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S E G O N R E L AT

Les eleccions municipals
del 12 d’abril de 1931,
la proclamació de la República
al poble del xampany
i la manifestació
del Primer de Maig de 1931

“Aquesta nostra aristocràcia té la missió de governar els municipis ultra perpetuar la
pròpia dinastia. La missió de governar la té per naturalesa i el sufragi que la hi tregui és
un sufragi sense seny, mal organitzat i il·legítim, perquè desbanca els qui són naturalment
constituïts en autoritat per la il·lustració, pels interessos que representen i pel fet de llur
domini territorial.”
Jaume Raventós Domènech, La vida al camp.
Memòries d’un cabaler, 1932.

L

’advocat sadurninenc Joan Casanovas i Maristany (Sant Sadurní d’Anoia,
1890 – Valras Plage, França, 1942)1 va ser, com ja s’ha comentat, un dels
protagonistes destacats en la fundació d’Esquerra Republicana de Catalunya
i en la campanya electoral de la cita del 12 d’abril de 1931 a nivell nacional. Els seus
records d’aquelles jornades, escrits després de la Guerra Civil, els va transcriure el
seu fill Joan Casanovas i Cuberta2 en l’obra Joan Casanovas i Maristany. President
del Parlament de Catalunya3 editada el 1996:
La majoria dels homes que seguien Macià no eren desconeguts en les lluites per les
llibertats catalanes. Molts d’ells havien sostingut cruentes lluites, però cap com Macià
—acompanyat d’abnegats patriotes— no havia aconseguit donar estat internacional al
problema català, com ho féu en l’acte gloriós i dissortat de Prats de Molló4. Puc dir-ho
amb elogi, perquè en aquells moments no pertanyia als rengles polítics de Macià, si bé des
de feia anys ens unia una bona amistat i una essencial afinitat política. Els nostres mítings,
que només duraren una setmana, feien pressentir ja un gran plebiscit electoral [...].
El meu nom ja anava per Sant Sadurní, la meva vila nadiua, on servia d’aglutinant i
per on també vaig sortir elegit. Per a mi, la regidoria de Barcelona no tenia cap atractiu
personal ni polític. Solament podia obligar-me a anar-hi —com així fou— la decisió
irrevocable de Macià, que va incloure’m en la llista, designant-me pel Districte IX, que
corresponia a Sant Andreu —mitja hora abans de fer-la pública— a instàncies, segons em
digué, dels nostres amics d’aquella popular barriada [...]. En la campanya electoral, vam
tenir al nostre davant tots els altres partits, catalans i forasters, que actuaven al nostre
1

Fill de l’alcalde de Sant Sadurní Modest Casanovas i Romeu (1859-1926) i nét del també alcalde Joan
Casanovas i Prats (1831-1910).

2

Joan Casanovas i Cuberta (Sant Sadurní d’Anoia, 1918 – Barcelona, 2004) va ser advocat, com el seu
pare.

3

Joan Casanovas Cuberta. Op. cit., p. 73 i següents.

4

Temptativa frustrada d’invasió militar de Catalunya planificada per Francesc Macià i la direcció d’Estat
Català per independitzar-la d’Espanya, el 1926.
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país, amb l’excepció de la Unió Socialista de Catalunya, grup escaient de les tendències
socialitzants catalanes, dirigit per una selecció d’homes potser un xic massa acadèmics,
nucli que des de llavors figurà aliat de l’Esquerra, fins que les desviacions comunistes de
Comorera5, en plena guerra civil, el feren repugnant. En aquestes condicions començava
—llançades les candidatures— la campanya electoral per les eleccions municipals del dia
12 d’abril de 1931. Esquerra Republicana de Catalunya, sense altra tradició que la d’uns
homes i uns nuclis que havien lluitat per Catalunya, no desconeixia l’equilibri que sempre
anhelen els pobles entre les seves ànsies espirituals i les materials. No negligia ni l’esperit,
ni la dignitat, ni la carn de Catalunya. Profundament catalanista, humà, demòcrata,
republicà i liberal, de tendències socials reparadores d’injustícies històriques, responia al
pensament de Catalunya. Els nostres mítings, que duraren pocs dies, feien pressentir, ja,
un gros plebiscit electoral.
El primer míting de l’Esquerra va tenir lloc un diumenge al matí pocs dies abans
de les eleccions, al Teatre Espanyol, local graciosament cedit pel seu empresari. Aquell
míting marcà la pauta de la campanya popular de l’Esquerra en aquelles eleccions. Sota
la presidència de Macià, al Teatre ple de gom a gom fins a desbordar-se pels carrers,
d’una multitud frenètica, afanyosa d’escoltar, parlaren, entre altres oradors, Macià, Gassol,
Lluhí i jo mateix per primera vegada a l’opinió pública. Els discursos giraven entorn de les
lluites del dia, que coordinava el pensament de l’Esquerra en el sentit que les eleccions,
malgrat ésser municipals, les consideràvem polítiques, per a anar a un canvi de règim, és
a dir, a la proclamació de la República, indispensable per a les llibertats de Catalunya. Els
mots de República i d’independència de Catalunya sorgien inseparables i eren acollits
amb ovacions emocionants. Gassol, amb imatges d’una gran brillantor literària i d’una
gran emoció patriòtica, no defugia que el nostre Estel, expressió de la independència,
pogués trobar-se algun dia ben pròxim, amb altres Estels peninsulars que, en pronunciarse garantissin la llibertat de Catalunya amb la dels altres pobles ibèrics, dignes dels seus
destins [...].
Parlava el Dr. Aiguader aquell dia, o d’altres, dels homes de la revolució i de la revolució,
deixant, en l’expressió vaga dels mots, la indecisió d’un pensament plenament polític.
Aquells dies se’ns combatia, també, per la campanya pseudorevolucionària que predicava
l’abstenció electoral. Per això, en el meu parlament al Teatre Espanyol, tot glossant els
nostres propòsits, vaig argumentar com pel camí electoral podíem obtenir els canvis
més essencials en el règim, recordant que de la convocatòria dels Estats Generals per
Lluís XVI a França, n’havia sortit el destronament del Rei. Paraules que foren acollides
amb entusiasme per la multitud, subratllant-ne la intenció i estimulant el pensament dels
nostres propòsits devers el monarca espanyol.
5

Joan Comorera i Soler (Cervera, 1894 – Burgos, 1958). Durant la Segona República va ser diputat a
les Corts Generals, conseller d’Economia i Agricultura, de Serveis Públics, altra vegada d’Economia, de
Proveïments, de Justícia, de Treball i d’Obres i per tercera vegada d’Economia. Primer secretari del Partit
Socialista Unificat de Catalunya (PSUC). El 1954 va ser condemnat a trenta anys de reclusió major i va
morir a la presó de Burgos.
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No he d’oblidar que quan Macià parlà de la independència de Catalunya, en aquell
acte, el comissari de policia delegat de l’autoritat governativa, que seia al meu costat,
protestà amb l’amenaça de suspendre’l. Jo li vaig respondre amb energia que callés, puix
que allà no hi havia altra autoritat que la de Macià, aclamada per tot Catalunya. Haig
de dir que aquell comissari va creure més pràctic desentendre’s silenciosament de l’acte.
Vaig prendre part en la majoria de mítings importants d’aquella campanya. Hi havia
nits que parlava en tres o quatre —com els altres oradors coneguts— sense comptar
els desplaçaments als mítings de comarques que demanaven el nostre concurs. He de
confessar, però, que molts dels propagandistes, improvisats aquells dies, no tenien prou
maduresa oratòria per a parlar en els actes públics.
Abundaven els més primaris que, en lloc de circumscriure’s a preparar el públic amb
comentaris i exposicions al seu abast, tocaven barroerament tots els aspectes, dificultant
la tasca dels més responsables, que cuitàvem de no caure en campanyes demagògiques i
de truculències confusionistes. Aquestes falles, les originava la mateixa novetat del partit,
de defectuosa organització i control, encara, dels seus quadres. Extrems que impedien,
llançats amb urgència a la palestra, seleccionar amb més cura els propagandistes d’aquelles
hores. Desgraciadament, aquest defecte excusable a primera hora —que tants anys de
silenci feien pletòrica en paraules— no fou corregit més tard en el Parlament, el qual
sofrí, en malaltissa concurrència, la improvisació dels seus propagandistes en la tribuna
pública, tan afeccionats a no deixar ni les cues de cap tema, per delicat que fos. M’esfereïa
sovint veure l’audàcia de la incompetència, que tampoc no excusava la bona fe, i amb
quina tranquil·litat —serena i eufòrica tranquil·litat— la irresponsabilitat parlava al públic.
No sóc dels que crec obligat, ni considero indispensable per parlar en públic, un domini
acadèmic de la llengua, ni posseir les condicions clàssiques que caracteritzen l’orador, puix
que la dificultat d’obtenir-ho fàcilment faria emmudir molts ciutadans en benefici dels més
afavorits. Cal, però, un mínim de coneixements —almenys dels termes i dels propòsits del
pensament polític— per a no comprometre barroerament ni la claredat ni la finalitat del
partit, sobre els problemes que madura l’opinió pública. Molts d’aquests desesperats no
tenien altre trac6 que el de llançar-se, confiats en la provatura d’una immersió miraculosa.
Desconeixien el trac de l’orador solvent, ocasionat no per la presència del públic, sinó pel
sentit de responsabilitat en produir-se com a orientadors de l’opinió pública.
Molts de nosaltres seguíem amb pena tots aquells a qui la incompetència més elemental
feia confondre els trucs més o menys brillants —sovint gratuïtament ovacionats— amb
l’eloqüència. Els xerraires i les xerrades, desgraciadament, van tenir el seu predicament.
Mal aquest que, en fer-se endèmic en el partit, ens valgué en el decurs dels dies l’estigma
de demagogs. Defecte, aquest, esdevingut incorregible, encara que des del Directori
de l’Esquerra intentàrem impedir-ne l’abús i controlar els oradors i la propaganda dels
militants del partit. Els centres s’ho prengueren malament, els militants ho desobeïen i
6

Paraula francesa que expressa el respecte i el temor a l’hora de fer una actuació en públic.
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al Directori li era difícil mantenir una disciplina i un control que molts, amb recel, veien
com un privilegi per als escollits i qualificats. Si la demagògia prenia més fàcilment en
els esperits, la poca preparació dels quals n’atenuava la responsabilitat i el mateix dany,
no era tan excusable en contagiar-se, més tard, desgraciadament en l’expressió d’homes
del partit que havien d’haver cuidat més la seva paraula, procurant treure’n un millor
rendiment. I no era així, sinó que també la prodigaven sense disciplinar-la al pensament i
a la responsabilitat, enmig de les improvisacions més inconscients que es feien ovacionar.
Semblaven inspirats per la confessió d’aquell orador neòfit que, enmig del paroxisme dels
seus èxits locals, afirmava en la intimitat:
—Quan no sé el que dic, és quan estic millor.
No vull dir noms, però eren moltes les persones que tenien el convenciment
que l’eloqüència, l’oratòria, és més aviat fruit de la improvisació que no pas filla d’una
predisposició natural, proveïda, afinada i controlada per l’estudi i el coneixement dels temes
exposats. Cal reconèixer que la bona escola oratòria no tingué gaires bons deixebles en el
nostre partit, el qual, per altra banda, tenia gent en tots els medis, amb grans condicions
per a totes les activitats. La indisciplina i la irresponsabilitat política no contribuí a revelar
nous valors directius dins del partit, sinó que amb les seves intemperàncies reduïdes
a normes polítiques, comprometé els pocs que tenien acreditats. Així un dels nostres
oradors afeccionats, tot creient exposar el pensament de l’Esquerra, digué:
—A la nostra esquerra no hi tenim enemics.
Tòpic que, repetit després des del mateix Govern, obrí les portes al confusionisme
més demagògic. Tampoc no era preferible, com alguns dels nostres propagandistes
més eloqüents afirmaven en el paroxisme d’un deliri oratori, tampoc no era preferible,
repeteixo, una Catalunya roja a una Catalunya esclava, si no es distingien les condicions
que podien diferenciar-les, puix que el color, simplement, no era garantia de deslliurament,
com més endavant han provat els fets, amb una Catalunya esclavitzada i crucificada per
tots costats com mai, històricament, s’hagi vist [...].
L’entusiasme era tan apassionant en aquells moments, el sentit de protesta tan difús, el
desig de sortir de les tenebres tan ardent, i el crèdit de Macià tan indiscutible que, tot i les
derivacions oratòries dels nostres propagandistes, l’opinió es bolcà al costat de l’Esquerra
Republicana de Catalunya. La figura de Macià, enmig del barboteig emotiu de la seva
paraula, precisà sempre, però, amb el domini del propòsit més eloqüent, el pensament,
la conducta i els anhels deslliuradors de Catalunya, sense dolorosos estralls. Per això
coincidiren a votar la seva llista sectors dispars de l’opinió catalana que simbolitzaven en
Macià el noble esforç pel deslliurament de la Pàtria.

Les eleccions municipals plantejades, doncs, com un plebiscit de la monarquia
borbònica es van celebrar a tot l’Estat el diumenge 12 d’abril, amb el triomf
majoritari de les candidatures republicanes a les grans ciutats, la qual cosa va
provocar, dos dies després, l’abdicació del rei Alfons XIII i la seva sortida precipitada
cap a l’exili. El corresponsal britànic a Madrid del diari The Daily Chronicle, Henry
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Buckley7 (Manchester, 1904 – Sitges,1972), va descriure aquest esdeveniment de
forma magistral a la seva obra Vida i mort de la República Espanyola8:
Des de la caiguda de Primo de Rivera, al mes de gener9, les forces progressistes havien
iniciat l’atac final contra el feudalisme, representat, ara de manera ben tangible, per Alfons
XIII. A l’agost d’aquell mateix any es reunien a Sant Sebastià per firmar el famós pacte les
més diverses faccions del republicanisme, des de vells liberals com Alcalá-Zamora fins
a socialistes i comunistes. L’objectiu del pacte, que en aquells moments es mantenia en
secret, era l’encalç i l’enderrocament de la monarquia espanyola. Tampoc no van faltar a
la cita alguns oficials joves, com el capità Fermín Galán10, que protagonitzaria al desembre
la rebel·lió de Jaca.
El capità Galán era un partidari tan fervorós de la República que va decidir alçar-se
dos dies abans del que havien convingut amb els companys de conspiració per evitar
que es poguessin retractar. Galán no pertanyia a cap partit polític. Era, simplement, un
jove idealista que es rebel·lava contra les injustícies del seu temps. L’havien enviat a una
guarnició fronterera perquè sospitaven de les seves vinculacions polítiques. Espanya
se sentia tan segura que enviava a les fronteres els oficials sospitosos. Galán i García
Hernández11, els líders de la conspiració, van ser afusellats un diumenge a la tarda després
d’un consell de guerra que va tenir lloc al mateix matí [...].
L’atenció del país se centrava ara en la presó Model de Madrid. Després del fracàs
aparent de la conspiració republicana, líders republicans i socialistes hi van anar a parar.
Després que l’arrestessin a casa, Alcalá-Zamora12 va insistir a oir missa a la seva parròquia
abans que el portessin a la presó, i havia aparegut així a les portades dels diaris, tot
demostrant l’olfacte polític tan fi que tenia. Amb imatges com aquella, de poc li servia a
Berenguer proclamar que les conspiracions republicanes estaven finançades pels diners
de Moscou [...].
Vaig anar a la presó Model per visitar totes aquelles celebritats que hi havia tancades
aquells dies. Al locutori, a través de les reixes, vaig contemplar un grup somrient de
7

Posteriorment va ser corresponsal del The Daily Telegraph.

8

Henry Buckley. Vida i mort de la República espanyola. Edicions i Propostes Culturals Andana, SL, Vilafranca del Penedès, 2009, p 36 i següents

9

De 1930.

10

Fermín Galán Rodríguez (San Fernando, Cádiz, 1899 – Huesca, 1930). Militar espanyol que el 12 de
desembre de 1930 va protagonitzar l’anomenada Revolta de Jaca per tal de proclamar la República. Va
fracassar, el van jutjar i el van afusellar el 14 de desembre.

11

Ángel García Hernández (Vitòria, 1900 – Huesca, 1930). Juntament amb Fermín Galán va protagonitzar
un intent insurreccional a Jaca que no va reeixir. Va ser afusellat el mateix 14 de desembre.

12

Niceto Alcalá-Zamora Torres (Priego de Córdoba, 1877 – Buenos Aires, Argentina, 1949). Advocat,
ministre de Foment i ministre de Guerra durant el regnat d’Alfons XIII i primer president de la Segona
República.
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personalitats polítiques que semblava que assaborien anticipadament la mel del triomf.
Estaven tan segurs d’ells mateixos que, segons el que em van explicar, ultimaven els seus
plans de govern a la presó mateix. Allà hi havia Alcalá-Zamora, Fernando de los Ríos13,
Francisco Largo Caballero14 i Miguel Maura15, entre altres. El que portava la veu cantant era
Alcalá-Zamora, si bé el seu passat polític podia posar en dubte la fe que havia adquirit feia
poc en la democràcia, la llibertat i el progrés. La monarquia semblava ferida de mort, però
ningú no s’atrevia a vaticinar-ne la caiguda, i encara menys la manera com es produiria [...].
La nit del 13 d’abril em va trobar fent guàrdia a les portes del Palau Reial. Embolcallat
amb un gavany gruixut per protegir-me del vent gelat que baixava del Guadarrama, hi
vaig passar la que seria l’última nit del rei Alfons a Espanya. Tot i que sembli mentida,
només hi havia dos periodistes: un reporter espanyol baixet i jo. Tampoc no semblava que
es registrés cap activitat inusitada a l’interior de l’edifici. De tant en tant, molt de tant en
tant, s’obrien les portes grans per deixar passar algun cotxe que hi entrava o en sortia. Allà,
aquella nit, la notícia no era el que passava, sinó justament el que no passava.
Cap a la mitjanit, un dels majordoms va obrir la porta i vaig tenir ocasió de xerrar-hi
una mica. Li vaig preguntar què feia la família reial. Me’ls imaginava reunits en conclave,
trucant als amics i fent consultes urgents. El majordom em va contestar amb veu reposada:
—Ses majestats assisteixen a la projecció d’una pel·lícula a la nova sala cinematogràfica
del Palau.
Si m’hagués contestat que el rei i la reina jugaven a saltar i parar en camisa de dormir
pels passadissos, m’hauria sorprès bastant menys. Les eleccions municipals del dia
anterior havien posat en dubte no només el rei, sinó la institució de la monarquia en pes.
Anant cap al Palau havia passat per la Puerta del Sol i havia contemplat les multituds
enardides cridant a favor de la República. La policia amb prou feines es molestava a
reprimir-les. Alguns agents havien baixat del cavall i confraternitzaven amb la gent, amb
qui intercanviaven acudits i cigarrets. La zona de Palau estava acordonada i només se’ns
hi permetia l’accés a les persones que teníem alguna missió per complir. I així, mentre
Madrid explotava de joia, el Palau Reial, a pocs metres de distància de la Puerta del Sol,
estava sumit en el silenci i apareixia trist i solitari, com si es trobés a molts quilòmetres de
distància i ja no formés part de la realitat del país.
13 Fernando de los Ríos Urruti (Ronda, Málaga, 1879 – Nova York, 1949). Militant destacat del Partido Socialista Obrero Espanyol (PSOE), va ser diputat a Corts el 1923, el 1931, el 1933 i el 1936. Va ser ministre
de Justícia i d’Instrucció Pública i Belles Arts. Ocupà la cartera d’Estat i fou ambaixador d’Espanya als
Estats Units fins al final de la guerra.
14 Francisco Largo Caballero (Madrid, 1869 – París, 1946). Sindicalista i polític marxista adherit a la Unió
General de Treballadors (UGT) i al PSOE. Ministre de Treball (1931-1933) i president del Govern durant
la Guerra Civil.
15 Miguel Maura Gamazo (Madrid, 1887 – Saragossa, 1971). Monàrquic i conservador que després de la
Dictadura de Primo de Rivera havia evolucionat cap a un republicanisme també moderat. Va ser un dels
signants del Pacte de San Sebastián. Diputat el 1916 i el 1931 i ministre de Governació el mateix 1931.
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On eren, aquella nit, els quatre-cents generals que diuen que hi ha a Espanya? On
es trobaven els dos-cents grans d’Espanya? I on era el clergat, els cardenals i els bisbes,
d’una Espanya que m’havien dit que era tan catòlica? Aquestes eren les preguntes que jo
em feia, una vegada i una altra, mentre passejava aquella nit davant les portes del Palau.
Molts d’ells han lamentat des d’aleshores la caiguda del seu rei, però molt pocs, tal com
vaig poder comprovar aquella nit mentre era davant de l’edifici, van fer res per evitar-ho.
Va ser aquella nit quan el rei Alfons va constatar la soledat en què es trobava. I és que
qui sembra vents cull tempestats. No havia mogut ni un dit per impedir la caiguda de
Canalejas16 poc temps després d’haver accedit al tron. I s’havia divertit enfurint Maura
perquè un amic seu ocupés el càrrec de capità general de Castella. O satisfent totes les
demandes de l’Exèrcit poc després que un grup d’oficials joves destruís la redacció del
setmanari humorístic català Cu-cut!17... Déu n’hi do, quin premi més bonic! O quan el
passatemps preferit del monarca era intrigar amb Romanones per fer fora Moret o, al
contrari, intrigar amb Moret18 per fer fora del govern Romanones19. Gairebé trenta anys
d’intrigues polítiques i ara, per rematar la feina, s’havia tret de sobre el seu duce20 amb la
mateixa desimboltura amb què es desprenia del gavany els dies calorosos... Aquesta nit
el teu propi poble t’està jutjant... I com et jutja? Donant-te l’esquena ostentosament... Un
poble tan agraït com ha estat tradicionalment el poble espanyol celebra, a pocs metres
d’aquí, la teva imminent caiguda... Fins i tot els polítics que tant et necessiten ja fa bastant
temps que et menyspreen. I m’imagino que mai no hauries esperat que l’Exèrcit, que
t’havia ajudat a sufocar els tímids intents democràtics produïts al llarg del teu regnat,
t’abandonés en aquesta hora de la veritat... Estaves tan sol, rei Alfons, aquella nit gèlida
del mes d’abril, que únicament un periodista espanyol i un periodista britànic despistat
t’acompanyaven a les portes de Palau.
El dia anterior, 12 d’abril, s’havien celebrat eleccions municipals a tot Espanya. El
rei havia encarregat a un grup de polítics, encapçalats pel comte de Romanones, que
les preparessin. Al principi s’havia pensat a celebrar eleccions generals, però el mateix
Romanones havia rebutjat la idea; abans preferia esbrinar com bufava el vent. No va
16 José Canalejas Méndez (Ferrol, La Coruña, 1854 – Madrid, 1912). Advocat i polític regeneracionista
liberal. Ocupà quatre ministeris i el 1910 va ser president del Govern d’Espanya. Va ser assassinat en un
atemptat el 12 de novembre de 1912.
17 La nit del 25 de desembre de 1905 un grup de militars havien assaltat la redacció d’aquest setmanari
humorístic i del diari La Veu de Catalunya.
18 Segismundo Moret Prendergast (Cadis, 1833 – Madrid, 1931). Ministre d’Ultramar i d’Hisenda durant
el regnat d’Alfons XII; ministre de Governació, ministre d’Estat, ministre de Foment i novament ministre
d’Ultramar durant la regència de Maria Cristina d’Habsburg-Lorena, i finalment ministre de Governació,
president del Consell de Ministres i president del Congrés dels diputats durant el regnat d’Alfons XIII.
19 Álvaro de Figuerola y Torres Mendieta (Madrid, 1863-1950). President del Senat, disset vegades ministre
i en tres ocasions va presidir el Consell de Ministres entre 1905 i 1923.
20 L’expressió italiana duce estava de moda perquè se l’havia atribuït el dictador Benito Mussolini. Equivaldria a cap.
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trigar a assabentar-se’n. Com va dir l’almirall Aznar21 el matí després de les eleccions als
periodistes que l’interrogàvem:
—Voleu una notícia més important que la d’un país que se’n va a dormir monàrquic
i es lleva republicà?
Encara avui desconec el resultat exacte de les eleccions del 12 d’abril. Els únics resultats
que he vist publicats concedien uns seixanta mil escons de regidor als monàrquics i uns
catorze mil als republicans. Així, doncs, des d’un punt de vista aritmètic, el triomf havia
estat per a la monarquia. Uns quants mesos més tard em vaig arribar al Ministeri de la
Governació per confirmar aquells resultats. Em van portar als soterranis i em van ensenyar
centenars de paquets que contenien els resultats telegrafiats des de tots els ajuntaments
d’Espanya. Ningú no s’havia molestat a obrir-los. Vaig preguntar per què no s’havia fet i
quina era la raó per la qual encara no sabíem el resultat final d’aquelles eleccions que havien
canviat la història del país. Em van contestar que caldrien molts treballadors per realitzar el
còmput final i que no estaven disponibles. Em pregunto si aquells sobres van sobreviure a
les bombes incendiàries del general Franco i si algú algun dia tindrà la paciència de fer-ne
el recompte22. Fos com fos, la coalició republicana havia triomfat a gairebé totes les ciutats.
També és veritat que havia fracassat a la majoria de pobles, perquè els grans terratinents
i els petits cacics controlaven encara els pagesos i els exigien votar la dreta. En alguns
pobles, ni tan sols les pressions dels cacics van dominar les esperances que gran part de la
pagesia dipositava en la República [...].
S’ha dit moltes vegades que les eleccions del 12 d’abril eren de caràcter municipal i
no de caràcter constitucional i que, per tant, no era procedent un canvi de règim. Des del
punt de vista legal, és possible que aquest argument sigui cert. Però des d’un punt de vista
pràctic, el fet que aquelles eleccions fossin municipals va facilitar molt les coses.
Si haguessin estat de caràcter legislatiu, s’haurien hagut de seguir els terminis legals de
dissolució de les Corts, preparació de les eleccions, etc., i això hauria donat temps que les
forces de reacció i el feudalisme es preparessin i s’organitzessin. El factor més important
de les eleccions d’abril va ser la sorpresa, i gràcies a aquella sorpresa es va poder canviar de
règim sense vessament de sang [...].
A primera hora del matí entrava a Palau el comte de Casa València.23 El rei Alfons és de
les poques persones que conec que s’ha fet amic íntim del seu propi dentista [...]. Aquell
matí del 14 d’abril, el comte de la Casa València era portador de males notícies per al seu
amic el rei. Portava una carta del comte de Romanones en què li comunicava al monarca
que seria convenient que s’absentés del país durant algun temps. La nit anterior hauria
pogut semblar que el rei i la seva família feien una demostració de sang freda en passar
la vetllada mirant una pel·lícula americana. Però tenint en compte els esdeveniments
21

Juan Bautistas Aznar Cabañas (1860 -1933). Mariner i polític espanyol.

22

Van sobreviure i es va fer el recompte. Els resultats van ser de 40.424 regidors monàrquics i 41.116
contraris. Les alcaldies de les capitals de província es van rapartir entre les 210 dels monàrquics, 37 dels
republicans i socialistes i 3 d’Esquerra Republicana de Catalunya.

23

Emilio Alcalá-Galiano Osma (1881-1962).
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que començaven a precipitar-se aquell matí estava clar que no era sang freda, sinó pura
inconsciència, el que havia motivat l’assistència del rei i la reina a la sala cinematogràfica
la nit anterior. El rei era totalment aliè a la realitat del seu país. I ara, massa tard, mirava de
reaccionar. Exigia la presència immediata de Romanones a Palau.
El comte no va trigar a presentar-se davant de sa majestat per retre-li compte del que
havia ocorregut a la reunió del Consell de Ministres celebrada a primera hora del matí. Hi
havia anat el cap de la Guàrdia Civil, el general Sanjurjo, per informar el govern que, des del
seu punt de vista, era impossible reprimir les manifestacions republicanes que es donaven
a tot Espanya, i molt menys impedir l’accés al poder dels regidors democràticament
elegits pel poble. La Guàrdia Civil, segons Sanjurjo,24 no podia ni havia d’intervenir en
aquells moments. En el mateix sentit es va expressar el general Berenguer, aleshores
ministre de la Guerra, que havia tingut la prudència d’enviar, el dia abans de les eleccions,
una circular a totes les capitanies generals en què exigia que es mantinguessin al marge
dels esdeveniments que poguessin resultar de les eleccions de caràcter purament polític,
com va explicitar a la missiva. Un únic ministre, Juan de la Cierva,25 l’home de ferro de la
política espanyola, va demanar la intervenció de l’Exèrcit. Però es va quedar sol davant
dels altres ministres. Com podien demanar la intervenció de l’Exèrcit per anul·lar unes
eleccions que ells mateixos havien convocat?
No quedava cap més solució, segons va suggerir Romanones al monarca, que una
entesa amb els republicans. La proposta del rei, que Romanones va transmetre als
republicans, consistia en la immediata celebració de noves eleccions per elegir unes Corts
Constituents que s’encarregarien de redactar la Constitució que el poble desitjava. El rei
es comprometia a abandonar el país si el resultat d’aquestes noves eleccions li era advers.
Les negociacions entre Romanones i els republicans van tenir lloc al domicili del
prestigiós metge Gregorio Marañón,26 vell amic del rei i ara simpatitzant de les idees
republicanes. Allà va ser on el comte de Romanones es va entrevistar amb el seu adversari
polític (que acabava de sortir de la presó), Niceto Alcalá-Zamora,27 el qual va rebutjar la
proposta del rei i va ser terminant amb el comte. No hi podia haver un període neutral
o constituent. El monarca havia d’abandonar el país aquella mateixa tarda. Altrament, no
responia del que pogués passar quan les masses treballadores acabessin la jornada.
El comte de Romanones va transmetre l’ultimàtum d’Alcalá-Zamora al rei. Aquest
encara va intentar convèncer Romanones proposant-li una solució intermèdia: la regència
24 José Sanjurjo Sacanell (Pamplona, 1872 – Estoril, Portugal, 1936). Militar que després del 12 d’abril es

posà incondicionalment al costat de la República i que cinc anys després seria un dels principals conspiradors per enderrocar-la, el 18 de juliol de 1936.

25 Juan de la Cierva y Peñafiel (Mula, Murcia, 1864 – Madrid, 1938). Ministre d’Instrucció Pública i Belles
Arts, de Guerra, d’Hisenda i de Foment durant el regnat d’Alfons XIII.

26 Gregorio Marañón y Posadillo (Madrid, 1887-1960). Metge endocrí.
27 Niceto Alcalá-Zamora y Torres (Priego de Córdoba, Espanya, 1877 – Buenos Aires, Argentina , 1949)
esdevindria el primer president de la Segona República.

231

R E L ATS R E PU B LI C ANS . S ANT S AD U R N Í D 'AN O I A , 1931- 1939

del seu cosí, l’infant Carles, de reconegut tarannà liberal. El comte de Romanones va afirmar
que ja era massa tard per qualsevol solució que no signifiqués la partida immediata del
rei d’Espanya. Aleshores es va passar a discutir la manera com s’havia de dur a terme. Es
va descartar la sortida per Irun perquè s’havien registrat disturbis a Sant Sebastià. Es va
considerar la possibilitat que el rei marxés per la frontera portuguesa, però finalment es
va optar per fer servir la base naval de Cartagena, on el rei s’embarcaria en un vaixell de
l’Armada.
Una vegada adoptada aquesta decisió, Romanones i el rei van anar a una antecambra
on els esperaven alguns ministres, grans d’Espanya i altres personalitats. Un oficial jove de
cavalleria, el marquès de Cavalcanti,28 es va avançar per dir-li:
—Poso les meves tropes a disposició de sa majestat per a la defensa del tron!
El general Berenguer, que era al seu costat, el va increpar:
—Demostri’m que és capaç de controlar la situació traient les tropes al carrer!
Demostri-m’ho!
En aquell moment sembla que hi va intervenir el rei i, amb veu assossegada, els va dir:
—Senyors, no hi ha necessitat de discutir aquest tema. Ja he pres una decisió.
Abandonaré Espanya aquesta mateixa nit.
Finalment es va acordar que el rei sortiria de Palau aquella mateixa tarda i que la reina i
els infants se n’anirien l’endemà, per donar-los temps per preparar el que era indispensable
per al viatge.
—Sa majestat no s’ha de preocupar per ells —va dir Romanones al rei—. Queden en
mans d’espanyols.
A entrada de fosc, cinc o sis automòbils grans sortien de Palau per la porta del Campo
del Moro29 i dotze hores després el rei Alfons era a bord del creuer Jaime I rumb a Marsella
[...].
En aquells moments, els esdeveniments fora de Palau es van precipitar. Els catalans
havien declarat, a compte i risc seu, la seva pròpia República. Des que, a primera hora del
matí, la localitat guipuscoana d’Eibar s’havia pronunciat a favor de la República, arribaven
a Madrid centenars i centenars de telegrames de tot Espanya que se sumaven a aquesta
proclamació. Al migdia vaig aconseguir accedir al Ministeri de la Governació, a la Puerta
del Sol, on em vaig poder entrevistar amb el sotssecretari, Mariano Marfil. Normalment, el
Ministeri és un formiguer de funcionaris i policies, però aquell matí del 14 d’abril era una
bassa d’oli. El sotssecretari semblava que s’hagués perdut en una illa deserta. Aquell matí,
molt pocs funcionaris havien anat a treballar. El ministre tampoc no arribava i Marfil no
tenia ni idea de quan arribaria. Els telèfons sonaven i ningú no contestava. En aquell silenci
sepulcral només se sentia, amb tota nitidesa, l’antic règim caient com fruita madura.
28

José Cavalcanti de Alburquerque y Padierna (La Habana, Cuba, 1871 – San Sebastián, 1937) havia donat
suport al cop d’estat del general Primo de Rivera i proposava al rei l’ús de la força per controlar la situació.

29

Jardí annex al palau Reial.
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En sortir al carrer vaig contemplar un seguici estrany que venia pel carrer d’Alcalá i
anava cap a la Puerta del Sol. Aparentment, un oficial de l’Exèrcit havia aconseguit una
bandera republicana i es dirigia a la Puerta del Sol en taxi tot onejant els colors de la que
seria la nova bandera d’Espanya. Una multitud s’havia congregat al seu voltant corejant
enfervorida les paraules república i llibertat. A les quatre de la tarda, la Puerta del Sol
estava plena de gom a gom. A aquella mateixa hora, el rei i el seu seguici discutien la
millor manera d’abandonar el país mentre Alcalá-Zamora i els seus amics es dirigien cap
al Ministeri de la Governació, aclamats per la multitud. Quan per fi va arribar a la porta
del Ministeri va cridar:
—Obrin en nom de la República!.
Els guàrdies van obeir i Alcalá-Zamora va pujar fins a la planta principal en un tres i
no res. Vaig deixar anar un sospir d’alleujament. El ministeri més important havia passat a
mans de la República sense que es vessés ni una sola gota de sang [...].
El matí següent, la reina Victòria Eugènia,30 les seves dues filles31 i els seus tres fills32
pujaven a l’exprés d’Irun a l’estació d’El Escorial. Els acomiadava una multitud d’amics i
criats. El tren portava, en aquella ocasió solemne, un maquinista singular: el duc de
Saragossa,33 personatge excèntric, tan apte per conduir hàbilment la locomotora d’un
tren com per recitar d’una tirada els poemes de Lord Byron34 o Shelley35 [...]. Així va ser
com la reina Victòria Eugènia va sortir d’Espanya: un duc la portava i un general, Sanjurjo,
malgrat que havia estat confirmat per la República com a capità general de la Guàrdia
Civil, l’havia anat a acomiadar. El 15 d’abril, el dia que la reina va sortir d’Espanya, es va
proclamar festivitat nacional. Els madrilenys s’havien llançat al carrer i cridaven:
—No se n’han anat; els hem fet fora!
Alguns, vestits amb disfresses, caricaturaven la família reial i en parodiaven el comiat
amb crits punyents i cops al pit. Tot plegat semblava més un carnaval que una revolució.
Només vaig presenciar un petit incident. Intentava creuar la Puerta del Sol per pujar
pel carrer de la Montera quan vaig veure que en baixava un camió engalanat amb les
insígnies de la falç i el martell, i en el qual es representaven les virtuts de la Rússia soviètica,
acompanyat d’una vintena de nois i noies amb el puny enlaire i cantant La Internacional.36
30

Victòria Eugènia de Battenberg (Balmoral, Escòcia, 1887 – Lausana, Suïssa, 1969).

31

Beatriz (1909-2002) i Maria Cristina (1911-1996).

32

Jaime (1908-1975), Juan (1913-1993) i Gonzalo (1914-1934).

33 José Maria Mencos Rebolledo de Palafox (1876-1961).
34

George Gordon Byron (Londres, 1788 – Mesolongi, Grècia, 1824). Poeta anglès considerat un dels millors representants del romanticisme.

35

Percy Bysshe Shelley (Horsham, Anglaterra, 1792 – La Spezia, Ligúria, Itàlia, 1822). Poeta, dramaturg,
assagista i novel·lista.

36

Himne oficial internacional dels treballadors així com dels partits socialistes, comunistes i anarquistes.
La tornada fa així: “És la lluita darrera, / agrupem-nos, germans! / La Internacional serà / la pàtria dels
humans.”
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Quan el seguici va arribar a la Puerta del Sol hi va haver una forta esbroncada. La gent els
increpava cridant:
—A baix el comunisme!
—Volem la festa en pau!
—Bolxevics, a Moscou! —i frases similars.
Va aparèixer, no sé ben bé d’on, un destacament de policia que es va encarregar
de conduir-los lluny d’allà i, a l’instant, l’alegria i el bon humor van tornar a fer acte de
presència entre la multitud.
I és que, aquell dia, tot semblava de color de rosa. S’havia produït un canvi de rumb
radical a l’Estat espanyol, un viratge de cent vuitanta graus, i tot plegat gairebé sense
incidents, sense gairebé cap vessament de sang... Pobres espanyols! Que il·lusos que eren
—érem—, aquell matí del 15 d’abril, celebrant la caiguda d’un règim, la fi del feudalisme
a Espanya! I el feudalisme, que havia deixat caure Alfons XIII perquè ja no li era útil,
continuava tan fort com abans...

***
A Sant Sadurní els resultats de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931
van ser favorables a la candidatura de la Lliga Regionalista encapçalada per
l’alcalde Joan Sala i Tubella, que havia presentat un manifest 37on es podia llegir :
Electors de Sant Sadurní. El diumenge vinent, dia 12 de l’actual, és la data senyalada
per a elegir els nostres representants al municipi. Dues són les candidatures que pretenen
portar la representació del poble a la Casa Comunal. A vosaltres us correspon triar entre
les dues tendències la que s’adigui més a la vostra manera de pensar i mereixi més la vostra
confiança. De la governació dels pobles no pot desinteressar-se’n ningú que porti dins el
seu pit una mica d’esperit de llibertat i d’instint de conservació.
Qui som nosaltres? En política general som els que seguim les doctrines del seny
ordenador de la nostra terra, el gran Prat de la Riba, volem l’autonomia de Catalunya
i dintre d’Espanya un règim de llibertat pels demés pobles tan ample com el nostre. El
sufragi universal directe, perquè el poble pugui escollir la forma de govern que més li
plagui. Que totes les reformes s’obtinguin dintre els límits de les lleis estatuïdes, prescindit
de tot acte de violència, respectant la propietat individual i col·lectiva, la competència
del treball i els drets de l’home. En política local ja sabeu què som. Som els que volem a
la Casa Comunal una administració recta i honrada, a la llum del dia controlada per tot
el poble. Tenim per a la nostra Vila totes les predileccions, desitgem el seu engrandiment,
progrés moral i material, conservar i si cal intensificar la bona harmonia entre els seus
components, incrementar les seves institucions de beneficència i cultura, cooperar en
tota empresa noble que contribueixi al benestar dels veïns fent que la vida els sigui el més
37

Fons de l’autor. Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès.
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agradable possible. De tot això els homes que us proposem en són una garantia. Tots els
coneixeu i no volem incórrer en el perill d’ofendre la seva modèstia fent elogis de la seva
honorabilitat, rectitud d’intenció i bon criteri acompanyat d’un intens amor a la pàtria.
Qui són els altres? En política general són els qui volen una república, i com que
aquesta república es veu que els porta pressa, la volen tot seguit, vingui com vingui, tant
els fa que la porti una rebel·lió militar, com una vaga general revolucionària. Ells la volen,
i per tal d’obtenir-la no han tingut cap inconvenient en aliar-se amb els elements més
contraris a Catalunya, el lerrouxisme i el comunisme. En política local també els coneixem.
Alguns d’ells es declaren catalanistes i s’han passat la vida combatent aquest ideal.
En aquests moments transcendentals no hi ha ningú que tingui dret a quedar-se a
casa. La pau, l’ordre, el progrés i el que es faci bon ús de les finances municipals obliguen a
tots a dipositar el vot. Per damunt de tota altra cosa hi posem la nostra catalanitat. Perquè
aquestes eleccions siguin un homenatge al bon patrici que, amb satisfacció de tots, ve
ocupant la més alta representació popular, perquè el Joan Sala sigui el nostre alcalde voteu
i recomaneu la següent candidatura. Districte primer. Joan Bas i Poch, Josep Mestres i
Manubens, Antoni Raventós i Riba. Districte segon. Joan Sala i Tubella. Jaume Canals i
Rigol. Ernest Poch i Junyent. Delfí Rosell Juncosa.
En el moment que anàvem a donar a la impremta aquesta proclama, arriba a les
nostres mans un paperot anònim, tot ell ple d’injúries i falsedats contra el nostre digníssim
batlle Joan Sala i Tubella. La forma vil i grollera, impròpia de tota persona que tingui
educació, l’insult i la calúmnia dirigida a l’home bo, abnegat i pulcre que ha prodigat
favors a tothom qui ha acudit a ell, sense fer distinció de classe ni idees, que s’ha entregat
completament al servei del poble, ha sollevat la nostra consciència i no creiem, no volem
creure, que l’indigne paperot l’hagi escrit un fill de Sant Sadurní. Formulem la protesta
més enèrgica i esperem veure exterioritzada aquesta protesta per tot el poble, donant una
victòria esplèndida a la candidatura del senyor Sala. Sant Sadurní de Noya, abril de 1931.

Signaven aquest manifest els següents sadurninencs, per aquest ordre: Manuel
Raventós i Fatjó, de can Codorníu; Pere Mir i Ràfols, de can Guineu; Salvador
Oliver, del xampany Calixtus; Ildefons Solà; Pere Uyà; l’exalcalde Salvador Costa;
el sastre Fidel Casanovas; Joan Samsó; Pere Samsó; Antoni Raventós i Riba;
el farmacèutic Jaume Torras; Joan Cuscó; Pere Raventós; Josep Maria Cuscó;
l’encarregat i els escrivents de can Codorníu Josep Montserrat i Font, Ramon
Vilalta i Miravitlles, Eugeni Gual i Oliver i Josep Montagut; Josep Llopart; el paleta
Rafael Isart; Francisco Llopart i Alemany, més conegut com el Pere Jan; Ignasi
Gual; Joan Alemany Vendrell, de cal Serafí; Josep Ferrer;38 Sadurní Rovira; Lleó
Mata; el xampanyista Joan Juvé; el propietari agrícola Pere Poch, de can Catassús;
38

No es tractava de Josep Ferrer Sala, de cal Freixenet, ja que aleshores només tenia cinc anys.
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Josep Alemany, també de cal Serafí; Joan Freixes; Antoni Mir, de can Guineu; el
ferrer Emili Castells i Rosich; el xampanyista Joan Miró i Bages; el mistelaire Joan
Baqués; Jacint Oliver, també de cal Calixtus; Francesc Romeu; Josep Rovira; Joan
Bosch; Antoni Cardús; Antoni Santacana, de cal Montardit; Jaume Rosell, de cal
Ticus; Joan Sagués; el xampanyista Salvador Santacana; Jaume Notó; el paleta
Bonaventura Manobens; Joan Canals; Joan Ferrer, i Pere Rosell. Observi’s que
tot són homes i que no consta l’adhesió de Pere Ferrer i Bosch, de cal Freixenet
—incomprensible, atès que la candidatura de la Lliga l’encapçalava el seu sogre.
El cap de llista Joan Sala i Tubella havia felicitat un any abans la iniciativa d’un
grup de dones locals que havien recollit 1.200 signatures a favor d’una amnistia
per als presos polítics de la Dictadura a través de la publicació local El Noya: “Per
a vosaltres, dones sadurninenques que haveu enlairat el nom de la nostra vila,
per a vosaltres que haveu donat un tal bell exemple de germanor cristiana, per
a vosaltres que haveu ajuntat les vostres veus al clam unànime de la nostra terra
demanant, no pietat, sinó justícia, vagi la nostra més coral felicitació, no admirats
del vostre gest noble, sinó contents i orgullosos d’haver-se confirmat realment tot
el que de vosaltres esperàvem.”39
La candidatura de la Unió Catalanista Republicana, que es va identificar amb
Esquerra Republicana de Catalunya després de la constitució d’aquest partit el
març d’aquell mateix any, també va presentar un manifest signat per un grup
heterogeni de sadurninencs: el mecànic Daniel Forns i Torelló; Antoni Raventós
i Casanovas; Magí Fàbregas; el sastre Antoni Lloret i Miquel; el petit empresari
fariner Miquel Bruna i Vilà; Joan Duran i Ferrer; el representant comercial Pere
Esteve i Llopart, i Sadurní Oliver. S’autodefinien com “els qui treballem per
l’enderrocament de l’actual règim i per a la instauració d’una Federació Hispànica,
on puguin aplegar-se voluntàriament i sense traves els diferents països peninsulars”.
Finalment, concorria a aquelles eleccions la llista del Partit Federal Ibèric, amb
dos candidats: Antoni Coral i Guilera i Camil Gibert i Carbó, un botiguer del
carrer de Cavallers, de l’establiment d’alimentació i lleteria conegut com cal Sol.
No es va presentar cap candidatura que representés els sectors locals que havien
donat suport al règim de la dictadura de Primo de Rivera i que havien governat
el municipi entre 1923 i 1930.40
39

El Noya, núm 1, 22 de març de 1930, p. 1
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Va esdevenir-se exactament el mateix després de la Dictadura del General Franco, a les eleccions municipals de 1979. En aquesta ocasió, però, les eleccions no les va guanyar la dreta, sinó els socialistes.
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Aquell matí del 12 d’abril, el diari La Veu de Catalunya que s’editava a Barcelona
va publicar un anunci del xampany Rigol amb un text prou genèric per no
comprometre’s, però amb un cert oportunisme. Deia així: “Eleccions. Electors: és
arribat el nostre dia / que amb tota sinceritat i amb energia / el nostre partit ha
triomfat. / Destapem el nostre xampany Rigol / que és el gran dia/ i brilla com el
sol.” El text s’il·lustrava amb dues ampolles de xampany Rigol amb un nan amb
barretina abraçant-les, dibuixat per Junceda.
A Sant Sadurní, els candidats de les tres llistes que es van presentar a les eleccions
van obtenir els següents resultats: Joan Sala i Tubella (LlR), 263 vots; Jaume Canals
i Rigol (LlR) , 252; Ernest Poch i Junyent (LlR), 241; Delfí Rosell i Juncosa (LlR), 241;
Miquel Bruna i Vilà (ERC), 207; Antoni Raventós i Casanovas (ERC), 208; Antoni
Coral i Guilera (PFI), 203; Jaume Marigó i Mas (ERC), 193; Joan Duran i Ferrer
(ERC), 185; Joan Casanovas i Maristany (ERC), 178; Camil Gibert i Carbó (PFI), 169;
Antoni Raventós i Riba (LlR), 148; Josep Mestres i Manobens (LlR), 146, i Josep Bas
i Poch (LlR), 143. Donat que el nombre de regidors que integraven el consistori
era d’onze, van resultar escollits en principi sis de la llista encapçalada per Joan
Sala, de la Lliga Regionalista (a més d’ell mateix, Jaume Canals, Ernest Poch, Delfí
Rosell, Antoni Raventós i Riba i Josep Mestres), quatre d’Esquerra Republicana
de Catalunya (Miquel Bruna, Antoni Raventós i Casanovas, Joan Duran i Joan
Casanovas i Maristany41) i un del Partit Federal Ibèric (Camil Gibert).
Per intentar trobar alguna explicació a aquests resultats, caldria tenir en
compte diverses circumstàncies. En primer lloc, el candidat de la Lliga, Joan
Sala i Tubella, ja havia estat alcalde del poble entre el 1914 i el 1923, quan va ser
destituït a causa de la Dictadura de Primo de Rivera, i tornava a exercir el càrrec
des del febrer de 1930, quan se’l va restituir al capdavant de l’Alcaldia. La seva
gestió durant la seva primera etapa oferia un balanç positiu i era molt conegut i
valorat. Sala, que havia estat l’administrador del marquès de Monistrol, era a més
un empresari que havia creat Freixenet juntament amb el seu gendre Pere Ferrer
i Bosch. A la seva figura, cap dels contrincants de les altres dues llistes no li podia
fer ombra, ni en el terreny polític ni en l’àmbit de la gestió. Miquel Bruna i Vilà
(ERC) era un petit empresari fariner sense cap experiència d’actuació municipal,
41

No va arribar a prendre possessió del càrrec de regidor, ja que simultàniament s’havia presentat en la
llista d’ERC per la circumscripció electoral de la ciutat de Barcelona i va desistir de ser regidor de Sant
Sadurní.
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moderat, solter, introvertit i home de missa. No se li reconeixien antecedents
polítics ni grans habilitats o capacitat de gestió. I finalment, el representant més
qualificat del Partit Federal Ibèric, Camil Gibert Carbó, era un botiguer espavilat
del carrer de Cavallers, amb molt poca projecció ciutadana.
Un segon aspecte que cal considerar és el suport públic que diverses
personalitats locals van donar a la candidatura de la Lliga Regionalista, enfront
de l’escàs suport manifestat a les altres dues llistes. Des de Manuel Raventós i
Fatjó i Pere Mir i Ràfols, passant per una colla de xampanyistes (Calixtus, Miró,
Juvé, Santacana...), seguint per propietaris agrícoles i acabant per comerciants,
botiguers i tractants de vins, es van comprometre públicament a favor de Sala.
Aquest suport anava més enllà de limitar-se a signar el manifest; comportava, a
més, la pressió i la intimidació que aquests personatges podien exercir sobre amplis
sectors de la població susceptibles de votar altres opcions. Pensem en el que podia
significar a l’època que els propietaris de les empreses xampanyistes Codorníu
(amb més de 150 treballadors), Freixenet, Calixtus, Juvé, Miró i Santacana..., i
l’hereu de can Guineu (amb més de 150 rabassaires i parcers vinculats), donessin
suport públicament al mateix candidat amb les velles pràctiques heretades del
caciquisme i del clientelisme.
En tercer lloc, i en la mateixa línia que el paràgraf anterior, l’opinió d’alguns
veïns qualificats als quals se’ls atribuïa una certa ascendència cultural i social era
del tot favorable a Sala. L’advocat i editor Raül Maria Mir i Comas (1887-1964),
l’enginyer i publicista Jaume Raventós i Domènech (1868-1938), els poetes Jaume
Rosell i Roig (1892-1964) i Adjutori Varias i Gabarró (1911-1938), i també el rector
de la parròquia, mossèn Joan Salvans i Basses, entre d’altres, es van decantar per
demanar el vot, tots en privat i alguns també en públic, per a la candidatura de
la Lliga. Per últim, la publicació El Noya, portaveu del Bloc Catalanista Republicà
(a Sant Sadurní s’identificava amb la Lliga) contribuïa també a generar aquest
clima entre els seus nombrosos subscriptors i lectors. Totes aquestes raons no ens
haurien de fer perdre de vista que la candidatura local d’Esquerra Republicana,
i els homes que l’encapçalaven, no gaudia de gaire perspectiva sobre el que
corresponia fer a una formació d’esquerres en un municipi com Sant Sadurní,
qüestió aquesta que es posava de manifest quan, a falta d’un programa electoral
concret, en els mítings propis tot girava exclusivament a l’entorn del tema
republicà i catalanista. Els va funcionar en altres municipis, però el soufflé no va
pujar prou a Sant Sadurní.
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Els resultats del 12 d’abril, amb la victòria a Catalunya de les candidatures
d’Esquerra Republicana42, van propiciar, com ja s’ha indicat, l’abdicació d’Alfons
XIII43, que el dimarts 14 d’abril Lluís Companys proclamés la República des del
balcó de l’Ajuntament de Barcelona i que després, Francesc Macià, des del balcó
del Palau de la Generalitat, anunciés la constitució de “la República catalana a
l’espera que els altres pobles d’Espanya es constitueixin com a Repúbliques, per
formar la Confederació Ibèrica”.
Altra vegada el testimoni personal de Joan Casanovas ens permet situar-nos
en l’epicentre de la història44 a Catalunya :
Amb la victòria electoral del 12 d’abril a Barcelona, victòria que es féu extensiva a
tot Catalunya, l’Esquerra adquirí la responsabilitat de les hores decisives [...]. Macià,
acompanyat de tots nosaltres, rebé les més vives demostracions d’afecte i adhesió a l’obra
empresa per ell. L’endemà del dia de la victòria, el dilluns a la nit, alguns dels elements de
l’Esquerra ens trobàrem amb Macià al cafè Colon. Passada la febre triomfal de la primera
nit, vam tenir els primers canvis d’impressions, per tal de copsar ben bé les esperances
de l’opinió en aquelles hores úniques. Entorn de Macià ens reunírem al cafè mitja
dotzena dels seus col·laboradors més significats, cridats per ell. Entre altres, i no voldria
oblidar-ne cap, crec poder anomenar Gassol, Casanellas, Lluhí, Comas, Otero, Dencàs
i jo mateix. No recordo si també hi havia Companys, encara que m’inclinaria a creure
que ell i el Dr. Aiguadé es movien per altres indrets de la ciutat. Per Barcelona es parlava
de República, d’independència i de l’abdicació del Rei. Fins i tot arribaven al cafè alguns
ciutadans procedents de la Rambla, on es respirava l’aire precursor de les pressentides
transformacions, enmig de les clàssiques corredisses de la multitud, provocades per les
42

Resultats generals a Catalunya: 3.210 regidors d’Esquerra Republicana de Catalunya i afins; 1.014 de la
Lliga Regionalista; 219 Monàrquics i 114 del PSOE-Partit Radical.
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Abans d’exiliar-se, Alfons XIII va enviar aquest missatge al poble espanyol: “Las elecciones celebradas el
domingo me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo. Mi conciencia me dice que
ese desvío no será definitivo, porque procuré siempre servir a España, puesto el único afán en el interés
público hasta en las más críticas coyunturas. Un rey puede equivocarse, y sin duda erré yo alguna vez;
pero sé bien que nuestra patria se mostró en todo tiempo generosa ante las culpas sin malicia. Soy el
rey de todos los españoles, y también un español. Hallaría medios sobrados para mantener mis regias
prerrogativas, en eficaz forcejeo con quienes las combaten. Pero, resueltamente, quiero apartarme de
cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro en fratricida guerra civil. No renuncio a ninguno de
mis derechos, porque más que míos son depósito acumulado por la Historia, de cuya custodia ha de
pedirme un día cuenta rigurosa. Espero a conocer la auténtica y adecuada expresión de la conciencia
colectiva, y mientras habla la nación suspendo deliberadamente el ejercicio del Poder Real y me aparto
de España, reconociéndola así como única señora de sus destinos. También ahora creo cumplir el
deber que me dicta mi amor a la Patria. Pido a Dios que tan hondo como yo lo sientan y lo cumplan
los demás españoles.”
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Casanovas i Cuberta, Joan. Op. cit., p. 79 i següents.
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anades i vingudes d’una policia que volia garantir, encara, una situació governamental que
se li escapava de les mans. Aquells ciutadans, en descobrir Macià al cafè, s’hi acostaven
respectuosament, com esperant les ordres decisives [...].
La ciutat de Barcelona, enmig de l’expectant emoció d’aquelles hores, no reflectia
intranquil·litat, ni dubte, ni afany d’impacients anècdotes pertorbadores. Ben al revés,
traduïa, com mai en la seva història, la serena espera que dóna confiança en la victòria
final i en els seus conductors, amb el desig de no entrebancar els canvis, pressentits d’una
manera suau, com alliçonats per la gran calma civil de la diada de les eleccions.
Macià, que havia recollit, com tots nosaltres, les impressions i els anhels immediats
estimulats per la victòria electoral, aquella nit al Colon escoltava i preguntava —com
sabia fer-ho— les nostres opinions i les de tots els que s’hi acostaven per dir-hi, també, la
seva. El dubte, però, en aquelles hores, era la indecisió silenciosa del Comitè de Madrid,
amb el qual s’anava mig d’acord —més del que Macià hauria desitjat— pel Pacte de Sant
Sebastià, d’algun dels signataris del qual Macià desconfiava [...]. El fet és que sortírem de
l’Hotel, ben entrada la matinada, amb la consigna de trobar-nos l’endemà al migdia a la
Llibreria Atenea de la plaça de la Cucurulla, lloc discret de les nostres reunions durant
aquell període, per decidir, amb més coneixement dels fets, l’empenta que donaríem als
esdeveniments.
Per fer temps —aquell famós matí del 14 d’abril— per anar a la reunió convinguda, vaig
pujar a la redacció de La Noche per veure Màrius Aguilar,45 amb el qual m’unia una bona
amistat de molts anys, i per saber pels serveis del diari les darreres noves sobre la situació
general de la política espanyola. Mentre parlava amb Màrius Aguilar, tot examinant els
darrers telegrames de les agències periodístiques, un cop de telèfon interrompé la nostra
conversa, i encara amb l’auricular a les mans, entre sorprès i disgustat, l’amic Aguilar em
digué:
—Correu, aneu cap a l’Ajuntament, des d’on em diuen que en Companys acaba de
proclamar la República, amb alguns dels seus amics. Aneu —afegia textualment—, que
aquest ho espatllarà tot!
Vaig sortir com un llampec cap a l’Ajuntament de Barcelona, passant abans, però,
per la Llibreria, perquè informessin Macià de per què no m’esperava. Per aquells carrers
ja pròxims a l’Ajuntament, trobava les corredisses de la gent, precursores dels fets
extraordinaris. En arribar a la plaça de Sant Jaume, vaig veure ja la bandera al balcó —
la bandera republicana espanyola— hissada per Companys, enmig de Lluhí, Aragay
i d’algun altre regidor electe de l’entourage immediat de Companys. Pujo al balcó,
inquireixo l’absència de Macià i, pel barboteig dels matiners, copso la intenció de l’acudit,
que amb la burlada absència de Macià, podia comprometre els esforços victoriosos de
l’Avi. Companys tenia pressa. Pensant que així dissociaria Macià de l’aclamació popular
i tal vegada de la suprema direcció catalana? Proclamà la República Espanyola amb la
bandera d’un centre lerrouxista. I aquest fet de servir-se de qualsevol bandera revela la
45

Màrius Aguilar i Diana (Huete, Cuenca, 1883 – Montpeller, França 1950) era el director del diari.
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indiferència característica dels procediments de Companys, per tal d’aconseguir el poder.
En ell passava al davant la mentalitat del pronunciamiento, covada en algun casino radical.
No comprenia que el 14 d’abril havia de ser, com cristal·litzà després amb la sola
presència de Francesc Macià, l’esclat de les ànsies del ressorgiment integral del poble
català. Mentre contemplava, ruboritzat, aquella afanyosa activitat reveladora dels
propòsits inconfessables de deixar al marge Macià, vaig enviar un cotxe a cercar-lo, que no
trigà gaire a arribar a l’Ajuntament, acompanyat de Gassol, Creus i alguns altres dels seus
amics i familiars. La multitud que, entusiasmada, anava omplint la plaça de Sant Jaume,
va fer pas a Macià, a qui prodigà les primeres i veritables ovacions pels esdeveniments
polítics. El vaig rebre a l’escala de l’Ajuntament i, a poques passes del balcó principal, em
vaig creure obligat a dir-li que el seu lloc era el de la casa de davant, tot indicant-li el Palau
de la Generalitat, per on havien passat, històricament, les institucions cabdals catalanes.
A Macià no li fou difícil comprendre la importància política del suggeriment, per ésser el
seu somni el de la Catalunya retrobada. Tampoc no li passà desapercebuda la precipitació
de Companys, reveladora d’inconfessables impaciències de cabdillatge. Aquesta escena,
enmig de l’expectació de la gent que ens envoltava, no durà ni la quarta part del temps
indispensable per a transcriure-la.
Acompanyant Macià, Gassol, Creus, jo i altres amics baixàrem les escales de
l’Ajuntament i travessàrem la plaça de Sant Jaume, obrint-nos difícilment pas enmig de la
multitud que, delirant, aclamava l’Avi folla d’alegria i d’esperança. I així sortí Macià al balcó
de la Generalitat, i proclamà la República Catalana. La proclamà amb totes les ressonàncies
de la ciutat catalana als seus peus, fet pel qual tothom comprengué que contra Macià i el
redreçament de Catalunya fallaven les antigues tàctiques de les velles intrigues polítiques,
tan pròdigues en incidents anecdòtics com pobres d’esperit. Un cop realitzat l’acte de la
Proclamació, des del balcó de la Generalitat, arribà al Palau el president de la Diputació
Governativa, el senyor Maluquer i Viladot,46 reclamant l’autoritat en aquella casa. Vell
amic meu, l’equivocat patrici català, vaig presentar-li Macià, que respongué al requeriment
amistós del primer perquè abandonés la casa, amb aquestes paraules:
—Vós l’ocupàveu en nom del Rei. Jo en prenc possessió i l’ocupo en representació del
Poble de Catalunya.
Cap més paraula no precedí la immediata retirada, digna i comprensiva, de Maluquer i
Viladot, que, en respectar Macià, tot allargant-li la mà, s’inclinava com a bon català, davant
de la voluntat catalana. Llàstima que l’acatament de Maluquer i Viladot, senyorívolament
català davant de la voluntat del poble, no fos imitat després per moltes de les fraccions
polítiques conservadores, tant o més obligades que aquell, per les seves campanyes
catalanistes, a respectar el triomf de la causa catalana. Probablement no s’haurien malmès
tant les relacions entre les forces catalanes, mal del qual es derivaren moltes de les
violències posteriors, per cert ben perjudicials per a Catalunya.
46

Joan Maluquer i Viladot (Barcelona, 1856-1940) havia estat diputat al Congrés i aleshores era president
de la Diputació.
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Des d’aquells moments la vida política catalana va concentrar-se entorn del president
Macià —president per aclamació popular— i del Palau de la Generalitat, seu d’aquella
representació política. Companys, amb la vara d’alcalde de Barcelona, la qual li havien
donat en les incidències del matí a l’Ajuntament, precedit dels macers, amb tota l’ostentació
d’una aturada protocol·lària, cregut que aquesta el consagrava en el càrrec, no reconegut
encara per Macià, i enmig de tots els regidors republicans electes de la ciutat —els de la
Lliga encara no s’arriscaven a posar-se al costat del triomf de Catalunya—, vingué al Palau
de la Generalitat. Traslladats tots els electes i persones representatives del moment al Saló
de Sessions del Palau, Francesc Macià signà oficialment el decret instaurant la República
Catalana, acabada de proclamar al balcó, amb aquelles glorioses paraules històriques i tan
conegudes. Presidírem la taula d’aquell acte històric Macià, Gassol i jo. Per cert que alguns
dels regidors electes, principalment els lerrouxistes, semblaven inspirats pel propòsit
inoportú de voler deliberar sobre la decisió de Macià, aclamada ja per les multituds
catalanes [...].
L’autoritat de Macià esdevenia indiscutible per al bé de Catalunya. Un cop hissada
la bandera catalana al Palau de la Generalitat —ben alta, ben dreta i ben sola, segons
la vella frase de Josep Carner47—, no cal dir quin trist paper feia a la casa del davant, a
l’Ajuntament, encara, la bandera republicana espanyola hissada per Companys [...].
Per això, mentre visqué Macià, només s’al·ludia vagament a aquell acte de Companys,
per l’escàndol que inspiraven aquells moments de deslleialtat personal i política. Fou
necessària la mort de Macià, i ben avançada la guerra civil, perquè es volgués reivindicar,
amb una explicació justificativa, la decisió de Companys. Pel que hem vist anteriorment,
Macià ajornava només la decisió fins a la reunió de l’endemà a migdia, per tal de no
perjudicar el triomf, imminent i segur, amb actes que en lloc d’ésser el resultat d’un
plebiscit tinguessin encara el regust d’un pronunciamiento de casinet més o menys ben
secundat. Reunió a la qual ja no acudiren, com he tingut ocasió d’explicar, ni Companys;
ni uns quants entusiastes que, pel que es veu, no tenien altre afany que abandonar Macià,
o deixar-lo en una actitud públicament indecisa, com més tard s’han atrevit a insinuar
en una nota tristament aduladora, quan Macià no defugí mai ni les decisions ni les
responsabilitats inspirades en el seu immaculat patriotisme [...].

Casanovas escrivia aquestes reflexions l’any 1939 des de l’exili, quan ja s’havia
perdut la guerra, i afegia:48 “La República Catalana tingué solament uns dies de
durada. Efectivament, el tercer dia vingueren a Barcelona els tres ministres del
Govern Provisional de la República, presidit per Alcalà Zamora, amb l’encàrrec
d’exposar el punt de vista de Madrid respecte a la situació creada a Catalunya.
Després de llargues converses sobre la situació, diversitat d’opinions a Madrid,
47

Josep Carner i Puig- Oriol (Barcelona, 1884 – Brussel·les, 1970), poeta, periodista i autor de teatre.

48

Casanovas i Cuberta, Joan. Op. cit., p. 101 i següents.
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recels militars que podien entrar en joc, perills sobre la consolidació de la República,
tot acompanyat sempre —per part dels tres ministres— amb les promeses
que Catalunya tindria una plena autonomia, induïren Macià —previ un canvi
d’impressions amb algun dels seus col·laboradors que assistien a la conversa, que
no es va interrompre ni en el decurs del dinar— a acceptar l’autonomia dintre el
quadre de la República Espanyola. No desconec l’esforç ni el sofriment de Macià
aquell dia.”
A Espanya, a Catalunya i a Sant Sadurní la proclamació de la República va ser
una barreja de joia, d’entusiasme i d’esperança, en cap cas de por, i les cròniques
de la jornada que podem llegir a les hemeroteques i les imatges fotogràfiques i
cinematogràfiques que encara podem admirar així ho certifiquen. Alguns dels
protagonistes locals ho recordaven de paraula, i alguns van deixar per escrit
en les seves memòries que aquell va ser un dels dies més intensos de les seves
vides, evocant sentiments d’il·lusió i de felicitat. Es donaven a més unes altres
circumstàncies més subtils, de tipus ambiental, que contribuïen a idealitzar el
moment: l’abril és a casa nostra una explosió de llum, de les olors de mar i de
flors, i d’aire fresc, tres fenòmens primaverals que podem trobar reflectits en la
premsa local i nacional i en la literatura catalana, en les obres de Salvador Espriu,
Mercè Rodoreda i Maria Barbal, que tenen a veure amb el fet històric concret del
14 d’abril de 193149 a Catalunya. A El Noya es podia llegir: “De cop sen’s esvaeix a
la claror diàfana d’un sol refulgent que amara els sentits i ens deixa embadalits.”
Salvador Espriu i Castelló (1913-1984), al poema IV de Cementiri de Sinera, ho
evoca així:
“[...] Perdura
en els meus dits la rosa
que vaig collir. I als llavis,
oratge, foc, paraules
esdevingudes cendra”.

També Antonio Machado (1873-1939) se’n va fer ressò amb aquest text:
“Fue un día profundamente alegre [...], un día maravilloso en que la naturaleza
y la historia parecieron fundirse para vibrar juntas en el alma de los poetas, y en
los labios de los niños.” Certament, allò que estaven gaudint els espanyols, els
catalans i els sadurninencs no era el resultat ni d’una revolta popular, ni d’un cop
49

Cementiri de Sinera, La plaça del diamant i Pedra de tartera, de Salvador Espriu, Mercè Rodoreda i Maria
Barbal respectivament.
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d’estat o d’un pronunciament militar; ni d’una conspiració dels cacics, de les elits
polítiques o econòmiques; ni d’una reacció a un buit de poder. Era l’èxit de la
mobilització popular contra la Monarquia borbònica vehiculada a través d’unes
eleccions municipals. Impecable des del punt de vista democràtic i fulminant
quant als resultats assolits.
A través de la ràdio, la notícia de la proclama del president Macià va arribar
immediatament a Sant Sadurní i es va desencadenar l’eufòria. A les escoles
públiques de la plaça Nova, el mestre Majoral va reunir els alumnes per
comunicar-los que havia canviat el règim, i acabà la seva intervenció amb un
Visca la República! L’alumna Maria Esteva i Ràfols recordava que una mestre els va
dir que el Cametes50 havia marxat del país i que s’havia proclamat la República. Els
cotxes de línia que feien el trajecte de l’estació de Sant Sadurní a Torrelavit, Sant
Pere de Riudebitlles i Sant Quintí de Mediona van enarborar immediatament
banderes republicanes.
A les set de la tarda, una gran manifestació precedida per banderes republicanes
tricolors51 es va concentrar a la plaça de l’Ajuntament, on el regidor electe feia 48
hores, Miquel Bruna, adreçà unes paraules a la gentada que s’hi havia aplegat.
Es felicità per l’esdeveniment, elogià als màrtirs de la República, els capitans de
l’exèrcit espanyol Fermín Galán Rodríguez i Ángel García Hernández, recomanà
seny i prudència i s’acomiadà amb visques a Catalunya, a la República, a l’Estat
Català i a Francesc Macià. Tot seguit, Daniel Forns i Torelló, també d’Esquerra
Republicana, va hissar una bandera republicana i va despenjar el retrat d’Alfons
XIII del saló de sessions llençant-lo daltabaix del balcó de la Casa de la Vila. Encara
no havia tocat a terra i ja l’havien esmicolat.
Segons les memòries de Jaume Baqués i Font:
Després d’haver sopat, tingué lloc una segona manifestació que va recórrer els
principals carrers de la Vila als acords de La Marsellesa52 interpretada per l’orquestra La
Principal53 i corejada pels caramellaires dels Cors de Clavé,54 que lluint la típica barretina
vermella ens vam fer un tip d’entonar i de repetir les estrofes vibrants de l’himne republicà
per excel·lència, i que havia adaptat al català aquell fervent republicà de tota la vida i
50

Motiu que ridiculitzava el rei Alfons XIII.

51

Amb franges vermella, groga i lila. Una de les banderes la portava Pere Esteve i Llopart.

52

És l’himne nacional de França des del 14 de juliol de 1795.

53

Una de les dues orquestres locals. L’altra era Els Escolans.

54

Els dos cors de Clavé locals eren La Unió i La Pàtria.
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fundador de les societats corals de Catalunya, Josep Anselm Clavé.55 Cal dir però, que el
que nosaltres repetíem amb més força eren aquelles estrofes finals de l’himne claverià:
“Avant! Avant! Avant! Oh fills del poble! Que el jorn de glòria ja ha arribat! Ja ha arribat!
Després de la manifestació, al tornar a l’estatge social que teníem a sobre el Cafè de
la Plaça, estàvem tan afònics i esgargamellats, que vam agrair cordialment la gentilesa
que van tenir els fabricants de xampany Rigol i Lincoln d’obsequiar-nos amb un parell de
caixes que per a nosaltres van ser com una pometa per a la set i que va venir de primera
per refrescar la gorja i per brindar per la salut i per la prosperitat de la criatura que acabava
de néixer [...].

Aquesta segona manifestació es dirigí a la plaça Nova, davant la casa de
cal Milà, domicili del dirigent republicà Joan Casanovas i Maristany, on es van
repetir les mostres d’entusiasme i d’aclamació patriòtica. Alguns dels assistents
anaven coberts també amb gorres frígies56 que vés a saber d’on les havien tret.
Uns desconeguts que havien accedit a l’interior de les escoles públiques de la
plaça Nova acompanyats per un mestre, el senyor Majoral, van llençar també
els retrats del rei per les finestres, els quals van ser arrossegats i destruïts. Un
d’aquests retrats destrossats va anar a parar davant el domicili d’Antonio Rovira
i Jané (1888-1936), de cal Foradat, un sinistre personatge local molt vinculat a
la Dictadura de Primo de Rivera i en particular al general Severiano Martínez
Anido57 (els seus progenitors van ser premonitoris i devien quedar descansats
batejant-lo amb el nom de Severiano), que, quan havia estat governador militar
de Barcelona, entre 1920 i 1922, va organitzar el Sindicat Lliure58 de pistolers a
sou per reprimir el moviment obrer català i assassinar anarquistes. En més d’una
ocasió l’inoblidable Severiano havia viatjat a Sant Sadurní per entrevistar-se amb
Rovira i dinar o sopar a casa seva.59 Més d’una vegada el prestigiós cuiner català
Ignasi Domènech i Puigcercós (1874-1956) hauria estat contractat per oferir les
seves exquisideses a l’insigne convidat.
55

Josep Anselm Clave i Camps (Barcelona, 1824-1874). Polític, compositor i escriptor que fundà el moviment associatiu coral a Catalunya.

56

Símbol internacional de la llibertat i el republicanisme. El porta al cap Marianna, l’al·legoria de la llibertat
que guia el poble, en el quadre d’Eugène Delacroix (1830), personificant la Revolució Francesa.

57

Severiano Martínez Anido (Ferrol, Galícia, 1863 – Valladolid, 1938). Militar, governador civil de Barcelona (1920-1922), ministre de la Governació durant la dictadura de Primo de Rivera i ministre franquista
d’Ordre Públic el 1938.

58

Pistolers a sou de la patronal catalana per reprimir els dirigents obrers, sota la protecció del governador
civil de Barcelona, Severiano Martínez Anido.

59

Segons el testimoni personal de Montserrat Miquel i Cardús, que en aquella època treballava de cuinera i minyona a cal Foradat, a la plaça Nova.
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Un altre focus sadurninenc de la històrica jornada va ser el monestir de
Montserrat, on uns 270 feligresos de totes les edats s’havien traslladat en romeria,
encapçalats pel rector de la parròquia mossèn Joan Salvans. Feia tretze anys que no
hi anaven. Allí també es van assabentar a través de la ràdio del discurs de Francesc
Macià. L’endemà, 15 d’abril, es van concentrar a la plaça del monestir, on algú va
llegir en veu alta les principals notícies del diari El Matí60 relatives als esdeveniments
de la jornada anterior. Els assistents van aplaudir el canvi de règim i aquella
mateixa tarda, de tornada a Sant Sadurní, van prendre la precaució d’embolicar
la imatge del Sant Crist, que arribà a la vila degudament camuflada en un camió.
Quan els romeus van baixar del tren a l’estació local, es va organitzar un seguici
que va pujar pel carrer de la Diputació, precedit per una bandera republicana.
Segons explicà Pere Varias i Gibert, que hi era present, els romeus sadurninencs
havien coincidit a l’estació de Martorell amb d’altres viatgers del ferrocarril61 que
provenien de Barcelona, on s’havien desplaçat per celebrar la proclamació de la
República. Aquests els van dedicar una sonora xiulada, ridiculitzant-los per fer la
seva particular celebració religiosa en unes jornades com aquelles.
En la crònica publicada a la primera pàgina del número 24 d’El Noya sota el
títol “La proclamació de la República a la Vila”, s’explicava que “dimarts a la tarda
corregué com la pólvora la notícia de que havia estat proclamada la República
Catalana i a Madrid l’Espanyola. De seguida la nostra gent va llençar-se al carrer
en recerca de detalls i àvida de conèixer la manera com s’anaven desenvolupant
els fets, assaltant gairebé els establiments de ràdio. A la caiguda del dia va prendre
peu la iniciativa de que calia fer-se la proclamació de la República amb tota la
pompa i de manera clamorosa, a quin efecte feren els preparatius per a celebrar
una esplèndida manifestació que portés a la Casa de la Vila les banderes símbols
de la República proclamada, manifestació que sortí a les set, integrada per una
enorme gentada, essent portades les banderes per joves que amb entusiasme
volgueren ésser els porta-estendards. La plaça quedà emplenada de tot un públic
que aplaudia.”
60

Diari català que es va editar a Barcelona entre 1929 i 1936, fundat entre d’altres per Josep Maria Capdevila i Balanzó.

61

El 1931 per desplaçar-se en tren a Montserrat calia viatjar primer de Sant Sadurní a Martorell en la
companyia MZA i des d’allí traslladar-se a peu fins a l’estació dels ferrocarrils catalans d’aquest mateix
municipi, situada als afores de la població, per poder pujar al carrilet i arribar així a l’estació ubicada al
peu de monestir. La tornada òbviament es feia a la inversa.
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La crònica del diari La Veu de Catalunya62 del 20 de maig relatava que “amb
l’adveniment de la República regnà [a Sant Sadurní] una immensa joia i es feren
grans manifestacions, engalanada de carrers, il·luminacions esclatants i tot el
poble al carrer victorejant el nou règim nascut dins el més fort calor d’ànim i de
sentiments”. Tres setmanes abans l’empresa Codorníu havia publicar, també a La
Veu de Catalunya,63 aquest anunci: “Avís de la Casa Codorníu. Ens plau d’assabentar
tots els nostres clients que, sempre respectuosos amb l’ordre establert, tenim
en estudi noves etiquetes dels nostres vins escumosos per a substituir, tan
ràpidament com sigui possible, les que porten emblemes del passat règim. Com
que tenim escampades pel mercat molts milers d’ampolles i no podem evitar
que passin molts dies abans de disposar de les etiquetes noves, de moment
havem comunicat a tots els nostres representants i dipositaris l’ordre d’esborrar
de les velles la corona i la llegenda al·lusiva a l’escut. Preguem per tant als nostres
clients que no se sorprenguin d’aquestes variacions. Codorníu, S.A. Sant Sadurní
de Noya, abril de 1931.”
La victòria d’Esquerra Republicana de Catalunya i la proclamació de la
República va deixar fora de joc la Lliga Regionalista. A Sant Sadurní, els seus
regidors electes, encapçalats per Joan Sala i Tubella, tot i haver guanyat clarament
les eleccions, aviat es van adonar que la situació havia fet un gir històric. En aquella
tessitura van entendre que era inviable la seva majoria a l’Ajuntament, i d’acord
amb Esquerra Republicana sembla que van convenir de paraula que, fins a la
data de constitució del nou consistori, prevista per al 30 d’abril, es faria càrrec de
l’Alcaldia de forma interina el regidor electe Cami Gibert i Carbó (1877-1940),
del Partit Federal Ibèric. En aquesta data, efectivament, els regidors electes el 12
d’abril van prendre possessió del càrrec i van votar per escollir el nou alcalde.
Contra tot pronòstic va resultar escollit Miquel Bruna, que obtingué sis vots
mentre que Joan Sala n’obtenia tres (se suposa que Camil Gibert es va votar ell
mateix, o bé va votar en blanc o es va abstenir), la qual cosa posava en evidència
que la meitat dels regidors de la Lliga havien donat suport a Bruna.64 Per això
62

Diari editat a Barcelona entre 1880 i 1937. El primer director va ser Enric Prat de la Riba i defensava el
programa de la Lliga Regionalista.

63

Publicat el 28 d’abril de 1931.

64

Com ja s’ha explicat Joan Casanovas i Maristany no va prendre possessió del càrrec i, per tant, el nombre de regidors d’Esquerra Republicana va quedar reduït a tres.
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s’havia pactat prèviament que la votació fos secreta, per diluir la responsabilitat
dels tres regidors de la Lliga que no havien votat pel seu candidat.
El cartipàs municipal es va establir com segueix: Miquel Bruna i Vilà (ERC),
alcalde; Joan Duran i Ferrer (ERC), primer tinent d’alcalde; Joan Sala i Tubella (LlR),
segon tinent d’alcalde; i els regidors Antoni Raventós i Riba (LlR), Camil Gibert i
Carbó (PFI), Josep Mestres i Manobens (LlR), Jaume Canals i Rigol (LlR), Ernest
Poch i Junyent (LlR), Delfí Rosell i Juncosa (LlR) i Antoni Raventós i Casanovas
(ERC). Sala renunciava així a l’Alcaldia guanyada legítimament en les eleccions
del 12 d’abril, però momentàniament s’assegurava una majoria en el plenari del
consistori. Els veïns de la vila no van acabar d’entendre aquella jugada estrambòtica,
ni els votants d’Esquerra Republicana ni els de la Lliga. Sembla que va ser un acord
emparaulat a Barcelona entre Joan Casanovas i Joan Sala i imposat amb calçador
als companys dels seus respectius partits a la vila.
Vint-i-un dies després, el diari de la Lliga La Veu de Catalunya65 publicava un
text que intentava explicar els esdeveniments sadurninencs i la nova convocatòria
electoral municipal per al 31 de maig: “Els Federals, que són amb la minoria, creien
que els corresponia el càrrec de batlle i com que la votació feta entre els elegits
no donà aquest resultat, immediatament es posaren a recollir signatures, dins
la mateixa idea, fent pacte amb tots els comunistes; i recollides un centenar de
signatures foren presentades al Govern de la província que ara, amb motiu dels
fets de Madrid, sense estudiar cap protesta ni la finalitat que portaven, ha ordenat
que en tots els municipis on s’hagués protestat sobre eleccions i fos com fos en
qualssevol temps, tornin a celebrar-se en la data del 31 del corrent”.
Altra vegada, doncs, a votar; però en aquella ocasió, la Lliga no va presentar cap
candidatura. Prou que ho van intentar amb gestions i proclames a la publicació
local El Noya, però a l’hora de la veritat només Esquerra Republicana i el Partit
Federal Ibèric van concórrer a les noves eleccions municipals. El sufragi va donar
els resultats següents: Miquel Bruna i Vilà (ERC), 244 vots; Antoni Raventós
i Casanovas (ERC) i Pere Torras i Montserrat (ERC), també 244; Ernest Roca i
Guilera (ERC), 237; Agustí Carbó i Domènech (PF), 173; Antoni Coral i Guilera
(PF), 171; Jaume Gibert i Carbó (PF), 168; Pere Rafecas i Tort (PF), 165; Joan Duran
i Ferrer (ERC), 162; Daniel Forns i Torelló (ERC), 159; Salomó Esteva i Caba (ERC),
152; Antoni Comas i Raventós (ERC), 122; Camil Gibert i Carbó (PF), 117, i Jaume
Marigó i Mas (PF) i Leandre Raurich i Gelabertó (PF), amb un nombre de vots
65

La Veu de Catalunya, 20 de maig de 1931.
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indeterminats. En concret, set regidors per a la majoria d’Esquerra Republicana i
quatre per a la minoria federal. L’alcalde en aquesta ocasió va ser de la llista més
votada: Miquel Bruna i Vilà. El 4 de juny es va constituir el consistori amb Miquel
Bruna com a alcalde; Joan Duran i Salomó Esteva com a tinents d’alcalde, i els
regidors, també d’Esquerra Republicana, Daniel Forns i Torelló, Antoni Raventós
i Casanovas, Pere Torras i Montserrat i Ernest Roca i Guilera. La minoria federal
estava constituïda per Agustí Carbó i Domènech, Antoni Coral i Guilera, Antoni
Coma i Raventós i Camil Gibert i Carbó.
Era la primera vegada que un partit que s’identificava d’esquerres assolia la
majoria absoluta al consistori…, però en una situació anòmala pel fet que la
dreta s’havia abstingut de participar en les eleccions, circumstància que no es va
reconduir fins als comicis locals del 14 de gener de 1934. Iniciada el 1914, aquí va
acabar la vida política de Joan Sala i Tubella, quan només tenia 50 anys. Havia estat
el gran alcalde de la dreta local del primer terç del segle XX, amb diferència. Mai
s’hauria pogut imaginar, però, que la darrera setmana d’agost de 1936 tornaria a
seure al saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Sadurní, en aquella ocasió per
ser interrogat pel Comitè de Milícies Antifeixistes en relació a l’amagatall del seu
gendre Pere Ferrer i Bosch, de cal Freixenet!
No havien passat ni dos mesos des de la constitució de l’Ajuntament sense
cap regidor de la dreta local, que un grup heterogeni d’homes joves —la nova
generació catalanista conservadora— va presentar el seu manifest, adreçant-se al
poble amb aquestes paraules:
Ciutadans. Tots els matisos d’opinió tenen el deute ineludible de cooperar, a la mesura
de les seves forces, en la tasca de consolidació de la República que s’acaba d’implantar.
Catalunya viu uns moments que podríem dir de desencís: de l’encert i la mútua comprensió
d’ara, entre les parts integrants del poble català, en depèn el seu esdevenidor. Nosaltres
volem marcar una nova època, afegint una anella més a la cadena de la continuïtat: som
la vida que es renova tendint cap al millorament; som la joventut optimista, arborada
de fe i d’entusiasme, que ve a dir-vos que ja està disposada a ocupar el lloc que de dret li
pertoca, en l’endegament dels interessos morals i materials de la vila nostrada. Volem fer
una obra indestructible de pau i germanor prenent l’amor per base i per artífexs tots els
homes de bona voluntat.
Mereixeran els nostres respectes les creences arrelades a la nostra terra, llegat dels
avantpassats que constitueix la base de la civilització. Serem incansables defensors de la
causa de Catalunya, per la qual bregarem amb fermesa i lleialtat. Fent honor a les nostres
conviccions per a que es dongui satisfacció a les nobles aspiracions del poble català, per
a la reivindicació dels seus drets, no hi regatejarem el nostre esforç, que portarem fins i
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tot al sacrifici. Ens atreu el reconeixement a la possessió dels drets adquirits per l’esforç i
l’enginy, estímul de la iniciativa i de valor humà, per això propagarem la llei com a garantia
de l’ordre social i de l’evolució natural.
Com a perfectes demòcrates serem respectuosos al pensar dels qui no siguin amb
nosaltres i finalment procurarem que en tots els ordres de la vida col·lectiva, el seny pairal
condueixi els esclats i entusiasmes propis de la nostra joventut. Després d’això, solament
cal dir-vos que en el partit que iniciem, hi cap tothom, amb tal que simpatitzi amb l’ideari
exposat i en faci d’ell una profesió de fe. La Comissió organitzadora. Sant Sadurní de Noya,
24 de juliol de 1931.

El text definitiu d’aquest manifest —que es podria qualificar de romàntic,
líric i fins i tot místic— va ser redactat pel poeta Adjutori Varias i Gabarró (Sant
Sadurní, 1911 – Torrelameu, la Noguera, 1938), un jove catòlic practicant de 20
anys, entusiasta de la doctrina catalanista del bisbe Josep Torras i Bages, que anys
després va ser membre de la Federació de Joves Cristians de Catalunya i secretari
personal de Manuel Raventós i Fatjó, de can Codorníu. Els seus signants —que
a la vegada s’oferien com a intermediaris per fer-se soci del nou partit— eren
Pere Varias i Gibert;66 Josep Maria Altarriba; Jacint Oliver i Garriga; Josep Mestres
i Manobens; Rafael Isart; Jacint Cuscó i Esteva; Joan Colomer i Costa; Antoni
Pardas; Antoni Raventós i Ferrer, el més jove de tots; Josep Varias i Bou; Adjutori
Varias i Gabarró, i Manuel Bardina. Tres d’ells, Josep Varias, Jacint Cuscó i Antoni
Raventós, resultarien escollits regidors en els comicis locals del gener de 1934, en
representació de l’anomenat Bloc Catalanista Republicà, els hereus de la Lliga.
Esgarrifa constatar com la Guerra Civil va afectar molts dels integrants d’aquesta
llista o com els va canviar la seva ideologia. Abans d’acabar-se aquella dècada, dos
havien estat assassinats les primeres setmanes de la revolta de 1936 (Jacint Oliver,
de cal Calixtus, i Antoni Raventós); un altre (Adjutori Varias) havia mort l’agost
del 1938 al front del Segre, enquadrat en l’Exèrcit nacional, després de desertar
del bàndol republicà quan va ser mobilitzat; un tercer (Josep Varias) es va adherir
incondicionalment a la causa franquista el gener de 1939 i es va fer falangista; Pere
Varias, el Simonet, després de combatre al bàndol republicà i perdre la guerra, va
ser condemnat a presó i a camps de treball forçós, i Josep Mestres i Manobens
66

Pere Varias i Gibert (1911-2014), de cal Simonet, devia tenir un mal dia aquell 24 de juliol de 1931 quan
va signar el manifest, si ens atenem a la seva trajectòria política immediatament posterior. O això o s’hi
va veure obligat o condicionat donada la seva vinculació laboral amb l’impressor Josep Varias i Bou, un
dels principals promotors del manifest.
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es va fer falangista. Si continuéssim estirant d’aquest fil, tal vegada ens trobaríem
amb alguna altra sorpresa.
***
Els reptes als quals s’havia d’enfrontar la Segona República eren enormes:
millores laborals per als obrers industrials, resolució del conflicte agrari,
assoliment de llibertats individuals i col·lectives, dret al vot de les dones i dret
d’autodeterminació de les anomenades nacionalitats històriques, liquidació dels
privilegi de l’Església i gestió de les engrunes de l’Imperi colonial espanyol al nord
d’Àfrica… I tot plegat en una situació econòmica en recessió ocasionada pel crack
del 29 que va portar l’economia capitalista occidental a la Gran Depressió dels
anys trenta, amb els efectes interns de retorn d’immigrants, creixement de l’atur i
augment de la conflictivitat social i laboral.
El Primer de Maig de 1931 era la primera gran oportunitat a Sant Sadurní
de sortir al carrer per reivindicar lliurement els drets dels treballadors, després
de la dictadura de Primo de Rivera. La Confederació Nacional del Treball (CNT)
era l’únic sindicat obrer arrelat al poble, i la Unió de Rabassaires, l’equivalent en
l’àmbit agrari. Ambdós van preparar degudament la celebració. L’acte central
va consistir en una manifestació que va recórrer els principals carrers del poble,
amb concentració davant la Casa de la Vila i els locals de la Cooperativa Agrícola
Sant Josep, al carrer de Marc Mir, on actualment hi ha el Casal d’Entitats. La
reivindicació més notòria va ser la jornada laboral de vuit hores, que en aquells
moments semblava una utopia. A can Codorníu no volien ni sentir-ne a parlar, i
els planys de Manuel Raventós i Fatjó dient que no podia ser de cap manera, que
allò seria la ruïna de la indústria i portaria el tancament de les fàbriques, només
eren superats pels mals auguris de Josep Montserrat i Font, l’home de la barba
que li deien, l’encarregat i braç dret de la direcció de Codorníu a Sant Sadurní, que
vaticinava dies de plors i fam si mai s’arribava a aplicar la reducció de jornada. Però
els paletes i manobres ja feia temps que treballaven vuit hores i els mecànics de
cal Benach també… i de tot aquell reguitzell de calamitats, cap ni una.
Una de les pancartes de la manifestació mostrava un text que deia “Per
solidaritat humana envers els sense feina, volem el compliment de la jornada
de 8 hores”; i en unes altres es podia llegir: “Germans! Solidaritat! Justícia social!”,
“Solidaritat obrera!”, “8 hores de treball, 8 de descans i 8 d’estudi”, “Companys
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treballadors! Estimeu-vos i ajudeu-vos els uns als altres, com digué Jesús!”67
i “Companys! L’emancipació de l’obrer ha ser obra d’ell mateix”. Algunes de les
pancartes havien estat pintades pel treballador de can Codorníu, afiliat aleshores
a la CNT, Jaume Baqués i Font.
En un primer moment semblava que només hi assistirien treballadors del
xampany, però a darrera hora s’hi van afegir també manyans, pagesos i paletes.
Els manifestants recorregueren els carrers més cèntrics del poble i s’aturaren en
una cantonada de la plaça de l’Ajuntament, la del carrer de l’Hospital, on fou
descoberta una placa que substituïa el nom d’aquell indret per un rètol nou de
trinca amb la llegenda “carrer del Primer de Maig”. Al davant de la Casa de la
Vila s’aplegà una gentada per escoltar el discurs de rigor que, des del balcó de
l’Ajuntament, va fer en aquella diada històrica Joan Girona i Balaguer (1885-1945),
un dels fundadors i president de la CNT local, que treballava de mecànic a cal
Benach. En la seva intervenció va glossar el sentit de l’acte recuperat feliçment
després dels anys de dictadura, va agrair la gentilesa de l’alcalde Miquel Bruna de
cedir el balcó de la Casa de la Vila per a aquella ocasió i va culminar amb els crits
de Visca la República!, Visca el Primer de Maig! i Visca la classe treballadora!, amb
alguns punys alçats per damunt dels caps.
El text íntegre i inèdit d’aquell parlament, que havia redactat Jaume Baqués
i Font, vicesecretari de la CNT, el va conservar el seu autor i el va amagar en un
racó de casa seva a la plaça de l’Església quan va marxar a l’exili el 1939. Allí el va
trobar quan va tornar el 1944, i se’l va emportar a Caracas (Veneçuela) quan hi
emigrà a la dècada següent. El 1979 me’l va lliurar allí personalment, però abans,
qui sap si per llegir-lo per darrera vegada o per transmetre’m l’èmfasi amb què
l’havia escrit, va voler llegir-me’l en veu alta. I així ho va fer, amb una veu tremolosa
i emocionada. Quan va haver acabat, amb llàgrimes als ulls, em va abraçar i em va
dir: —Aquí el tens, i sobretot no el perdis.
Treballadores i treballadors de Sant Sadurní! Al complir-se avui el 45è aniversari de la
dramàtica lluita del proletariat per la reducció de la jornada de treball i de les jornades que
van precedir aquesta lluita, i que van donar origen al Dia del Treballador en tot el món, cal
que tingueu present que llavors, en el segle passat, en el començament de l’era industrial,
els infants, les dones i els vells havien de compartir amb els joves hores i hores de treball en
condicions duríssimes i esgotadores, a canvi d’un salari esquifit i miseriós.
67

Sorprèn una pancarta com aquesta en un acte organitzat per la CNT local, però tal vegada hi havia
alguns sindicalistes propers a l’Església catòlica.
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I que en aquell temps, en l’ostentosa ciutat de Chicago, mentre que en els centres
nocturns de la capital es multiplicaven els bordells de luxe i les cases de joc, on els patrons
malversaven els diners a grapats, fent gala de la seva opulència, en els carrers obscurs s’hi
apilaven els obrers vinguts d’arreu del món en cerca de treball, i que per poder subsistir
s’havien de disputar i repartir les restes del menjar que els potentats llençaven a les
escombraries... I que fou el primer de maig de 1886 que aquells obrers minats per la misèria
i esperonats per la fam, sortint dels caus on vivien, es van llençar al carrer a pregonar
la consigna de la jornada de vuit hores. I que per resposta, els mercenaris pagats pels
capitans de la indústria van disparar contra la multitud causant una pila de morts. Sobre
quines víctimes es va alçar la veu aïrada dels dirigents Parsons, Spies, Fielden, Schwab,
Fischer, Lingg, Engel i Nebee,68 que uns dies després foren condemnats a mort.69
I que al peu de la forca i amb la corda al coll, amb el front alt, i amb la protesta als llavis,
van referendar la partida de naixement de la jornada de vuit hores, dient “Salut, temps
nous... en què la nostra mort i el nostre silenci serà més potent i eloqüent que la nostra
veu”, confirmant així que havia nascut una consciència i un esperit de lluita de la classe
treballadora, i posant de manifest que era la seva veu de protesta el que es volia fer callar
i dur a la forca.
Abans, en l’espai dels temps, ja s’havien alçat altres veus semblants: els pàries que
construïen les piràmides i els temples faraònics, un dia es van negar a seguir treballant.
Fou la primera vaga que registra la història. Després, els temps medievals veieren passar
camí del suplici i de la foguera a màrtirs, a sants i a perseguits de la justícia que gosaren
afrontar la ira dels poderosos. Després, en dita Revolució Industrial augmentà l’explotació,
la desolació i les privacions del poble treballador. Davant de quina situació, el més
reconsagrat orador que ha tingut l’Església (el reverend Stephens) va exclamar: “Si als
treballadors se’ls nega el dret primordial que tenen de gaudir del fruit que, segons la llei
divina, guanyen amb la suor del seu front; si quan demanen millores com la jornada de
vuit hores, no se’ls escolta i se’ls treu del treball; llavors, si tot fracassa, cal que agafin la
teia encesa i que calin foc als palaus dels poderosos.”70 Així és que demà serà el dia que
vosaltres imposareu el compliment de la jornada de vuit hores. Sí o no?

Un “Sí” unànime dels concentrats a la plaça de la Vila va respondre la
interpel·lació mitinguera de Joan Girona.
68

Albert Parsons, August Spies, Samuel Fielden, Michel Schwab, Adolf Fischer, Louis Ling, George Engel i
Osca Neebe. Aquests vuits líders laborals van encapçalar la lluita a favor de la jornada de vuit hores a
Chicago (USA) el primer de maig de 1886.

69

Quatre d’ells van ser executats i un es va suïcidar abans del dia d’execució. La resta van complir diverses
condemnes.

70

Segons Jaume Baqués, l’orador Joan Girona i Balaguer va canviar aquesta darrera frase i va dir literalment
“Llavors, si tot fracassa, cal que s’uneixin i que imposin el compliment de les seves justes aspiracions.”
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A Josep Montserrat i Font, l’encarregat de Manuel Raventós i Fatjó, li va
faltar temps per córrer a informar el seu patró (l’amo, deia ell) de com s’havia
desenvolupat l’acte i de quins obrers de Codorníu hi havien tingut un paper més
destacat. Per calmar els ànims, ambdós van començar a treure ferro a la seva
oposició frontal a la jornada de vuit hores.
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