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Pròleg

El 14 d’abril de 1931 ha quedat en el record de tots com un dels mo-
ments en què el vertigen dels esdeveniments va fer pensar que qualsevol 
cosa era possible. Aquell dia era la culminació d’anys i anys d’esforços 
de milers d’homes i dones que havien volgut canviar un present gris i 
cruel per un futur lliure i ple de possibilitats. Ara, setanta-cinc anys des-
prés, quan apareix la primera edició d’aquest llibre, encara provoquen 
enveja aquells ciutadans que van veure o que van sentir la proclamació 
de la República Catalana per Francesc Macià. Sabem, perquè la història 
pot ser així de cruel, que difícilment aquestes persones no podien ni 
tan sols imaginar-se com serien realment els anys següents. A més d’un 
i més de dos, de ben segur, els devia espantar la reacció de l’Exèrcit i 
dels sectors més monàrquics i espanyolistes, però aquell 14 d’abril no 
era un dia propici als mals averanys, més aviat tot el contrari. El poble 
va sortir entusiasmat al carrer i no només a Barcelona. La República 
que naixia havia de ser un impuls, un aire fresc que escombraria tots 
aquells aires vells i enverinats amb què Alfons XIII havia llaurat el seu 
massa llarg regnat.

Macià va proclamar no només la República, sinó la República Catala-
na dins de la Federació d’Estats Ibèrics. O sigui, una Catalunya lliurement 
associada a la resta de la Federació Ibèrica. Massa fort per a Espanya i, 
fi ns i tot, massa fort per a molts dels votants i dirigents d’aquella nou-
nada Esquerra Republicana. Ja sabem que Macià no va poder mantenir 
gaires hores aquesta proclamació i, encara que segur que el fet d’haver 
de recular li degué costar un bon disgust, és cert que des d’aleshores fi ns 
al dia de la seva mort l’entusiasme va presidir tots els seus actes. 
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Però Macià no va ser l’únic entusiasmat en aquell moment. Malgrat 
que els canvis a enfrontar eren enormes i les resistències contra aquella 
jove República, i contra aquella Generalitat sense reconeixement legal, 
gegantines, l’optimisme presidia l’ànim dels protagonistes d’aquells 
esdeveniments. Al carrer, la societat catalana estava ben disposada cap 
als canvis, amb el sentiment general que era necessari desempallegar-se 
de la rèmora que havien representat tots aquells anys de carrincloneria, 
autoritarisme i corrupció que va distingir la monarquia borbònica. 

Poques vegades els esdeveniments polítics van ser tan intensos com 
aleshores i poques vegades aquests esdeveniments van tenir un refl ex 
tan directe en la gent del carrer. La ciutadania —que gairebé per primera 
vegada podia ser anomenada així— respirava i vivia el tornado de la 
República i els canvis que afectaven directament a tots aquells milions 
de ciutadans. Potser només aquell període del segle XX és comparable 
en transformacions socials amb alguns moments de la dècada dels deu 
—quan els diners de les potències que lluitaven a la Gran Guerra s’abo-
caven a cabassos a Catalunya de manera desigual— i en la llarga transició 
del franquisme a la democràcia formal dels anys setanta i vuitanta. 

I això que el moment social i internacional, el principi de la dècada 
dels trenta, era especialment dur. El capitalisme havia patit pocs mesos 
abans la primera de les seves grans crisis, el famós crac del 29, i la feble 
economia espanyola ho va patir, i molt especialment l’economia catalana, 
més preparada per buscar mercats més llunyans que ara ja no podien 
comprar els seus productes.

A més a més, el context polític internacional no podia ser menys favo-
rable per als interessos del règim de llibertats que naixia aquell 14 d’abril 
de 1931. A Portugal i, encara més intensament, a Itàlia, els governs eren 
totalitaris i agressius, formats per grans aliances de l’Església amb les 
oligarquies agràries i, en alguna mesura, també de certes indústries. Eren 
unes forces immenses, no necessàriament aliades naturals però que la 
conjuntura política i l’auge dels moviments socials revolucionaris havien 
fet que unissin esforços per acabar amb les esquerres. I si això passava 
a Portugal i a Itàlia, a Alemanya el fantasma del nacionalsocialisme 
començava ja a projectar una ombra densa sobre les febles institucions 
democràtiques de la República de Weimar. 

La nova República no podia esperar gaire ajut ni afalacs dels règims 
totalitaris de dreta que començaven a despuntar a Europa, així com 
tampoc no podia fer-se falses esperances respecte als règims democràtics. 
Els dos principals, França i la Gran Bretanya, vivien situacions diferents, 
però en tot cas amb un cert paral·lelisme respecte al fet de considerar el 
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gegant de l’Est, la relativament nova Unió Soviètica, com l’enemic més 
temible. Els soviètics, els hereus de l’Imperi rus, no s’amagaven de voler 
exportar la seva revolució arreu del món i, molt concretament, a Europa 
occidental. Els estats democràtics europeus, sovint de caire més aviat 
conservador, recordaven amb terror el fi nal de Rússia i l’ascens dels bol-
xevics, primer de la mà de Lenin i ara de la mà de Stalin. Ara, la naixent 
segona República espanyola, plena de lligams amb l’esquerra marxista, 
amb uns sindicats forts i, més que cap altre, els anarcosindicalistes de la 
CNT, els recordava molt el període menxevic de la Revolució Soviètica, 
quan va caure el tsar, es va instaurar la República i després d’un període 
d’inestabilitat i violència, va arribar el cop d’estat dels comunistes i el 
començament del terror roig. França i la Gran Bretanya no volien que això 
passés de cap de les maneres i, sens dubte, preferien un règim totalitari 
de dretes a Espanya abans que una República Soviètica Ibèrica. 

De tota manera, els ciutadans que se’n van anar a dormir aquell ca-
torze d’abril ho degueren fer esgotats per les emocions del dia i a més 
d’un li degué costar agafar el son davant les perspectives noves i enalti-
dores que s’acabaven d’obrir en la seva vida. Pocs degueren dedicar ni 
un minut a pensar en el crac del 29, la Itàlia feixista o la por occidental 
a la Unió Soviètica…

El llibre que ara tenen a les mans, el segon de la col·lecció En Guàr-
dia!, és un recull, una mena de crònica social, d’aquells anys. L’autor 
és el periodista i escriptor Joaquim Roglan, que, un cop més en la seva 
ja llarga trajectòria literària i periodística, ha fet un treball magnífi c. Ja 
ho veuran com, mentre se segueixen els esdeveniments clau d’aquest 
turbulent i engrescador període, Roglan ens porta a passejar pels esce-
naris d’aquella Catalunya diversa i rica en matisos. Les cançons, l’amor, 
l’esport i, fi ns i tot, l’aparició del primer fantasma genuïnament català… 
Tot això s’anirà lligant de manera absolutament natural amb la política, 
la remor de sabres i l’actuació de la jove Generalitat.

Aquest llibre, doncs, ens convida a reviure —amb tot el sentit ple de 
la paraula— aquells anys. I reviure vol dir anar més enllà dels esdeveni-
ments que tots poden considerar importants, com la mateixa proclamació 
de la República, la mort d’en Macià, la Llei de contractes de conreu, els 
Fets d’Octubre o l’esclat de la guerra. També és reviure experimentar a 
través de la lectura allò que sentien i que vivien els catalans dels anys 
trenta, posar-se a la pell de tanta i tanta gent que, com nosaltres ara a 
principis del segle XXI, tenien les seves esperances posades en un futur 
millor i més lliure col·lectivament i individualment. 
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Nosaltres, llegint-lo, hem sentit també com aquells catalans del 1931 
la joia de l’avenir. Esperem sincerament que tots vostès puguin experi-
mentar això mateix gràcies a aquesta lectura.

ENRIC CALPENA

ORIOL JUNQUERAS
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1930: un pacte de futur

L’estiu de 1930, amb el govern en plena crisi, diversos sectors del 
republicanisme i les principals forces socials d’esquerres es reuneixen 
a l’hotel Londres de Sant Sebastià i al local de la Unión Republicana 
de la ciutat basca i es posen d’acord en tres qüestions fonamentals: les 
autonomies, les eleccions i l’acció revolucionària per enderrocar la mo-
narquia. Les causes que motiven la instauració de la Segona República 
són l’esgotament del sistema polític de la restauració i la incapacitat de 
la monarquia d’assumir els seus errors durant la dictadura del general 
Primo de Rivera, que rep el suport del rei d’Espanya, Alfons XIII. Quan 
la dictadura cau el 29 de gener de 1930, Alfons XIII està més sol i  aïllat 
que mai i ha perdut les simpaties populars. La classe treballadora el 
considera el símbol de l’opressió, la classe mitjana no li perdona els set 
anys de dictadura i per a la classe dirigent ja no representa una solució 
de continuïtat. El nou govern presidit pel general Dámaso Berenguer 
mira de retornar a la situació anterior a la dictadura, però és impossible 
i gran part de l’opinió pública ja està en contra de la monarquia.

El pacte de Sant Sebastià és clau en el trànsit de la monarquia a la 
república, ja que possibilita una futura acció conjunta antimonàrquica. 
En aquest pacte, el republicanisme històric està representat per Alejandro 
Lerroux, fundador del Partido Radical, i la nova esquerra republicana, 
per Manuel Azaña, d’Alianza Republicana. Marcel·lí Domingo, Álvaro 
Albornoz i Ángel Galarza signen pel Partido Republicano Radical So-
cialista. Els principals líders socialistes són Indalecio Prieto i Fernando 
de los Ríos. Els homes del catalanisme d’esquerres són Manuel Carrasco 
Formiguera d’Acció Catalana, Macià Mallol d’Acció Republicana de 
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Catalunya i Jaume Aiguader d’Estat Català. Casares Quiroga representa 
la Federación Republicana Gallega. I el republicanisme moderat de la 
Derecha Liberal Republicana hi és present amb Niceto Alcalá Zamora i 
Miguel Maura. Alcalá Zamora és elegit president del comitè revolucionari 
que es crea un cop signat el pacte.

Pel que fa a Catalunya, que és el tema que presenta més difi cultats, 
s’arriba a un acord unànime, i tothom accepta que es presentarà a les 
corts constituents un estatut redactat lliurement per Catalunya, que regu-
larà la seva autonomia i les seves relacions amb l’Estat espanyol. També 
acorden que facin el mateix les nacions o regions que ho desitgin i que 
les votacions es faran amb sufragi universal. 

Primers màrtirs a Jaca

Abans que aquest pacte pugui plantejar-se com una veritable alterna-
tiva pacífi ca al canvi de sistema, però, els partidaris més radicals de la 
república intenten fer un cop d’estat. Estimulada per diversos cercles de 
la Unión Militar Republicana (UMR), la guarnició de Jaca, amb el capità 
Fermín Galán i el tinent García Hernández al front, es revolten contra la 
monarquia i proclamen la república. El seu principal error és no tallar les 
comunicacions amb França, perquè el govern s’assabenta de la revolta i 
pren totes les mesures necessàries per reprimir-la. Aïllats, els rebels cauen 
presoners i Galán i García Hernández són afusellats. D’aquesta manera, 
la causa republicana ja té els seus primers màrtirs.

La repressió continua i tots els signants del pacte de Sant Sebastià 
són empresonats. Com que això els fa encara més populars, Alfons XIII 
vol consultar l’estat de l’opinió pública i convoca eleccions municipals 
per al 12 d’abril de 1931. L’escassa popularitat de la monarquia dóna 
la victòria a les candidatures republicanes a les principals ciutats espa-
nyoles. Les dades ofi cials indiquen que han estat elegits 29.953 regidors 
monàrquics i només 8.855 republicans, però els vots de les grans ciutats 
són els que decideixen i aquestes han votat majoritàriament a favor de 
la república, que representa l’esperança d’una Espanya més moderna i 
més justa.
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Quatre catalans a Sant Sebastià
Jaume Aiguader i Miró (Reus, 1882 – Mèxic, 1943). Metge i escriptor, 

el 1923 s’afi lia a la Unión Socialista de Cataluña i després és dirigent 
d’Estat Català. Empresonat per causes polítiques els anys 1926, 1928 i 
1934, és un dels fundadors d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), 
junt amb el seu germà Artemi. És alcalde de Barcelona entre 1931 i 
1934, diputat al Parlament de Madrid i ministre de Treball durant la 
guerra civil. Autor de diversos llibres sobre medicina, història i política, 
funda el Butlletí del Sindicat de Metges de Catalunya. Mor a l’exili.

Manuel Carrasco i Formiguera (Barcelona, 1890 – Burgos, 1938). 
Doctor en Dret i en Filosofi a i Lletres, de jove milita a la Joventut Naciona-
lista de la Lliga Regionalista. El 1920 és escollit regidor de Barcelona i el 
1922 participa en la fundació d’Acció Catalana. Crea i dirigeix el setma-
nari nacionalista L’Estevet i és empresonat a Burgos durant la dictadura 
de Primo de Rivera perquè publica unes caricatures. Quan es proclama 
la República, el president Macià l’anomena conseller de la Generalitat. 
Diputat per Girona al Parlament de Madrid, defensa la llibertat religiosa 
i la integritat de l’Estatut de Núria. Expulsat d’Acció Catalana, el 1932 
ingressa a Unió Democràtica de Catalunya i esdevé un dels seus líders 
més carismàtics. Quan esclata la guerra civil, no renuncia a la seva ideo-
logia democratacristiana i és amenaçat pels incontrolats. Junt a la seva 
família es trasllada a Euskadi com a representant de la Generalitat i, 
durant el viatge, és detingut per les tropes franquistes. El Vaticà intenta 
salvar-li la vida però és afusellat a Burgos el 9 d’abril de 1938.

Marcel·lí Domingo (Tortosa, 1884 – Tolosa de Llenguadoc, 1939). 
Difusor del republicanisme laic i radical a les Terres de l’Ebre. L’any 1916 
funda, juntament amb Layret i Alomar, el Bloc Republicà Autonomista, 
que el 1917 es converteix en el Partit Republicà Català. Elegit diputat per 
Barcelona, el 1929 funda el Partido Radical-Socialista i conspira contra 
la dictadura de Primo de Rivera. El 1933 el seu partit s’uneix amb el de 
Manuel Azaña i formen Izquierda Republicana. Quan el Front Popular gua-
nya les eleccions l’any 1936, és ministre d’Instrucció Pública. Ja abans 
de la República escriu llibres com, per exemple, ¿Dónde va Cataluña? i 
¿A dónde va España?. Mor a l’exili.

Macià Mallol i Bosch (Tarragona, 1876 – Barcelona, 1960). Agent 
de duanes, consignatari i armador a Tarragona, és diputat republicà per 
Gandesa l’any 1918. Participa en les discussions del projecte de la 
Mancomunitat i és senador per Tarragona i president de les obres del 
port i de la Cambra de Comerç. Forma part d’Acció Catalana amb Rovira 
i Virgili i el segueix quan funda Acció Republicana de Catalunya. Quan 
es proclama la República és governador civil de Tarragona, s’exilia a 
Marsella el 1936 i torna a Catalunya el 1947. 
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L’adéu del Rei

Abans de fer les maletes i marxar a l’exili, Alfons XIII fa la seva última 
proclama i diu: 

Les eleccions celebrades el diumenge em revelen clarament que avui no tinc 
l’amor del meu poble… Trobaria mitjans sobrats per mantenir les meves 
prerrogatives reials, en efi caç forcejament amb els que les combaten. Però, 
decididament, vull apartar-me de tot el que sigui llençar un compatriota contra 
un altre, en fratricida guerra civil… Espero conèixer l’autèntica i adequada 
expressió de la consciència col·lectiva, i mentre parla la nació suspenc deli-
beradament l’exercici del poder real i m’aparto d’Espanya, la qual reconec 
com a única senyora dels seus destins.

La Segona República té la via lliure. I Catalunya també.

Alfons XIII a Barcelona el 1929 amb motiu de l’Exposició Universal. FONT: ANC 
– FONS JOSEP GASPAR I SERRA
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El 14 d’abril de 1931, Francesc Macià surt al balcó del Palau de la 
Generalitat, proclama la “República Catalana com a estat integrant de 
la Federació Ibèrica” i hissa la bandera de les quatre barres. La gent 
surt al carrer, crida visques a la República i canta la Marsellesa, que és 
l’himne de la llibertat, la igualtat i la fraternitat. Poc temps abans, Lluís 
Companys ha proclamat la República des del balcó de l’Ajuntament 
de Barcelona i ha hissat la bandera republicana tricolor. Proclamada la 
República Espanyola a Madrid, el rei d’Espanya, Alfons XIII, marxa a 
l’exili i, tot referint-se a la monarquia, li diu a un amic anglès: “realment, 
no estem de moda”.

La jornada és molt intensa. Després de la victòria dels republicans 
a les eleccions municipals del 12 d’abril, Catalunya i Espanya se n’han 
anat a dormir monàrquiques i es desperten republicanes. Eibar és la 
primera ciutat que proclama la República i Madrid ho fa després d’unes 
negociacions diplomàtiques amb Alfons XIII i el govern monàrquic. 
L’objectiu és evitar tota mena de violència en el canvi de sistema polític 
i s’aconsegueix. El comte de Romanones s’entrevista amb Alcalá Zamora 
i aconsella al rei que marxi del país. El monarca consulta amb l’Exèrcit i 
la Guàrdia Civil, i els generals Mola, Berenguer i Sanjurjo li fan saber que 
es mantindran neutrals. Alfons XIII marxa cap al port de Cartagena per 
embarcar rumb a Marsella. Ha fet l’equipatge a corre-cuita mentre una 
multitud es manifesta als voltants del seu palau. Perduda la confi ança 
en el rei per frenar la tan temuda revolució social, els conservadors no 
fan cap esforç per donar suport al monarca, i l’aristocràcia no li perdo-
na la seva cooperació amb el dictador Miguel Primo de Rivera i amb la 

1931: la República Catalana
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Proclamació de la Segona República a Valls, 14 d’abril de 1931. El nou règim 
democràtic arriba a Catalunya pacífi cament i entre un esclat de joia popular. 
FONT: AMV – PERE CATALÀ PIC
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L’Avi de tot un país 

Francesc Macià i Llussà (les Borges Blanques, 1859 – Barcelona, 
1933). És fi ll d’una família de comerciants de vi i oli. És enginyer militar 
fi ns que el 1906 es presenta com a candidat de Solidaritat Catalana 
i renuncia a la carrera militar amb el grau de coronel. Elegit en totes 
les eleccions a què es presenta, la Lliga Regionalista vol tenir-lo a les 
seves fi les, però ell s’apropa al republicanisme, fi ns que el 1917 impul-
sa posicions revolucionàries i marxa a l’exili. Quan torna, participa en 
l’estatut que fan la Mancomunitat i la Lliga Regionalista. Amb un pro-
grama nacionalista, social, radical i independentista, reuneix sectors 
de la petita burgesia, la classe obrera i nacionalistes en la Federació 
Democràtica Nacionalista, de la qual en surt Acció Catalana. La idea de 
Macià és crear un Estat Català i el 1923 marxa a França després del 
cop d’estat del general Primo de Rivera. Allà prepara una insurrecció 
contra la dictadura. Coneguda com els Fets de Prats de Molló, intenta 
alliberar Catalunya per les armes, però fracassa i és empresonat a 
França. Després, va a viure a Bèlgica i a l’Amèrica del Sud, i a Cuba 
funda el Partit Separatista Revolucionari de Catalunya i redacta la 
constitució d’una futura República Catalana. Caigudes les dictadures 
de Primo de Rivera i del 
general Berenguer, torna 
a Barcelona el 1931 i 
és escollit president del 
consell directiu d’ERC. 
Després del triomf d’ERC 
a les eleccions  municipals 
del 12 d’abril i de procla-
mar l’Estat Català integrat 
en la Federació de Repú-
bliques Ibèriques, és el 
president provisional de 
la República Catalana. 
Reelegit president de la 
Generalitat el 1932, mor 
exercint el seu càrrec. 
Home molt popular, sen-
zill i estimat, el poble 
de Catalunya l’anomena 
L’Avi.
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burgesia. “Charlie, fi ns i tot la Marina se m’ha girat d’esquena”, diu al 
seu amic anglès en el moment de salpar.

Pacte per la Generalitat

A Madrid es forma un govern provisional presidit per Niceto Alcalá 
Zamora. A Barcelona, Francesc Macià nomena el govern provisional 
de Catalunya. El presideix ell mateix, Lluís Companys és el governador 
civil, Jaume Aiguader l’alcalde de Barcelona, Oriol Anguera de Sojo el 
president de l’Audiència Territorial, Jaume Serra Húnter el rector de la 
Universitat de Barcelona i Eduardo López Ochoa el capità general.
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Estatut de Núria, del tot al res

El 20 de juny de 1931 s’acaba de redactar l’Estatut de Catalunya 
a Núria. El 2 d’agost es fa un referèndum popular i el 95% dels vots 
dels catalans són afi rmatius. L’Estatut de Núria proposa una Espa-
nya federal, un govern comú per als Països Catalans i el català com 
a única llengua ofi cial a Catalunya. També atorga a la Generalitat 
competències exclusives en ensenyament, règim municipal, divisió 
territorial, dret civil i hipotecari, justícia, obres públiques, benefi cència, 
riquesa agropecuària i ordre públic. L’autogovern de Catalunya està 
garantit pel Parlament, el president de la Generalitat, el seu consell 
executiu i el Tribunal Superior de Justícia. Macià porta personalment 
el text a Madrid en un tren que és aclamat per tots els pobles de 
Catalunya per on passa. 

Però després d’una forta campanya anticatalanista a Espanya, la 
Constitució espanyola de 1931 retalla l’Estatut i rebutja la fórmula 
federal i la unitat dels Països Catalans. Quan el Parlament de Madrid 
el comença a debatre el 6 de maig de 1932, el frustrat cop d’estat 
del general Sanjurjo contra el que considera una desfeta d’Espanya 
afegeix encara més limitacions. Finalment, el 9 de setembre Madrid 
aprova un Estatut diferent del que ha votat el poble català i defi neix 
Catalunya com a “regió autònoma dins l’Estat espanyol”, instaura el 
bilingüisme i redueix les competències de la Generalitat. 

Malgrat tot, l’Estatut es considera un avenç històric que permet 
recuperar les institucions d’autogovern i afavorir la cultura catalana. 
L’Estatut se suspèn parcialment des dels Fets del Sis d’Octubre 
de 1934 fi ns a 
la victòria del 
Front Popular 
del 1936. Du-
rant la guerra 
civil s’hi fan di-
versos retocs, 
i el 5 d’abril 
de 1938 el ge-
neral Franco 
l’aboleix total-
ment.
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 El primer govern de la Catalunya republicana és el resultat d’uns 
primers pactes amb el govern de Madrid. Macià ha moderat els seus 
plantejaments independentistes en el redactat del text que proclama la 
República Catalana, perquè les dues primeres versions parlen de “l’Es-
tat Català, que amb tota cordialitat procurarem integrar a la Federació 
de Repúbliques Ibèriques” i “en nom del poble de Catalunya proclamo 
l’Estat Català, sota el règim d’una República Catalana que lliurement 
i amb tota cordialitat anhela i demana als altres pobles d’Espanya llur 
col·laboració en la creació d’una confederació de pobles ibèrics”.

Tres dies després, els ministres del govern de Madrid, Nicolau  d’Olwer, 
Marcel·lí Domingo i Fernando de los Ríos visiten Barcelona i pressionen 
Macià perquè substitueixi la República Catalana per la Generalitat de 
Catalunya. Aquest canvi —segons diu ell mateix— és el pitjor dia de la 
vida de Macià. També negocien elaborar un estatut d’autonomia que 
haurà d’aprovar el Parlament espanyol. El 14 d’abril enceta un període 
constituent durant el qual cal crear l’estructura jurídica i legal de la nova 
autonomia de Catalunya. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
encapçala el procés amb el suport de la gran majoria de l’electorat i de 
quasi tots els altres partits polítics. Macià negocia el pacte autonòmic 
amb el govern de Madrid i aquest es concreta amb l’Estatut de Catalunya. 
Redactat a Núria, s’aprova per referèndum l’estiu del mateix any.

La Generalitat decideix que Els segadors sigui l’himne de Catalunya. 
És una cançó popular que l’Associació Jove Catalunya ja havia proposat 
com a himne nacional l’any 1870. A Espanya, la bandera tricolor esdevé 
el nou emblema de la Segona República i l’Himne de Riego substitueix 
la Marxa reial. El govern encapçalat per Alcalá Zamora pren mesures 
ràpides per acontentar l’ànsia de llibertat del país, rebaixa l’edat per 
votar dels 25 als 23 anys i elabora un nou sistema electoral i un avant-
projecte de Constitució. El govern provisional també convoca eleccions 
per constituir el Parlament republicà, que se celebren al juny i ratifi quen 
Alcalá Zamora com a president.

El problema agrari

Els canvis polítics i socials han de ser ràpids. Espanya és un país pobre 
i endarrerit. Té 23.563.867 habitants, menys de vuit milions treballen, 
quasi la meitat són camperols, una quarta part viuen del sector de  serveis 
i una quarta part són obrers industrials. També hi ha mig milió de ma-
lalts de tisi, quasi la meitat de la població és analfabeta i la meitat de 
la mainada està sense escolaritzar. Els pagesos de tota Espanya esperen 
que la República resolgui tots els seus problemes. L’agricultura és el 
principal sector econòmic del país, però set-cents mil treballadors del 
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camp estan molt mal pagats i mal alimentats. Els latifundis i els grans 
terratinents són els principals causants de la situació, però la reforma 
agrària és llarga i complicada, inquieta els propietaris de les terres i des-
il·lusiona els camperols, que volen apoderar-se de les fi nques. La fam i la 
misèria creen les condicions ideals per a la violència revolucionària i fan 
esclatar greus confl ictes amb conseqüències polítiques importants. Una 
comissió tècnica estudia les mesures per emprendre la reforma agrària i 
el primer decret estableix expropiar les terres que no siguin directament 
explotades pels seus propietaris. Serà una mesura molt confl ictiva a 
Espanya i a Catalunya.

El problema religiós

El Parlament republicà també reconeix per primera vegada el dret de 
les dones a votar, cosa que comporta més polèmiques entre els sectors 
més conservadors. Les noves lleis que permeten el divorci i l’avortament 
no ajuden a calmar els ànims. A més del seu desacord moral amb aquelles 
disposicions, l’Església, que ha estat protegida per la monarquia, tem 
perdre els seus privilegis i manté unes relacions molts tenses amb el nou 
govern, sobretot en declarar-se la llibertat de culte. Enfront de les reformes 
republicanes, l’Església lluita per conservar els seus privilegis i compta 
amb el suport de les classes benestants i la fe de molta gent humil, però 
també és odiada pels qui la consideren l’aliada del poder i la defensora 
de les posicions més reaccionàries. L’anticlericalisme ve de molt abans, 
però ara esclata amb més virulència. La Constitució republicana vol aca-
bar amb l’enorme poder i infl uència de l’Església i la separa de l’Estat. 
Manuel Azaña declara que “Espanya ha deixat de ser catòlica”, cosa que 
indigna els conservadors i els creients. Moltes de les lleis republicanes 
s’adrecen a frenar la infl uència de la religió no només en l’ensenyament, 
sinó també en els costums. Així, els cementiris passen a secularitzar-se, 
els funerals es fan sense símbols religiosos i s’aprova la incineració de 
cadàvers, cosa que el catolicisme no accepta. Són mesures simbòliques, 
però que indisposen molta gent contra la República.

Els problemes nacional i militar

El clima de llibertat que porta la República impulsa els nacionalismes 
i els independentismes. Històricament i culturalment, Catalunya i el País 
Basc són les nacions més diferenciades d’Espanya, a més de ser les més 
riques i les més industrialitzades. La Constitució de la República admet 
la possibilitat que tinguin més autonomia i més autogovern i d’ací que 
s’aprovin els seus respectius estatuts d’autonomia i el reconeixement 
ofi cial de les seves llengües pròpies.
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D’altra banda, l’Exèrcit és la institució més contrària a les aspiracions 
nacionalistes i independentistes, la qual cosa fa que un sector de seguit 
conspiri per enderrocar la República. Obsessionats per la unitat d’Es-
panya, molts militars ja estaven descontents des de la independència de 
Cuba i Filipines, i continuen capfi cats a no perdre les colònies africanes. 
Formats en la guerra de Marroc, tampoc admeten la reforma que fa la 
República per modernitzar un exèrcit que té un gran excés d’ofi cials, ja 
que n’hi ha un per cada nou soldats. La reforma preveu que es retirin 
cobrant el sou íntegre tots els qui no jurin lleialtat a la República, però 
això tampoc no agrada a un sector i farà que l’Exèrcit sigui una constant 
inquietud per a la República. 

El problema social

El problema social gira al voltant de dos grans sindicats: l’anarquista 
Confederación Nacional del Trabajo (CNT) i el socialista Unión Gene-
ral de Trabajadores (UGT). Els anarquistes s’oposen a la República per 
principis, ja que rebutgen qualsevol tipus d’estat i d’autoritat. “Ni Déu, 
ni amo, ni pàtria”, diu un dels lemes representatius de la seva ideologia. 

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

ERC es crea a la Conferència d’Esquerres celebrada del 17 al 19 
de març de 1931 per la unió del Partit Republicà Català, L’Opinió i 
Estat Català. Amb uns setze mil afi liats, els seus principis polítics són 
el reconeixement de la personalitat nacional de Catalunya i dels drets 
de la persona i del ciutadà, la federació de la República Catalana amb 
els altres pobles ibèrics i la socialització de la riquesa. Per aquesta 
raó, el seu programa electoral defensa la llibertat sindical, el dret de 
vaga, un salari mínim, una jornada laboral de vuit hores, vacances 
obligatòries, assegurances i retir obrer, escoles de treball i moltes 
mesures adreçades a millorar les condicions de vida, el benestar, 
l’educació i la cultura del poble català. L’èxit a les urnes de l’abril del 
1931 i la proclamació de la República li donen l’hegemonia política 
a Catalunya fi ns a la desfeta de la guerra civil, quan molts dels seus 
líders i militants són afusellats, empresonats o marxen a l’exili. De 
les fi les d’ERC, n’han sortit els presidents de la Generalitat Francesc 
Macià, Lluís Companys, Josep Irla i Josep Tarradellas. 
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Dones discriminades

La República vol millorar la situació dels treballadors i l’1 de 
juliol reconeix el dret d’associació i de sindicació, i durant el mes 
de juliol es decreta la jornada laboral de vuit hores. A més a més, 
es regularitza el treball nocturn, s’obliga els empresaris a donar vuit 
hores per dormir i s’aprova la llei del descans dominical per a tots 
els treballadors, llevat del servei domèstic, que és un sector en què 
quasi la totalitat són dones. No obstant això, es prohibeix contractar 
dones en treballs considerats perillosos, massa durs o que puguin 
afectar la seva salut o la seva futura maternitat. Malgrat tot, les 
condicions laborals són encara molt dures per als treballadors i no 
suposen una gran millora per a la immensa majoria que treballen. Un 
terç de les dones es dediquen al servei domèstic i queden excloses 
de la jornada de vuit hores, no tenen dret a les prestacions de les 
assegurances socials, ni subsidi d’atur, ni permisos de maternitat, ni 
són benefi ciàries de la llei d’accidents de treball. Així doncs, treballen 
quasi com a esclaves per a les “senyores” de la burgesia. En altres 
sectors, com és el tèxtil, el 35% dels telers incompleix la jornada de 
vuit hores i sobrepassa les nou hores diàries de feina. A més a més, 
en els rams de la confecció i el vestit, els homes cobren per hores 
treballades, mentre que les dones treballen a preu fet i cobren per 
peces fetes o per quilos, cosa que les obliga a suportar ritmes de 
feina superiors per aconseguir un salari mínimament digne i tampoc 
no tenen dret al subsidi d’atur. 

 

Tanmateix, dins de l’anarquisme s’hi troben diverses tendències, que van 
des de les més radicals, que representen Durruti i Francisco Ascaso, fi ns 
a les més moderades, que lideren Ángel Pestaña i Joan Peiró. El sindicat 
socialista va créixer molt a Espanya durant la Primera Guerra Mundial 
—que va comportar una millora econòmica gràcies a la política de neu-
tralitat— i el 1931 ja té més de dos-cents mil afi liats. Això fa que el seu 
líder, Francisco Largo Caballero, sigui nomenat ministre de Treball i que 
la Constitució digui que Espanya és una “República dels treballadors”, 
cosa que també l’enfronta a la burgesia i als sectors benestants.

 I en poc temps, la República passa de l’alegria al caos. L’ 11 de maig, 
un grup incontrolat de manifestants assalta un convent de jesuïtes a 
Madrid i el crema amb bidons de gasolina. Aquest fet augmenta el neguit 
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i el malestar entre les dretes, el catòlics i els conservadors, mentre que els 
sectors més radicals volen anar encara més lluny. A Catalunya, la CNT 
desencadena greus aldarulls i les vagues i les manifestacions s’estenen 
per tot l’Estat. Com que la Guàrdia Civil no inspira la confi ança popular, 
es crea la nova Guàrdia d’Assalt, que haurà de mantenir l’ordre públic. 
A la incertesa política s’hi suma el pessimisme que ha portat arreu del 
món la crisi econòmica del crac de la borsa de Nova York l’any 1929. 
A més a més, el Banc de Catalunya, que és l’únic banc català, presenta 
suspensió de pagaments, la qual cosa estén el pànic entre els seus milers 
de clients.

Avantguarda cultural

Els problemes polítics i econòmics no fan perdre les ganes de diver-
timent. La Generalitat republicana és més liberal envers els espectacles 
nocturns, i això es nota ràpidament en els escenaris teatrals i els especta-
cles de cabaret, que converteixen el Paral·lel de Barcelona en una mena 
de Broadway català famós arreu d’Espanya i d’Europa. Algunes ballarines 
i els seus espectacles conquereixen, fi ns i tot, Nova York, com és el cas 
d’Antònia Mercè. Coneguda com Argentinita, és un mite a Catalunya 
i gaudeix de fama mundial. També Celia Gámez i Marcos Redondo 
enregistren discos en una Barcelona en la qual s’estrena la pel·lícula de 
Charlot Luces de la ciudad. 

En un ambient cultural menys frívol, triomfa l’actriu catalana Marga-
rida Xirgu. Nascuda a Molins de Rei el 1888, debuta al Teatre Romea de 
Barcelona i la seva gran versatilitat li permet interpretar des de vodevils 
fi ns a tragèdies gregues o teatre clàssic. Amiga de Federico García Lorca, 
és la principal protagonista de les estrenes del poeta i dramaturg andalús, 
que el 1931 funda la famosa companyia teatral ambulant La Barraca. 
Amb el seu estil avantguardista i el seu carisma, Xirgu i Lorca marquen 
una nova època d’or del teatre. Després de la guerra, Xirgu s’exiliarà a 
l’Amèrica del Sud i mor a Montevideo el 1969. També el 1931, Josep 
Maria de Sagarra estrena L’hostal de la Glòria, que serà una de les seves 
obres més populars. Altres obres literàries del mateix any són: Laura a 
la ciutat dels sants de Miquel Llor, Mort de dama de Llorenç Villalonga 
i Doctor Rip de Salvador Espriu.
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Llibertat d’expressió

Com que la República enceta una nova era cultural, converteix el dia 
de Sant Jordi en el Dia del Llibre, de manera que es fa coincidir la festa 
del llibre amb la del patró de Catalunya. Fins aleshores, s’ha celebrat el 
7 d’octubre, data en què suposadament havia nascut Miguel de Cervan-
tes. Però el 1931 s’escull la data de la mort de l’escriptor, perquè se’n té 
constància escrita, fa més bon temps i la gent s’engresca més fàcilment 
a sortir al carrer per comprar llibres.

La República també porta una total llibertat d’expressió, que es ma-
nifesta en un espectacular augment de diaris i revistes. Una publicació 
nascuda el 1931 és el setmanari satíric El Be Negre. Dirigida per Josep 
Maria Planes, la revista té seccions com ara L’Agnus Dei, dedicada a 
qüestions clericals, o El Be a les Fosques, que tracta de cinema. Amb el 
seu humor àcid, El Be Negre esdevé una revista popular, infl uent, mo-
derna i polèmica.

Partit de futbol a l’Estadi de Montjuïc. Durant la República, Catalunya té selecció pròpia. 
FONT: ANC – FONS JOSEP GASPAR I SERRA
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Esport i cervesa

Amb l’adveniment de la República, el Reial Club Esportiu Espanyol 
perd el nom de Reial i un deute de tretze mil pessetes li costa ser suspès 
de la Federació Espanyola. Convertit en Atlètic de Catalunya, el club 
blanc-i-blau es dissol temporalment quan acumula un dèfi cit de cent 
seixanta mil pessetes. També el Barça està en crisi, perquè porta una llar-
ga temporada sense guanyar cap títol important. A més a més, estrelles 
catalanes del futbol, com ara Samitier i Zamora, han marxat a Madrid. 
Per contra, creix l’afi ció a la boxa quan Josep Gironès reconquereix a 
Barcelona el títol de campió d’Europa i perquè quatre campions d’Es-
panya són púgils catalans. La passió dels catalans pels esports de motor 
es veu recompensada el 17 de maig, quan la cursa de motocicletes que 
té lloc a l’Arrabassada passa a puntuar en el campionat d’Europa.

I malgrat les incerteses polítiques i econòmiques, l’alegria del poble per 
l’arribada de la República es manifesta en el fet que Catalunya bat el seu 
propi rècord de consum de cervesa. La beguda rossa i escumosa es posa 
de moda i les marques catalanes Damm i Moritz no donen l’abast.
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L’any 1932 comença amb una onada de fred i una situació social molt 
tensa i confl ictiva. El mes de gener, grups anarquistes de la Federació 
Anarquista Ibèrica (FAI) organitzen una insurrecció a les comarques del 
Bages i el Berguedà, que afecta les principals poblacions de la zona. És 
la conseqüència d’una vaga dels treballadors del tèxtil i del metall que 
s’estén als minaires i creix fi ns a esdevenir una vaga general. A més, els 
dies 20 i 21 grups d’obrers armats proclamen el comunisme llibertari, 
ocupen els ajuntaments i instauren comitès revolucionaris, fi ns que el 
dia 23 intervenen l’exèrcit i la Guàrdia Civil i restableixen l’ordre demo-
cràtic. Aquests fets només són la continuació de l’agitació social que ha 
començat a tot l’Estat espanyol i que han tingut la seva màxima violència 
a Castilblanco, Badajoz, on els vaguistes maten quatre guàrdies civils a 
pedrades i ganivetades. Una vegada controlada la situació, les autoritats 
republicanes deporten més de cent anarquistes a les colònies africanes, 
cosa que comporta importants canvis dins del moviment anarquista.

Primer intent de cop d’estat

L’agitació social, el debat sobre l’Estatut a Madrid i les reformes de 
l’exèrcit que fa el ministre Manuel Azaña no agraden a alguns militars 
que veuen perillar l’ordre social, la unitat d’Espanya i el paper privilegiat 
de l’exèrcit. Així, el 10 d’agost hi ha un aixecament militar a Madrid. 

1932: canvis accelerats
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L’encapçala el general Barrera i rep el suport del general Sanjurjo, que 
es revolta a Sevilla, treu l’exèrcit i la Guàrdia Civil al carrer i ocupa les 
centrals de telègrafs i de telèfons i altres punts estratègics de la ciutat. 
Quan veu que el cop de Madrid ha fracassat, Sanjurjo intenta fugir a 
Portugal i és detingut i empresonat. 

Per prendre unes mesures exemplars i per demanar responsabilitats 
del passat, la República jutja els responsables i col·laboradors de la dic-
tadura del general Primo de Rivera. Entre els acusats hi ha els generals 
Martínez Anido i Berenguer, i el líder de les dretes, Calvo Sotelo. Tots 
ells són condemnats a dotze anys de presó, i l’empresari Joan March, a 
qui el dictador havia concedit el monopoli del tabac, és condemnat per 
defraudar Hisenda. El ministre d’Hisenda és el català Jaume Carner, que 
fa una reforma fi scal més justa i introdueix a Espanya l’impost sobre 
la renda personal. De retratar la corrupció de les classes benestants, se 
n’ocupa Josep Maria de Sagarra, que publica la seva novel·la Vida privada 
i causa un gran escàndol.

 

La força anarquista

L’anarquisme propugna la igualtat i la llibertat total de les perso-
nes, així com la desaparició de l’estat i de la propietat privada. Per 
aquesta raó, l’anarcosindicalisme atorga als sindicats obrers un paper 
principal per assolir la revolució social. Quan es proclama la República, 
trenta anarcosindicalistes catalans signen el Manifest dels Trenta, que 
manté una posició constructiva i de col·laboració del moviment obrer 
amb la República i s’oposa al predomini de la Federació Anarquista 
Ibèrica (FAI) dins la Confederació Nacional de Treballadors (CNT). La 
principal diferència entre ambdues organitzacions és que la FAI vol 
enderrocar el capitalisme d’una manera violenta.

La insurrecció de 1932, organitzada per grups de la FAI al Bages 
i al Berguedà, reforça els sectors més radicals i violents, que creen 
greus problemes d’ordre públic a les autoritats de la República des de 
1932 fi ns que acaba la guerra. Entre els personatges més famosos 
de l’anarquisme i l’anarcosindicalisme durant la República destaquen 
Emili Mira, Ángel Pestaña, Buenaventura Durruti, els germans Ascaso 
i Frederica Montseny.
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