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5Presentació

PRESENTACIÓ

El nou llibre que dos periodistes ben coneguts ofe-
reixen al públic és un complement obligat del que ja 
escrigueren poc temps després de la revolta de l’oc-
tubre del 1934. El seu interès, al nostre entendre, és 
encara major, perquè el veritable caràcter que tingué 
aquell moviment es pot capir millor amb la lectura del 
que ara prologuem que no amb el que es concretà al 
reportatge dels fets ocorreguts a la capital.

La meditació que imposa el contingut d’aquestes 
planes porta a refl exions ben amargues; però, per molt 
que ho siguin, resulten benefi cioses com una medici-
na. La contemplació del que fou la nostra Catalunya 
abandonada, només que unes hores, de tota autoritat 
responsable, obliga a revisar afi rmacions, que crèiem 
certes, sobre el sentit de ponderació i civilitat del nos-
tre poble.

Aquella fl amarada encesa i apagada com un foc 
d’encenalls, revela l’existència d’un caliu; les manifesta-
cions de follia traeixen un estat d’intoxicació evident.

*   *   *
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Els autors s’han posat en el mateix terreny que tants 
elogis els valgué, ben merescudament, en reportar els 
fets octubrers a Barcelona. La narració és àgil, esque-
màtica i objectiva. El comentari es deixa a qui sàpiga 
llegir i entendre, perquè veritablement els fets que van 
explicant no necessiten comentaris dels autors.

Voldríem que aquest llibre anés a les mans de tothom, 
per molt que dolgui la divulgació del que tant rebai-
xa el nostre orgull racial. Molts que encara sofrei xen 
miopia, potser seran guarits; els qui després de llegir 
aquestes planes continuïn malalts, serà ja per malaltia 
voluntàriament inguarible. Els qui estimin només que 
una mica la nostra Catalunya, tan malmenada fa uns 
anys, trobaran en el llibre una lliçó i una experiència 
que tant de bo siguin compreses en tot el seu valor.

Els fets que conté no esgoten la matèria, però donen 
la visió de conjunt. Explicar les anormalitats succeïdes 
a tots els pobles catalans seria tasca d’alguns volums, 
i les conseqüències que es traurien serien les mateixes. 
Aquesta perspectiva total dels fets permet afi rmar als 
autors que la revolta a Catalunya no fou catalanista, 
sinó purament social, en el pitjor sentit del mot. Per 
això diuen —i està en la ment de tothom qui ha refl e-
xionat un moment sobre aquells fets— 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 nostra terra.

Talment sembla com si la Providència ens hagi vol-
gut ensenyar, amb l’espectacle d’unes hores doloroses, 
el que hauria estat Catalunya lliurada a la guerra civil. 
Seríem indignes de semblant gràcia si no aprenguéssim 
davant d’una experiència tan colpidora.

*   *   *
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Els autors han servit bé l’interès històric. Les pla-
nes d’aquest llibre ningú no podrà titllar-les d’inexac-
tes, i restaran com a testimoni ferm i irrecusable de 
la veritat. L’ èxit que tindran, i bé es mereixen, serà 
major encara que l’obtingut amb l’anterior reportat-
ge. Nosaltres voldríem que d’aquest èxit de lectura 
n’eixís un fruit durador. En aquests moments en què 
hi ha qui intenta disfressar aquells fets i transformar-
los en un episodi digne i gloriós en la història dels 
moviments a favor de la llibertat pàtria, el llibre dels 
periodistes catalans Joan Costa i Deu i Modest Saba-
té, amb una senzilla enumeració de dades concretes, 
porta l’evidència davant dels ulls i posa les coses en 
llur lloc; ens revela el veritable 6 d’Octubre. Per això 
escau a aquest llibre el títol que porta: La veritat del 
6 d’Octubre. Mai el periodisme no haurà servit tan bé 
l’interès de la història, que en aquest cas coincideix 
amb l’interès patri.

Joan Anglada i Vilardebó
Vic, 24 de gener del 1936

La veritat del 6 d’Octubre ha estat reeditat simultàniament 
amb La nit del 6 d’Octubre a Barcelona, dins la col·lecció Me-
mòria del Segle XX. Ambdues obres compten amb una introduc-
ció conjunta, recollida en el segon dels llibres esmentats.
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Abans d’iniciar una relació dels fets més sobresor-
tints de la revolta d’octubre a les comarques, volem 
explicar en aquest segon llibre els antecedents de la 
revolució i estudiar-la sota les diverses característiques 
que la lluita va presentar.

Existeix una diferència profunda, una diferència de 
propòsit i de realització entre els fets revolucionaris 
desenrotllats a Barcelona capital i els fets revoluciona-
ris desenrotllats a les comarques.

A Barcelona, en general, els qui van intervenir en 
el moviment es movien uns pel seu esperit netament 
revolucionari, altres perquè els compromisos contrets 
amb llurs organitzacions polítiques els obligaven a 
sortir al carrer.

Aliança Obrera va jugar entre bastidors, podríem 
dir, un paper cabdal en el moviment revolucionari 
d’octubre a Barcelona. Aliança Obrera feia molt de 
temps que amb el propòsit decidit, que era la seva fi -
nalitat d’existència, de produir la revolució, s’adonava 
molt bé, i se n’aprofi tava tant com podia, dels com-
promisos que les organitzacions esquerranes, sobretot 

UNA VISIÓ DE CONJUNT DEL MOVIMENT 
REVOLUCIONARI A LES COMARQUES I 

UNA COMPARACIÓ AMB EL QUE FOU EL 
MOVIMENT A LA CIUTAT DE BARCELONA
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les d’Estat Català, contreien amb els parlaments plens 
de promeses d’intenció revolucionària que feien els 
seus líders. D’aquesta manera, sense actuar d’una ma-
nera descoberta, Aliança Obrera es trobava amb un 
col·laborador formidable, un col·laborador que anava 
enredant-se en les pròpies xarxes. L’organització co-
munista no havia de fer altra cosa que atiar l’impuls 
verbalista d’aquelles organitzacions per anar de dret 
a la seva única fi nalitat: la revolució. Els altres eren 
prou impulsius o prou inconscients per no adonar-se 
del joc i així continuar una política que, tant si triom-
fava com si fallava, els havia d’enderrocar.

En celebrar-se al Parlament català la sessió dedicada 
a la reaprovació de la llei de contractes de conreu, es 
va produir el primer fet d’alta envergadura que venia 
a demostrar aquella col·laboració. La gent que es va 
aplegar a la Plaça d’Armes del Parc era composta en 
general per elements que no hi anaven a fer altra cosa 
que respondre a la consigna, llançada pels diputats 
d’Esquerra, de donar una prova de la vitalitat del par-
tit. A dintre s’anava a aprovar una llei que era la mà-
xima gratifi cació per als rabassaires. Amb tot, és cosa 
certa que els rabassaires que hi havia en aquella con-
centració sumaven un nombre reduït. Es manifestava 
una gentada que directament no se sentia pas afectada 
pels efectes de la Llei de conreus. Tot i així, encara que 
la presència de tota aquesta gent no fos més que no-
minal, els manifestants, en el moment que s’iniciés un 
moviment revolucionari, haurien d’acudir-hi. Els crits 
llançats en aquella plaça, adhesió palesa a les afi rma-
cions que el president llançava davant dels diputats, 
els comprometien a anar a la revolta. D’aquesta mane-
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ra s’anava simplifi cant la tasca dels d’Aliança Obrera. 
Aquests, llançant el crit de revolució, en tenien prou.

Més que això. Quan va haver-hi la manifestació 
dels escamots a Montjuïc, el seu pas per les vies cèn-
triques de Barcelona i els discursos de la diada re-
presentaven també un compromís per sumar-se a la 
revolució quan algú els ho digués. L’Aliança Obrera 
ja tenia cura de preparar-la, però com que amb els 
seus propis elements no en tenia prou per llançar-s’hi, 
aprofi tava l’actuació dels altres. Altrament, el progra-
ma concret d’Aliança Obrera no podia pas proporcio-
nar-li una col·laboració de caràcter general, condició 
que les esquerres li oferien amb un excés de gentilesa. 
Tot això li era proporcionat, com si diguéssim, amb 
safata d’argent.

És evident que la majoria dels elements directius de 
l’Esquerra no volien la revolució, amb tot i les mani-
festacions que repetidament havien llançat abans i han 
llançat després de la revolució. Companys, des de la 
seva Presidència, va lluitar fi ns a darrera hora per evi-
tar-la. Companys té sentit polític i sabia prou bé que 
llançar els homes al carrer havia de constituir un de-
sastre per a ell. El conseller Lluhí tampoc no la volia; 
en són una demostració palesa les seves converses amb 
l’Azaña, que no fan altra cosa que reafi rmar l’actitud 
contemporitzadora que en aquest sentit havia demos-
trat sempre adoptar. Dels altres, la majoria es troba-
ven massa bé al Govern per anar a una aventura. Els 
diputats forans, fetes algunes excepcions, eren homes 
reposadíssims que tenien la seva màxima aspiració a 
anar a passar cada tarda unes hores al Parlament de 
Catalunya. El seu mal no volia soroll. Després de tot el 
succeït, hom ha pogut veure que tots aquests elements 
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quan van anar a l’homenatge a Badia hi van anar per 
força. Hi van anar amb el temor que Badia triomfés i 
que, amb aquell triomf, ells caiguessin de l’escambell 
cas de no haver-li rendit el degut homenatge. Fins i tot 
el mateix conseller Dencàs, del qual, tot i haver publi-
cat una relació de la seva actuació durant aquella nit, 
ningú no ha pogut treure l’aigua clara de quin era el 
seu pensament concret sobre aquell estat de coses, té 
en la seva actuació d’aquells dies una pila de fets que 
revelen els seus dubtes i les seves angúnies. Avisava la 
Guàrdia Civil per tal que els impulsos dels revolucio-
naris no s’apartessin del camí catalanista i prenguessin 
més aviat camí dels extremismes socials. Portava for-
ces a establiments de caràcter capitalista que ell cre-
ia que podien perillar en el moment que es desbordés 
l’esperit bèl·lic dels revoltats. En tota la seva actuació 
hi ha una sèrie d’incongruències que no permeten de 
judicar amb claredat la seva posició. Però una cosa és 
clara: si Dencàs volia sincerament la revolució, el fet 
de no haver-la preparada com podia preparar-la amb 
els elements de què disposava suposaria una capacitat 
inferior en ell més insignifi cant de la que realment té. 
Dencàs, ens atreviríem a dir, en aquells moments va 
ésser, com ja ho havia estat altres vegades, una víctima 
d’en Badia. Dencàs tenia una gran apetència de po-
der i no ignorava que totes les seves condescendències 
envers Badia li asseguraven la Presidència de les Jo-
ventuts d’Estat Català, cosa que, ensems, li assegurava 
representar i posseir una potència dintre del Consell 
que de cap altra manera no hauria tingut. És cosa cer-
ta que, si no hagués posseït aquella Presidència, Den-
càs hauria fet ja mesos que hauria saltat del Consell.
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Badia, indubtablement, té una tradició de revolucio-
nari. Aquesta tradició es va començar a formar amb 
l’atemptat de Garraf i va acabar aquella nit tràgica 
d’octubre, esvaint-se després a l’estranger amb una 
vida que realment no s’assembla gens ni mica a la vida 
que els veritables revolucionaris han portat en trobar-
se obligats a emigrar.

En realitat, una cosa explica això, i és que no s’ha 
vist, en tota l’actuació d’en Badia, cap esperit d’orga-
nització ni l’obra d’un home d’empenta. Badia jugava 
a soldats, i amb aquest joc arrossegava la voluntat dels 
altres. És clar que si l’aparença d’aquest joc no hagués 
interessat a tots els que en realitat donaven el poder 
a Badia, aquest no hauria pogut seguir endavant. Tot 
i així, Badia va ésser l’únic dels qui fi guraven com a 
dirigents dels quadres revolucionaris que durant aque-
lla nit va sortir al carrer a exposar la seva vida. Però 
aquest fet ha de considerar-se com una anècdota ex-
cepcional, perquè si l’excap de Policia de Barcelona 
hagués estat home decidit a fer la revolució, aquella 
nit tenia mitjans de sobres per fer-la pel seu compte, 
si no amb probabilitats d’èxit, sí amb la seguretat que 
la resistència dels revolucionaris hauria estat molt més 
dura i difícil de vèncer del que ho va ésser. Així ho tes-
tifi quen les dotzenes de xicots que a les vuit del matí 
de diumenge, encara amb l’arma sota el braç, forma-
ven pels carrers de la ciutat.

Els únics, doncs, que volien actuar, eren d’Aliança 
Obrera; els organitzadors de les manifestacions que va-
ren precedir el fet revolucionari; els qui desfi laven pels 
carrers cantant La Internacional, demanant armes; 
els qui aixecaven els punys enlaire amb to d’amenaça 
en passar davant dels edifi cis socials; els qui visitaven 
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Dencàs i l’amenaçaven de portar a terme els seus actes 
prescindint de les autoritzacions del conseller de Go-
vernació; els qui enarboraven la bandera roja, i els qui, 
junt amb aquells altres a qui hem al·ludit abans, van 
romandre al carrer fi ns al darrer moment. Car si fem 
l’excepció del company de Badia en els fets de Garraf, 
Jaume Compte, l’Alba i els pocs que l’acompanyaven 
en el Centre de Dependents, portats per un sincer i viu 
esperit separatista, la resta dels elements que fi guraven 
en la gran coalició d’esquerres, van desaparèixer en els 
primers moments de lluita gairebé totalment.

Els minyons joves, molts dels minyons que no sa-
bien encara el que era una revolució, creien que tot 
aniria com una seda, i un dels autors d’aquest repor-
tatge podria contar un fet, esdevingut a les tantes de 
la nit, en el qual va observar com un revolucionari, 
en sentir el primer tret, respirava a ple pulmó i, amb 
un sentit d’alliberament, exclamava, oblidant-se fi ns 
i tot dels seus sentiments laics: Gràcies a Déu, ja te-
nim l’exèrcit. Perquè cal dir que molts d’aquests mi-
nyons, la majoria d’aquests minyons, que des de mitja 
tarda fi ns a primeres hores de la nit van lluir l’arma, 
creien ingènuament que l’exèrcit sortiria, però que 
sortiria per posar-se a llur costat. Aquesta convicció 
era també arrelada en molts que ja no eren joves. Fins 
al punt que quan a la Generalitat va néixer el dubte 
sobre l’actitud que podia adoptar el general Batet, el 
Palau va quedar gairebé buit. La gent que era al car-
rer, doncs, els qui pretenien fer de veritat la revolu-
ció, eren els d’Aliança Obrera. A Barcelona la revolució, 
com deixem dit, va ésser exclusivament un moviment 
d’Aliança Obrera, amb la particularitat extraordinà-
ria de portar-ne la direcció els homes que fi guraven al 
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govern, els quals eren els primers de sentir un espant 
davant les conseqüències que poguessin portar els fets 
que ells permetien de desenrotllar. En realitat, l’actu-
ació sectària que aquests homes havien portat durant 
el temps que havien dirigit els destins de Catalunya, 
els obligava a sotmetre’s a la voluntat dels elements 
obreristes. Tot això era conseqüència d’afalacs i pro-
meses als elements obreristes. Afalacs i promeses que 
ara, ben a contracor, es veien obligats a complir. La vi-
sió de conjunt d’aquests fets demostra que a Barcelona 
la revolució va ésser essencialment política. Contrasta 
amb els fets esdevinguts a les comarques, que van és-
ser essencialment socials. Fora de Barcelona els fets 
revolucionaris van revestir un caràcter molt més greu 
que a la ciutat. La idea anarquista hi era primordial. 
Altrament, tractant-se de poblacions on mútuament 
els elements més oposats han de viure en una relació 
constant en les lluites socials i polítiques, l’estat d’un 
període revolucionari havia de concentrar per part 
dels elements anarquistes tots els odis i tots els apas-
sionaments contra les persones signifi cades per la seva 
religiositat o per la seva posició social. I cosa certa és 
que quan aquests odis esclaten en els moments tèrbols 
d’una revolta, indefectiblement produeixen les més 
grans catàstrofes, perquè comporten tota la barbàrie 
de les lluites entre germans. 

En algunes poblacions, com explicarem en els capí-
tols que formaran el llibre, la revolució havia estat tan 
metòdicament preparada que, per un excés d’escalf di-
rigent, va anticipar-se i tot al mot d’ordre del Govern 
de la Generalitat. A Girona, a Lleida, a la comarca del 
Penedès, i en general a tots els centres comarcals, els 
inicis de la revolució es van produir amb el caràcter 
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