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7El punt mitjà

el Punt mitJà

un dels centres d’interès dels encesos debats que tingueren 
lloc a l’exili i en la resistència de l’interior durant els anys atziacs 
del franquisme fou el paper que havia de tenir el catalanisme en 
la nova conjuntura política. un cop retornat de l’exili el 1948, 
rafael tasis i marca (Barcelona, 1906 – París, 1966) hi participà 
amb nombrosos articles publicats, amb nom i cognoms o pseu-
dònims preventius, en les revistes de la diàspora. Home d’acció 
catalana republicana (acr), fonamentava la seva ideologia po-
lítica en la recerca d’un espai de centreesquerra, inequívocament 
catalanista, que posava l’accent en els aspectes liberals i demo-
cràtics.1 

És evident que el jove tasis, que va afermar les seves convic-
cions en el si d’acr, devia compartir l’objectiu de “catalanitzar” 
catalunya —segons els pressupòsits noucentistes—, amb què 
l’organització va iniciar la singladura. Però fou sobretot durant 
els anys republicans quan s’implicà més activament en política 

1 montserrat Baras i Gómez, Acció Catalana, 1922-1936, Barcelona, 
curial, 1984, p. 341. a parer de miquel arimany, amic personal de tasis i 
un dels seus biògrafs, acció catalana podia definir-se com “un partit de cen-
tre, moderat en les pretensions socials —un partit entre dreta i esquerra— i 
en les reivindicacions catalanes: un partit més exigent que la lliga, però sense 
el nacionalisme radical que es manifesta en diverses èpoques en un estat ca-
talà” (miquel arimany, Símbol vivent. Biografia de Rafael Tasis, Barcelona, 
miquel arimany, 1967, p. 66-67). 
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8 Montserrat Bacardí i Francesc Foguet

i, com veurem, arribà a ocupar llocs directius d’un dels partits 
amb més densitat intel·lectual del moment. un cop assolida l’au-
tonomia de catalunya per mitjà de l’estatut de 1932, tot i que 
no satisfés les seves aspiracions patriòtiques, la fita que es marcà 
acr fou aconseguir totes les competències estatutàries, trista-
ment escatimades pel Govern de la república. 

des del punt de vista social, acr no es considerava un “partit 
de classe”, sinó que confiava aplegar “tots els estaments” que —
més enllà dels interessos propis— compartissin l’ideal interclas-
sista d’“establir un règim de justícia en la regulació del treball i 
en la distribució de la riquesa”.2 en aquest sentit, acr va cons-
tituir una aliança política de llarga durada —no exempta de ten-
sions i divergències— amb esquerra republicana de catalunya 
(erc): des del primer Govern de lluís companys, el 1934, fins 
al moviment de solidaritat catalana (1945-1948), tot passant pel 
front d’esquerres de catalunya en les eleccions legislatives del 
febrer de 1936 i els diversos governs establerts durant la Guerra 
i la revolució de 1936-1939. 

Un home d’Acció Catalana Republicana

a vint-i-un anys, rafael tasis s’afilià a les Joventuts d’acció 
catalana i, el 1929, començà a col·laborar al diari La Publicitat, 
l’òrgan d’expressió d’aquest partit, en les pàgines del qual havia 
pogut llegir àvidament els editorials d’antoni rovira i virgili, els 
articles de Jaume Bofill i mates o de lluís nicolau d’Olwer i les 
cròniques de Joan crexells, Josep Pla i carles soldevila.3 la seva 
vinculació a acr s’enfortí durant la dècada dels trenta, quan el 
partit fou rebatejat amb el nom d’acció catalana republicana 
(acr): el 1933, fou nomenat president del consell directiu de la 
Joventut d’acr, un càrrec d’una certa incidència que li permeté 

2 montserat Baras, op. cit., p. 371.
3 rafael tasis i marca, “La Publicitat, diari de la joventut”, La Publici-

tat, 1 d’octubre de 1935, p. 6. amb la militància al partit d’acció catalana 
i la col·laboració a La Publicitat, tasis feia realitat, segons arimany, dues de 
les seves aspiracions personals més anhelades: “el catalanisme com a ideal 
en la vida col·lectiva, un catalanisme moderat, assenyat, sense estridències, i 
l’intel·lectualisme com a fita de la seva realització individual” (miquel ari-
many, op. cit., p. 69).
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9El punt mitjà

un inici de projecció pública; el 1935, presidí la federació de 
Joventuts d’acr, i, el 1938, en una conjuntura inèdita, fou de-
signat secretari del consell directiu.4 

durant els primers anys de la república, tasis va entrar en 
contacte amb alguns dels homes d’acció catalana més conspicus, 
com ara lluís nicolau d’Olwer, un dels polítics que més valo-
rava, ferran cuito o Pere lloret, i hi va fer les seves primeres 
armes com a orador —teloner dels candidats oficials— en les 
inflamades campanyes electorals del moment.5 l’ideari de tasis 
 d’aleshores, el sintetitzà ell mateix en la resposta al qüestiona-
ri que La Revista de Josep m. lópez-Picó adreçà, el 1933, als 
escriptors catalans amb motiu de la commemoració del primer 
centenari de la renaixença: “voldria una catalunya plenament 
renacionalitzada, liberal i justa.”6 

tot i participar en l’assemblea constituent d’acr, el 12 de 
març de 1933, tasis no formava part dels quadres dirigents i no-
més el maig de 1934, quan ja presidia la Joventut d’acr, el tro-
bem com a membre de la comissió d’organització i propaganda.7 
en aquell temps políticament convuls, l’activisme de tasis pren-
gué una gran embranzida com a dirigent de la Joventut d’acr: 
participà en mítings i esdeveniments públics diversos d’afirma-
ció patriòtica i, en vigílies de les eleccions de 1936, s’abocà a la 
campanya d’acr.8 també va protagonitzar un dels actes més 

4 tasis abans havia assumit diversos càrrecs dins de la branca jove del 
Partit catalanista republicà, constituït el 1931 a partir de la fusió d’acció 
catalana i acció republicana de catalunya: vocal delegat el 1931 i membre 
de la comissió de cultura el 1932. també ens consta que, més tard, presidí la 
Joventut d’acr del districte novè de Barcelona, el 1935, i fou president de 
l’acr de sant martí, el 1936. vegeu montserrat Baras, op. cit., p. 327-328 
i 423-424.

5 miquel arimany, op. cit., p. 96 i 98.
6 “informacions de La Revista. Qüestionari”, La Revista, núm. XX 

(gener-juny de 1933), p. 213.
7 montserrat Baras, op. cit., p. 321. val a dir que, després de l’impàs 

del sis d’Octubre, el març de 1935 la Joventut d’acr va reprendre les 
activitats i, en la junta general ordinària de l’agost d’aquell any, va renovar-
ne el consell exectiu, presidit per tasis, amb armand Obiols com un dels 
integrants més destacats.

8 Josep maria Poblet, Rafael Tasis, conducta i exemple, Barcelona, 
Grijalbo, 1967, p. 56.
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10 Montserrat Bacardí i Francesc Foguet

importants de les Joventuts d’acr: el Primer congrés nacional, 
que es va escaure els dies 6 i 7 de juny de 1936, en què va signar, 
amb Joan casacuberta i antoni mauri, una de les ponències més 
compromeses: “Posició d’acció catalana republicana en l’actual 
moment polític”.9

això no obstant, la simpatia per acció catalana venia de 
molt abans. com deixà escrit en el seu Diari de 1922, quan tot 
just tenia setze anys, ja trobava massa moderada l’actuació políti-
ca de francesc cambó i el partit que representava, la lliga regio-
nalista, i, en contrapartida, manifestava una gran afinitat envers 
la constitució d’acció catalana aquell mateix any, una escissió 
de l’ala més jove i nacionalista de la lliga.10 els seus precoços i 
arrauxats articles al setmanari L’Estevet, publicats coetàniament, 
posaven de manifest l’opció federalista amb flamarades sobira-
nistes i la crítica sense pal·liatius a la lliga regionalista per haver 
abandonat els ideals nacionalistes i per defensar únicament els 
interessos econòmics de la burgesia.11 

9 montserrat Baras, op. cit., p. 330.
10 Josep maria Poblet, op. cit., p. 36 i 38. vegeu rafael tasis, Diari 

íntim. Escrits autobiogràfics, ed. de montserrat Bacardí i francesc foguet, 
Barcelona, a contra vent, 2011. com apunta Heribert Barrera, “encara que 
els èxits polítics del nou partit [acció catalana] foren molt modestos, la vida 
política catalana va quedar profundament alterada i cambó deixà de ser, ja 
per sempre, el líder indiscutible del catalanisme” (Heribert Barrera, Cambó, 
Barcelona, dèria, 2011, p. 692). en les bases fundacionals, acció catalana 
no tan sols proclamava que catalunya esdevenia “una nació amb plenitud 
de personalitat” i que l’estat espanyol tenia el deure de reconèixer-la “com 
a nacionalitat política”, sinó que, a més, afirmava que el nacionalisme català 
no havia d’intervenir en la política espanyola, tret que fos com a “arma de 
combat” i “eficaç instrument de pressió”, i que el seu desideràtum no podia 
ser altre que “obtenir la llibertat de catalunya, basada en l’autodeterminació” 
(ibídem, p. 696-697). aquest llistó nacional era excessiu per als homes de 
la lliga, que el trobaven massa radical respecte al seu autonomisme dins de 
l’“espanya gran”.

11 adriana danés sala, Els inicis literaris i polítics de Rafael Tasis (1921-
1935), treball de recerca dirigit per francesc Xavier vall i solaz, universitat 
autònoma de Barcelona, departament de filologia catalana, 2004, p. 143-
144. manllevem d’aquest estudi bona part de l’anàlisi del tasis polític de la 
preguerra.
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El revulsiu del catalanisme 31

1. el cOmunisme 
en la POlítica catalana

un dia o altre —i en interès de tothom cal esperar que aquest 
dia no trigui— la política espanyola es normalitzarà. si prete-
nem, com és norma essencial del catalanisme, mantenir la inde-
pendència i l’originalitat de la política catalana, ens cal ja des 
d’ara preveure quina serà la situació i l’actitud de les forces que 
s’enfrontaran en aquell moment, i adaptar els nostres mètodes de 
proselitisme i els nostres programes de govern a aquella situació 
i a aquella actitud, tant com a l’estat econòmic i social del país, 
que prou sabem tots que no serà pas gaire brillant.

el camp polític català, en un règim de llibertat, presentarà 
probablement certes novetats: desplaçament de masses, altera-
ció de volum de les velles forces, aparició de nous agrupaments. 
Pretendre d’avaluar-les ja des d’ara seria fer prova d’una clarivi-
dència inversemblant. si no és en una reunió pública, ningú no 
gosarà dir que el seu partit o un altre representi o no la majoria 
de l’opinió catalana; ningú no podrà afirmar amb fonament que 
tal o tal força hagi augmentat o minvat els seus efectius.

Però hi ha unes incògnites i uns fets nous que, almenys, cal 
registrar, i que poden pesar molt en l’evolució d’aquesta situació 
política de catalunya, que tan difícil ens sembla ara d’escatir. les 
incògnites són, per exemple:

1r l’actitud que adoptaran enfront de la política activa els di-
rigents de la cnt i, de retop, els obrers que, anys enrere, seguien 
a catalunya llurs consignes electorals —més aviat antielectorals.
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32 Rafael Tasis

2n la irreductibilitat a l’assimilació que demostrin els foras-
ters que, en aquests anys de guerra i dictadura, s’han instal·lat, en 
proporcions mai no vistes, a les ciutats i al camp de catalunya; 
veurem un partit —o uns partits— de “no catalanes”?, rebrotarà, 
sota un altre nom, el difunt lerrouxisme?

3r l’evolució de les dretes catalanes, sol·licitades ensems per 
una vella organització —la lliga— i per un moviment nou, pràc-
ticament inèdit, que correspon al que són el mrP a frança i el 
partit demòcrata popular a itàlia; és a dir, la democràcia cris-
tiana, que a catalunya havia començat d’agrupar-se a la unió 
democràtica de catalunya.

4t la transformació econòmica de la pagesia i l’alteració con-
seqüent del panorama polític del camp català.

5è la influència del socialisme damunt les masses obreres i 
damunt dels sectors de la classe mitjana catalana.

el fet nou, que ara tenim ja prou elements per a situar i es-
tudiar bé, és l’aparició del comunisme dintre de la política cata-
lana. deixant en el domini hipotètic la solució de les incògnites 
esmentades, voldria estudiar d’una manera objectiva aquest fet, 
per les repercussions que pot tenir —que ja té— dintre de la vida 
política dels catalans, tant dels exiliats com dels que es troben 
dintre de catalunya.

Precedents

el comunisme, com a força política ponderable, naixia a ca-
talunya immediatament després de l’alçament militar del 19 de 
juliol del 1936, amb la constitució del Partit socialista unificat 
de catalunya, “adherit a la iii internacional”, com a base de la 
fusió de les següents forces polítiques: unió socialista de catalu-
nya, Partit català Proletari, secció catalana del Partido socia-
lista Obrero español i Partit comunista català. Poso en darrer 
lloc aquest, perquè em sembla que, sense exagerar, pot dir-se que 
era el sector que menys pesava en la fusió. si els altres grups 
polítics que entraven a la fusió podien acreditar, poc o molt, 
un arrelament dintre de l’opinió del país, el Pcc, amb els seus 
eterns candidats fracassats a totes les eleccions (ibárruri, valdés, 
artaso, sesé, arlandis, etcètera), no havia pas pogut augmentar 
perceptiblement la seva ínfima votació de quan es presentava, 
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El revulsiu del catalanisme 33

independent de les altres forces obreres, amb en casanelles com 
a principal personatge, com a “radi” dels comunistes espanyols, 
al començament de la república.

al costat del brillant estat major i dels vells militants de la 
unió socialista de catalunya de rafael campalans, alomar i ser-
ra i moret; de les forces joves, procedents del nacionalisme ex-
tremista; del Partit català Proletari, que tenien el cadci com a 
principal baluard, i àdhuc de la gent bregada en les lluites socials 
i polítiques que hi havia encara a la secció catalana del PsOe, els 
comunistes específicament catalans, que eren pocs, feien figura 
de parent pobre. les tropes rivals del Partit Obrer d’unificació 
marxista, heterodoxes i greument tarades de trotskisme, podi-
en gallejar, després de la fusió del Bloc Obrer i camperol i de 
l’esquerra comunista, d’una major importància i d’un arrela-
ment molt més fort en el proletariat català. certs sindicats, com 
el mercantil de Barcelona, els de Girona i els de lleida, estaven 
controlats totalment per gent del POum. Ben pocs, per no dir 
cap, eren els que tenien sota llur influència els grups reunits en 
el Psuc el mes de juliol del 1936 (si n’exceptuem alguns sectors 
ferroviaris fidels al vell socialisme de Pablo iglesias).

Però ni uns ni altres, ni socialistes ni comunistes de diferents 
matisos, cap dels sectors marxistes no havien aconseguit de crear 
una força autèntica en el poble català fins després de l’alçament 
militar. el proletariat industrial i la pagesia, sobretot, havien es-
capat pràcticament a llur influència. i, si les eleccions del 16 de 
febrer del 1936, fetes sota el signe del front Popular (que a ca-
talunya es digué front d’esquerres, correcció eloqüent de la fór-
mula que a tot europa s’imposava en aquells moments), donaven 
set diputats en conjunt a les forces que ja aleshores planejaven 
llur fusió en el Psuc, el sector específicament comunista només 
comptava amb un diputat (miquel valdés) contra quatre per als 
socialistes catalans. no està de més observar avui que, d’aquells 
set diputats, només tres segueixen actualment fidels a la discipli-
na del Psuc.

El comunisme català davant de la guerra espanyola

cal admirar francament, de bell antuvi, l’empenta que demos-
traren els dirigents del Psuc, que oficialment no era un partit 
comunista, però estava adherit a la iii internacional. (les seves 
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relacions notòries i íntimes amb el Partit comunista espanyol i 
amb els delegats comunistes estrangers permeten, però, de consi-
derar-los obertament comunistes.) el moment no semblava gens 
propici a fer triomfar llur causa. al comitè de les milícies anti-
feixistes, constituït el mateix 19 de juliol i que esdevingué imme-
diatament el veritable Govern de catalunya, només tingueren un 
delegat, Josep miret, la intervenció del qual no fou mai decisiva, 
ni de bon tros. enfront dels delegats de la cnt, de la fai i àdhuc 
de l’esquerra o del POum, poca cosa podia fer miret. Quan la 
primera renovació del Govern de la Generalitat, motivada per 
l’absència més o menys voluntària i justificable de la majoria dels 
consellers, va constituir-se, el mes d’agost, un Govern presidit 
per Joan casanovas. Però, abans, la simple publicació a la Soli 
d’una nota de la federació local de sindicats Únics, hostil a l’en-
trada al Govern de tres representants del Psuc, bastà perquè 
els interessats renunciessin a prendre possessió de llur càrrec. 
l’hegemonia anarquista al començament de la guerra esdevingué 
aviat intolerable per moltes raons. i, si bé estat català i Joan 
casanovas —cap del primer Govern en el qual col·laboraren els 
comunistes— semblaren començar amb vigor la reacció contra 
els excessos dels “incontrolats”, aviat llur empenta caigué, per 
raons diverses i sovint obscures. encara s’ha de fer la història del 
“complot” dencàs-torres Picart, com la de l’execució del cap de 
policia revertés; la mateixa dimissió de Joan casanovas, i el seu 
subsegüent exili durant una temporada, són episodis poc clars 
d’aquesta lluita desafortunada contra l’hegemonia de la fai, llui-
ta que culminarà en els fets de maig del 1937.

en aquesta lluita no tot foren flors i violes. tothom pot re-
cordar-ho. la competència sindical, per exemple, sota les apa-
rences dels pactes i contactes uGt-cnt, dels mítings conjunts 
i dels comitès d’enllaç, revestí formes de duel a mort, en parti-
cular en el ram dels transports, i estic segur que caigueren molts 
més obrers, víctimes de la rivalitat dels sindicats i de l’afany de 
dominació cenetista, que no pas patrons recalcitrants o enemics 
polítics. l’assalt als magatzems de farines del carrer de Provença, 
quan comorera era conseller de proveïments, i l’atemptat contra 
el mateix líder del Psuc, així com els assassinats de desideri 
trilles i de roldán cortada (atribuïts ara, generosament, pels his-
toriadors del Psuc, als “trotskistes”) demostren que els enemics 
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que els comunistes catalans pretenien de vèncer no s’aturaven pas 
davant dels mitjans més contundents. i cal dir, en homenatge a la 
fermesa del secretari general del Psuc, que sabé mantenir la seva 
línia amb tenacitat, imposant una disciplina exemplar als seus 
militants, en l’oposició a la fai i als seus mètodes directes, men-
tre d’altres forces renunciaven a la batalla, tot i semblar estar-hi 
més predestinades.

el Psuc acollí en els seus rengles i en els de la uGt tota 
la classe mitjana que s’havia quedat políticament desemparada 
en esclatar la guerra. àdhuc creà el GePci [Gremis i entitats 
de Petits comerciants i industrials], federació de gremis, on la 
petita burgesia trobava una defensa i una possibilitat de refer-se 
(iniciativa imitada més tard pels partits democràtics que crea-
ven la unió de menestrals). malgrat ésser comunista, el partit 
no abusava gens de l’adjectiu ni de la doctrina col·lectivista, ni 
s’esforçà gaire a posar-la en pràctica. àdhuc diria que frenà tant 
com pogué les seves aplicacions —col·lectivitzacions industrials 
i sobretot agràries— i que féu una política social més aviat con-
servadora, que li era imposada per la filiació i la procedència de 
neòfits acollits en gran nombre als seus rengles. la força adqui-
rida en aquest sentit —refermada pel desenllaç polític dels fets 
de maig del 1937, que allunyava els anarquistes del poder— es 
consolidà gràcies a l’hegemonia militar que ben aviat comença-
ren d’exercir els comunistes, amb l’ajut ministerial, la influència 
russa i el pes de les Brigades internacionals, tot i que aquestes no 
eren pas totalment comunistes, ni de molt. diguem-ho, també: 
aquesta hegemonia militar del Psuc s’explica perquè fou el par-
tit que sabé adoptar més aviat una política militar clara i lògica, 
propugnant amb l’exemple per un exèrcit popular regular —on 
ells sabien que tindrien els ressorts essencials— i per una captació 
dels militars de professió, conjugada amb la persecució més des-
pietada contra els caps que s’oposaven a l’absorció comunista. 
(el cas asensio és potser el més destacat en aquest aspecte. Però 
cal llegir l’instructiu fascicle d’indalecio Prieto i la seva corres-
pondència amb negrín, tan penosa per ambdós interlocutors, 
per a tenir una idea dels mètodes comunistes i de llurs efectes en 
l’organització militar.)

el trasllat del Govern de la república a Barcelona, després 
dels fets de maig, i en un moment que els ressorts governamen-
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tals, a través de negrín, eren controlats pels comunistes, enfor-
tiren encara aquesta hegemonia del Psuc. a través de totes les 
jerarquies del ministeri de defensa, a través del sim [servei d’in-
formació militar] i d’altres organismes, el Psuc arribava a tro-
bar-se en mesura de desbancar l’esquerra en el paper oficial del 
partit majoritari de catalunya. la famosa crisi dels tancs del mes 
d’agost del 1938, repetició agreujada d’una altra “mobilització 
espontània del poble”, pel març del mateix any, contra el presi-
dent de la república i determinats sectors socialistes, posà en el 
càrrec permanent de ministro catalán Josep moix, recent però 
dòcil recluta del Psuc. (entre parèntesis, diguem que ell i els 
altres components del darrer Govern negrín, no pas massa bri-
llant quant a personalitats, bateren tots els rècords d’estabilitat 
ministerial, ja que saberen conservar llur càrrec fins a la reunió de 
corts del 1945 a mèxic.)

reconeguem, per acabar, al Psuc un altre mèrit: el d’haver 
sabut mobilitzar durant la guerra els escriptors catalans —o al-
menys una bona part— creant, amb L’Esquella de la Torratxa, en 
el darrer i més brillant avatar del vell setmanari humorístic, i Me-
ridià, succedani no pas totalment indigne de Mirador, dos òrgans 
dotats de mitjans econòmics abundants i d’un ample esperit de 
convivència, almenys quant a la filiació dels col·laboradors; con-
trolant, a través de la uGt, l’agrupació d’escriptors catalans, i 
interessant-se, per fi, d’una manera activa, en els problemes de 
la cultura catalana, lamentablement negligits a partir del 19 de 
juliol, quan no eren vistos amb hostilitat per d’altres sectors, so-
bretot la cnt. (assenyalem dues lloables excepcions: la creació 
pels consellers sbert i Pi i sunyer de la institució de les lletres 
catalanes, que edità la Revista de Catalunya i una sèrie de bons 
llibres, i l’intent fallit de crear un òrgan cenetista en català, amb 
Catalunya, diari de la nit on escrivien Joan Peiró, carbó i diego 
ruiz.) Però hom pot afirmar que els comunistes catalans saberen 
crear-se una vasta zona de simpatia entre la intel·lectualitat cata-
lana. els popútxiki no haurien mancat a catalunya. Haurien fet, 
però, una millor fi que a rússia la major part d’aquests “com-
panys de camí”, propagadors de les consignes del partit sense 
participar de la seva disciplina?
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