
Independencia, per la delegació de catalans d’Argen-
tina acompanyats de compatriotes i simpatitzants 
de l’Uruguai; 10 h: inauguració de la plaça i de la font 
sota la presència de les banderes uruguaianes, cata-
lana, basca, gallega i republicana espanyola, execució 
de l’himne uruguaià, paraules d’un representant del 
Casal, de l’intendent de Montevideo i del president 
de la delegació argentina, que faria lliurament a les 
autoritats de l’Ajuntament d’un àlbum dels catalans 
de l’Argentina fet per l’artista català Pere Seras. En 
la inauguració s’escoltarien els discursos de Francesc 
Bergós i Ribalta, en representació del Casal Català; de 
l’intendent municipal enginyer Juan Fabini; del de-
fensor de Companys, Dr. Ángel Ossorio y Gallardo; i 
dels precursors del projecte, els enginyers Juan Ma-
glia i César Batlle Pacheco.56

En nom del Casal Català, el Dr. Bergós i Ribalta va do-
nar les gràcies a Montevideo i a l’Uruguai perquè amb 
aquest gest posaven en evidència el seu esperit de-
mocràtic i liberal, tan d’acord amb el de Catalunya, 
que, malgrat haver sofert esclavitud i vexacions, se-
guia incombustible fins al moment que pogués res-
sorgir i fer-se palès al territori de Catalunya. 

56 solé i cavallé, Josep M., op. cit., pp. 58-61.
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Van manifestar la seva adhesió i felicitació el presi-
dent del Centre Català de Santiago de Xile, Ezequiel 
Plubins —que va comunicar que a la capital transan-
dina també es donaria el nom de Companys a un car-
rer—, la Comunitat Catalana de Mèxic, la Comunitat 
Catalana de Buenos Aires, el Centre Republicà Espa-
nyol de Montevideo, la Penya Andalusa, etc. Conclo-
ses les cerimònies oficials, a les 12 es va celebrar un 
dinar al local del Centre Asturià. A la tarda es va fer 
una excursió en autocar per les platges de Montevi-
deo i es va fer un berenar, últim acte abans que la de-
legació argentina agafés el vaixell de retorn.

Maria Companys de Gally, filla del president Com-
panys, va agrair la iniciativa de la comunitat catalana 
de l’Uruguai i va lamentar no poder assistir a la inau-
guració de la plaça i del monument en honor al seu 
pare. A pesar de no poder viatjar, va mostrar la seva 
gratitud enviant exemplars de l’edició mexicana de 
la conferència dictada a Mèxic per l’exconseller de la 
Generalitat Lluhí Vallescà, en ocasió de l’últim ani-
versari de l’afusellament del seu pare. 

Els catalans de Montevideo 
fins a l’actualitat

El 1954, el Casal va editar el primer número de Mane-
lic, butlletí portaveu d’aquesta entitat. Segons expli-
caven, l’elecció del nom es va basar en la recuperació 
d’una figura emblema dels fundadors del Casal Ca-
talà. Així mateix, al·ludia a la personalitat del Mane-
lic de Terra Baixa, amb la seva conducta fèrria, sense 
concessions, que era un exemple per a l’actual si- 
tuació que vivia Catalunya. I també era un record al 
seu creador, Àngel Guimerà. 

La història de Manelic no va estar exempta de polè-
miques. A principis de 1958 va reclamar respecte per 

la seva forma de periodisme, obert a les col·labora- 
cions de tots els socis, fidel al seu projecte cívic però 
també aliè a un folklore sense compromisos. Encara 
que Manelic no s’identificava amb cap consigna po-
lítico-partidària, defensava la seva aposta patriòtica 
i de dignitat nacional. El Casal, «com aplec d’homes 
lliures […] no pot acompanyar a la més funesta de les 
polítiques, la política del silenci; la qual diu: aquí no 
ha passat res».57 Poc després, la revista suspenia la 
seva edició per problemes econòmics, tornant a apa-
rèixer el 1960 i iniciant la seva segona època. 

A mitjan anys cinquanta, el Casal es presentava com 
una entitat fidel a la tradició de llibertat, contrària al 
feixisme franquista, que pels moments que traves-
sava la Pàtria es convertia en «la representació de la 
Catalunya llunyana i endogalada».58 No obstant això, 
les dificultats i conflictes estaven a l’ordre del dia.

A la fi de la dècada dels quaranta, l’arribada del líder 
del PSUC i exconseller de la Generalitat Joan Como-
rera va multiplicar la discòrdia al si de les assemblees. 
Les veus de comunistes com Vicenç Climent i Juli Juvé 
es van alçar i van provocar la reacció de la directiva, 
que va recordar que el Casal no era un lloc per fer po-
lítica. Es van succeir mocions de censura, propostes 
d’expulsió i fins la renúncia del consell. 

A mitjan anys cinquanta la directiva de l’entitat va 
patir diverses crisis que van posar en perill la con-
tinuïtat del Casal. La situació va empitjorar pel crei-
xement del joc d’apostes a l’interior de l’entitat i els 
enfrontaments entre els socis i els jugadors. El com-
portament dels jugadors gaudia del beneplàcit de 
l’encarregat del bar, que permetia que se saltessin el 
compromís d’aixecar les taules a les 4 de la matinada. 
Però mentre que el consell va amenaçar de donar de 

57 Manelic, febrer de 1958.
58 Manelic, març-abril de 1955.
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Homenatge de la premsa de Montevideo a Margarida Xirgu (a la seva esquerra, el mestre Pau Casals), el dia 1 de setembre de 1937. © 
Gentileza Fundació Pau Casals / Arxiu Nacional de Catalunya . Fons Pau Casals

baixa els socis infractors i cancel lar la concessió del bar, 
els jugadors van aconseguir les signatures suficients per 
sol licitar una assemblea extraordinària. El triomf 
d’aquests últims va forçar la renúncia del con-sell abans 
que poguessin complir amb el seu man-dat. Més enllà 
dels conflictes, el 1954 el Consell Di-rectiu va proposar 
als socis una declaració de catala-nitat en la qual 
manifestava que, seguint la tradició, fidel als sentiments 
patriòtics i fent seves les paraules del president Macià, es 
comprometia a lluitar per una Catalunya políticament 
lliure, econòmicament pròs-pera i espiritualment 
gloriosa. D’aquesta manera, as-segurava la seva fidelitat 
al Consell de la Generalitat de Catalunya.

El 1957 el Casal va tornar a viure una conjuntura crítica, en no 
haver-hi cap català disposat a presentar la seva candidatura 
per a la renovació de la directiva. El 6 de gener havien estat 
elegits Joan Albesa com a president i Joan García Grau com a 
secretari. No obs-tant això, mesos després va haver de 
reunir-se una nova assemblea, on van ser triats nous 
membres. La crisi va provocar una solució inèdita: l’elecció 
d’un representant de la majoria (Dr. Bergós i Ribalta) i un 
altre de la minoria (Josep Castellà). L’apatia i el desinterès 
minaven les possibilitats de continuïtat per al Casal. Mentre 
que les directives es queixaven de l’escàs compromís dels 
socis, aquests argumen-taven que l’entitat havia deixat 
d’oferir activitats atractives.
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El 1946, la directiva del Casal va decidir adquirir un 
terreny a la ciutat de Piriápolis, a 100 km de Monte-
video, amb l’objectiu de convertir-lo en un lloc d’es-
plai per als socis durant els mesos d’estiu. La notí-
cia de la possible adquisició va provocar moltes dis-
cussions, ja que molts socis van considerar que era 
més urgent que el Casal destinés tots els seus fons a 
ajudar els compatriotes refugiats a França amb que-
viures, vestits i medicaments. Aquesta inversió no va 

ser aprofitada per als fins previstos, i encara que es 
va conservar fins a finals de la dècada dels seixanta,  
a la fi de 1954 la directiva en assemblea va decidir 
comprar altres terrenys, més propers a Montevideo. 
A Lagomar, la idea era edificar una masia catalana per 
convertir-la en un lloc d’esbarjo i esplai que perme-
tés activar la vida del Casal. Aquest projecte requeria 
diners i per això aviat es va fixar un tiquet d’entrada 
als terrenys de Lagomar de cara a recaptar fons per 
construir la masia. 

El 1952, el Casal va introduir una novetat. Per primera 
vegada les dones van ser admeses com a sòcies. La 
primera sòcia va ser Elvira Roig. Així mateix, per pri-
mera vegada es permetia a una dona encarregar-se 
de la secció de teatre dintre de la comissió de cultura. 
Es tractava de Maria Miquel.

A mitjan dècada dels cinquanta, la directiva va ma-
nifestar la seva preocupació per la manca d’interès 
en els aniversaris relacionats amb la història de Ca-
talunya. Per superar aquest oblit va cridar a crear un 
Comitè Permanent Pro Plaça i Monument Lluís Com-
panys, amb el propòsit de cuidar aquest lloc amb la 
col·laboració d’autoritats policials, veïnals i munici-
pals. Així mateix, va plantejar la necessitat de fer una 
llista de famílies catalanes adherides que s’encarre-
guessin setmanalment de tenir cura de la part mate-
rial, els jardins, la font, etc.59

En complir-se el 30è aniversari de la fundació del Ca-
sal, el Manelic (gener de 1956) va publicar una mirada 
retrospectiva en la qual, a més de llistar els succes-
sius presidents (Ramon Panedas, Enric Gispert, Gui-
llem Mulet, Pere Casanovas, Enric Blasi, Emili Lluch, 
Joan Serra, Esteve Vivó, Isidro Panella Porta, Manuel 
Saurí, Francesc París, Anton Trilla, Pere Nogués, Jo-
sep Brió, Lluís Cesari, Enric Barberí i Eudald Olive-

59 Manelic, novembre de 1954.

ras), esmentava els principals fets viscuts de la vida 
casalenca, entre els quals destacaven els següents:

El primer, l’arribada a Montevideo, el 1927, de Ro-
drigo Soriano, expulsat per la Dictadura de Primo 
de Rivera.60 En aquells moments, quan el Casal feia 

60 Rodrigo Soriano y Barroeta-Aldamar (Sant Sebastià, Guipúscoa, 1868 - San-
tiago de Xile, 2 de desembre de 1944) fou un polític, diplomàtic i escriptor 
espanyol, diputat a les Corts espanyoles durant la restauració borbònica i 
durant la Segona República i ambaixador a Xile.

els seus primers passos, i mentre la diplomàcia es-
panyola treballava al país per tancar totes les por-
tes a Soriano, l’entitat dels catalans es convertia en 
tribuna d’aquest demòcrata, que més tard va acon-
seguir que s’obrissin les portes del Teatre Royal grà-
cies a l’ajuda de l’estadista uruguaià José Batlle y Or-
dóñez.

El segon fet va ser el pas de Francesc Macià per Mon-
tevideo, ciutat que va visitar malgrat no estar en el 
seu pla oficial i que les autoritats argentines bloque-
javen la seva entrada en aquell país. 
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El tercer, el Congrés dels Catalans d’Amèrica, que a 
instàncies dels catalans rioplatenses es va celebrar 
entre el 27 i el 28 de juny de 1936 en dependències 
del Casal, a més de les sales de l’Ateneu de Monte-
video. En aquest esdeveniment es van aprovar dues 
resolucions: 1. Que els poders nacionals obtinguessin 
el suport de tots els catalans d’Amèrica, acceptant un 
representant. 2. Que el congrés propiciés una orga-
nització en totes les entitats catalanes de borses de 
treball per donar feina als emigrants catalans que ar-
ribessin a aquestes terres.  

El quart fet va ser la inauguració del monument a 
Companys l’octubre de 1944, que convertia la ciutat 
de Montevideo en la primera capital que homenatjava 
en l’espai públic la figura del president català.

El cinquè, l’organització dels Jocs Florals dels anys 
1949 i 1963. La festa dels Jocs, introduïda a Catalu-
nya el 1395 pel comte-rei Joan I i restaurada a Barce-
lona el 1859, va ser prohibida pel govern franquista. 
Els Jocs Florals de la Llengua Catalana celebrats a 
l’exili entre 1941 i 1978 foren un dels altaveus de més 
relleu de la causa de Catalunya i serviren per denun-
ciar l’opressió que patia la nostra cultura pel règim 
franquista. Els Jocs de l’exili donaven més premis ex-
traordinaris i fomentaven les relacions entre les co-
munitats catalanes que es trobaven a l’exili. De vega-
des eren el colofó d’una setmana de cultura catalana 
i alhora estimulaven el contacte entre els exiliats i els 
escriptors de l’interior.

L’edició de Montevideo de 1949 va destacar per-
què per primera vegada es va dedicar un premi a Pau 
Casals, centrat en obres i composicions musicals. El  
patronat d’honor l’integraven personalitats signi-
ficades de la cultura i la societat uruguaiana i estava 

presidit pel president del país. Els mantenidors van 
ser Josep Rovira i Armengol (president), Avenir Ros-
sell i Figueres (secretari), Carlos Sabat Ercasty, César 
A. Jordana, Margarida Sabaté, Eugeni Alsina i Pau 
Bosch. La comissió organitzadora va ser presidida 
per Pere Casanovas i tenia Francesc Bergós i Ribalta 
com a secretari. El patronat d’honor estava encap-
çalat pel president de la República, Luis Batlle Ber-
res, d’ascendència catalana, i el formaven entre d’al-
tres l’alcalde de Montevideo, el ministre d’Instrucció 
i Cultura, el rector de la Universitat de la República, el 
degà de la Facultat d’Humanitats i personalitats com 
el pintor Torres i Garcia.

Per donar més relleu a la festa, es van organitzar 
quatre actes: un concert a l’Auditori del Teatre Solís, 
interpretat per l’Orfeó Català de Buenos Aires i di-
rigit pel mestre Pere Bosch; un concert de la Banda 
Municipal de Montevideo; la cerimònia de lliurament 
de premis, en la qual va resultar guardonada, entre 
altres, Mercè Rodoreda, que va guanyar la flor na-
tural, i, finalment, el sopar tradicional, celebrat en 
un hotel de la capital. Com a fet a remarcar, l’edició 
d’un llibre de més de 300 pàgines que donava tes-
timoniatge de l’obra duta a terme en aquesta edició 
dels Jocs a Montevideo.

El sisè fet va ser la consagració, el 1954, de la senyera 
de l’entitat sota l’apadrinament de Margarida Xirgu, 
un acte que va comptar amb la presència de persona-
litats de la intel·lectualitat del país.

El setè fou la reeixida visita del president Tarradellas 
a l’Uruguai. Després de visitar l’Argentina, el presi-
dent va agafar un hidroavió cap a Montevideo. Allí, 
Tarradellas va ser rebut amb honors d’hoste «oficial» 
pel govern de la ciutat el 22 de novembre de 1958. Va 
ser un fet transcendent que aquest petit país li rendís 
honors, mentre que altres no només ignoraven la vi-
gència institucional del govern legítim de Catalunya, 
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sinó que intentaven empetitir l’obra dels seus homes. 
L’èxit de Tarradellas a l’Uruguai va ser tal que les se-
ves tesis en matèria de tàctica catalana van ser accep-
tades àmpliament. Tarradellas va ser rebut pel presi-
dent del Casal Català, Sr. Lluís Cesari, i altres conse-
llers. També va anar a rebre’l l’antic president i soci 
fundador del Casal, Pere Casanovas, i representants 
de les col·lectivitats gallega, basca i espanyola. Va vi-
sitar la Plaza Companys, el monument de José Arti-
gas i va pronunciar una conferència de premsa al Ca-
sal. Al Con Sud, Tarradellas va expressar el seu rebuig 
a qualsevol col·laboració amb els monàrquics i va ra-
tificar que no hi havia cap dilema entre monarquia o 
república. La clau era garantir el dret total a l’auto-
determinació de Catalunya com a condició primera 
abans d’associar-se o col·laborar amb la resta de po-
bles peninsulars o de l’Europa occidental.

El dia 24 va ser rebut pel cap del govern uruguaià, 
Carlos Fischer, i després per ambaixadors i minis-
tres plenipotenciaris. També va ser rebut pel con-
seller nacional Justino Zabaleta, fundador de la Co-
mèdia Nacional i gestor de la vinguda a l’Uruguai de 
Margarida Xirgu des de Xile perquè es fes càrrec de la 
direcció de l’Escola Municipal d’Art Dramàtic. Mal-
grat que el congrés estava de recés per la imminència 
de les eleccions nacionals, va ser rebut per la comis-
sió parlamentària permanent. Des de Catalunya, de  
Buenos Aires (abril de 1959) es va fer balanç de la vi-
sita. La revista va assenyalar que va posar en evidèn-
cia la magnitud de l’aurèola que el títol de president 
de la Generalitat tenia entre els catalans d’Amèrica. 
Al seu judici, a pesar que molts creien que aquesta 
institució estava superada, la presència de Tarrade-
llas va assolir fer aflorar sentiments patriòtics. Per 
tant, era possible pensar que aquesta institució po-
gués servir d’impuls d’un moviment general catala-
nista, orientat a l’acció més que als programes polí-
tics, que havien demostrat no tenir eficàcia. Des de 
Catalunya reafirmaven que respectaven però no com-

partien els sentiments dels independentistes. No n’hi 
havia prou de declarar superada la Generalitat si no es 
podia crear un organisme més lliure, ampli i poderós 
que aquesta. S’havien d’evitar entusiasmes maxima-
listes de bona fe, que en definitiva acabaven per fer el 
joc a Franco. L’absència de la Pàtria impedia qualse-
vol pretensió directiva. En aquesta conjuntura, crida-
ven a respectar la Generalitat, vigent en el record dels 
presidents Companys i Macià, exiliada ara a França i 
promesa de llibertat futura, perquè la cosa més sem-
blant a la il·lusió de la Catalunya Estat era el govern 
de la Generalitat, reduït ara a una existència precària 
com la de la presidència en l’exili. Per als redactors de 
Catalunya de Buenos Aires (Rocamora, Cuatrecasas, 
Josep Dinarés i Ramon Girona i Ribera), la visita de 
Tarradellas va servir per buidar els núvols que ame-
naçaven els catalans expatriats.61

I, finalment, les emissions ininterrompudes des de 
1931 i fins a 1943 de L’Hora Catalana, organitzada a 
iniciativa de Pere Casanovas i Jaume Fló i emesa per 
Radio América. 

El 1959, un grup de joves s’integrava a la directiva di-
rigida pel veterà fundador Manuel Saurí. Aquest grup, 
l’integrant més jove del qual tenia divuit anys, es-
tava format per Francesc Macià, Estanislau Moren- 
te, Francesc Ahicart, Eugeni Nugué, Josep Figueres, 
Germinal Hernández, Antoni Sala, Joan Recasens, Al-
bert Vives i Amador Albesa. Aquest canvi generacio-
nal també tenia expressió en la formació del Grup Jo-
ventut Catalana de Montevideo. Aquell any, la colònia 
catalana de Montevideo va veure el naixement d’una 
altra entitat, l’Associació Cultural Uruguaiano-Cata-
lana, l’objectiu de la qual era donar a conèixer la cul-
tura catalana a l’Uruguai, així com la de l’Uruguai a 
Catalunya. 

61 Catalunya, juny de 1959.
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El 1960 la crisi institucional de la colònia catalana va 
tornar a fer-se evident quan no va aconseguir for-
mar-se un consell directiu al Casal. La manca de  
directiva va durar més d’un any, fins que van ser  
triats Pere Casanovas com a president i Joan García 
Grau com a secretari, que hagueren d’afrontar im-
portants problemes econòmics i una massiva renún-
cia de socis, els quals formarien la seva pròpia entitat, 
anomenada Llar Catalana.

El 1964 es va produir la reunificació de la colònia ca-
talana de Montevideo. Es deixava sense efecte l’acta 
del 6 d’agost de 1961, quan més de quaranta socis, 
encapçalats per Francesc Bergós i Ribalta, es van es-
cindir del Casal. L’eufòria per aquest fet es va expres-
sar en el número d’agost de 1965 de Manelic, on es 
manifestava que hi havia una voluntat de fer un Casal 
per a tots i de portes obertes. Al Casal hi havia d’haver 
lloc per a tothom i per això es proposava iniciar una 
campanya per atreure aquells que se n’havien allu-
nyat. La unitat no només era necessària de cara a re-
cuperar el bon nom en la societat, sinó per contra-
restar les campanyes de la diplomàcia franquista, que 
treballava per atreure grups de catalans de l’Amèrica 
Llatina.

Mesos després, es va produir una nova renúncia de 
socis, encapçalats pel catalanista Bergós i Ribalta, 
que es van sentir molests perquè l’esbart del Casal 
havia actuat en un programa televisiu on el consolat 
espanyol de Montevideo feia propaganda franquista. 
Malgrat que la directiva va tractar d’explicar l’in-
cident, els allunyaments van continuar i des de lla-
vors les actuacions de l’esbart hagueren de passar per 
l’aprovació de la directiva. 

El 1970 la directiva va posar a consideració dels so-
cis la compra de la finca del carrer Araúcho, 1186, seu 
actual del Casal. Es van fer unes primeres reformes 
per poder habitar-la: connexió d’aigua i contracte 

de fusters, paletes i lampistes. Les obres van convo-
car tots els socis, que van contribuir amb aportacions 
monetàries, compra de bons reintegrables o esforç 
personal. Fins i tot el cantautor Joan Manuel Serrat va 
fer un recital a favor del Casal. El 3 de gener de 1971 es 
va celebrar la primera reunió de socis al nou casal. El 
1985 va quedar inaugurada, a la primera planta de la 
seu del Casal, la Biblioteca Lluís Companys. 

Després de la recuperació de les institucions auto-
nòmiques, el Casal Català de Montevideo lluitava per 
renovar-se i rejovenir-se. La primera reacció del Ca-
sal en conèixer el restabliment de la Generalitat de 
Catalunya i la implantació de l’Estatut d’Autonomia 
va ser l’organització d’un dinar de celebració. 

El Casal es renovava al ritme dels canvis polítics que 
estava vivint Catalunya, però a més, això era indica-
tiu de la presència de joves a l’entitat. Aquests joves, 
en la seva majoria nascuts a l’Uruguai, manifestaven 
voler continuar la tasca dels seus pares, mantenint la 
llengua, la cultura i les tradicions.62 No obstant això, 
el clima polític uruguaià posava limitacions al fun- 
cionament del Casal.63 La dictadura militar exercia un 
control ferri sobre el dret de reunió i auscultava cada 
relleu en la directiva o comissió, alentint els canvis 
d’autoritats.

El canvi polític a Espanya també va servir per mo-
dificar les relacions del Casal amb la representació 
diplomàtica espanyola. Mostres d’aquest canvi fo-
ren, per exemple, la participació del Casal en l’ho-
menatge que va organitzar l’ambaixada d’Espanya a 
Margarida Xirgu el maig de 1984, la visita de l’am-

62 Manelic, abril-maig de 1984.
63 La dictadura cívico-militar uruguaiana va durar del 27 de juny de 1973 a l’1 

de març de 1985. Va ser un període durant el qual l’Uruguai va ser regit per un 
govern militar no cenyit a la Constitució i sorgit després del cop d’estat del 
27 de juny de 1973. L’esmentat període va estar marcat per la prohibició dels 
partits polítics, la il·legalització dels sindicats i mitjans de premsa i la perse-
cució, empresonament i assassinat d’opositors al règim.
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baixador Fernández Shaw al casal dels catalans de 
Montevideo l’agost del mateix any, l’acció conjunta 
de l’ambaixada d’Espanya, l’Ajuntament de Mon-
tevideo, el Centre Espanyol de Maldonado i el Casal 
en la inauguració de la plaça Margarida Xirgu a Mal-
donado l’octubre de 1984, la presència per primera 
vegada d’autoritats del Casal a les festes de la His- 
panitat, organitzades per la Federació d’Institucions 
Espanyoles de l’Uruguai, etc. El Consell Directiu ex-
plicava aquesta major integració del Casal amb altres 
institucions espanyoles i amb la representació ofi-
cial de l’estat espanyol no només pel nou temps po-
lític i la recuperació de la democràcia, sinó pels ges-
tos de bona voluntat de l’ambaixador Félix Fernández 
Shaw, que a diferència d’altres representants diplo-
màtics en la història de l’entitat havia visitat el Casal.

Als anys vuitanta, la revitalització del Casal s’expres-
sava en diverses activitats: actes culturals (teatre, 
conferències, folklore català, etc.), menjars de ger-
manor, celebració de festes tradicionals (Sant Joan, 
Diada de l’11 de Setembre, etc.), actuació de l’Es-
bart Dansaire, activitat esportiva (futbol, gimnàstica, 
etc.).

En ocasió de la mort, el 10 de juny de 1988, de l’ex-
president de la Generalitat Josep Tarradellas i Joan, el 
Senat uruguaià li va retre homenatge. La iniciativa del 
senador Juan Ferreira, del Partido Blanco, va rebre 
suport de la bancada del Frente Amplio i del Partido 
Colorado. Així, mentre Ferreira recordava les troba-
des del seu pare (Wilson Ferreira Aldunate) amb Tar-
radellas durant el seu exili, el senador Reynaldo Gar-
gano (FA) va ressaltar la personalitat de Tarradellas, 
que el va rebre quan ell va haver d’exiliar-se a Barce-
lona. Finalment, Jorge Batlle, del Partido Colorado, va 
recordar l’entrevista que havia mantingut amb Tar-
radellas feia poc temps. El president del Casal, Josep 
Figueres, va participar en la sessió del Senat, convi-
dat especialment pel senador Juan Ferreira.

El 1984, a iniciativa d’alguns socis del Casal, es va 
crear l’Associació de Comerciants i Industrials Ca-
talans de l’Uruguai, per vincular empreses catalanes 
amb interès en el mercat uruguaià. 

La bona tasca del Casal i la seva llarga història de 
compromís es van veure reconegudes públicament 
l’any 1993 amb la concessió de la Creu de Sant Jordi 
per la Generalitat de Catalunya. A dia d’avui el Ca-
sal segueix molt actiu, amb l’organització de mol-
tes activitats i commemoracions que serveixen per 
mantenir viva la presència de la cultura catalana a 
l’Uruguai.
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