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Introducció: marc general 
i antecedents

El cop d’estat que entre els dies 17 i 19 de juliol del 1936 van dur a 
terme un grup de militars espanyols en contra del Govern de la Repú-
blica va ser, amb tota certesa, un dels fets més importants de la història 
espanyola i catalana del segle xx. Una acció que va desencadenar una 
guerra civil sense precedents i va marcar el desenvolupament de l’Estat 
durant les dècades següents.

No obstant això, per entendre les raons que van desembocar en aquest 
cop d’estat i en una guerra civil fratricida de tres anys cal retrocedir més 
de cent anys. La Guerra Civil espanyola no va ser sinó el darrer capítol 
d’una sèrie prolongada d’enfrontaments entre les forces de la reforma i 
les de la reacció que van tenir lloc a l’Estat des de principis del segle xix, 
i que es van originar a partir de la guerra de la Independència en contra 
de Napoleó (1808-1814), més coneguda a Catalunya com la guerra del 
Francès. 

La resistència contra la invasió napoleònica va marcar l’inici de les 
denominades dues Espanyes: l’una de progressista i l’altra de conser-
vadora que des d’aquell moment es disputaven el favor del poble per 
governar el país. D’aquesta manera, la constant espanyola durant més 
d’un segle va destacar per una alternança de períodes revolucionaris i 
reaccionaris que es van succeir respectivament. A un període polític de 
clar domini conservador el seguia un esclat revolucionari que al seu torn 
era contestat per una nova reacció. 

En aquest context se situen les tres guerres carlines a mitjan segle xix 
que van enfrontar els partidaris de Carles V (els carlins) amb els liberals que 
ostentaven el poder polític. De fet, les guerres carlines no van ser una 
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altra cosa que guerres civils en les quals els diferents governs liberals van 
haver de lluitar contra els rebels carlins, alhora que miraven de satisfer les 
ànsies de progrés de diferents sectors de la població. Durant la segona i 
la tercera guerra carlina va ser quan es van produir dues de les primeres 
revolucions socials amb certa importància de l’Estat espanyol. La primera, 
la del 1854, va servir per crear un govern que dirigit per Espartero va 
ser incapaç de realitzar canvis socials i econòmics significatius, i que va 
acabar aixafat pel general O’Donnell el juliol del 1856. El Govern que es 
va constituir després va ser el més reaccionari de tota l’època liberal.

La segona revolució, que es coneix amb el nom de Sexenni Revolu-
cionari (1868-1874), va anar més enllà, ja que va derrocar Isabel II i 
instaurar la Primera República. Aquest moviment va ser impulsat per 
una amalgama gens homogènia de forces entre les quals hi havia demò-
crates i republicans, però també sectors conservadors com els unionistes 
i els progressistes. Les tensions entre aquests diferents sectors, sumades 
a un període de gran inestabilitat social i econòmica, van provocar que 
la Primera República tingués una vida efímera de menys de dos anys 
(1873-1874). Quan el cop d’estat del general Martínez Campos va res-
taurar la monarquia en la figura d’Alfons XII, fill d’Isabel II, es va entrar 
en la Restauració, un període basat en un sistema bipartit dominat per 
conservadors i liberals.

Lluny de portar la pau social, els anys de la Restauració van ser la 
constatació de la clara decadència de l’Imperi i la Corona espanyola 
amb la pèrdua de les colònies el 1898, i un empitjorament de la situació 
econòmica. A causa d’això, la població cada cop es va decantar més 
cap a tendències republicanes i revolucionàries, un fet que es va veure 
impulsat per l’aparició de la lluita obrera, el sindicalisme i l’anarquisme. 
Durant aquests anys es va fundar el Partit Socialista Obrer Espanyol 
(PSOE) i la Unió General de Treballadors (UGT). També es produïren 
diferents vagues generals com la del 1902, a Barcelona, o la del 1917, 
a tot l’Estat. Els enfrontaments entre obrers i patronals van donar lloc 
al pistolerisme i la tensió va arribar al seu màxim nivell amb la Setmana 
Tràgica de Barcelona, el 1909. El Règim estava tocat de mort.

El cant del cigne van ser els tres governs d’unitat nacional encapçalats 
per Antoni Maura que van fracassar de manera successiva, i van abocar 
el país a la dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923-1930). Un remei 
que va ser pitjor que la malaltia en accentuar la divisió i la insatisfacció 
social, i que va provocar que la major part de la població veiés com a 
única solució l’arribada d’un règim republicà. Una nova oscil·lació en 
el frenètic pèndol en el qual s’havia convertit l’Estat espanyol des de 
principis del segle xix.
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Cap a la república

La dictadura del general Miguel Primo de Rivera va durar poc més 
de sis anys (setembre 1923 – gener 1930), i ja es va encallar des dels 
primers moments a causa d’una sèrie de decisions errònies preses pel seu 
govern. La política de repressió dels elements més revolucionaris no va 
donar cap fruit i només va causar un augment de la radicalització dels 
obrers i els sindicalistes. En l’àmbit econòmic, la política inflacionista 
per equilibrar els pressupostos va tenir com a conseqüència directa un 
augment del dèficit estatal. 

També, la qüestió catalana es va veure agreujada en prohibir el 
general la bandera i les corporacions públiques catalanes, i va deixar 
sense efecte la Mancomunitat. Això va fer que el Principat es decantés 
progressivament cap a grups afins a la república, quan tradicionalment 
havia apostat pel centredreta que representava la Lliga Regionalista de 
Francesc Cambó. 

A mesura que avançava la dictadura, Primo de Rivera va perdre el 
suport i la confiança dels diferents sectors, inclòs els de l’exèrcit i l’Esglé-
sia, perquè el popular no l’havia tingut en cap moment, i els atacs i les 
revoltes en contra del Règim, també des de les files conservadores, es 
van convertir en una constant els últims anys. Resignat, el dictador va 
posar punt i final a la seva aventura el 28 de gener del 1930, i va dimitir 
i exiliar-se poc després a París. 

Com a últim recurs desesperat, Alfons XIII va recórrer al general 
Dámaso Berenguer perquè intentés un retorn a la monarquia constitu-
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cional. Però el descrèdit en el qual havia caigut el Règim entre l’opinió 
pública va ser una llosa impossible d’aixecar per Berenguer, i el seu 
curt període com a màxim governant va ser definit amb sorna com «la 
dictablanda». 

Ni la classe treballadora, ni la classe mitjana, ni la classe dirigent tenien 
ja confiança en la monarquia, els uns perquè consideraven Alfons XIII un 
símbol d’opressió, i els altres perquè el veien incapacitat per solucionar 
la decadent situació del país. Davant d’aquest panorama les eleccions 
municipals del 12 d’abril del 1931 es van convertir en una mena de 
referèndum popular entre els partidaris de la monarquia i els de la repú-
blica, en què la victòria va caure de la banda d’aquests últims. La clau 
del triomf de republicans i socialistes va ser l’èxit que van tenir en la 
majoria de les grans ciutats, mentre que els partits monàrquics només 
van poder mantenir els seus feus rurals. Un cop es va confirmar que 
l’exèrcit donava suport al nou Règim, Alfons XIII va decidir abandonar 
el país i deixar així via lliure a la Segona República.

Ampli suport pel nou Règim

El dia 14 d’abril del 1931 es proclamava oficialment la Segona Repú-
blica Espanyola. Un canvi sobtat però pacífic, sense vessament de sang, 
i que Josep Pla va explicar d’una manera ben clara des de Madrid com 
a corresponsal del diari La Veu de Catalunya: 

Madrid, que ha tingut tants de segles com a única raó de ser la monarquia, ha 
vist l’enfonsament de les institucions, la dramàtica marxa dels seus símbols 
físics, amb el goig del poble desbordat i amb la indiferència gairebé absoluta 
de les seves classes altes. Ni l’aristocràcia, ni l’exèrcit, ni les famílies lligades 
per múltiples raons a la Casa i a l’estat, han donat pràcticament senyals de 
vida.

L’esgotament a què havia portat un espiral de decadència que durava 
des de feia més d’un segle va ser la causa principal que una àmplia ma-
joria donés una oportunitat a la República per tirar endavant el país. És 
cert que només les classes baixa i mitjana van rebre el canvi amb eufòria, 
mentre les classes benestants ho feren amb cert temor, però els constants 
fracassos de la monarquia durant les anteriors dècades van convèncer 
a la majoria que, com a mínim, s’havia de donar una oportunitat a la 
via republicana.

Immediatament es va formar un govern provisional integrat pels 
signants del pacte de Sant Sebastià, amb Niceto Alcalá Zamora com a 
primer ministre i Miguel Maura com a ministre de Governació. El fet 
que el Govern estigués encapçalat per dos polítics moderats i catòlics era 
un símbol de la voluntat integradora amb la qual naixia la República. 
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Mentre que el mateix dia 14 d’abril el qui fou escollit com a president 
del Govern provisional català —el líder d’Esquerra Republicana Francesc 
Macià— va proclamar la República catalana com a estat integrant de la 
Federació Ibèrica enmig dels crits de suport dels ciutadans de Catalunya, 
a Madrid es van encendre totes les llums d’alarma. L’atreviment de Macià 
va ser ràpidament contestat pel Govern central, ja que va obligar el líder 
català a desdir-se de les seves paraules amb la promesa d’acceptar un 
nou Estatut català a canvi. Va ser la primera d’una sèrie de desavinences 
que es produirien entre els nous governs català i espanyol sorgits amb 
la República. 

Malgrat això, la força de la República aquests primers mesos era molt 
gran, tal com va quedar demostrat amb les eleccions generals que Alcalá 
Zamora va convocar pel 28 de juny, i de les quals en va sortir el primer 
govern definitiu del nou Règim. Les dretes només van obtenir 80 escons 
dels 470 totals, i la República va quedar totalment legitimada. La victò-
ria de la coalició formada pel PSOE (115 escons), el sorprenent Partido 
Radical del populista Alejandro Lerroux (94 escons) i els republicans 
d’esquerres (40 escons) van confirmar Alcalá Zamora com a primer 
ministre, a més de constituir les primeres Corts espanyoles de la Segona 
República. La seva principal missió va ser elaborar la nova Constitució, 
que es va aprovar el 9 de desembre. Un text eminentment democràtic, 
laic, reformista i liberal que suprimia les subvencions al clergat amb 
l’objectiu d’acabar amb el domini eclesiàstic.

Aquest punt va originar greus disputes entre els sectors més mode-
rats i els més progressistes, fins al punt que els catòlics Alcalá Zamora i 
Miguel Maura van dimitir dels seus càrrecs després d’un tens debat. El 
càrrec de nou primer ministre va anar a parar a Manuel Azaña, que en 
el seu nomenament no va dubtar en asseverar: «Espanya ha deixat de 
ser catòlica». Aquestes disputes dins el Govern no van impedir, però, 
que Alcalá Zamora fos proclamat com a nou president de la República 
amb la nova Constitució. Ho va ser fins poc abans del cop d’estat del 
1936. 

L’Estatut de Núria

No va ser menys problemàtic el camí que va seguir el nou Estatut 
de Catalunya fins a la seva aprovació. L’Estatut de Núria es va votar en 
referèndum popular el 2 d’agost, amb un 95% de vots afirmatius i una 
elevada participació del 75%. El text proposava una Espanya federal, 
la unió dels Països Catalans, el català com a única llengua oficial i el 
traspàs de diferents competències a la Generalitat en matèria d’ense-
nyament, divisió territorial, dret civil, justícia, obres públiques o ordre 
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públic. Com era d’esperar, el Parlament espanyol no va acceptar gran 
part d’aquestes propostes i va realitzar una forta retallada del text, 
rebutjant el federalisme i la unió dels Països Catalans, instaurant el 
bilingüisme i reduint considerablement les competències de la Gene-
ralitat. Catalunya va quedar definida com una «regió autònoma dins 
l’Estat espanyol». Un cop aprovat el text el 9 de setembre del 1932 es 
van convocar eleccions per al mes de novembre, amb un nou triomf 
d’Esquerra Republicana, que va confirmar l’avi Macià com a president 
de la Generalitat.

Progressos i tensions dels primers anys

La República tenia molta feina per endavant i les primeres reformes no 
van trigar a arribar. Com deixava ben clar la Constitució, un dels objectius 
era aconseguir la separació entre l’Estat i l’Església, amb la qual cosa 
moltes lleis van anar adreçades a acabar amb la influència eclesiàstica 
sobre la societat i l’educació, un dels punts més delicats. 

El nou Govern va suprimir les subvencions al clergat, va prohibir 
l’ensenyament religiós i els símbols religiosos a les escoles públiques i va 
aprovar noves lleis del divorci i l’avortament, així com sobre la incinera-
ció de cadàvers que van posicionar ben ràpidament el sector eclesiàstic 
en contra de la República. Diferents bisbes van començar a formular 
un seguit de pastorals contra el nou Règim, i va provocar els primers 
enfrontaments entre les autoritats republicanes i l’Església.

L’altra reforma que es preveia dificultosa era la de l’exèrcit, que 
presentava un excessiu nombre d’oficials. La reforma militar la va im-
pulsar el mateix Azaña, ja que volia aconseguir un exèrcit despolititzat 
i modern. La jubilació dels generals poc afins a la República, la creació 
de les autonomies i l’aprovació dels diferents estatuts nacionals (primer 
el de Catalunya, però més tard els del País Basc o València) van crear 
una massa d’oficials i exoficials descontents amb els nous governants, 
que van ser protagonistes de les primeres conspiracions en contra del 
Règim. A Catalunya, la policia va passar a dependre de la Generalitat 
i la figura del governador civil va ser substituïda per la del comissari 
general de Catalunya.

Socialment, l’arribada de la República va portar diferents canvis 
entre els quals destacaven la instauració del vot femení, l’abolició de la 
pena de mort i de la cadena perpètua, un nou model pedagògic basat 
en l’escola laica, una millora de les llibertats d’expressió i d’associació, 
i diferents lleis com les del divorci o el matrimoni civil que van afavorir 
l’emancipació de la dona. 
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Un 4 de 8 a l’Arboç. (Col·lecció de Pedro Simón. Foto cedida per la família Simón-
Martín, 1932)
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Per contra, en l’àmbit on una major part de la població tenia posades més 
esperances de canvi, el del treball de la terra, és on més va costar aconseguir 
avenços, i va ser aquesta la causa dels primers disturbis realment greus de 
la República. L’agricultura era a principis de la dècada dels anys trenta el 
principal sector econòmic del país, però els treballadors del camp estaven 
molt mal pagats pels terratinents, ja que eren els verdaders posseïdors del 
poder econòmic durant la monarquia. La nova Constitució va intentar 
posar fi a aquest domini, i va imposar la jornada de vuit hores, va crear 
jurats mixtos per regular els salaris i impulsar una conflictiva Llei de 
la reforma agrària amb la qual es volia expropiar aquelles terres que no 
eren directament explotades pels seus propietaris. 

Però, a la pràctica, era molt difícil dur a terme la majoria d’aquests 
canvis, ja que els latifundistes es negaven a acatar-los i els governadors 
de cada regió, la majoria de vegades, no tenien el suficient poder per 
fer complir la llei. Tal com ja havia passat amb la Primera República, 
el Govern es va trobar enmig d’un atzucac que no va saber resoldre, 
i va escollir de nou la via del mig, i això descontentà la majoria de 
població. Les autoritats no volien paralitzar les reformes, però es mos-
traven temoroses d’expropiar les terres i enfrontar-se a les classes altes 
i a l’exèrcit. 

Decebuts, els treballadors van començar a protagonitzar els primers 
episodis violents davant la manca de progressos. Amb el suport de la 
Federació Anarquista Ibèrica (FAI) es van convocar les primeres vagues 
generals de la República, les quals no eren reconegudes pel Govern i 
acabaven amb enfrontaments entre els vaguistes i les forces d’ordre 
públic. Entre finals del 1931 i principis del 1932 se’n van produir di-
verses, la majoria d’elles respostes de manera contundent per la policia. 
El descontent de les classes baixes també es va traduir en diferents atacs 
al clergat i a l’Església amb la crema d’alguns convents. No feia ni un 
any que s’havien constituït les primeres corts espanyoles republicanes 
i el Govern ja es mostrava incapaç de mantenir la pau social entre la 
població.

La sanjurjada

Davant la situació de revolta civil que es vivia als carrers de les diferents 
ciutats espanyoles, la dreta més reaccionària va fer el primer intent de 
capgirar la situació per la força, amb un cop d’estat conduit pels generals 
Barrera i Sanjurjo. L’anomenada sanjurjada va tenir lloc el 10 d’agost 
del 1932 i va ser impulsada per un grup d’exoficials descontents amb la 
reforma militar i un grup de conspiradors monàrquics, entre els quals s’hi 
trobava el líder de la dreta espanyola, José Calvo Sotelo. El cop previst a 
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La Primera República 
(febrer 1873 – desembre 1874)

La primera experiència republicana de l’Estat espanyol va ser 
curta i poc fructífera. Caracteritzada per una gran inestabilitat social 
i política, els dirigents republicans van haver de fer front a un gran 
deute nacional, al tercer aixecament dels carlistes, a les insurrecci-
ons regionals conegudes com el cantonalisme i a la insurrecció de 
Cuba. A més a més, les tensions entre els diferents membres del 
Govern van complicar encara més la situació. La revolució que havia 
acabat amb el regnat d’Isabel II havia estat formada per una barreja 
de sectors progressistes, republicans i conservadors, un conglo-
merat que ben aviat va mostrar les seves diferències en l’acció de 
Govern. No és estrany, doncs, que en el seu curt període de vida la 
República tingués fins a quatre presidents, dos dels quals catalans, 
Estanislau Figueras i Francesc Pi i Margall. Des de l’àmbit polític, el 
Govern republicà es va trobar amb el mateix problema que va tenir 
posteriorment el de la Segona República. Per tal de no aprofundir 
més en la divisió del país va buscar el consens amb els elements 
centristes i moderats. Els segments més revolucionaris es van sen-
tir defraudats per la manca de transformacions socials i agràries 
profundes, mentre que els sectors conservadors no acceptaven els 
canvis mínims que es miraven d’introduir. Quan el general Serrano 
va fer un primer cop d’estat el gener del 1974, la República tenia els 
dies comptats. Un segon cop d’estat militar dut a terme pel general 
Martínez Campos el mes de desembre va restaurar la monarquia 
en mans d’Alfons XII. 

Madrid i a Sevilla va ser fàcilment desarticulat per les autoritats gràcies 
a l’efectivitat dels òrgans de seguretat, però va suposar un primer avís 
que els sectors conservadors no acceptaven la marxa que portava el 
nou Règim. Els revoltats van ser castigats amb penes de 12 anys de 
presó, i l’aixafament del cop va provocar una clamor popular en pro de 
la República que el Govern va saber aprofitar per aprovar la Reforma 
Agrària i l’Estatut de Catalunya.

Una situació que només va ser un miratge. Al gener del 1933 el 
Govern va ser retornat a la dura realitat quan una vaga de camperols 
pobres es va saldar amb 24 morts per la dura repressió policial. Coneguts 
com els Fets de Casas Viejas (Cadis), l’episodi va servir perquè la dreta 

El cop d'estat del juliol del 1936.indd   14 20/6/11   16:17:54



15

• El cop d’estat del 18 de juliol del 1936

El pacte de Sant Sebastià

El pacte que diferents sectors del republicanisme i les esquerres 
van signar el 17 d’agost del 1930 a l’Hotel Londres de Sant Sebastià 
es considera el primer pas polític cap a la Segona República. L’acord va 
fixar les bases del futur règim, les autonomies i les eleccions, alhora que 
preveia l’acció revolucionària necessària per enderrocar l’Antic Règim. 
Els signants del pacte, entre els quals hi havia quatre catalans, també 
van acceptar que Catalunya pogués presentar a les Corts un estatut 
redactat lliurement que regulés la seva autonomia i les relacions amb 
l’Estat. Un punt que restava obert a qualsevol regió o nació que el 
volgués adoptar. Els signants del pacte van ser els següents:

Niceto Alcalá Zamora, Miguel Maura (Derecha Liberal Republicana)
Marcel·lí Domingo, Álvaro Albornoz, Ángel Galarza (Partido Repu-

blicano Socialista)
Indalecio Prieto, Fernando de los Ríos (PSOE)
Alejandro Lerroux (Partido Republicano Radical)
Manuel Azaña (Alianza Republicana)
Manuel Carrasco i Formiguera (Acció Catalana)
Macià Mallol (Acció Republicana de Catalunya)
Jaume Aiguader (Estat Català)
Santiago Casares Quiroga (Federación Republicana Gallega) 

iniciés una campanya de desprestigi dels governants, ja que els va titllar 
de bàrbars i injustos, alhora que la coalició entre socialistes i republicans 
es començava a esquerdar.

La dreta avança 

El descontentament entre el proletariat i el desordre causat per les 
contínues vagues i protestes va ser una mina que va saber explotar 
amb intel·ligència la dreta espanyola. Després de gairebé dos anys de 
República, les forces de la dreta es van poder reorganitzar gràcies a la 
figura de José María Gil Robles, que va fundar i liderar un nou partit 
anomenat Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), 
resultat de la fusió d’una quarantena de grups dretans, entre els quals 
trobem Acción Popular. El partit, presentat el mes de març del 1933, 
s’emmirallava en el nazisme alemany, molt en boga a principis dels 

El cop d'estat del juliol del 1936.indd   15 20/6/11   16:17:55



16

Marc Guitart Ribas •

Resultat de les eleccions generals del 28-6-1931 

PARTIT ESCONS %

PSOE 115 24,4

Radicals 94 20,2

Radicalsocialistes 59 12,5

Esquerra Republicana 31 6,5

Acción Republicana 28 5,9

Candidatures agràries, tradicionalistes 
i Acción Nacional

26 5,5

Partido Republicano Progresista 22 4,6

Federals 17 3,6

Federación Republicano-Gallega 16 3,4

PNB / Independents catòlics del País 
Basc i Navarra

15 3,2

Agrupación al Servicio de la República 13 2,8

Lliga Regionalista 4 0,8

Unió Socialista de Catalunya 4 0,8

Partit Català Republicà 2 0,4

Liberaldemòcrates 2 0,4

Republicans galleguistes 1 0,2

Monàrquics liberals 1 0,2

Independents 20 4,2

TOTAL 470 100

Font: Historia de la Segunda República Española (1931-1936), Julio Gil 
Pecharromán. Biblioteca Nueva. Madrid, 2002.
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• El cop d’estat del 18 de juliol del 1936

Niceto Alcalá Zamora, un president conservador 
per a la República

L’advocat Niceto Alcalá Za-
mora va ser un dels polítics de 
la monarquia que va fer el salt a 
posicions republicanes al final de 
la dictadura de Primo de Rivera. 
Abans havia estat escollit diputat 
pel Partido Liberal Monárquico el 
1905, i va passar a ser ministre 
de Foment i ministre de Guerra 
durant les primeres dècades del 
segle xx. El fet de declarar-se re-
publicà el 1930 i signar el pacte 
de Sant Sebastià va decantar el 
vot de molts burgesos i conser-
vadors a favor de la República. 
Quan aquesta es va proclamar va 
ser nomenat primer ministre del 
Govern provisional, càrrec que va 
ocupar entre els mesos d’abril 
i d’octubre del 1931, abans de 
dimitir per la deriva laica que 
prenia el redactat de la nova Constitució. No obstant això, va acceptar 
dos mesos més tard la presidència de la República, on s’hi mantindria 
fins poc abans de l’esclat de la Guerra Civil. Com a president va tenir 
una postura equidistant que li va valer enfrontaments tant amb les 
esquerres com amb les dretes, tot i que sempre va intentar evitar 
les repressions d’un i altre bàndol mentre governava. Va ser destituït 
l’abril del 1936 per iniciativa dels grups d’esquerres, després de la 
victòria del Front Popular a les eleccions del mes de febrer. Es va exiliar 
a França, des d’on va presenciar el cop d’estat i l’inici de la guerra, i 
en cap moment es va pronunciar a favor de cap dels dos bàndols. Va 
morir el 1949 a Buenos Aires (Argentina). 
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