
La Segona República 
o el mirall trencat 

Demà es compleix el 75è aniversari de la proclamació pacífica i 
festiva d'un règim démocratie que va restaurar la Generalitat 

JOAN R CVLLA I CL 

.tauro acaba de publicai J ^ ^ -
lum Franco. Una historia alternativa, 
on es recullen nou relats uerônics al 
voltant de la hipótesi que el franquis
me no hagués existit), resulta tempta-
dor especular sobre la ineluctabilitat de 
l'adveniment de la Segona República. 
Sobre si un mes gran protagonisme de 
Francesc Cambó en la defensa del rè
gim monàrquic —possibilitat que docu
menta Borja de Riquer en aqüestes ma-
:e:\í> rigide*— hauria pogut salvar 
aquefl règim: \lfons 
XIII a û -tal i 
com li havier chez 
Guerra i altres politics conservadors— 
hauria évitât el naufragi de la monar-
quia: o si el recurs de darrera hora a la 
força militar —que el rei sondeia hores 
abans d'exiliar-se— hagués estât capaç 
d'impedir que unes simples élections 
municipals enderroquessin la millenà-
ria reialesa espanyola. 

Elucubracions mes o menys agosara-
des a banda, el cert es que la monarquía 
alfonsina havia començat a suïcidar-se 
molt abans de 1931. Des del punt de 
vista de la societat catalana —en el si de 
la quai els fervors monàrquics foren 
sempre tebis— el punt de no retorn se 
situa probablement el 1923-24, amb la 
descarada connivencia del rei en el cop 
d'Estat del general Primo de Rivera i, 
després, amb el seu silenci cómplice da-
vant la barroeria catalanôfoba del dicta
dor. Si a aquesta ruptura profunda en
tre Catalunya i en cometes —així era 
conegut popularment i desdenyosa el 
monarca— calgués posar-li una data 
precisa, tal vegada fóra el 19 de maig de 
1924. Aquell dia, al saló de Sant Jordi 
del vell palau de la Generalitat, improvi
sant unes paraules davant el miler llarg 
d'alcaldes catalans, Alfons XIII els 
etzibà: "no olvidéis que soy descendien
te de Felipe V...". Una altra data possi
ble seria el 20 de marc de 1925, en qué la 
dictadura liquida sense contemplacions 
la Mancomunitat catalana, l'únic fruit 
institucional d'un quart de segle de cata-
lanisme, aquell projecte d'alè noucentis-
ta al qual havien contribúit figures tan 

Francesc Macià proclamant la República catalana des del baleó principal del palau de la 
Diputado, a la plaça de Sant Jaume, el 14 d'abril de 1931. 

poc lligaires com Rafael Campalans o 
Pompeu Fabra. 

• "Visca Macià, mori Cambó!" Amb 
aquests antécédents el fet que, un cop 
consumais el fracas i la caiguda de Pri
mo de Rivera, Cambó i la Lliga apos-
tessin encara per la continuïtat del siste

ma monàrquic resultava disculpable en 
termes tàctics —la por al sait en el buit, 
el pànic a una convulsió social...—, 
pero els va ser desastrós en termes es-
tratégics. L'error de calcul del partit 
burgés per excel-lència va deixar el ca-
mí lliure a la petita burgesia republica
no-catalanista Passa a la página 2 
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La Segona República o el mirall trencat 

Ve de la primera pagina 
per tal d'erigir-se en capdavante-
ra deis anhels majoritaris de 
democracia i autonomía. Des
prés d'haver-se aplegat a corre-
cuita en un partit d'alluvió —Es
querra Republicana de Cata
lunya—, i d'haver guanyat con
tra tôt pronostic unes eleccions 
municipals que l'opinió pública 
transforma en plebiscit, aquella 
classe mitjana radicalitzada va te
nir en les figures de Lluís Com-
panys i Francesc Macià els dos 
protagonistes complementaris 
del 14 d'abril de 1931: si el pri
mer empeltava la histórica Jorna
da amb sis décades de reivin
dicado democrática i social, el 
segon li infonia una dimensió na
cional que, mitjançant tres dies 
de fantasmagórica República Ca
talana, desemboca en la restau
rado efectiva de la Generalitat 
de Catalunya. 

Així, dones, el carácter exem-
plarment pacifie, festiu, del canvi 
de régim en un país que portava 
125 anys ensangonat per les con
frontations politiques, aquella 
naixença idíllica convoca entorn 
del bressol de la Segona Repúbli
ca un gran nombre d'expectati
ves i d'espérances. Pero eren unes 
expectatives força contradictó-
ries i dificils de conciliar. 

El 14 d'abril, a Barcelona, no 
només havia caigut la monar
quía. També es produí un canvi 
d'hegemonia política, un relleu 
en el protagonisme social, que la 
veu del carrer resumí amb el crit 
espontani de "visca Macià, mon 
Cambó!". Dones bé, per a les ca
pes mitjanes ara dirigents a tra
vés d'ERC, de la Unió Socialista 
de Catalunya, d'Acció Catalana, 
etcétera, la Segona República era 
el marc ôptim dins del qual des-
envolupar unes politiques poc o 
molt inspirades en el radical-so
cialisme francés i la socialdemo-

El 14 d'abril, a 
Barcelona, també 
es produí un canvi 
d'hegemonia política 

cràcia centreuropea, el marc dins 
del qual construir un esbós d'Es-
tat del benestar a la catalana: ha-
bitatges i barris confortables per 
a obrers, una educació pública 
de qualitat. accès de les classes 
treballadores al Heure i la cultura 
d'elit, activa mediació deis po-
ders démocraties en els conflictes 
laboráis... "La caseta i l'hortet 
de'n Macià" va esdevenir la cari
catura d'un programa que, tan-
mateix, tingué en l'Institut-Esco-
la o l'Escola del Mar, en la Casa-
Bloc o en els projectes urbanís-
tics elaboráis peí GATCPAC so
ta el nom de Pla Macià, en 
l'Associació Obrera de Concerts 
o en les Colonies Escolars de 
l'Ajuntameat úe Barcelona va-
luoses experiències pilot i proves 
que no es tractava d'un bluff. 

• El miratge revolucionan. Per 
tal que el programa del réformis
me petit-burgès pogués assolir els 
objectius d'un incipient Estat-pro-
vidèneia feien falta temps —la Re
pública en va tenir ben poc— i 
recursos pressupostaris —molt 
magres en un période de recessió 
económica mundial—. Pero tam
bé hauria caigut un moviment 
obrer receptiu a aquella proposta, 
disposât a integrar-se en el siste
ma república, i aquesta és la 
condició que menys es va complir. 
En certa manera, Esquerra va ser, 
el 1931-32, un laborisme a la recer-

Adalt. manifestado popular d'adhesió a la República. A sota, participants a la révolta de l'Ait Llobregat, detinguts per agents de la Guardia Civil. 

ca desesperada —i inútil— de les 
sèves Trade Unions. 

Sobre el capteniment amb 
qué determináis sindicalistes ca
talans van rebre el nou régim, les 
memóries de Joan García Oliver 
{El eco de los pasos) son revelado
res; el 15 d'abril, tot just alliberat 
del penal de Burgos, García Oli
ver és a Madrid camí de Catalu
nya, i hi troba un altre llibertari 
d'acció, Dionisi Eróles: "como a 
mí, a Eróles ya le disgustaba la 
República que España acababa 
de estrenar. La encontraba muy 
modosita, como menestrala en 
traje dominguero. (...) Estába
mos en República sin haber pasa
do por la revolución". Pocs 
mesos després, la tesi segons la 
qual la democracia republicana 
era una etapa transitoria que ca
lía cremar ràpidament per avan-
çar cap a la revolució social, 
aquesta tesi abanderada per la 
FAI es va imposar en el si de la 
CNT i arrossegà bona part del 

moviment anarcosindicalista cap 
a la confrontació amb la Repúbli
ca i amb la Generalitat. 

La táctica de la "gimnasia revo
lucionaria", formulada des del Pri
mer de Maig de 1931, es traduí en 
un seguit d'espasmes violents (la 
insurrecció de l'ait Llobregat el gê
ner de 1932 i els fets de Terrassa 

La imatge del régim 
república va sofrir una 
greu erosió en el délicat 
terreny de l'ordre public 

del febrer següent, les révoltes del 
gener i el desembre de 1933...) al
ternats amb consignes del tipus: 
"'¡Obreros, no votéis!", o "¡Frente 
a las urnas, la revolución social!". 
Com a conseqüéncia de tot ple-
gat, la imatge del régim república 
va sofrir una greu erosió en el déli

cat terreny de l'ordre public, les 
esquerres s'afebliren electoral-
ment —fins al punt de perdre les 
eleccions generáis del novembre 
de 1933— i la recepta de réformis
me i integrado social d'ERC 
entra en crisi. 

• Les fractures de l'ideal. Natu-
ralment, la pressió de l'anarcosin-
dicalisme revolucionan no va ser 
l'únic factor que desestabilitzà 
l'experiéncia republicana. La 
"República blanca" del 1931 
—segons metáfora del poeta 
Agustí Esclasans— es va veure 
també tacada i enfosquida per al-
tres causes: sens dubte, peí rebuig 
intransigent de les dretes espan-
yoles a les grans reformes del 
bienni Azaña i, en especial, a 
l'aprovació de l'Estatut cátala; 
pero, en general, per la impossibi-
litat d'establir consensos polítics 
bàsics o, dit d'una altra manera, 
per l'antagonisme profund, peí 
carácter mútuament excloent en

tre les cultures politiques de la 
dreta i de l'esquerra. Sota els efec-
tes d'un sistema electoral brutal-
ment majoritari, aixó va donar 
Hoc a una perversa dinámica pen
dular: tot el que les esquerres ha-
vien fet a partir del 1931, les dre
tes ho van desfer o paralitzar des 
del desembre de 1933, i les 
esquerres procuraren engegar-ho 
de nou el febrer de 1936. I cada 
cop els perdedors del moment, 
delerosos de revenja, sentien la 
temptació de la força per tal de 
capgirar la truita a favor seu: la 
Sanjurjada d'agost de 1932, la 
revolució d'octubre de 1934, la 
sublevació del juliol de 1936... 

A Catalunya, on en teoría 
tant restructura social com els 
comportaments polítics estaven 
menys polaritzats, la resistencia 
ferotge de la burgesia agraria da-
vant la moderada reforma del ré
gim de propietat que es concreta 
en la Llei de Contractes de Con-
reu d'abril Passa a la página 3 



Ve de la pagina 2 
de 1934 va provocar un 
desastres efecte domino: els 
terratinents arrossegaren la Lli-
ga, aquesta persuadí el Go-
vern dretà de Madrid d'impug-
nar la llei, les esquerres catala
nes hi van respondre amb la 
infortunada aventura del Sis 
d'Octubre, la dreta espanyola 
n'aprofità el fracas per suspen
dre l'autonomia... 

En parallel amb aquests 
avatars politics globals, a 
molts municipis de Catalunya 
el poder local havia canviat de 
mans fins a quatre vegades en 
menys de cinc anys: les élec
tions del 12 d'abril de 1931 el 
donaren generalment a les es
querres; amb els posteriors co-
micis del 14 de gêner de 1934 
les dretes recuperaren força ter-
reny; de resultes del Sis d'Octu
bre, tots els consistoris passa-
ren a mans de la dreta, àdhuc 
de la dreta antirepublicana, 
que va ser escombrada de nou 
arran del triomf frontpopulis-
ta del febrer de 1936. Com a 
consequència d'aquestes os-
cillacions frénétiques, les 
fôbies ideologico-polítiques i 
personáis es van exacerbar, no 
només a la conurbació indus
trial barcelonina, sino per tôt 
arreu del territori. 

A l'Espluga de Francoli 
(Conca de Barbera), per exem
ple, ja les municipals del gêner 
de 1934 —analitzades fa 
temps per l'historiador An-
dreu Mayayo— es desenvolu-
paren en un clima de 
confrontació civil, ben resumit 
psls retrets d'un regidor 
d'esquerres a les dretes guanya-
dores: "vosaltres sou la majo-
ria elegida peí poblé indigne, 
cacics i carnassa negra de con-

Les fôbies ideologico-
polítiques i personáis 
es van exacerbar per 
tôt arreu del territori 

vent; en canvi nosaltres ho 
som peí poblé digne i treballa-
dor". Després de la repressió 
del bienni 1934-35, l'atmosfera 
s'havia enrarit encara mes. 
Aixi, les Memories politiques 
de Claudi Ametlla ens des-
criuen la vila de Castelló 
d'Empúries, a mitjan juliol de 
1936, posseïda pels ressenti
ments i les venjances, "ben ma
dura ja per a la guerra". Per 
les mateixes dates i en un altre 
extrem del país, a la Seu d'Ur-
gell, el jove dretà Joaquim Vio
la Sauret —futur alcalde fran
quista de Barcelona— es topa-
va peí carrer amb un diputat 
d'ERC, Enric Canturri, i li ad-
vertia: "prepareu-vos perqué 
aixô se us acaba". "Potser sí 
—respongué el república—, 
pero ens ho farem valdré". 

Contra el tôpic de l'oasi 
cátala, dones, la deflagració del 
juliol de 1936 no va ser un feno-
men exogen, un càstig projectat 
des de fora sobre la Catalunya 
innocent i harmónica. Si la falli
da de l'Estat provocada per la 
sedició militar va desfermar una 
revolució a gran escala és per
qué, també a Catalunya, s'ha-
vien acumulat prou factors d'en-
frontament social i polític, prou 
violencia latent, prou afanys de 
destruir l'adversari, prou projec-
tes de futur mútuament incom
patibles. I aquesta acumulació 
certificava el fracas deis ideáis 
del 14 d'abril. 


