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5Introducció

Els autors

Joan Costa i Deu va néixer a Sabadell l’any 1883. 
El seu primer cognom complet era Costajussà, encara 
que utilitzà sempre professionalment el de Costa jun-
tament amb el cognom matern per abreujar. Quan es-
tudiava a Barcelona va fer-se amic de Jacint Verdaguer 
i publicà els seus primers articles a la revista La Creu 
del Montseny, fundada per Verdaguer el maig de 1899. 
En aquesta publicació hi escrigueren també en la seva 
primera joventut Eugeni d’Ors, Jaume Bofill i Mates 
i Pompeu Crehuet. El 1903 Costa i Deu assumí la di-
recció del Diario de Sabadell, que havia passat des de 
l’inici el 1854 per diverses èpoques i propietaris. Costa 
i Deu va entrar molt aviat a la Lliga Regionalista i feia 
de corresponsal del diari La Veu de Catalunya alhora 

INTRODUCCIÓ *

* Introducció conjunta per a La nit del 6 d’Octubre a 
Barcelona i per a La veritat del 6 d’Octubre. Les dues obres han 
estat reeditades conjuntament dins la col·lecció Memòria del Se-
gle XX, amb els números 6 i 7, respectivament.
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que dirigia el Diario de Sabadell. Vers 1905 fundà i 
dirigí la revista quinzenal Catalunya, destinada a ser 
el portaveu de la Lliga Regionalista a Sabadell. L’any 
1907 deixava la direcció del diari sabadellenc i de la 
revista Catalunya per entrar de redactor de La Veu de 
Catalunya per voluntat del seu director Enric Prat de la 
Riba i ja no deixà aquest diari encara que simultaniejà 
aquest treball amb la corresponsalia de La Almudaina 
de Palma de Mallorca, El País de Lleida, El Dia de 
Terrassa i El Pla de Bages de Manresa.

Tal com ha indicat Oriol Gibert i Fortuny en un tre-
ball inèdit del qual traiem aquestes dades, Costa i Deu 
va entrar també en contacte amb el món de l’espectacle 
nocturn barceloní. Fins i tot va ser conseller econòmic 
de Raquel Meller i dirigí l’empresa teatral Eldorado. 
El seu company de redacció a La Veu de Catalunya, 
el poeta Josep Carner, va ridiculitzar aquesta faceta de 
les seves activitats en fer-lo sortir en una auca humo-
rística —“L’Auca d’una coblejadora”— dins el recull 
Auques i ventalls (1914). Carner presenta Costa i Deu 
insinuant-se a la protagonista de l’auca, aprofitant que 
no ho veu el senyor Prat.

L’any 1925 fundava Costa i Deu a la seva ciutat una 
editorial, la Biblioteca Sabadellenca, que fins al 1936 
publicà 32 títols d’autors de la ciutat vallesana, a més 
de propiciar la col·lecció Els Nostres Goigs, que, entre 
el 1927 i el 1935, va editar 24 exemples d’aquest gè-
nere tradicional religiós.

A La Veu de Catalunya Costa i Deu va encetar el 
gener del 1935 una secció quotidiana amb el títol genè-
ric de “Crònica de Barcelona” i el 28 de juny començà 
a publicar un article setmanal, que sortia els divendres 
i portava el títol “Memòries d’un periodista”. A par-
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tir del 1932, i en substitució del director de La Veu 
de Catalunya, Joaquim Pellicena, Costa va ser elegit 
president de l’Associació de Periodistes de Barcelona, 
entitat fundada el 1916. Per iniciativa de Costa, i sota 
la seva presidència, van aparèixer 26 números dels 
Annals del Periodisme Català fins al juny del 1936.

Amb la guerra civil s’hagué d’exiliar i va escollir Gè-
nova com a destí. Allí, sota el pseudònim de Gio vanni 
Meliani, va escriure per a la Società Editrice Interna-
zionale dos llibres: Cento Martiri della Revoluzione 
del 1936 nella Catalogna i Barcelona sotto l’incubo del 
terrore rosso. Morí sobtadament a Gènova el febrer 
del 1938, quan encara no havia acabat la guerra civil 
espanyola.

Modest Sabaté i Puig tenia vint-i-sis anys menys 
que Costa i Deu. Va néixer a Cassà de la Selva el 1909. 
Llicenciat en lletres per la Universitat de Barcelona, va 
entrar de comentarista de teatre i reporter de política 
de La Veu de Catalunya el 1928. Modest Sabaté i Joan 
Costa i Deu van sortir junts de Barcelona en vaixell, 
al començament de la guerra civil i amb salconduit 
del conseller de governació, Josep M. Espanya. Amb 
ells anaven dos periodistes de L’Instant, el vespertí de 
La Veu de Catalunya. Eren Carles Sentís i Joan B. So-
lervicens; aquest segon era a la vegada col·laborador 
de l’editorial Alpha i de la Fundació Bernat Metge, de-
pendents totes dues de Cambó. Sabaté va instal·lar-se 
al Rosselló, on restà fins a la mort. Allí hi muntà nego-
cis com ara una empresa de manufactures de suro que 
anava a assolir importància dins el sector. Mantingué 
sempre el contacte amb el sud dels Pirineus i participà 
en els intents de 1945 i 1976 de refer la Lliga, en la 
segona data amb el nom de Lliga Liberal Catalana, en 
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col·laboració amb Salvador Millet i Bel, Octavi Saltor 
i altres. Com a literat, l’any 1935, va escriure el dra-
ma Un pas enllà. Més tard publicà dos llibres més de 
creació literària: 9 contes catalans (1960) i la novel·la 
d’humor Un club per a senyores soles ( 1962). El 1969 
l’editorial Bruguera li publicà com a llibre de butxaca 
la superficial Història de la Lliga, que té, però, el mèrit 
de ser anterior a la important obra d’Isidre Molas Lli-
ga Catalana, que aparegué l’any 1972. Modest Sabaté 
morí al Voló el 1986. La seva tasca de promoció de 
la cultura catalana a la Catalunya Nord explica que 
a Perpinyà es donés el seu nom a un premi literari en 
llengua catalana.

Els dos llibres de Joan Costa i Deu
i Modest Sabaté

Durant l’any 1935, en calent, quan encara els con-
sells de guerra continuaven pronunciant sentències 
contra participants en els fets del 6 d’octubre del 1934 
a Catalunya, es publicaren nombrosos reportatges que 
es trobaven tots condicionats pel fet d’haver-hi encara 
encausats i per la condemna a trenta anys de presidi que 
va recaure damunt el consell executiu de la Generalitat i 
el president Companys i per la suspensió de l’Estatut de 
Catalunya, així com per la destitució de molts alcaldes 
i regidors d’esquerres i la seva substitució per altres de 
dretes, designats pel govern central.

El primer dels llibres que aquí es reediten —La nit del 
6 d’Octubre a Barcelona— va aparèixer a Barcelona 
l’abril del 1935 i el segon —La veritat del 6 d’Oc-
tubre— es va publicar molt poc temps abans de les 
eleccions del febrer del 1936, que, amb la victòria de 
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les esquerres, havien de portar l’amnistia i el restabli-
ment del govern de Lluís Companys. Es tracta, com 
ja s’ha dit, del punt de vista de dos redactors del di-
ari La Veu de Catalunya, afiliats tots dos a la Lliga 
Catalana. El pròleg del primer dels dos llibres és del 
jurista Francesc Maspons i Anglasell, que havia diri-
git l’Oficina d’Estudis Jurídics de la Mancomunitat 
de Catalunya i havia estat afí a la Lliga Regionalista. 
Després va presidir el Partit Nacionalista Català, que 
fracassà a les eleccions al Parlament de Catalunya del 
novembre del 1932, i estava format per nacionalistes 
radicals oposats a l’evolució de Francesc Macià i a Es-
querra Republicana, però adversaris del gir marxista 
dels que formaren el Partit Català Proletari, que eren 
de la mateixa procedència.

En el moment d’escriure el seu pròleg, Maspons i 
Anglasell estava al marge de la política de partits i pro-
pugnava una espècie de consens entre la dreta i l’esquer ra 
catalanistes davant l’onada antiautonòmica pos terior 
al 6 d’octubre del 1934. La Lliga Catalana havia pro-
testat per la clausura del Parlament Català i per la 
suspensió de l’Estatut, però a partir del 23 d’abril del 
1935 tres consellers de la Lliga —Duran i Ventosa, 
Vallès i Pujals, i Fèlix Escalas— col·laboraren dins el 
consell gestor de la Generalitat que nomenà el gover-
nador general que va designar el poder central i que va 
ser el radical Pich i Pon. La Lliga justificava aquesta 
col·laboració per la intenció d’escurçar i atenuar així 
el període de suspensió de l’Estatut. El darrer governa-
dor general que ocupà la presidència de la Generalitat 
abans de les eleccions generals del febrer del 1936 va 
ser Fèlix Escalas, un home de la Lliga, que formà un 
gabinet monocolor d’aquest partit.
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El reportatge de Joan Costa i Deu i Modest Sabaté 
sobre el 6 d’Octubre a Barcelona és probablement el 
més detallat dels que es van publicar en aquell moment. 
No precisa l’armament de què disposava el govern de 
la Generalitat, es limita a dir que era abundant, i la 
conclusió del llibre és que, fora de la resistència des del 
local del CADCI , no hi va haver gairebé resistència 
armada contra l’exèrcit.

El segon reportatge presenta el gran interès de par-
lar dels fets del 6 d’Octubre fora de Barcelona i, en 
concret, a Badalona, Sabadell, Granollers, Vilanova i 
la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Palafrugell, Girona, 
Sant Vicenç de Castellet, el Morell, Navàs, Sant 
Jaume de Domenys i la ciutat de Lleida. A Granollers 
i Vilanova hi van haver combats amb morts i ferits 
després de la rendició del govern de la Generalitat. En 
algun cas, allí on Costa i Sabaté parlen de la mino-
ria municipal catalanista volen dir de la Lliga. La tesi 
del llibre, explicitada d’entrada pel prologuista Joan 
Anglada, és que si a Barcelona la revolta va tenir un 
caire purament polític i catalanista, en canvi a altres 
poblacions catalanes va ser “purament social en el 
pitjor sentit del mot”. La violència anticlerical —amb 
l’assassinat del rector de Navàs, la crema d’algunes 
esglésies i les agressions a clergues—, juntament amb 
l’empresonament de gent de significació política con-
servadora, així com els atacs a locals d’entitats consi-
derades desafectes, donen una idea molt més completa 
dels fets del 6 d’Octubre. Excepte a Granollers, a les 
altres poblacions de les quals parla el llibre, la revolta 
va començar abans que a Barcelona, encara que no es 
pugui parlar, a la major part de Catalunya, d’un pro-
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cés revolucionari general en marxa. Mentre en el seu 
primer llibre sobre el 6 d’Octubre a Barcelona Costa 
i Sabaté pretenen ser acèptics, en el segon, publicat en 
plena campanya electoral i com a contribució a la res-
posta al frontpopulisme, no amaguen les conclusions i 
diuen “que la segona setmana d’octubre, si no hagués 
fracassat la revolució del dia 6, hauria estat una de 
les dates més sagnants de la història civil de la nos-
tra terra”. Costa i Sabaté diuen que els dirigents de la 
Generalitat, sense excepcions, no volien una revolució 
social, la qual només era desitjada per l’Aliança Obre-
ra. Si no hagués capitulat Companys, “s’hauria pro-
duït una catàstrofe civil enorme, immensa”. Alguns 
mesos després, Costa i Sabaté devien considerar que 
els esdeveniments que seguiren a l’aixecament militar 
vençut del 19 de juliol, confirmaven la seva hipòtesi 
referida a l’octubre del 1934.

Dels llibres que es publicaren a Catalunya sobre el 
6 d’Octubre el 1935, i abans de les eleccions que va 
guanyar el Front d’Esquerres el febrer de 1936, els dos 
de Costa i Deu i Sabaté són dels pocs, si no els únics, 
que no tracten de justificar les esquerres.

El suport a la col·laboració de la Lliga en els suc-
cessius consells gestors de la Generalitat sense base 
parlamentària ni democràtica resulta ben palès en el 
llibre que publicà a començaments del 1936 Costa i 
Deu: Joan Vallès i Pujals a la Conselleria d’Obres Pú-
bliques de la Generalitat. Reportatge de l’obra per a 
la transformació de Catalunya. Es tracta d’un llibre 
propagandístic de cara a les eleccions de febrer.



La nit del 6 d’Octubre a Barcelona 81

Casal Català de l’Esquerra de l’Eixample

A aquest centre situat al carrer de Corts entre Calà-
bria i Rocafort, hi va haver també molt de moviment.

Després que Dencàs va ordenar la sortida dels so-
metents, l’Artemi Aiguader es va constituir en cap dels 
grups que voltaven per aquell sector: des del carrer 
Urgell fins a la plaça d’Espanya. Artemi Aiguader, 
però, no va sortir mai del centre.

Durant la tarda tot van ésser entrades i sortides de 
gent armada.

A les set del vespre, aproximadament, hi va arribar 
en Badia, que fou molt aplaudit. Es van donar visques 
a Dencàs, Badia i Aiguader. Al cap de poc d’haver sor-
tit Badia, va arribar al centre un camió amb arma-
ments i municions. Tot plegat fou traslladat a un dels 
despatxos de la casa. Es veu, doncs, que havia d’ésser 
un altre dels punts de concentració projectada per a 
primeres hores de la nit.

Després de proclamat l’Estat Català, va disminuir 
el tràfec de gent. L’Artemi Aiguader i alguns altres no 

EPISODIS DISPERSOS
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es van moure tota la nit d’un dels despatxos de la casa, 
on es féu gran consum de begudes.

A les vuit del matí del diumenge, Artemi Aiguader 
i els principals directors havien desaparegut, però pel 
davant de la casa encara hi havia algun noi d’Estat 
Català que no s’havia assabentat de la capitulació. 

Pels volts de les nou, quan la Guàrdia Civil i forces 
de l’exèrcit de la caserna de la plaça del Bonsuccés 
van entrar a la casa, hi trobaren una quantitat enorme 
d’armament de tota mena.

A Ràdio Barcelona

Cap a les deu del vespre, van arribar a les oficines 
i locutori de Ràdio Barcelona, al carrer de Casp, una 
trentena d’individus armats que procediren a parape-
tar les finestres i prendre els llocs estratègics interiors 
de la casa.

La confi scació oficial de la Ràdio havia tingut lloc 
ja el dia abans, és a dir, divendres, a les set del matí. 
L’ordre va arribar signada per en Dencàs. 

De totes maneres, l’actuació d’Estat Català no va 
arribar fins que el conseller de Governació hagué 
anunciat la mobilització dels sometents.

A partir d’aleshores s’ordenà a Ràdio Barcelona 
que no emetés altra cosa que discos patriòtics. 

Encara la vida de Ràdio Barcelona es desenvolupà 
normalment fins a les deu de la nit. 

A aquesta hora es van apoderar de l’edifici, com 
hem dit, elements armats d’Estat Català. Els terrats de 
les cases veïnes també eren presos per gent armada, 
per tal de defensar l’edifici de Ràdio Barcelona. 
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Entre aquests venia un xicot d’Aliança Obrera, que 
fou l’encarregat de les emissions, és a dir, tot el que feia 
referència al locutor. I a més a més, un enginyer de la 
Generalitat que es féu amo i director de tot l’aspecte 
tècnic de l’emissora.

A mesura que avançà la nit anaren desapareixent la 
major part de funcionaris de la casa.

Els que es quedaren, alguns es passejaven per les 
oficines, assetjats, sense poder fer res. D’altres, actua-
ren en el lloc que ocupaven habitualment.

A les 11:30, es van apagar tots els llums de la casa. 
A les 11:45, la gent armada que hi havia a la casa es 
va disposar a defensar l’edifici perquè arribà la notícia 
que l’exèrcit venia a apoderar-se’n.

Es va sentir un fort tiroteig al passeig de Gràcia, 
que durà aproximadament mitja hora.

Des de dintre de Ràdio Barcelona no es féu cap dis-
par.

Els llums ja no s’encengueren més.
Hi havia uns elements d’Estat Català al telèfon per 

passar avís al locutori quan s’havia de connectar amb 
el micròfon de Governació o amb el de la Generali-
tat.

Aquests advertiments, que eren passats per escrit, 
el locutor els llegia gràcies a la llum que li venia del 
carrer de Casp.

Sembla que l’enginyer de la Generalitat va provocar 
una avaria als aparells, a causa de la qual l’emissió 
perdia potència. No se sentia, per exemple, a Madrid.

A les sis, quan des de la Generalitat es va radiar la 
capitulació, a Ràdio Barcelona no tenien ni el més pe-
tit esment del curs desfavorable de la lluita.
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La gent armada que fins aquell moment s’estigué a 
la casa, desaparegué ràpidament.

Les armes s’abandonaren a alguns despatxos, però 
principalment a un despatx per llogar que hi havia al 
mateix pis de la casa.

A les set arribaren forces de carrabiners que confi s-
caren l’edifici.

Els plans de l’exèrcit

L’exèrcit tenia estudiades totes les eventualitats pel 
cas d’haver d’intervenir a causa del moviment que es 
preparava.

Feia ja dies que els enginyers militars havien instal-
lat una xarxa telefònica particular que posava en comu-
nicació totes les casernes amb Capitania i Montjuïc.

D’altra banda, cada regiment, o destacament de la 
guarnició, tenia un itinerari marcat, per seguir-lo en 
cas d’intervenció.

I des de Montjuïc s’havien d’il·luminar amb poten-
tíssims reflectors tots els terrats dels voltants de les 
casernes, per tal que les forces de l’exèrcit no pogues-
sin ésser hostilitzades per altres forces emparades en 
la fosca.

A la caserna del Bonsuccés

A la caserna de la plaça del Bonsuccés hi ha el Re-
giment de Sanitat, del qual forma part una companyia 
que constitueix la guàrdia permanent.

A un quart de dotze es va rebre avís des de Capi-
tania que la companyia sortís segons l’itinerari fixat. 
Anaven vuitanta homes.
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En sortir, van passar pel carrer de Xuclà fins al car-
rer del Carme, i després per darrere el Mercat de Sant 
Josep, fins el carrer de l’Hospital.

Aquestes forces, en sortir de la caserna, tenien la 
impressió que anaven a ésser hostilitzats i que per 
aquells carrerons estrets que havien de seguir sofririen 
moltes baixes.

El capità mateix que les comandava ens digué: 
—Yo que había visto durante la tarde del sábado 

las gentes armadas que tenía la Generalidad, creí que 
ninguno de nosotros volvería al cuartel. 

Doncs la sorpresa màxima va ésser en arribar fins 
al carrer de l’Hospital sense que se’ls disparés un tret.

Aleshores, aquests vuitanta homes van dirigir-se 
cap a les Rambles.

Davant de la Boqueria, el capità va deixar deu ho-
mes per tal que vigilessin els carrers que venien de cap 
a la plaça de la República, i no poguessin així ésser 
copats per rereguarda.

Les Rambles, a aquella hora —aproximadament 
les 11:45— estaven encara totalment ocupades per la 
gent armada d’Estat Català.

La presència de les tropes i el crit del capità “desplie-
guen en guerrillas”, féu entrar el pànic a tota aquella 
gent que estava escoltant com tirotejaven el Centre de 
Dependents i la Generalitat.

Els setanta homes de la caserna del Bonsuccés pu-
jaren Rambles amunt, mentre els elements d’Estat Ca-
talà fugien, amb gran precipitació, llançant les armes 
pertot arreu i de qualsevol manera.

Un nombrós grup dels qui fugien van esbotzar la 
tanca d’entrada a les obres del solar d’El Siglo i es 
llançaren per aquells sots a la bona de Déu. Un d’ells 
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ho féu tan dissortadament que es trencà la cama i ha-
gué de romandre en un dels clots fins que els mateixos 
soldats l’auxiliaren.

La petita columna de soldats arribà fins a Canale-
tes, sense disparar cap tret. Ací van sonar alguns trets i 
l’exèrcit féu foc també contra els terrats des dels quals 
semblava que se’ls havia disparat. Avançà cap a la pla-
ça de Catalunya formant una sola ala que comprenia 
gairebé tota l’amplada de la plaça.

Això passava cap a les 11:45.
A aquesta hora els elements d’Estat Català concen-

trats al passeig de Gràcia, carrer de Casp, obriren tam-
bé un gran foc. Durà aquest tiroteig no pas més d’un 
quart. 

Devien disparar contra la tropa que suposaven pel 
mig de la plaça de Catalunya, perquè un dels que hi 
havia al carrer de Casp, va passar un avís de preparar-
se a la gent de Ràdio Barcelona, tot anunciant-los l’ar-
ribada de les forces de l’exèrcit. Amb tot, hem sabut 
positivament que l’exèrcit en aquells moments no ha-
via ni tan sols entrat a la plaça de Catalunya. Segons 
ens contà el capità que comandava aquella companyia 
sortida de la caserna del Bonsuccés, els seus homes es 
van estar a la plaça de Catalunya des de la una fins 
a les quatre de la matinada, i uns quants soldats van 
arribar, per la Rambla de Catalunya, fins al carrer de 
Corts.

A les quatre van anar de nou cap a les Rambles i a 
les sis es retiraren cap a la caserna. 
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Al Coliseum

Davant d’aquest cinema situat al carrer de Corts, 
gairebé cantonada a la Rambla de Catalunya, havia 
d’haver-hi també a primeres hores de la nit de dissabte 
una concentració de forces de la Generalitat.

Entre les 10 i les 10:30 va arribar-hi un camió ple 
d’armament, custodiat per elements d’Estat Català.

La gent que hi va acudir fou, com a Novetats, molt 
poca. No arribaven pas a una trentena d’homes.

El camió va romandre a aquell lloc fins a les 6 del 
matí, aproximadament. A aquesta hora va pujar per 
la Rambla de Catalunya, fins al carrer d’Aragó, on 
tombà en direcció al passeig de Gràcia, per ocultar-se 
al pati que forma el proveïment de gasolina Service 
Station, SA.

Ací la Guàrdia Civil va confi scar-lo. 

Al Centre de Dependents

A aquesta casa s’hi instal·là un dels grups més abra-
onats d’Estat Català, el grup que anomenaven Els de 
Garraf. Era comandat per en Jaume Compte i per 
Manuel Gonzàlez Alba. El formaven trenta homes que 
disposaven de disset fusells.

Des de primera hora del vespre s’havien preparat 
totes les obertures de la casa per facilitar la defensa.

Fins a les 10:30, però, no hi hagué res de nou. Els 
grups armats d’Estat Català es passejaven tot al llarg 
de les Rambles. Els transeünts, a aquesta hora, podien 
arribar fins a la plaça del Teatre —més avall no— i 
circular cap al carrer d’Escudellers. A les 10:40 arri-
bà davant de l’edifici del Centre de Dependents una 
companyia del 34 d’infanteria sota el comandament 
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del capità J. Lechuga, ajudat del capità d’Estat Major 
J. Ahumada. En disposar-se a llegir el capità J. Ahu-
mada el ban de proclamació de l’Estat de Guerra, par-
tí d’aquell Centre una forta descàrrega que matà un 
sergent, ferí un oficial i cinc soldats i un músic. Això 
no obstant, el capità senyor Ahumada llegí i fixà el 
ban declaratori.

Immediatament fou comunicada l’agressió a Co-
mandància Militar.

—Podeu seguir endavant? —se li preguntà al capità 
des de Comandància.

—Sí, però amb baixes.
—En aquest cas, espereu-vos.
Amb tot, els soldats havien repel·lit l’agressió; de 

dintre la casa també contestaven enèrgicament.
Es va emplaçar artilleria davant mateix del mercat 

de llibres de Santa Mònica i començà el canoneig. Eren 
les 11, aproximadament. Els obusos feren grans es-
tralls a la casa. Des dels terrats de la Caserna de Santo 
Domingo s’hostilitzava el Centre amb metralladores.

A les 12:30 morí Jaume Compte a conseqüència de 
dues ferides produïdes per l’explosió d’un obús. I al 
cap de poc moria també en Gonzàlez Alba. No queda-
ven ja gairebé municions a la casa.

A la 1 algú comunicava a la Generalitat per dema-
nar reforços.

—Ens acaben de matar en Compte i l’Alba. Neces-
sitem ajut. Acabem les municions. 

—Comuniqueu-ho a Governació —va respondre 
algú que era prop del President. 

Es va comunicar a Governació. 
En Dencàs per tota resposta va dir:
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—Escolteu bé… Ho sentiu?
Per telèfon se sentien els trets que en aquells mo-

ments es feien també a l’edifici de la Conselleria.
A la 1:30 els del Centre de Dependents van acordar 

escapar-se.
La façana de la casa era mig destruïda i la porta 

esbotzada pel canoneig.
Mentre alguns continuaven disparant, els cadàvers 

de Jaume Compte i Gonzàlez Alba van ésser traslla-
dats a l’escenari, al Saló de Sessions.

Hi havia també dos ferits, un dels quals molt greu. 
Decidiren emportar-se’ls.

Per facilitar la fugida, que es practicà cap a les 2:30, 
per una finestra que dóna a un dels terrats del darrere, 
els mateixos fugitius disparaven les armes, per tal de 
donar una sensació de resistència.

Abans de poder marxar de la casa, va morir un dels 
ferits. El cadàver hagué d’ésser abandonat arran ma-
teix de la finestra de sortida.

Així s’escaparen la resta: vint-i-set homes.

Els canons que van bombardejar el Centre
de Dependents

Les dues peces que van bombardejar el Centre de 
Dependents pertanyien al Regiment 7 d’Artilleria 
Lleugera.

Van ésser emplaçades no a un terrat de la caserna, 
com s’ha dit, sinó arran mateix de la paret que forma 
el mercat de llibres de Santa Mònica. 

Aquests dos canons hi van ésser portats, i situats de 
cara a aquell edifici, a les 9 del vespre; eren escortats 
per dos piquets de tropa del Regiment de Sapadors. 
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Era, doncs, ben evident, ja a les 9 del vespre, que 
l’exèrcit, si havia d’intervenir, faria funcionar l’artille-
ria. 

Es van disparar contra el Centre de Dependents set 
canonades. 

El bombardeig de la Comissaria General
dels Sometents

Simultàniament a l’emplaçament de les dues peces 
d’artilleria a Santa Mònica, se’n van emplaçar dues al 
costat esquerre (mirant a mar) del Monument a Co-
lom.

No s’ha posat ben en clar si des de dintre hi hagué 
forces que combateren amb l’exèrcit.

El que sí que és cert és que de bon començament des 
d’aquell centre es feren dispars.

Al terrat de la caserna d’artilleria de Santa Mònica 
hi havia ja emplaçades, des de la tarda, una secció de 
metralladores, enfocades a les Rambles i a la banda de 
l’edifici de la Unió de Socialistes que dóna a aquella 
via. Aquestes metralladores estaven protegides per uns 
parapets de bales de palla.

Immediatament que es van sentir els trets del Cen-
tre de Dependents i després els de la Unió Socialista, 
aquelles metralladores van funcionar contra els dos 
esmentats edificis.

I —és una versió recollida d’entre les mateixes for-
ces de l’exèrcit— sembla que les bales que entraven al 
centre d’Unió Socialista per les finestres del costat de 
les Rambles aixecaven pols en petar contra les parets 
interiors i contra els mateixos cantells de les finestres 
del costat de la plaça.
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Per això els que servien les peces d’artilleria situ-
ades al peu del monument a Colom, creient que se’ls 
hostilitzava, van obrir foc contra la façana de l’edifici. 
Nou canonades que feren nou blancs.

En entrar-hi la tropa, no hi van trobar més que el 
conserge i la seva filla.

També es diu, però, que algú es va escapar per una 
finestra del darrere.

Al Centre de Joventuts d’Estat Català
(Gran Via-Claris)

Aquest centre, situat també al carrer de Corts, entre 
LIúria i Claris, era ja de dies el quarter general dels 
elements d’Estat Català. En Badia hi tenia el seu des-
patx oficial, i les primeres disposicions sobre la mobi-
lització dels sometents van partir d’aquest centre.

L’armament hi havia d’ésser molt abundant ja de 
dies anteriors al de la revolta, perquè durant el dissab-
te ningú no veié que n’hi portessin, i en canvi un dels 
camions que va portar fusells a la plaça de la Univer-
sitat va ésser carregat en aquest centre. D’altra banda, 
durant tota la tarda del dia 6 van presentar-s’hi xicots, 
als quals, dintre, els era facilitat armament.

En Badia s’hi va estar una bona estona entre les 4 
i les 6 de la tarda. Hi va tornar a ésser vist una mitja 
hora abans de la proclamació d’Estat Català. 

Des del Centre no es va fer durant la nit cap dispar. 
Al davant de la casa hi havia sempre un grup d’una 
vintena de nois d’Estat Català armats amb fusells. No 
hi succeí res d’extraordinari. Els de dintre i els més 
pròxims a la casa, quan van saber la capitulació, des-
aparegueren. Eren pels volts de les 7 del matí. Encara, 
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però, n’hi arribà algun altre dels que prestaven vigi-
lància per aquells carrers. A les 8 del matí els transe-
ünts els havien d’advertir que se n’anessin perquè d’un 
moment a l’altre arribaria l’exèrcit.

A les 8:30, aproximadament, hi va arribar també 
força de la caserna de la plaça del Bonsuccés i més tard 
guàrdia civil, que confi scà l’armament abundant que 
hi havia pertot arreu. 

A la Delegació de Policia de Santa Madrona

A la 1:30 de la matinada, una de les peces d’artille-
ria del 7è Lleuger que hi havia hagut des de primeres 
hores del vespre al passeig de la Duana acarat a l’avin-
guda de Francesc Layret, escortada per un piquet de 
soldats del Regiment de Sapadors, va dirigir-se a la 
Delegació de Policia que hi ha a la cantonada de l’Arc 
del Teatre.

A les 2 en punt el canó estava preparat per fer foc 
contra l’edifici.

Com que les portes de la Delegació de Policia van 
romandre tancades malgrat la intimidació del capità 
que comandava les forces de l’exèrcit, es va disposar 
el funcionament de l’artilleria.

Però a la darrera veu del capità, els de dintre es 
rendiren, i obriren les portes de l’edifici. No es disparà 
ni un tret.

Hi havia uns seixanta guàrdies i més de cent pai-
sans.

Els soldats van registrar la casa.
L’armament era nombrós. Hi havia sobretot moltes 

caixes de bombes.
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En un dels calaixos d’un despatx, els soldats van 
trobar una fulla en la qual es notificava als concen-
trats a aquesta Delegació que a les onze de la nit, en 
comptes de “l’altra hora que s’havia convingut”, fos-
sin al lloc de concentració per assaltar les casernes. 
L’advertiment no tingué cap eficàcia. 

Cafè Novetats

A mitja tarda de dissabte va ésser requsiat el cafè 
Novetats, per ordre del senyor Dencàs. 

S’hi va muntar una guàrdia permanent. 
A les 7 del vespre, amb un camió, van ésser porta-

des un gran nombre d’armes, que foren dipositades al 
saló de billars.

A les 9 s’hi havia de fer una gran concentració. 
No hi acudiren més enllà d’una cinquantena de per-

sones, que un cop armades, es quedaren al passeig de 
Gràcia i carrer Casp.

A les 11:30 els concentrats van ésser advertits que 
per les Rambles pujava tropa. Per parapetar-se van 
tombar els bancs de pedra d’aquell tros de passeig de 
Gràcia, des de la plaça de Catalunya a Corts. Aviat es 
van sentir els trets davant del Centre de Dependents.

Cap a les 11:45 la tropa era a la Rambla de Canale-
tes. Va disparar perquè alguns escamots li feren front. 
Alguns resultaren ferits. La tropa avançà pel mig de la 
plaça de Catalunya. Llavors els que hi havia parape-
tats als bancs del passeig de Gràcia, obriren un gran 
foc contra la tropa. El tiroteig durà mitja hora.

Els d’Estat Català quedaren amos del cafè Novetats.
A les 6 de la matinada encara tots els grups armats hi 

eren. Des del balcó de Ràdio Barcelona, algú els va dir:
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—Aneu-vos-en, que a la Generalitat acaben de ca-
pitular.

No ho volien creure. Hagué de baixar una segona 
persona a dir-los-ho perquè hi tinguessin confiança.

Després, alguns van abandonar l’armament, i fugi-
ren.

D’altres, però, hi romangueren fins cap a les 8 del 
matí. 

Al Centre d’Estat Català de Gràcia

Està situat al carrer de Salmerón, cantonada a la 
rambla del Prat.

Quan es van donar ordres de mobilitzar el some-
tent, aquest centre es convertí en caserna.

A la porta d’entrada, que és la primera de la Ram-
bla del Prat, feien guàrdia permanent dos individus 
amb el braçal d’Estat Català, armats.

De la rambla del Prat avall, al carrer Salmerón, es 
va situar gent armada.

Un a cada vint passes, i a les cantonades dels carrers 
adjacents, dos.

Vaig poder observar que la gent havia estat triada, 
perquè com més s’aproximaven al passeig de Gràcia, 
menys mal vestits anaven.

Durant tota la tarda la cosa transcorregué normal-
ment. El carrer de Salmerón era extraordinàriament 
animat. Ho va ésser fins a la proclamació d’Estat Ca-
talà.

A les 8:45 es van començar a aixecar barricades. Hi 
treballava molta gent, entre la qual hi havia algunes 
dones. Una barricada fou alçada al carrer de Salme-
rón, de costat a costat, a l’alçada mateix de la Rambla 
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del Prat. Era formada per dues parets, que seguien, 
com si diguéssim, la línia de les cases de la rambla 
del Prat. Una, doncs, dominava el carrer Salmerón en 
direcció passeig de Gràcia i l’altra en direcció plaça 
Lesseps.

L’altra barricada va ésser aixecada a la unió de la 
Rambla del Prat amb l’avinguda de Prat de la Riba, 
per dominar l’ample espai del que se’n diu la Via Au-
gusta.

A les 9:30, a un dels que eren en aquesta segona 
barricada se li va disparar l’arma i a conseqüència 
d’això es va originar el primer tiroteig, en creure, els 
de l’altra, al carrer de Salmerón, que eren atacats.

Els de les barricades van començar a disparar con-
tra els qui hi havia escampats pels voltants, que en 
sentir els primers trets anaven a arreplegar-se cap al 
Centre, i entre uns i altres hi hagué un combat que va 
durar prop de tres quarts i causà morts i ferits.

A les 11, amb un camió van anar a un magatzem del 
carrer del Campo i carregaren gran quantitat de sorra 
que posaren en sacs al damunt de les barricades.

A les 4 de la matinada, la Guàrdia Civil va comen-
çar a atacar les barricades. Ho féu pel costat de baix.

Hi hagué resistència molt forta perquè el tiroteig va 
durar fins cap a quarts de sis. 

La Guàrdia Civil assaltà les barricades a baioneta ca-
lada. Va trobar dos cadàvers, els quals segons ens ha ex-
plicat un que diu haver-ho recollit d’un guàrdia civil, 
tenien la ferida a l’esquena, cosa que li feia suposar que 
havien estat tocats pels dispars dels mateixos companys 
en fer foc des de la segona paret de la barricada.

La Guàrdia Civil, com pertot arreu, confi scà gran 
quantitat d’armament.
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On és en Badia?

El petit grup que sortí de Governació comandat per 
en Badia i que pels volts de mitjanit atacà la tropa al 
carrer de Llibreteria, es dirigí més tard cap a la plaça 
de Sant Miquel, on se’ls uní algun mosso d’esquadra, 
i des d’aquest indret baixà cap a la Via Laietana. A 
cops de culata obligaren que els fos oberta la porta de 
la casa número 21. Anaven més de cinquanta homes, 
que s’enfilaren escales amunt. Alguns pretengueren in-
troduir-se als despatxos i d’altres pujaren al terrat. Hi 
romangueren fins a la matinada. El porter de la casa 
sentí com a darrera hora, poc després de les 3, alguns 
preguntaven:

—On és en Badia? On és en Badia? 
Quan a les quatre de la matinada el grup refugiat a 

la casa número 21 es dispersà, en Badia ja havia desa-
paregut d’entre ells. Cap on es dirigí?
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