La Segona República

i la General ¡tat
(1 934-1936)
El bienni radicalcedista. La revolució óe 1934

.

. Llevolució política

. Crisi económica

a Catalunya i l'acció de govern

i agitació social a Catalunya

.

Els fets d'Octubre de 1934 a Catalunya

.

Les eleccions de 1936 i el govern
del Front Popular

o

Estatut: de fa suspensió
a[ restabliment

r UensenYament i la cultura
a Catalunya
¡

El conflicte rabassaire
i la Llei de contractes de conreu
DOSSIER:

> Edificis de la ciutat d'Oviedo, a Astúries, destruits
després dels enfrontaments entre els miners i l'exércit
'1934.
durant la revolució de l'octubre de

Al llarg del període republicá, es van produir importants conflictes polítics i socials.
[esquerra i la dreta tenien visions molt diferents sobre la manera de resoldre els
problemes del país, especialment després del triomf dels conservadors a les elec-

Tornarem a patir,
tornarem a lluitar,
tornarem a
véncer!
< Després del seu
alliberament, l'1 de
marg de 1 936 el
president ComPanYs
arribava a Barcelona,
on tingué una rebuda

multitudinária.

cions de 1933 i dels fets d'Octubre de 1934. La divisió de la societat en dos blocs
,l936,
va donar pas, uns mesos més tard, a la
antagónics, a les eleccions de febrer de
insurrecció militar contra el govern de la República i a l'inici de la Cuerra Civil.
van protagonitzar

conflictivitat social, protagonitzada fonamentalment pels sectors més radicals de I'anarquisme.
Al llarg d'aquesta unitat analitzarem aquesta conflictivitat i incidirem en fets tan

A Catalunya, el període republicá no va estar exempt d'una intensa

importants com els del 6 d'octubre de 1934 o el resultat de les eleccions delfebrer
de 1936.
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IJexemple més clar d'acluacté
antidemocrática dels sectors ultraconservadors el tenim en--g]--go*p
5 d'estat del general Saniurjo l'agos:
de L932, que es va produir a Sevilla
i a Madrid i va sei sufocat amb la
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mort d'alguns soldats.
Per altra banda, ta1 com s'ana-

ven configurant els aspectes de la
reforma governamental i com aPareixien les dificultats per aplicar-la
dins de 1'anarquisme espanyol s'a6

naven imposant els criteris deis
sectors partida?iS de la insurrecció, que capitalitzava

1a

FAI.

Aixi

es va concretar en diverses acciont
de carácter lo calítzat que produiersituacions de molta violéncia (tan:

per part dels insurrectes com Pe¡
part dels militars encarregats de
restablir l'ordre).

A més, tal com avanqava

:'José M. GilRobles, en un
míting de la GEDA.

La

cans progressistes, una societat bur-

crisidel reformisme

gesa demociáiica

i

avanqada), l'9-

Una de les raons fonamentals que 2 -o,ucig parlamentária d-9-],.e¡ diii¿ t,
explica el fracás del projecte refor- 3 1es dificultats financeres de I'Estat
(que no permetien co nsoiidar les'
mista de1 primer bienni republicá
propostes reformistes) i, sobretot,
foren e1s obstacles de signe divers
l' op o s ició radical que a qtqa-v-q-_lo_!1
p
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atns de la mateixa coali-
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(els socialistes volien aconseguir
una sotietat socialista, i els republi1

monárquics

i I'ana1:
i e1s feixistes)
a2

quisme insurreccionalista.

b

ó.¡/ll.lJb

Nombre de votants
Total vois esquerra

3,1 18.000

Toial vots centi'e

2.051.500

Total vots dreta

3.365.700

es va fer

minar en una nova convocatória

Escons
PSOE

Gomunistes

electoral.

5B
1

Radioalsocialistes

[increment de la tensió

Acción RepubliCana
ORGA
ERC i altres coaliats

Part¡t Radical

1a2
30
28
12

CEDA

115

Partido Agrario

,36

Total

Enmig d'un ambient social i polític

26

Lliga Catalana

Altfes dreta i exferná d¡eta

200

1

Altres centre (republicans liberals)

PNB

panyia dels socialistes.
Tot aixó va portar a la intervenció de1 president de la Repúblicq*
41S4l" Zq*gtal qvel davant de les
dificultats dáTa m;¡or1á gpvernamental, va encarregar la formacié
del govern al radical Alejandrql erroux, que mostrava un carácter c1arament moderat. Les dificultats que
va tenir per formar govern van cu.-

67,46%

Panrcrpaclo

bienni reformista,.-.d.in! les bases
s'anaven imposant eis
7 del PSOE
erite-risdels-mé s'iaditáli, que erer,
contraris a la col'laboiá¿ió ;tñ6-áj;
páitits republicans prlg_lessistes.
perqué aixó els impediáápl lcar-e'seu programa revolucionari. d
máiéii ümpi, áiJ-pirtifs iePublicans del govern també els co-

del joc parlamentaril la dreta contrá- a
menqava a resultar molesta la com-

ria a 1a Repúb1ica (els conservadors

a1

e-

51

470

r

El general José Sanjurjo va ser detingut
arran del cop d'estat de l'agost de 1 932.
Amnistiat el 1 934, es va traslladar a Portugal,
des d'on va promoure el cop d'estat de 1 936
contra el govern del Front Popular.

molt confliq-lig,-C! n-9i¿embrc iq
1933 es van ce:leb¡-q{-@n9
-legi5latives. La victória va correspondre
als partits d" dtglg.t1t
I
CEDA-é i vá-coqy-qtif- eLln Ie!99
-pcilítiCá rñáforitária al Parlament.
Van triomfar perqué lesJorcá
d'esquerra, 4l cgqqal! q_ue les de
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1

dreta/ es van presentar dividides i
gráci*es a la fóiilcampanyzá-ábsten-'

cionista que van dur a terme els
anarquistes. També hi van influir

2

altres factors: el malestar en alguns
se ctors socials per 1a l_egislació, ánti-

3 Cerltá-l-de ltétapa anterior,
la difíci1
4

co

ni

u

ntu

ra
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desgast que havia patit el govern
5 reformista. Cal destacar que foren
els primers comicis en qué les dones van poder exercit el seu dret de
6, hi ha qui diu que les dones
vot.ar votaren en general a la dreta
Davant d'aquests resultats electorals, els anarquistes van intentar
alguns mtviments insurreicionals,

i es van produir greus enfrontaments a Saragossa, Fabero (L1eó),
B,ujálance (Córdova). Villanueva de
la Serena (Badajoz) i altres poblacíons.

Malgrat que la CEDA havia guanyat clarament les eleccions, e1s recels que suscitava entre les forces
d'esquerra van ter que el president

En e1 conjunt d'Espanya, la incidéncia de la vaga va ser forEa desigual: va tenir éxit a Ar4gó, Múrgia,
Santander i a diverses zones d'Andalusia; al País Basc i a les conques
mineres de Paléncia i Lleó va ad-

à formar
de la República encarregués
govern al radical Alejandro Ler-roux, que va obtenir el suport parlamentáñ-d'éli pánns- de ladrera: E1
govern Lerroux va ajornar la ie[or-

1

ma agrária i va aproval g1rg .,Il_"-i.d'amnistia sue va permg!ry ,¿1.!_
berar elgeneral Sanjurjo i altres mi-

quirir un .urá.terlñuiie..ionul,
peró fou a Astúries q-11 eüya^de-s'

litars implicats en el cop d'estat de
l'agost de 1,932. A més, es va alen2 tir tot el procés autonómic, de
manera que els projectes d'estatut per
al País Basc i Galícia van quedar
a
paralitzats.
b
Els

fets d'Octubre de1934

José María Cil-Robles, líder de la
-CEDA, va exigir l'entrada en el go-

vern de membres de1 seu partit.
E1 4 d'octubre de 1934.r rru .o.rr-

tituir uA go_u executlu que in¡
corporava tres ministres de la_
Q_EDA. Aixó fou vist pels partits

d'esquerra i pel moviment obrer
com una provocació i un risc per a
Ies llibertats i per a la mateixa supervivéncia de la República. Així.
Efectes de I'artilleria a la fagana del Centre
^
Autonomista
de Dependents del Comerg i
el 5 d'octubre es va convocar una
de la lndústria de Barcelona, com a
vágá générál, que va ténir un sei conseqüéncia de la repressió pels
fets
guiment irregular.
delcompte
Sis d'Octubre.
Cal tenir en
que en aquell
temps, a Alemanya, Itàlia i Àustria, el
feixisme havia dinamitat la
democràcia des de dins.

encadenar una auténtica revolu-.G.
D. fét, aitariéi Jhaüiá ¿6n'
vertit des de 1933 en 1a regtó més_
conflictiva de l'Estat, tant pel que
ta a les vagues co-m al nombre dlobrerd mobilitzats. El moviment in-

surreccional es va estendre entre el
5 i e1 1B d'octubre de 1,934.

¡

Miners de
Barruelo (Paléncia),
encapqalats per
una dona, són
condurls a la presó
per membres de Ia
Guárdia Civil
després dels fets
d'Octubre de 1 934.

Dirigits

per l'Alianga Obrera (comités con-

junts UCT-CIrTT), 20.000;uUWS_
armats van prendre el poder en
moltes localitats de la regió ai crit
d'UHP (Unión de Hermanos Prole-

tarios). EI govern

va_

enviat-hi la

legió i altres unirars de l'exércit per
tal de sufocar e1 moviment. Els reüólláis üán resistir alguns dies fins
que van ser derrotats per les forces
govefnam¿ntáIs, dirigides des del
-mi-nisteri dé 1á Cuerra pel
general
- Fánco. Es va desencadenar una
intensa repressió. El saldo de la
insurrecció va ser de més de 1.000

morts.
Controlades les revoltes, la repressió va continuar. Milers d'obrers i dirigents polítics de 1'esquerra van ser empresonats/ es van pro-.

hibir diaris i molts ajuntamenrs

van ser dissolts. Més endavant veurem els fets que es van produir a

Cataiunya.

Franco dirà més tard que
Astúries li va servir
d'"entrenament" per la
Guerra Civil.

I
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van ser expulsats de1 partit i -,'.:
constituir el Partit Nacionalisua
Repubücá d'Esquerra (PNRI,
Com ja sabem, eI19 de nov€-.
bre de 1933 es van celebrar e-.:'
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cions al Congrés dels Diputats. : -;
es va imposar a E: -
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Lliga Catalana

en el conjunt de les circumsc:-:
cions catalanes. A Madrid, ei Pa:--

#m ffiffiwffitrffi

Radical d'Alejandro Lerroux '.,
formar un govern de carácter c::,servador. Tot i que aquestes e : --cions no afectaven gens la com:: sició del Parlament de Catalun'"-:

> Francesc Maciá
i

Llussá

(1

859-

''f933) fou el

primer president
de Ia Generalitat
de Catalunya

la tensió entre el govern centrai i :
Generalitat va anar creixent.
El dia de Nadal de l'any L933 .:
morir Francesc Maciá, i el 31 de c.sembre e1 Parlament va elegir Li; .
Companys com a nou presideni j=
la Generalitat. Companys va fonr-=
un govern d'unitat de les esquerr=,
catalanistes. EI 14 de gener de I9:es van celebrar eleccions muni¡-pals. que van donar com a res--.

restaurada.

> > Gartell

publicitaridel
periódic L'Oprnló,
portaveu d'un
dels grups
integrats a
Esquerra
Republicana
de Catalunya.

tat una polantzacró esguerres-

Els

governs i les eleccions

1a proclamalaBepúb1ica i de la Genera1i1gt, E\C es va anar consolidant
com la primera forga poiítica a Catalunya: va tenir un paper decisiu
'en els governs provisionals, controlava Ia majorla dels ajuntaments
i, amb l'aprovació de I'Estatut, va
veure augmentar el suport al partit.
En les eleccions autonómiques
E1s

mesos següents a

:1_O_de

dé[20 dé novembre de 1932,
ERC va guanyar ámpliament. Les

llistes republicanes, amb

e1s

petits

paftits aliats, van obtenir 67

es-

cons; la Lliga, només 16.
Després de les eleccions, el Par-

iament va votar Francesc Maciá
cbm a président de la Generalitat;
aquest va nomenarJoan Lluhí com
a cap

crisi de govern: els membres del
grup de LOyinió, que dominaven el
Consell fins llavors, eren partidaris
d'un paper purament representatiu
i moderador, mentre que els procedents d'Estat Catalá i el grup de
Companys volien una presidéncia
forta. Aquests es van imposar i van
donar lloc a un nou govern liderat
per Carles Pi i Sunyer, que només
durá vuit mesos. Més endavant,
components del grup de L'OVinió
;

..

:,::

:.,fi69¡lgts, de les€lecciéirs

:''',,:

::r,

al Parláment de Catatunya

'.t, :,i dél ig,.de ¡-ó¡ernUi¡ ¡e,,i932-',,.,1.

l

dretes: la coalició d'esquerres va vé:.
cer a 580 municipis de Cataluni-:
-entre ells Barcelona- i la de la LIig.
a 442. Malgrat la derrota, 1a Lliga -l

considerar que podia forqar unenoves eleccions al Parlament de C-talunya i, davant

negativa de 1'e., va retirar e':
seus diputats de la cambra catalan¿
1a

querra a dissoldre'I

Eltraspás de serveis
E1s primers governs provisiona..
de la Generalitat disposaven de le .

:.,,,,,...;,.ReSültats:¡ ga!?lunya:'
.:

',,

dq.lgs,qlecclpnCgen-erals '.

:. d6l:1,901e,rÍovémbrode,1933

ERC (56)

del Consell Executiu i va cons-

tituir ungovem exclusivament amb
gent d'Esquerra Republicana. El gener de 1933, un enfrontament entre
els diferents sectors d'ERC sobre el
suposat autoritarisme de1 president

de 1a Generalitat va provocar una
202

ERC: Esquerra Republicana de Catalunya

PCR: Partii Catalillsla Bepublicá
PRA: Partit Badicai Aulónom

PRDF: Partit Bepublicá Democráric Federat
UC!,'..Uriió'Catál¿1¡ista: r r:. r

I -'::'

UDC: Unió Democrática de Catalunya
USC: Unió Socialista de Catalunya

oalalan¡ ndpübtic¿¡a. '.:. .':
€nC: Esqtierrá Bei.l¡lt¡qana,de'Cartálunya.
PnDF: P4rlit,rñepub¡ieá, Deiídcr¿tie F€.der¡1,
PRR: Partit Republicá Rad¡cai
P,SOEjl¡rlld! Sóciálista'obrerc,Eirpaiol. :
Unio de Babassaires
usc: unió socialista de catatunya

'ACRí]'A:6e¡ó

UF:

_
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compet¿ncies i dels serveis de

1es

quarte-dlputácions. Apro va t 1' E s tatüq es van dur a rerme els primérs traspassos de competéncies i
es va iniciar una important obra de
govern. E1s darrers serveis transfe-

rits van ser els de justícia i d'ordre
públic. A les acaballes de 1933,Ia
Guárdia Civil ja depenia de la con-

::i.-¡>*J---*-*-'.

/:
- <* ¿*."^;f
1e'{
-:}ryf'

selleria de Governació, i e1s governs civils havien desaparegut.
Tanmateix, després del triomf de
dretes a les eleccions generals
de 1933 es va frenar e1 traspás de
compet¿ncies a la Generalitat.

1es

'!*e:+::

s.
11.

fobra política, económ
isocial

¡ca

='.

Se suposa que aquest s'havia de fer a Les Comes. Hi havia grans
finestrals per tal que entrés la llum i espai per l'accés d'ambulàncies, així
com pel de discapacitats. Igualment, hi havia diverses zones*41
verdes

Cal assenyalar, en primer l1oc, que
Sqg3_4: Sovern de 1a Gene.rqlitqg
es veié limita-da.per diverses raons.

_lg

-Pil;"
2

3
4

banda, per

.

la manca de

1a institució d'autogovern.
Malgrat tot aixó, des de I'aprovació de l'Estatut fins a l'octubre de
1934 les institucions d'autogovern

van posar en marxa una ámp1ia tasr
ca de transformació
del país. E1
ParlaméntwaAur a terme-unálñtén-

Pel que fa a la

vañestablir
Estatut lnter¡or de catalunya. va intentar superar les limitacions competencials de

l'Estatut de 1932.

.
.
.
.
.
.

.

I'arquitecte
racionalista Joan
B. Subirana el 1 934.
,La Generalitat
preveia construir
dos edificis com
aquest, l'un a Vic i
I'altre a lgualada.

i

institucion¿l

la

Llei de la successió intestada, que protegia les vídues i equiparava en drets els fills

fora del matrimoni.

Llei de majoria i habilitació d'edat, que fixava la majoria d,edat als 21 anys.
Llei de contractes de conreu, que intentava resoldre un llarg conflicte entre els
propietaris de terres i els seus arrendataris.
Lleis de carácter cultural. Entre altres, la Llei de creació del consell de cultura de
la Generalitat i la Llei sobre conservació del patrimoni históric, artístic icientífic.
Lleis de carácter econdmic isocial. Entre altres, la Llei de mutualitats, la Llei de
cooperatives, la Llei de sindicats agrícoles i la Llei de creació de l,lnstitut contra

l'Atur Forgós.
Lleis de car¿cter sanitari. Entre altres, la Llei de bases per a l'organització dels serveis de sanitat iassisténcia social a Catalunya, la Llei de salinitat de les aigües, la

Llei de divisió sanitária de Catalunya i la Llei de sanejament de poblacions.
La divisió territorial de Catalunya fou definida per una comissió técnica presidida
pel gedgraf Pau Vila. fagost de l936 un decret establia la nova divisió en 38
comarques, tot i que la guerra en va impedir l'aplicació.

e1s

política social,

< Cartell de
propaganda
electoral de la
Lliga Catalana per
a les eleccions

municipals del 14
de gener de 1 934.

es

serveis d'ásii;¡éñ¿]á i

a

de previsió social, I'lnstitut contra
l'Atur Forqós i el Consell de Treball, b
i

dona casada.
nascuts

llits elaborat per

del país. S'hi concretava el funcionament del Parlamen!a que seria
elegit p_er sufragi universal cada cinc
anys; aquesta institució era l'encarregada d'escollir el president de 1a
Generalitat i controlar el Consell
Executiu. Aquest estatut afectava,
també, ámbits com el régim local,bel
poder ludicial i el finangament aud
tonómic. c
2

rriics de

. Llei municipal, que concedia molta autonomia als municipis de Catalunya.
. Llei de creació del Tribunal de Cassació, máxima instáncia judicial a Catalunya.
. Llei sobre la capacitat jurídica de la dona, que establia la igualtat jurídica de

^
d'hospital
de cent

de maig de 1933- vacompletar 1'or-

ganització política
r

temps,1 peró támbé per Iéflimilacions de I'Estatut, per la lentitud en
el traspás de competéncies i, sobretot, per la falta de recursos econó-

.

Projecte

activitat legislativa que va comportar reformes polítiques molt importan6. LEstatut de Régim Interior de Catalunya 1-aprovat el 25
sa

es va

rebaixar

1a

majoria d'edat

c

a1s

2I anys -18 per als casats-. Quant a
la poftica económica, es van crear
l'lnstitut d'lnvestigacions lconómiques i els serles caixes de dipósits,

veis d'estadística. En agricultura es
van fomentar les cooperatives ai els

3

4

centres d'experimentació agrária. b
La sanitat es va modernitzar ambla
construcció de nous hospitals, 1a re- 5
organitzacií de l'assisténcia aprirriária, la reforma de l'atenció psiquiátrica, la creació dels serveis d'inspecció i les campanyes de vacunació. b
Com veurem més endavant, la
Generalitat també va dur a terme
una labor important en els camps
de

1' e

q¡ 9 n¡a p911!q_c-q!tu ra
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rant els primers anys de la RepúbLca grácies a 1a política social i a i:
bona conjuntura agrária.
A la incidéncia de la crisi inte:-
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nacional sobre l'economia catal¿na, cal sumar-hi tota una Ctle-o:
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problemes interns.

Ens re

rir -.

f-e

básicament a 1a caiguda de les inI versions provocada per la descor:J"l,qps-q

!'"n

important

;éffii^F.

büigesia envers les noves autontats polítiques. i per la conFlictiviu:

impulsadá per les urro.iááóF

II obreres davant 1es limitacions de

les retormes engegades pels governs republicans.
E1 nive11 d'atur a Catalunya era
bastant inferior al que es produrá
per a1 conjunl de tót l'Estat, i es v¿

concentrár en

e1s

sectors secundar:

i

terciari, especialment en 1a meta1'1úrgia, la mineria i la construcció. La crisi a Catalun;'*a,.que

es

complicá per la falta d'un secro: 1
financer fort, es va deixar sentir
especialggnt .a partir-, .de., 1.9_9Q,.-

-quan
Visita de
Francesc Maciá

u

[eCOnOm ia Cata la na

junt

::ifü',ff::''' als anys
n trenta

¡nauguraruna La distribució per sectors
3il:';:!!3t'" bfá¡ióáctltá-;álana é',

de l'Estat. A més, va afecrar de

direrents secrors

i:'Td:"sualels
economics. Els més perjudicats

1932,enquéva

de la

po-

fo-[idi-

no van deixar d'augmentar en grar
orientats a l'exportació 1 part dels sectors industrials i dels
El govern Lerroux tampoc no
serveis.
-com els producEs agñriiesmava ajudar la indústria 3

van ser

e1s

abanss,havia@toItatSanleriofment_71aindústria

2

?l?dYilf,1e-i,t"nt -pnm-arftenig_rq p*_",q.ru!_r__{g91_acat metai.lúrgica, la mineria-ilá consanarquista de
: ,_

|,AltLlobregat.-Lany1.%ó,Iarneitatdelitrebálla-trucció.@lgqrqlalqry "i4"_49ry"lu1sector
secundari, mentrá que liies-ta es

repaitia de forma bastant equitativa entre ei sector primari i el tercia-

ri. A1 11arg dels anys trenta ei canvi
fonamental va consistir en una disminució del percentatgeje trebaIladors industrials en benefici déls
s-rv?is. Áquéstes dádes éñsin--diqüen 1á'importáncia de la indústria
a Catalunya en relació amb la del

conjunt de I'Estat espanyol. La
branca industrial més important

vi, va aguantarmilior e1s efectes de 3
la recessió, perqué es beneficiá de
Ia baixa del preu del cotó importat i
a
perqué s'orientava fonamentalmeñf áfmercat espanyol, que experimentá un cert creixement du-b

r':l930

'i1931

166

l07

''',51.583

,,

B5,Ss8

erala de béns de consum, especial-

ffiágiicüliü:-

r?, destacaven els producles desti-

nats a I'exportació, com Ia fruita
.

S=._q,_l'oli
-F:

els efectes de
la crisi foren
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Els efectes de la crisi foren
meno-F-a-etflalunya que en el con-

la baixa dels salaris agrícoles

produí un retrocés de la demañfi
interna. A partir d'aquesta data, la
taxa d'atur i e1s conflictes laborals 2

1932-

78

1e?q

66

rl'g34

47

935

5

1

Edici0ns62,1e87.

:'22.363
-15S.713

Promeses incomplertes per

lJagitació obrera
part del bienni reformista
Les dificultats económiques i
expeciátives de canvlsociáIno

1es

sa-

tisfetes van génerar uná imporCánt
conflictivitat-ohrera des de f iruci
dél p.riode republicá. A Catalunya
aquesta conflictivitat 1a van prota-

,'

.

Oonstrucció: 39.70¡ VaSUistg!

; Metal'lúrgia: 50,628

vaguiistes

lTixtiL12.597v40qistqq' .'
.Textilr17137vagqistes , ,;
. CoRstrucció: 41,246rvágúistes
.Tdxtil:'lg965v4gu¡siest, .,

':

:..:'

'

8. La Segona República i la Generalitat

(1934-1936)

¡

|

Una muliitud

s'aplega a la placa
del Pedró, de
Barcelona, després
d'haver-hi esclatai
una bomba durar:
les grans vagues
anarquistes
de l'any 1933.

gonitzar els sectors més radicals de
I'anarquisme, aixó és, els seguidors
de Ia FAI. Els Fets mes greus van te-

nir
1

2

el gener de 1,932, quan els
miners anarquistes de 1'Alt Llobregat (Fígols, Sallent, Súria i Berga) es
11oc

A La polic¡a

s'empoda
detinguts un grup
d'anarquistes a
Barcelona (setembre
de 1 931 ).

van revoltar. La insurrecció va ser

< Guárdies civils

reprimida per l'autoritat, peró a
partir d'aquest moment la direcctó
de la CNT es va radicalitzar. Nous

a cavall patrullen
pels carrers de.
barri de Sants
(Barcelona) els

dies anteriors a ";
elecc¡ons de 1 93É.

conflictes van acabar provocant e1
tiencament definitiu de la CNT i la
sortida del sindicat dels dirigents
moderats. Una CNT radicalitzada
va impulsar grans vagues a Barcelona durant 1' any 1933, sobretot en

co-

publicá. Ilagitació social al camp

munista -com la USC i l'Esquerra
'Comunista-. Tot i no trencar 1'hegemonia de la CN! la constitució

va comengar quan es comprovaren
1es limitacions de la reforma

els sectors més afectats per la crisi.

d'aquesta plataforma unitária va

La victória de 1es dretes en 1es
eleccions del novembre de 1933 va
portar alguns sectors obreristes

agrária que havia iniciat la República, ja que la majoria de les de-

ser forqa significativa.

mandes de revisió de contractes de

-de l'Estat i de Caralunya- a impulsar un procés de concentració
que permetés defensar millor 1es
llibertats aconseguides

i

aprofun-

dís 1es conquestes socials delaprimera etapa republicana. D'aquesta
manera va néixerl'Alianqa Obre-

ra. formada per comunistes del
BOC, socialistes del PSOE i altres

grups d'ideologia socialista

La

i

eonflictivitat al camp

Pel que fa a 1a situació al camp, ca1
assenyalar que a Catalunya hi ha-

via un nombrós sector?EiáñFc:
rols que conreaven terres que no
eren de la seva propietat. Arrendataris. parcers i rabassaires tenien
amb
moltes expectatives de miliorar 1a
seva situació amb e1 nou régim re-

conreu van ser desestimades. Es
_van produir moviments de protesta en diverses comarques al liarg de
I'estiu de 1932.imolts pagesos. especialment rabassaires, van reivin-

dicar la propietat de la terra que
treballaven. Les posicions es van
radicalitzar a partir de 1.934, quan
el govern conservador vaparahtzar

reforma agrária r 1a crisi económica dei sector es va agreujar.

1a

20s
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tants del camp catalá des de tirt .
de1 segle xlx. Si bé a Catalunya -.
preséncia de jornalers era escass:
molts camperols treballaven terr¡
d'altri mitjangant diferents tipus :
=

contracte: el de parceria*, el de

m ffim*m&wffiyffi

soveria*

n.-

i el de rabassa morr'=

aquest darrer aplicat a l'explotac-:
de la vinya. Un dels problemes m:.
complicals de resoldre era e1 del i:sig dels arrendataris d'accedir a -.
propietat de la terra. Els amos, per.'
seva part, volien conservar la prcpietat i actualitzar-ne les rendes. I'
Unió de Rabassaires era el sindic¿:
que defensava les posicions dels pagesos arrendataris.
La Llei de contractes de conre;
uá r"r aprovada pel Pariament d.
Catalunya I'abril de 1934. Establi¿
que els arrendataris no podien se:
expulsats de 1es terres que treballa- a
ven i permetia i'accés a la propietai
de la terra pagant una indemnitza- b
ció a1 propietari. D'aquesta manera, s'intentava solucionar un greu
conflicte social i crear un sector de
petits propietaris agrícoles. La L1iga i 1a institució que agrupava gran
part dels propietaris de terra -l'Institut Agrícoia Catalá de Sant Isidre
(IACSD- es van oposar a la llei i
van aconseguir que el govern cen-

> Un grup de
rabassaires arriba
a Barcelona per

participar en la
manifestació
republicana
del 14 d'abril
de 1 933.

tral presentés un recurs dtinconstitucionalitat davant del Tribunal
de Caranties Constitucionals. Aix.
es va obrir un enfrontament polític

> Manifestació de

rabassaires davant
del Parlament de
Catalunya,
convocada per
protestar per la
no-aprovació de la
Llei de contractes
de conreu.

lJaugment de la tensió

Plantejament
talá, amb 1a majoria absoluta d'esquerres, va aprovar la Llei munici1es

-pal. que donava als ajuntaments

dretes e-nles elecci.ons generals del

una gran aulonomia; la Llei de crea-

Ja

hem vist coln

novembre de

tit Radical

1a

victória de

1,933 va

portar el Par-

al poder. E1 carácrcr con-

ció del Tribunal de Cassació, iiñ
conjunt, tot un cos legislatiu molt
avanqat en el camp de l'ensenya-

servador del nou governI es va poment i de la sanitat.
sar en evidéncia amb mesures com
Sens dubte, la llei que va tenir
JL4rchtzació rle 1a reforma agrafie 1
i elfre a la política autonómica. 2 més repercussié va ser la. de-conII A Catalunya, en canvi, el govern
óe- cony eu, una norma j urí- traglgs
amb
dica
Ia qual es pretenia re¡ola
Companys
duia
Lerme
uqapqde
dre
un
dels
conflictes més impor1ítica progressista. El Parlament ca-

entre les institucions catalanes i el
govern de la República. Després de
tenses negociacions/ es va arribar a
un cert acord, i el Parlament va modificar alguns aspectes de la llei. La
Lliga va acatar la situació, peró el
president Companys cada cop era
més partidari d'enfrontar-se amb el

govern central. En aquest context
tan conFlictiu, es van produir els
fets del Sis d'Octubre.

La

revolta del 6 d'octubre

de 1934
El 5 d'octubre, I'Alianqa Obrera va

declarar la vaga generál a CataJunya. La convocatória va tenir un
cert éxit, malgrat que e1s anarquis-
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8. La Segona República i la Generalit at

(1934-7936)

I

El Ejército declara el estado
de guerra en Cataluña
El general Batet saca las tropas a Ia
calle para reprimir a los sublevados
A las diez y media de la noche del sábado llegó alaPlaza de la República
un piquete de infantería encargado de
fijar en lugar público el bando de la
Comandancia militar proclamando el
estado de guerra. Apesar de que unos
grupos hostiiizaron a la fuerza, ésta
cumplió rápidamente su cometido.

El Palau de la Generalitat.
cañoneado

Aia una de la madrugada, aproximadamente, se dispararon hasta unos
veinte cañonazos conffa las fachadas
de los Palacios de la Generalidad y
de1

Municipio, produciéndose en am-

bos importantes impactos. Las descargas continuaron hasta las dos y
media de la madrugada.

Al

apuntar el día, el señor Pérez
Farrás, le hizo saber al Presidente
Companys que la tropa hacía preparativos para emplear de nuevo las flerzas de artillería. Poco después se hacía saber a la Generalidad que habían
llegado al aeródromo del Prat escuadrillas de aviones de caza, y que si la
Generalidad no se rendía al cabo de
media hora, bombardearían el Palacio

regional hasta lograr 1a rendición.
En vista de estas noticias, el Presidente dijo que la situación había llegado a un extremo imposible, y que,
para evitar víctimas estériles, era preciso rendirse.

Nus

Fonl: La Vanguardia,9 d'0ctubre de 1 934.

tes se'n van manlenir a1 marge. E1
govern catalá va decidir encapqalar
la revolta a Catalunya¡ confiant en
léxit del moviment a tot I'Estat.
La inhibició de la CNT va deixar ERC i els seus aliats sense su-

i, de fet, va tenir el
carácter d'un acte de pressió més
que no pas el d'un veritable moviment revolucionari. Desenllaç
La reacció de1 govern central va

d'abril de

1931,

ser declarai I'estat

de gieirá.

1'alca1de de Barceloq4 i qls Jegld_ors

d'ERC, així com molts militants
d'esquerres

i sindicalistes.

Les va-

gues i les protestes van ser, peró, 1i-

mitades. Trets de la repressió
La rep:essi_ó_ vq-qer mql-t áq

L'exércit, sota el comandament de
Bater, es va mantenir fidel al govern
central i va controlar fácilment la
revolta. Pe1 que fa a 1a resisténcia a
l'actuació dels militars, ca1 assenya-

plia. Un militar fou nomenat go-

lar la dei local del CADCI -amb
alguns morts* i la del setge al pa-

temps. EI

1au de la

Generalitat, durant

e1

qual

es van intercanviar alguns trets.
La matinada del dia 7 d'oclubre,

'Companys

es va

rendir. Es van pro-

duir nombroses detencions: Companys i gairebé tot el seu govern,

l

Tropes situades

a la plaga de la

República (actual
Sant Jaume,

Barcelona), vigilant
els terrats, el 7
d'octubre de 1 934.

vernador de Catalunya i president 1
accidental de la Generalitat, i un tinent coronel va exercir 1es funcions
2
d'alcalde de Barcelona durant 3un
v_aq

prqlrrbir <liaflt__el

Parlament va ser clausurat,4 molts
ajuntaments van ser dissolts 5i l'Estalut, suspds.6La Llei de contracles
de conreu també va ser anu1.1ada. 7
Companys i els membres dei seu
govern van ser condemnats a trenta anys de presó. 8

pe!! popuiqrperlsqrbalre. Duránt
el matí de16 d'octubre forces fidels
a1 govern de 1a Generalitat van
ocupar punts estratégics de Barce1ona. A1 vespre/ e1 president Companys va pronunciar un discurs des
de1 balcó del palau de la Generalital en qu¿ proclamava 1'Estat ca-

talá dins de Ia RepúbliCa Federal espanyola. Poc després, va demanar infructuosament al general
Doménec Batet, cap de ia IV Divisió, que es posés a les seves ordres.

Lacció de forqa de Companys pretenia refermar els principis deI 1,4

<

El

presidentde

la Generalitat,
Lluís Companys, i
els consellers van
ser condemnats
a trenta anys de
presó després
dels fets del Sis

d'Octubre.
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el PCE, el Partido Sindicalista. -POUM ila UGT. La CNTno va p-ticipar de manera directa en aquesalianqa electoral, peró els seus rn:-tants van donar suport activame¡:.: =
les seves candidatures. E1 prograr:-'

electoral del Front Popular preve::
1
l'ám-nistia per als presos polítics. -.
tóñúñuácr,ó de Ia reforma agráriz2
I'aprofundiment del procés autona3
mic. Per tal de contrarestar el Fro:::
Popular, -1a-dreta--va--p{€-ss$ar-r-

Bloc Nacional, constituit per -.
C EDA, els monáiqui¿; i ;Elraz-.
cionalistes.
Amb una participació molt al-¿
(72% del cens), el Front Popular

va guanyar les eleccions, de [ol-

_

ma especialment clara en les graru

Protagonitzat pel fill adoptiu de Lerroux, que va crear la 'ruleta
espanyola, que estava trucada

Manifestació a
favor de l'amnistia
per als presos dels
fets d'Octubre

La

fidel bienni

conservador

de 1 934. La

La dura repressió desencadenada

reivindicació de
!'amnistia va ser
un punt important
en la campanya
electoral del Front

aiierrde lesrevolucions d'Astúiiés i
de Catalunya contra obrers i militants sindicals i contra organitzacions polítiques d'esquerra va provocar un fort malestar entre am-

Popular.

'

plis sectors de t'opinió pública.

-Així,

de 1'estraperlo*, va comportar la
convocatória dteleccions generals_per al 16 de febrer de 193!.
En aquells moments, 1es opcions
polítiques es trobaven fortament
pol4yllaades i llqmbient polític era
cada cop més tens.

'Les

torces frogressistes es van
presentar unides en el Front Popu-

lar, foimat per lzquierda Republi-

els intents per evitar I'aplicació

vament en e1 repartiment d'escons.
ja que en nombre de vots el resultat

1
de la pena de mort_ | !a {emanda
2
d'amnistía* van mobilitzar sectors
molt significatius de la població.
La política repressiva,a juntament amb la talta de solucions a1s
problemes económics de1 país bi la

fou forqa més ajustat.

Elgovern del Front
Popular

defensa sistemática dels interessos
dels grups dominants, van provocar
un progressiu descrédit del govern.
leg gsqg_q¡¡*e,q van adonar-sg del
creixent malestar social, fet que far en marxa d'una
cilitaria la posada
táctica electorai unitária de cara a1s
comicis de1936.

Les eleccions del

La crisi dels darrers governs de drera, durament afecuts peil'escáñdol
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El nou govern, presidit per

Malggl

Azaira, va decretar I'amnistia per a
als presos polítics i el iestabliment
b
de la Genéralitat de Catalunyl.j
rnés, va desenvolupai des d'un bon
principi una política progressista.
amb mesures tan significatives com
i la reactivació de la reforma agrária.3Efectivament, entre el febrel i

febrer

de 1936

ciutats, árees industrials i zones larfundistes d'Andalusia i Extremadura. Tot i les dificultats de resumir les
dades, a causa de 1'ambigüitat decentre polític, els resultats oficiais
proclamats el 20 de febrer mostraven la següent distribució d'escons,
257 drputats del Front Popular,1.39
de dretes i57 de centre. Hi va haver
una segona volta a les províncies or:
cap forqa no havia obtingut el409o
dels vots (Biscaia, Guipúscoa, A1aba, Sória i Castelló), que no va alterar el triomf de I'esquerra. De nou ei
sistema majoritari va influir decisi-

¡ Cartell electoral de la CEDA,

a la Puerta
del Sol de Madrid. Hi surt el seu dirigent,
José M. Gil-Robles, amb els lemes: uEstos
son mis poderesu i uDadme la mayoría
absoluta y os daré una España grande,.

el juliol de 1936 es van expropiar
més de 500.000 hectárees de terra,
que van ser distribuides entre desenes de milers de famílies camperoles. Aquestes mesures van provocar

Estil feixistitzant, amanit amb un toc ku malestar entre les classes privilegiades
klux klan i unes gotetes de nazisme

o. r-d ).egütrta rür.Ép'uDuca 1Ia \¡efrera]lLrütrc

IC"
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L'extrema dreta, especialment
.: lalange. va reaccionar violena:tent davant deI triomf de Ies forcés
:--esquerra

:-

IO EXIÍ]EIX

{

ly.}4-lyJói

ORDRE

EilETTAR COLI"ECTIU

'EN'E

i de Ies primeres mesu-

del govern del Front Popular. En
:quest sentit, es va viure una etapa

:e radicaliteació de la vida poftii sociat Enrnig d'un clima d'agu:ització dels antagonismes socials i
j'enfrontament entre extremisles
le dreta
dret i d'esquerfa¿ eq_v_Anplo.@I:e

á

::ombrosos actes violents i assassi::ats polítics de diferent signé.,com
En ara
aquest context és on s'ha dEG-tuar
-'assassinat de1 tinentsocialista de 1a
*uárdia d'assalt José del Castillo,
-omés per falangistes, i el dellíder
ie la dreta monárquica José Calvo
Sotelo, fet per un grup de policies
uniformats com a resposh a l'anterior.

¡ cartells

del Front d'Esquenes -l'equivalent al Front popular a catalunyaComunista d'Espanya, en qué es demana el vot per a aquesta coalició.

i

del partit

Paral.lelament, els sindicats
UGT i CNT també radicalitzaven
- les seves posicions. Es van produir
conflictes i enfrontaments al camp.
Els jornalers demanaven millores
salarials que els propietaris es negaven a acceptar. D'altra banda, la demanda de terres era cada cop més
gran, i els camperols, davant e1 que
consideraven lentitud del procés de
reforma agrária, van comenEar a
ocupar finques.

9.854.783

Participació

72%
4.654.116

Total vots Centre
Total vots dreta

PSOE

.

Republicana de
935 adregat
a les dones.
1

El maig de

J!36,Alcalá Zamora

mentre que Casares Quiroga ocq-

govern de Casares Quiroga va donar un nou impulsara la reforma 1
agrária i va accelerar els tramits pg-r
a 1'aprovació de l'Estatut d'Autono-

pava el cárréc de cap del góvem._El

mia basc. 2

va ser subititurt per Manuel

Az-añ.a

.

520.61 5

4.503.524
Esfons
oo

Comunistes

17

lzquierdE Republiqana
Unién Republicana

B7

39

FRC:

ót

Radicals

d'lzquierda

c!¡m a president de la República,

Nombie de votants
Total vots esquerra

< Cartell

4

Repubficans de centre

24

PNB

10

Lliga Catalana

12

CEDA

B8

Parlido Agrario

11

Altres dreta i extrema dreta

25

Altres

17

Total

470

Canvi molt
important!

El mapa dels resultats
electorals és molt semblant
al de les zones sublevada i
republicana a l'inici de la
Guerra Civil. Les zones
t,1
i:!
més agràries (tret d'allà
on
hi havia molt jornalers), són
de vot dretà, mentrei que
les urbanes ho són del
Front Popular.

I

[i:-,lTf

f,',J
Eiliil
I

\.;i
[4e]i la

,€,

0

"l

l'

'. ,.",._ ,Fl
Yr¿'.¡.ry'

:

-:-l Front pop

200 km

u

Iar

centre
Coaició de dretes
Capilals de prov nc a
amb citcumscripcio proo a
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didatures i la campan\a per e .=
eleccions es van desenvoiupa- "
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Catalunya en el mateix contea:
de radicalització que a 1a re-:
d'Espanya. Al Principat, els pa:--:'
obrers i progressistes es van it::sentar units en el Front dtEsquer-

m# www€mfuffi6ffiffiffi&

res, coalició dirigida per Esque=

'Republicana que incloía altres r¿:tits nacionalistes minoritaris -AC :
PNRE, PRE-, socialistes

-USC, PSCE-

comunistes -PCC, PCP, POUNItlnió de Rabassaires. La CNT :-:
hi va participar, peró els seus rn--tants van donar suport actjvarx:- :
la

a aquestes candidatures. El

> Un grup de

proe::-

ma del Front d'Esquerres reflectr¿ -:

ciutadans observen
un cartell del Front
d'Esquerres, durant
la campanya

política de col'laboració entre -=forces que el componien i te:-,
com a principal objectiu el resta'

electoraldell6de
febrer de 1 936.
S'hi reprodueix la
imatge de Francesc
Maciá, que va
ser un referent

bliment de la línia política deX
primer bienni i el mantenime---:
dels avenqos socials aconsegu:punts principals eren, e:-tre altres, el restabliment de l'Es-tut,1I'amnistia per als presos po-tics,2 la restauració del govern i.
3
Companys i dels ajuntaments q-ir
havien estat dissolts,4 i I'aplicac::

E1s seus

de la coalició
d'esquerres en

aquells comicis.

Malgrat haver mort
feia 2 anys
fEstatut,

Les eleecions del

suspés

Després dels fets del Sis dlOctubre,
1a Generalitat va quedar sota control de les autoritats militars i,
més endavant, de1 govern cenlral.
La L1iga, la CEDA i els radicals van
col'laborar amb les noves autoritats
imposades des de Madrid. Així, es
van fer cárrec dels ajuntaments dissolts j van tormar part d'un conráf
assessorarde1 governador general de
Catalunya. L'ordre públic va quedar
sota control del govern central. E1s
Aquests polítics que van col'laborar amb les
autoritats imposades van quedar
desprestigiats. ja que Ia major part
de 1'opinió pública estava insatis-

febrer

de 1936 a Catalunya
Com ja sabem, 1a descomposició
dels governs radicais a Madrid, en

Llei de contractes de conre'- 5
-amb 1a consegüent reparacíó é.

un clima de creixent irritació de I'o-

les injustícies comeses al camp e,.

pinió púbiica, va portar

a la

convo-

catd-ria d'elecgiqqs, ge¡q¡als el 16 de

e1s

Elrestabliment
de l'autonom¡a

dicals i polítiques d'esqueffa va pro-

forl descontentamen!,
1,935,

milers de perso-

nes eren a la presó per motius poiítics, i la demanda d'amnistia s'eslenia cada cop més.

electoral de les esquerres, les drete:
van presentar a Catalunya e1 Front
Catalá d' Or dre, dirtgir p et lrlfr{
que s'oposava a les mesures sociai:

Molt més clara que a Espanya

militants de les organitzacions sin-

social. Y any

últims mesos-.
Per tal de contrarestar l'aliang;

una victória molt ámplia:41. dels
54 diputats (59% dels vots emesos).
El Front d'Ordre va obtenir tan sols
1.3 escons (41% dels vots).

durant setze mesos.

vocar un

i

1a

reformistes -titllades de revolucionáries- de 1'esquerra.
A Catalunya, e1 Front d'Esquerres, amb 1a participació més alta da
tota l'etapa republicana, va obteni:

feta per 1a suspensió de I'Estatut.
Aquest va quedar sense vigéncia
La repressió exercida contra

de

¡ Cartell del Front d'Esquerres que identifica
la seva candidatura amb la defensa de

l'autonomia de Catalunya.

El nou govern de la Repúbiica, presidit per Manuel Azai'a, va decretar l'amnistia per als presos polítics

i el restabliment

de la Generalitat.

E
f

!l

¡{

Rsultab a Catalunya
de les eleccions ge*rals
del 15 de febre¡ de 19i16

: Franccs€
Cambó. Iíder cie
la Lliga Catalana
(que encapqalava
el Front Catalá
d'Ordre), votant
en aquells

q{5}
U$f41

:

ryFli

Fi4t2I

ffi{2}

comicis.

i

408{1}

ACR: Accié Caialana Republicana
ERC: Esqueffa Republicana de Catalunya

FCC:
PCP;

Parlit
Pariit
PI{RE: Partit
FOUII: Partit

.

Comun¡sla de Catalunia .
Catal¿ Proletari
Nacionalista Republic¿ d'EsqiJerra

Obrer d'Unificacié Márxisia : .
PRE: Part¡'l Reiubl¡cá
.
FSoE: Pariit Socialista Obrer Espanyol
Unió de Rabassaires
tlgc: Unió Socialisia de Calalunya

d'Esquerra

Uf,:

-

'

< v Dues imatges
que il.lustren la
jornada electoral
del 1 6 de febrer de
1 936 a Barcelona.
A I'esquerra, uns
electors fan cua en
un districte burgés
de la ciutat,
mentre que,
a baix, un grup
d'homes i dones
de condició
modesta del barri
de la Barceloneta
esperen el seu
torn.

:1.

::ís Companys i els consellers em-

::esonats van tornar a Catalunya,
-:r van ser objecte d'una rebuda
::omfa1. El Parlament va confirmar
cmpanys com a president de la

-eneralitat eI29 de febrer de 1936.
r-nb la tornada de la Lliga al Parla::-ent es restablia ta-m-bé la

litat institucional. Així,

qgffna-

1a

radica-

:-.za-i6ll;i

ólénci a que van carac.z;stzar\a vida p olítica espanyeíla

:rrant la primavera de 1936 van
significativament menors a Ca:alunya. Tanmateix, no va desapa:iixer la conflictivitat social i la: ora I -mu ltQlrcac-ió-delés vagues i
:crta tensió al camp- i no van faltar
. er

:..guns incidents gt.us .o- l'assas.inat dels germans Badia, militants
j'Estat Catalá, per part de pistolers

ie la FAI.
D'altra banda, la lliga va optar

er fer una- oposici-é_:1g -.-c-arácter
da molt diferent
:noderat,
de la que
c

cortaven a terme les dretes a1 Parlament espanyol. Alhora, el govern
de Companys es va moderar a pardr- de la sortida d'ERe dek independentistés drEstat Caralá. El go-vern aplicá totes les mesures relati-

un clima de normalitat democrática a Catalunya. A més, a Catalu-

llorar

nya 1'extrema dreta antirepublicana i antidemocrática no tenia prácticament cap forga, ni electoral ni
social. També va contribuir a mi-

tre grups armats de signe polític
contrari fossin, a diferéncia delque
succeia en altres llocs, molt poc ha-

e1

clima polític catalá el fet

que els enfrontaments al carrer en-

bituals. Per tot plegat, es parlava de l'oasi català, és a dir, en
comparació amb el 'vesper' madrileny, hi havia certa
tranquil·litat

ves a I'agricultura que formaven
part del seu programa electoral -1a
Llei de contractes de conreu va tornar a entrar en vigor- i la Generalitat recuperá les atribucions d'ordre

cíutat '

16 (62;6%)

4 (37;3%)

o/o)

st42,6%)

75,2

Tarragona

5 (57,2%)

Lliga i

7.3,4

Lleida

4 (54,5%)

ERC intentaven millorar les seves
relacions i s'esforqaverr per crear

Girona

5 (57,6 y")

2{42,4%)
2(45,5%)
2 (42,s%)

41 (59,1%)

r3 {40,8 %)

púbiic. Al mateix temps,

1a

Barcefona

Barcelona províncía

Total

11 (57 ,4

68,B

71,9
71,3
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"J*t

fenserlyaffrent
i la cultura a Catalunya

4

ament

i Ap6rm"ció

fessionaX,

5

ments de renovació pedagógi
les óri1óiries'd'ésfiTi:

versitat, el L933 es va crear la

versitat Autónoma de

Ba

6

tant
.

a favor de l'educació i
la cultura

i r.
f
Ll régim republica va ter un

lrtultf/lLrL¡lül
Ua) !¡A lill1t¡u,al
.
:*
estorg
;::;;::.-;'_;:;:'*"'l

culminació de moltes obres

.

dels seus pocs

de vida, la Universitat Auti

de 1,,,.,,,,',,l,,..,jjf|t!ffi,",',,r' .l

carácter cultural. Durantla Repúbli 1.,,.,.......,
ca, Espanya en general i Catalunya l: ",
'

Enelcampdelacultura, IIIla

\$fñl', I',, : I neralirat va crear una xarxa de
.,,8 {,l[f .]tr}|} ,:.. .. ] blioteques,1 i es va preocupar
,VI hlJl t:I ' , l:-lñtJitzar-ne el conEñguEi
en particular van viure una auténti- [,. :
ca erupció dels avantguardism'es,
, l -.W*ffrrr{É{.I ,J' ',,,I ra¡-les-r¿er¡i
2
t
..:.

u-

1.,',,

constants
camp de les arts. Tanmateix, no
innovacions

hi

,,,:,
i.

'l

Ñffi.]

ftS$fff
,.,1:,.llf!ffi
da la República, molts dels princi1,,' .,

vahavercontinuitat,iuncopcaiguPicasso, Sert,
Pompeu Fabra, Dalí,
Miró, Pau Casals...

1,',

, J,
]
p:,,,,:,'_i

,':
,

', , |

|,

el reanciva-áf-atóil¡f""¡¿;¡¿
ció del patrilnoni artístic.3Una

delesprioriturj]rT-AJag":q¡
4
:Zpjó-d_e*!c!!-e,a*tüác-l9tana,

l1 ,,.,;..-,...ffi
@eclosiócul@t1'-:'vaveureafa
ru@-|.......f',.d¡l¡l¡irlll¡ttfu1,.¡},:{n,-..]deraciódet!ata1deonal1eq
llObra de la Generalitat

|

'

rtit

lunLal política de normalitzar
Generalitat llengua própia per part de les i
vaapostarperlauniversalitzacióde.. tucions i de tota 1a societat. L
s¡'rrhs'

¡ Gartell de I'lnstitut-Escola.

La

Un dels aspectes més destacats de
educatiu
1, 1 r
r tla Generalltat
- ... .- r:, -. l'ensenvamentiperunmodel
I'obra de govern de
piáéi.J*t"¡coeducatiu. Mésamunt, tqgz
va ser el referit a l'ensenyament i la anagrama del bulllelíCufturai Esporf, de 1933. hiríi,"ryargllggr-cl
ta ttengua 9a14lana, de-Pow
la tascultura, on es va continuar Ia
peuTdbil, qüáva ajudar
p€uTabil,
aiudar a difondrdifonft
va continuar la tasca
5
ca iniciada per Ia Mancomunitat. durant l'etapa republicana va in- ?1 catalá normatiu.
La normaliup
iniciada per

Comhemassenyalatenparlardels tentar resoondre als orincinis-de ciólingüísticavatrobarunaeinadc

3
2
1
aSpecteSeconómicsisocials,és@.iu.,Suportmo1timportantenelsmit.
=_II
molt difícil fer un balanE perla curf eftt"ny"mr"t
¡ans de comuniiació. Cal tenir pre
tedatdelperíode-agreujadaperla leqprioritatsdelg" m
" senr que el I9B2 es publicavena
lentitud amb qué es van dur a ter- res com la introducció de la co- Barcelona vuit diaris en cataiá.6 Dc
1

me alguns traspassos-. Efectiva- educacióentrenensinenes.Afinals totes maner"s, |u G"ttlulitái..a
menl, la Generalitat no tingué de l93I,la Generalitat ja havia po- cenrrar e1s seus esforEos en la pre

tempSdeÍerefectiuStotSe1sseusSatenma@.-mociódelcata1áa1,ensenyamenü. 7
i disposá de mal Mi.'t¡ arnb I'ebjeetiu dc Ío'mqr .*.Js.
projectes i, a més, no
va introduir l,ús de la llengua e
2
prou recursos económics. Tanma- els mestres i. l'anv sesüent. l'h*ilesescoles,peróambunbalanqdes.
3
- t"trEñ6En;;
ieix, malgrat aquestes limitaaions,
J. tt#ü-.r""r
igual. 8Mentre que a les escoles muI
l'obra cultural d" h Qg.gllitu!_ per a 1'eEiüElufacióZá1%ñseny& nlcipals i a les que depenien de la

"

ffienqlafacáEué¿s va;tr

u

t"r-il-iá

mbé va

impuísar Generalitat es va avanEar moltís-

.ótrtttrr..ió-áe nombrosos

cen-

sim, a la resra la inrroducció del catalá va ser molt més lenta. La superació de problemes com la falta de
textós esiólarS o-la manca de pre.
fessorat degudament preparat fou
lenta de resoldre.

llevolució del món artístic
La cultura catalana va seguiE durant

l'etapa republicana, I'evolució
212

ini-
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ciada en anys anteriors I no va

(1934-7936)

I

$it{:I' [,,I]KLLÁ

experimentar canvis substancials.
L'any I930 ja s'havia constiturt el
Crup d'Arquitectes i Técnics Catap ei aIT ro gr"effiliÍqirfe¡ruTe1
-Gentemporlma(gATclr{C)f árnb
lor"p_!lqiC&&lt"t. Illescas i Jo.''sép
iorres Clavé. Anr6;lsüpbr1-d€
Iá-Gellerafiiat, van desenvolupar

-1anS

projectes

i

consuuccions que eren

- maniféitacions

d una arquittctüra

moderna, funcional i al servei de la
-col.lectivitat. El més important va
ser el proiec]e---d-tu,6anir--" @, u

Barcelona -pla Macjá-. que prerenia
ordenar de forma racioñil eTcreixement de la ciutat. També podem esmentar el projecte de cases per a

obrers

a1

¡

barri de Sant Andreu -la

Portada del Dlccionari general de la

Ilenguacatalana, de Pompeu Fabra

Casg B]q-c__Llg construcció del Dispensari-C,entq4!.{4t1¡u!q{q{o-i-des_

(1

932).

¡ ll.lustració de
Joan Miró per a la
coberta del número
extraordinari de
Nadal del magazín
D'Ací id'AIlá.

tacat exemple d'arquitectura racionalista. 811,932 va sorgir l'agrupacíó
coneguda com a ADLAN -Amjcs
i ,. .
.;
de I Arl 1\ou-, que va terur una gran
importáncia en la promoció nà
de tola
mena d'activitats relaóionádts-trfrb
les arts plástiques. la música. ei teatre i la literatura d'avantguardá. iEIs
ADLAN van desenvoiupar una gran
tasca de divulgació dels corrents artístics més avanEats. En general, podem asseny,aiar que hi va haver un
af,ermament de 1' avaftguardisme én

I'ambit de I'arquitectura, I'urbanisge i leiaris plásti4ues. Tanmatejx,
artistes com Joan Miró i Salvador

D-a1ít@pal-centre de refáréncia.

"

-

l Dispensari CentralAntituberculós de Barcelona, obra dels arquitectes Josep Lluís Sert
Josep Torres Clavé, duta a terme entre els anys 1 934 i 1 938.

i

< Cases unifamiliars
del bani de Sant
Andreu (Barcelona)
destinades a la
classe obrera.
Van ser projeciades
pels arquitectes
del GATGPAC
Sert, Subirana
iTorres Clavé.
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Lal

El conflicte rabassaire i la Llei de contractes de conreu
l'obLa pagesia catalana, i concretament l'ampl¡ sector rabassaire, va mantenir una forta lluita amb
Capel
de
Parlament
que havia estat aprovada
¡eciiu que s'apliqués la Lleide contractes de conreu,
anys
de
sis
contracte
iatunya el 12 d'abril de 1934. Aquesta llei els permetria una durada mínima de
pel propietari, per urn
renovable automáticament, excepte en el cas d'explotació directa de la terra
període de la mateixa durada, així com passar a la propietat a aquells rabassaires que treballessin

pagar-la a un preu reglamentat
ia terra de feia més de divuit anys seguits, sempre que poguessin
Constituciomitjangant quinze anualitats. La llei va ser anul.lada més tard pelTribunal de Garanties
va dela
CEDA-,
amb
nats, qle, després de les pressions exercides pels propietaris catalans -aliats

clarar incompetent la Generalitat en aquella matéria'
El problema rabassaire va quedar vinculat al régim autonÓmic, de manera que la llei s'utilitzá com a pretext per atacar I'autonomia. A mitjan
QUI SE L'APROPIA
LA PROPIETAT ES DEL QUI
juny de 1934 el Parlament catalá aprovava novament la Llei de conPER CASTANTS
iractes de conreu. La reacció dels propietaris no es va fer esperar. El 8
de setembre dos mil propietaris catalans van anar a Madrid a protestar.
una protesta que va ser secundada per la totalitat de les dretes espanyoles. Tanmateix, el govern de la República, després de la modificació
de determinats aspectes de la llei, va considerar que aquesta s'ajustava a la constitució i a I'Estatut. D',aquesta manera, els rabassaires obtenien una victória forqa important. La satisfacció dels rabassaires,
peró, va durar poc. Després dels fets d'Octubre, el 1934, la llei va quedar anul.lada. La repressió que es va desencadenar també va recaure
sobre els rabassaires, i es van iniciar judicis de desnonament que van
afectar 1.400 camperols. Quan el president Companys torná al poder
\i Dro\¡u dc recl¡m¡.. dned qu' s¡bol'g€u l'Esi¡tut
-I
(febrer de 1936), la llei s'implantá de nou. Finalment, la derrota republicana de 1939 comportá el retorn a la situació anterior a 1931 .
A Acudit contrari a la nova llei, publicat a La Veu de Catalunya'

ffi

L'oposic!ót

214

La posició del president GomPanYs

f"

::"1

)

(

I

I

8. La Segona República i Ia Generalit at

La

(1934-1936)

|

Lleide contractes de conreu

Article 1. Són objecte d'aquestá Llei:els conaactes

de

conreu i sle-ntenenc-ompie$os sota aqúesta denominac,ió
els de,rabassa ryortá, parceria, masoveria, arrendament
de teffes i en'general tótselslactes i c¡¡rtráctes,qualsevulla que sigui llur denominació pels quals es cedetxonerosament.llap-rofitament d',una :finca rústica a p ersona dif e rent del propielarirsempr€.que sigui'llqxplót¿ció de ná

la dírectament eil o els seus desqendents o atiilats de dret

facii vida cornuna arrrb e11, [...]
Article 22. Uarrendador podrárdesnona¡ judicialmenr
'llarrendatari únicament per alguna de les causes se-

,rque

guents: a) Per haver fet ús el propieta¡i del dret de reserva en les,condicions previstes en aquesta LIei; b) Per
manca..de pagarnent de llarrendament convingut en el

turalesa,qgríeóla,1.,.1 r',,'','
Artlcle:2; ElS contractes de conreu, ádhuc els existebts
en promulgar-se a{uesta Llei,,han de corrtplir-se dé con.
fori¡itatra l'ús'i a bóna'fe se$ons'els páctes convinguts,
sempre'i quan no qstiguin,eaicontrádjcc!ó amb elslpreceptes:dlaquesta tlei, contra la qual no podrá frgvale.r

Article 43,.Ei conreador de tér¡es; a,títol de contracte
agríco\a, té eL óret d'adquigició del seu ,domini mit-

Article,'1

janEant llabonament del s.eu valór al propietari i el complim-ent dels preceptes dlaquést,Capítoi. l. ;,]

, .1.
:,

0., La"durada,

mínima dels arrendaments

lais.en áquesta,Lle! seri de

.sis

re gu -

contfacte;

y' Per

subárrendamenf ato rgpt p er lt aüendata-

ri fora'dels casos'previstos,en l'a¡ticl9 t91; d)Per deixar
de cónrear la te-qra per abandó, de més d'un any o per destinarla a un r3s Que no sigui et de coffeu. i

Article 44,Per al'exercici

anys;

Si'Uarreldatari durant el daiie¡ án)¡ d.el termini contrac-

tual,ialmeny¡ sis rnesos abáns de finir el'seu venciment
no avisá ila¡rendador; pér es,criq,r!! sev4 voluniat,de do¡
na¡ per,.aqábat' el. contracte,' slentendrá, tácitament que
ópta pqr lq prógoga per un perí:ode,de sis anysmé¡, i áixí

dels dre¡s dladquisició és neceqsifia la concuff¿ncia cónjunta dels requisits següents.
Primer: Que es xactide iérra conreada en virtut de contracte dlexplo*rció agrícola regulat per aquesta Liei. Segon::Que,,gls dits coalractes slhagin maniingut per un

'període,de'másdedivuitanys.|.,.]..:..

successivament.

Ard¿[e14::Enaiabar el termiai contractualo algun4 de
leq Seves prórrogues, el:propietari podrá donar per
eI

contracta!reprendre faterra quan slobligui

finit

a conrear:

1' fa¡ticle 19 especificava que nornés es pemietiea eis sotse¡tendáments relarius a
aprqfta¡aents parcials dels productes obtinguts i quq pera millorbenefici, exigien la
interuenció d alrri.

Un cop llegits i observats atentament aquests documents,
fes les activitats següents:

a
b
e

d

FRANOA

Quin era el mecanisme legal que el propietari tenia per
no permetre l'accés de I'arrendatari a la propietat de la

lerra?
Comenta l'acudit de Valentí Castanys (document 1).
Des de quin punt de vista ha estat realilzal?
Exposa les idees principals contingudes en els documents 2 i3. Quina era I'opinió dels propietaris? I la del
president Companys? Quins partits estaven en contra
i quins a favor de la llei?

e, Observa detingudament el mapa. A quines zones era
més forta la implantació del sindicat Unió de Rabassaires? Per qué?

f

La Unió de Rabassaires {1933.

Segons la llei, quines condicions havia de complir I'arrendatari que volia accedir a la propietat de la terra que
treballava?

En quines comarques es van produir més desnonaments de rabassaires durant el bienni de dretes? Quines conseqüéncies va tenir aquest conflicte en les
eleccions del febrer de 1936 i durant la Guerra Civil?

L
i--

nnne ó L
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,?" '

t "::¡oi.o'
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¡:iiifffi
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Unió de Rabassaires
Sindicats existents el 1933

ó
¡
!

Extensió el 1936

Extensió el 1937 ¡ el 1 938
Desnonaments de parcefs ¡ tabassaires
úuliol de 1935)

tr

0

50km

lrffi
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3-4 procediments
5-6procediments
2oprocediments
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"1.

Manifest de ta Coalició Antimarxista per Madrid

'l
La dreta es va presentar unida en les eleccions del 9 de novembre de 1933. Reproduim un f ra;ment del manifest de presentació de la candidatura per Madrid que, sota el nom de Coalició A":maxista, incorporava membres destacats de l'oligarquia del país.

l'
L

os candidatos de la coalición antimarxista defende,án resueitamente y a todo trance la necesidad de
una inmediata derogación, pQr la vía que en cada caso

proceda, de los preceptos, lanto constitucionales como
legales, inspirados en designios laicos i socializantes, en
realidad encaminados a destruir así e1 inmensopalrimonio moral como la ya expuesta riquezamaterial de la sociedad española; trabajarán sin descanso para lograr la
cancelación de todas las disposiciones contiscadoras de
la propiedad y persecutorias de la persona, de las Asocia.lánei y de lás creencias religiosas. ! finalmente' solicitarán como prenda depaz,la concesién de una amplia y
generosa amnistía, tan generosa y amplia como 1a reclamada por el socialismo enI9I7 .
A impedir que la poiítica anticatólica, anti.económica
y antinacional, representada por el socialismo y sus subalternos auxiliares, más o menos descubiertos o sub-

repticios, prevalezca o siquiera influya predominantemente, como hasta ahora, en 1a gobernación del Estado'
iránvigorosa y enérgicamente encaminados todos nuestros esfuerzos. Procedentes los que constituyenla candiaun opueslos, conservan íntegra su plena libertad para
defender en el Parlamento o fuera óe é1 las soluciones
que ante los más palpitantes temas de aclualidad preconiza su respectivo ideario. Pero coinciden en la.necesidadinaplazable de este urgente llamamiento que hacer:
a todos 1os españoles: a los indiferentes ,paraque deierde serlo; a los hombres de buena volunBd, para que no:
ayuden; a 1os adversarios leales, para que nos escucher
y, en definitiva, nos respeten.
Antonio Royo Villanova, José María Gil-Robles, Antonio Goicoechea'
JoséCalvoSotelo,JuanlgnacroL";f

É".;ü;X::"'HI?:T#á;

a Quins són els objectius principals dels signants d'aquest manifest?
b A quines formacions polítiques pertanyien Antonio Goicoechea, José

c
d

X

rÉ

datura antimarxista de campos políticos diferentes r'

Calvo Sotelo i José Ma'

:,

Gil-Robles?
Per qué creus que anomenen antimarxista la seva candidatura? Quins interessos defensaver
-Quins van ser els resultats de les eleccions de 1933? Quines mesures va prendre el govern s:
git d'aquestes eleccions?

2. fahnge

Española y de las JONS

I

El 1933, José Antonio Primo de Rivera va fundar Falange Española, grup d'extrema dreta amb n:'tes influéncies del feixisme italiá. El 1934 es va unir amb una organització d'ideologia similar.
JONS. Acontinuació trobarás alguns fragments del programa de la nova formació política.

::

, 1. C.""-os en la suprema realidad de España. For-

é1 a través de su función familiar, municipal 1.'
participará,a través de-los partidos. Se
Nadie
I talecerla,elevarlayengrandecerlaeslaapremiantelaiea sindical.

I

colectiva de todos los éspañoles. AIarcalizacj,ón de esta abolirá implacablemenle ei sistema de los partidos polítarea habrán de plegarse inexorablemente los intereses ticos con todas sus consecuencias: sufragio inorgánicc.
representación por bandos en lucha y Parlamento dede los individ,roi, dá los grupos y de las clases.

una unidad de destino en 1o universal. Toda
conspiración contra esta unidad es repulsiva. Todo sepa. ratismo es un crimen que no perdonaremos.
, La Constitución vigente, en cuanto incita a las disgrega, ciones, atenta conÍa la unidad de destino de España. Por

, 2. España

es

: eso exigimos su anulación fulminante.
: 6, Nuestro Estado será un inslrumento totalitario

a1

ser-

vicio de Ia integridad patria. Todos los españoles partici276

parán en

tipo conocido.

1...1

9. Concebimos a España, en lo económico, como

ur-

gigantesco sindicato de productores.
Organizaremos corporativamenle a 1a sociedad espa-

ñola mediante un sistema de sindicatos verticales por
ramas de la producción, al servicio de la integridud económica nacional.
Los 27 puntos de

IE

y de

IasJONS (1934)

"t-:

8. La Segona República i la Generalitat (1984-7986)

a Quines són les idees fonamentals d'aquest programa polític?
b com caraclerilzaries el sistema polític que defensava FE y de las JONS?
c Aqué es refereix el text quan parla de
"sufragio inorgánico"?
d Qué són els sindicats verticals? Saps en quina etapa de la histdria d'Espanya

van ser implantats?

3. L'impacte de la crisieconómica
En el text següent, escrit per un historiador actual, s'hi assenyalen algunes de les conseqüéncies
més importants de la crisi económica que va sacsejar l'economia catalana durant els anys trenta:

gran depressió dels anys üenta va comenqar a afectar clarament l'economia catalana i'any 1933. No se

obrer, amb una direcció anarquista intransigent, es llan-

n'ha d'infravalorar I'impacte, encara gue va ser menor
que el que va causar en á1r", paiso, mÉ, d"r"nuot"putt.
La caiguda del preu del vi va intensificar les tensions entre els parcers i els propietaris, representats, respectivament, per la Unió de Rabassaires, una de les bases de

La política deflaciorusta dels governs republicans fou
negativa per a una reactivació de I'economia en el marc
del descens de les exportacions. La inseguretat económica en una época sense subsidi d'atur ni asseguranEa obligatória de malaltia, va reduir la confianEa en la capacitat
reformadora dels partits republicans. Ln aquesie, .ircumstáncies I'ascens dels anarquistes irreductibles a la
dkecctl de la CNT vu
peró
'"-bi;; é;al final
";u1u;;';o'u,
la sindical va quedar desgastada
de IéAB, r'a'p"rdre efectius i va experimentar una escissió important, la
dels sindicalistes trentistes.

I
L

a

i l'Institut Agrícola Catalá de Sant Isidre, dirigit
inicialment per gent de la Lliga Caralana. L augmenr dela
1'ERC,

desocupació -a Barcelona, a les acaball es de 1.932,era del
1,0oA; mentre que en la construcció assolia el 50 %, i en el
metali la reducció del treball era d'un terg- va provocar la
decepció de la classe obrera. La reducció de la capacitat
de consum i la baixa dels preus van endurir la resisténcia
patronal respecte a milloies salariais quan el
-oui-."i

gava a l'ofensiva.

A. B,qlc¡lr s, História del nacionalisne tatalh (1992)

a Quines conseqüéncies va tenir la caiguda dels preus del vi? Tt ,, 1fo"?
b QUinS SeCtOrS eS Van veUre méS afeCtatS per la deSOCUpaCió? ,,I i, - j , .1,1t.',', 1., ,.

c

,,

I.

,r..,,

Qué és una política deflacionista? Quins efectes va tenir per a l'economia del país? ok1,

\-, r

v
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4.'La revoluc¡ó de 1934
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Astúries

Et presentem dos textos que fan referéncia als fets d'Octubre de 1934 aAstúries. El primer
és un ban
del comité revolucionari d'Oviedo emés els primers dies del moviment insurreccional. El segon
és un
f ragment de la valoració d'aquest moviment que, amb una perspectiva
de vuit anys, va fer el líder so-

cialista lndalecio Prieto en una conferéncia pronunciada en el seu exili de Méxic.

BANDO
Hacemos saber:
el Comité Revolucionario, como intérprete de la
.Que
voluntad popular, y velando por los intereses de la Revolución, se dispone a tomar, con la energía necesaria, to-

2.'Todo individuo que posea armas debe presentarse
j.nmediatamente ante ei Cámig i¿"rrtifi.ur
lu persona1idad. A quien se coja con armas" en su domicilio o
tu
caIle, sin 1a correspondiente declaraci ón, serájuzgado"trseveramente.
v uralt¡LtfL9.

mo-

3." Todo e1 que tenga en su domicilio artícu1os producto del pillaje o canridades de los mismos que sean

radical de todo acto de pillaje, previniendo
que todo individuo que sea cogido en un acto de esta na-

producto de ocultaciones se le conmina a hacer entrega
de los mismos inmediatamente. E1 que así no 1o haga, fe
atendrá a las consecuencias naturales como enemigo de
la Revolución.

das las medidas conducentes u

.t.uu=ui

el curso del

vimiento. A tal efecto, disponemos:
L.o EI cese

turaleza será pasado por las armas.
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I
,

Todos los víveres existentes, así como artículos de vestir, quedan
confiscados.
4.o

.

5." Se ruega la presentación inmediah ante este Comité, de todos
, los miembros perlenecientes a los Comités directivos de 1as organizaciones obreras de la localida d, paranormalizar 1a distribución y consumo de víveres y artículos de vestir.

i

a
'

b

c

:

6." Los miembros de 1os Partidos y Juventudes Obreras de la localidad deben presentarse inmediatam"rrt. .o., su correspondiente carnet
; para constituir la Guardia Roja, que ha de velar por el orden y la buena
marcha de la Revolución.
En Oviedo, a 9 de octubre de 1934
El Comité Revolucionario

d

Quins objectius perseguia el Comi:e 4",r*
volucionari amb la publicació del baAquest ban parla de la constitució a; u
Guárdia Roja. Aqué es refereix?
lndalecio Prieto pertanyia a l'ala moÉxt'
da del PSOE. Com es reflecteix aixo a,- H
interpretació que fa dels fets de 193¿A qué atribueix la derrota de les esque*,er

en la convocatória electoral de 1933-

e

Com interpretes la frase "Tras la

relw

sión de Asturias, toda concordia par":ti:

imposible"?

E
,E

stoy exento de responsabilidad en la génesis de aquel

movimiento, pero la tengo plena en su preparacióny

, desarrollo. Por mandato de la minoría parlamentaria so: cialista hub eyo de anunciarlo sin rebozo desde mi escaño
dei Parlamento. [...]

, El primer error -temible error- fue el aislamiento en
, gue nos hubimos de situar 1os socialistas en las elecciones
, de 1,933, a1 producirse, en casi todas partes, una desunión
profunda con respecto

a las

fuerzas más sanas del republi-

r canismo. Se dio 1a paradola de que, habiendo obtenido las
: rzquierdas mayor número de sufragios que 1as derechas,
: éstas lograran mayoría en ei Parlamento y se adueñaran
del Poder. [...]. Este error, tan fácil de evitar. nacido de
, nuestra petulancia, condujo a que 1as derechas (período
, Gi1 Robles-Lerroux) se apoderaran del Gobierno y nos
: l1evó a ia rebelión de octubre de 1934, que llegó a cuajar

i-

heroica

y

sangrientamenle en Asturias, y ia cual sir"r:

para hacer más profundo el abismo político que dividía :
España. Tras la represión de Asturias, loda concordia parecía imposible. [...]

La rebelión de Asturias, el sacrificio de Asturias, edesgaste ocasionado por el movimiento revolucionaric
de 1934 -todo movimiento de ese género ocasiona quebrantos, aún cuando salga triunfinte, y entonc", ,,o,
acompañó la derrota- pudieron y debieron haberse ahcrrado. Con el ejercicio inteligente del derecho electo¡i
en noviembr e óe !933, se habría asegurado, sin lrastornos, el régimen republicano. Aquel absurdo electoral [r:.
nuestra primera gran culpa.
conf eránciad'IndalecioPrieto¿l".ü:Xf

ii}|:#,r.rs;;;

5. Els fets d'Octubre
El 6 d'octubre de 1934 Lluís Companys va fer un acte de forga en contra del govern central. Va tre-car les relacions amb les institucions i va proclamar l'Estat catalá dins de la República Federal a:panyola.

Catalans!
Les forces monarquitzants i feixistes que d'un temps
engá prelenen de trair la República han aconseguit llur
objectiu i han assaltat el Poder.
E1s partits i els homes que han fet públiques manifestacions conüa 1es minvades llibertats de la nostra terra, e1s nuclis polítics que prediquen constantment l'odi i
la guerra a Catalunya, constitueixen avuí el suport de les
actuals inslitucions.
Els fets que s'han produit donen a lots els ciutadans la
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clara sensació que la República, en els seus tonamentals
postuiats democrátics, es troba en gravíssim perill.
Totes les forces auténticament republicanes d'Espanya i sectors socials avanqats, sense distinció ni excep-

ció, slhan aixecat en armes contra I'audag temptativa
feixista.
--iu Cu,utunya liberal, demócrata i republicana no pot
estar absent de la protesta que triomfa arreu del país ni
pot silenciar la seva veu de solidaritat amb els germans
que, en les rcrres hispanes, Iluiten Fins a morir per la

lli-

8. La Segona República i la

i el dret. Catalunya enarbora la seva bandera i
crida tothom al compliment del deure i a I'obediéncia
absoiuta al Govern de ia Generalitat, que, des d'aquest
moment, trenca tola relació amb les institucions falsebertat

jades.
En aquesta hora solemne, en nom del pobie i de1 Parlament, el Govern que presideixo assumeix totes les fa-

cultats del Poder a Catalunya, proclama I'Estat Catalá de
la República Federal Espanyola i, en restablir i fortificar
1a relació amb e1s dirigents de 1a protesta general contra
el feixisme, els invita a establir a Catalunya el Govern
Provisional de la República, que trobará en ei nostre poble catalá el més generós impuls de fraternitat en el
comú anhel d'edlficar una Repúb1ica lederal 11iure i

magnífica.
E1

Covern de Catalunya estará en tot moment en

Generalitat(19g4-7936)

I

rcdvcte indestructible de 1es esséncies de la Repúb1ica.
Invito tots els catalans a I'obediéncia al Govein i que
ningú no desacati les seves ordres. Amb l'entusiasme i la
disciplina dei poble ens sentim forts i invencibles. Mantjndrem a ratlla qui sigui, peró cal que cadascú es contingui subjectant-se a la disciplina i a Ia consigna dels dirigents. El Govern, des d'aquest moment, obrará amb
energia inexorable perqué ningú no tracti de pertorbarni
pugui comprometre e1s patriótics objectius de la seva ac-

titud.
Catalans!

fhora

és

greu i gloriosa. IJesperit dei presi-

dent Maciá, restaurador de la Generalitat, ens acompanya. Cadascú al seu lloc, i Catalunya i la República en el
cor de tots.
Visca Ia República i visca la Llibertatl

contacte amb el poble. Aspirem a establira Catalunya el

Proclama del president Lluís Companys (ó octubre 1934)

Busca informació sobre Lluís Companys i escriu una redacció amb els seus principals trets
biográfics.

b
e
d
e

c e D,,P

Aqui es refereix amb l'expressió "forces monarquitzants ifeixistes"?
Quines circumstáncies polítiques van envoltar aquesta
Com justifica Companys la seva actuació?

proclama?

I

lil.

¡.1

r iiii..,

!.sr, ''

\r,a

t

Com van acabar els fets del Sis d'Octubre?

6. Programa del Front Popular
Reprodulm a continuació un f ragment del programa del Front Popular, subscrit el 15 de gener de
1936 i donat a conéixer l'endemá. El programa recollia, a més de l'amnistia, tot el conjunt de propostes de l'esquerra amb vista a la imminent convocatdria electoral.

os partidos republicanos Izquierda Republicana,
Unión Republicana y el Partido Socialisra, en representación del mismo y de la Unión General de Trabajadores, Federación Nacional de Juventudes Socialistas,

f!

,

,
,
:

Partido Comunista, Partido Sindicalista, Partido Obrero
de Unificación Marxista, sin per¡uicio de de jar a salvo los
postulados de sus doctrinas, han llegado a comprometer
un plan político común que sirva de fundamento y cartel
a la coalición de sus respectivas fuerzas en la inmediata
contienda electoral y de norma de gobierno que habrán
de desarrollar los partidos republicanos de izquierda, con
el apoyo de las fuerzas obreras, en caso de victoria. Declaran ante Ia opinión pública ias bases y los límites de su

coincidencia política y, además, ia ofrecen a ia consideración de las restantes organizaciones republicanas y obreras por si estiman convlniente a los iniereses nacionales
:,
d"iu República venir a integrar, en tales condiciones, el

bloque de izquierdas que debe luchar frente a 1a reacción
en las elecciones generales de diputados a Cortes.
Como supuesto indispensable de paz pública, los
partidos coaligados se comprometen:

1." A conceder por ley una amplia amnistía de los
delítos político-sociales cometidos posteriormente a noviembre de 1933, aunque no hubieran sido considerados como tales porlos Tribunales. [...]
2.o Los funcionarios y empleados públicos que hayan sido objeto de suspensión, tr"slaio o separación,
acordada sin garantía de expediente o por medio de persecución política, serán repuestos en sus destinos. El
Gobierno tomará las medidas necesarjas para que sean

readmitidos en sus respectivos pr.r"rtoi los obreros
que hubiesen sido despeáido, po, sus ideas o con motivo de huelgas políticas.

1...1
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:,

7," La República que conciben los partidos republicanos no

¡ República dirigida por motivos sociales o económicos

es

una

de clases, sino

a, Quins partits formaven el Front Popular?

un régirnen de libertad democrática impulsado por motivos de interés
público y progreso social. Pero precisamente por esa decidida razón,
larpolítiqa republicana tiene e1 deber de elevar las condiciones morales
y materiales de los trabajadores hasta el límite máximo que permita el

Quins trets polítics tenien en comú?
b, Per qué va sorgir aquesta coalició elec-

loral?

:é

interés generai de la producción, sin reparar, fuera de este tope, en
cuantos sacrificios hayan de imponerse a todos los privilegios sociales
y económicos. [...]

El primer puntdel programafa referéncia

a una ámplia amnistia. A qui havia d'afectar, principalment?
,d, Quin va ser

Ll Soc6l$ta (Ió gener LyJO)

el resultat de les eleccions

del febrer de 't936? Quines foren les pri-

meres mesures del nou govern?

7. Programa del Front d'Esquerres
El 28 de maig de 1936, Lluís Companys va fer un discurs al Parlament en qué recordava el programa del Font d'Esquerres i reiterava el seu compromís de complir-lo. Reproduim el fragment on e[
president de la Generalitat feia esment d'aquest programa.

¡!

I Front d'F.squerres de Catalunya 1...], proclama

a objectius a defensar
lluita electoral els

i assolir conjuntament

següents:

com
la

en

dels que realmentho siguini dels obre(senaturforqós,

i

rigorós compliment de les lleis del treball.
Restabliment de la Llei de Contractes de Conreu vo-

. , Consecucié d'üna ámplia amnistia que reintegri els tada pel Parlamenr de Cahlunya.
Adopció d'aquelles mesures que facin impossible
presos i exiliats polítics i socials en la normalitat de la
que el Tribunal de Caranties Constitucionals pugui acvida ciutadana.
Restabliment de l'organitzacií política de la

Catalu-

nya autónoma.

t..l

Vigéncia íntegra de I'Estatut de Catalunya en tots els
seus órgans i corporacions, i acabament dels traspassos
de serveis respectanl els acords anteriorment presos de
conformilat amb el dret estatutari
Oposició a l'intent de revisar ia Conslitució de la
pública promulgada per Ies Corts Constituents, eue
presenta una transacció dintre la qual és possible la
convivéncia de lots els ciutadans.
Manteniment dels avenqos socials de la República.
Discriminació en I'aplicació de ia llei de vagabunds

Re
re:
civil

,.

a

,

tuar amb carácter polític i obstaculitzarl'aplícació d'una
llei reconeguda en les Corts de !a República com a cons-

titucional.
I revisió i. reparació de les injustícies comeses en e1
camp sota un régim d'excepció i dels llanqaments fets
sense motiu legal.
El Front d'Esquerres de Catalunya se sentsolidaritzat
amb el programa Fet públic per les esquerres espanyoles,
del qual accepta els punts no conlinguts, per,tal d'evitar
repeticions innecessáries, en el present manifest, í lluitará conjuntament amb Ia coaliCié $enetal d'esq{efies
per Ia consecució dels objectius comuns.
Discurs del president Lluís Companys (28 m aig1,93Q

a

'Q:

Quins punts destacaries d'aquest programa? Argumenta la resposta.

.b Quin va ser el resultat de les eleccions delfebrer

a Catalunya?

,€, Quins apartats d'aquest programa es van complir immediatament després del triomf del Fromü

Popular?

8. La premsa de Barcelona el 16 de febrer de 1936
Les eleccions del febrer de 1936 es van celebrar enmig d'un context de radicalització. En són una
clara mostra les posicions divergents que s'expressen en els editorials d'alguns rotatius de Barcelo
na el mateix dia de les eleccions.
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(7934-1936)

8. La Segona República i la Generalit at

Com jasaps, La VeudeCatalunyaeral'órganoficialdelaLligaCatalana. Perlasevabanda, LaPublicitatera un diarid'ideologia republicana id'esquerres,i La Humanitaterael portaveu oficiald'Esquerra Republicana de Catalunya. El Correo Catalánlenia una ideologia earlina.

,
.

hi som! Ja és arribada l'hora de la consuka
electoral. La intensíssima campanya del .Front
Catalá d'Ordreu ha commogut la terra catalana.
Avui el nostre poble dirá la seva paraula. Els que
coneixem els seus sentiments íntims, les lleis del
seu propi esperit, no podem dubtar de la victória
definitiva del seny ancestral damunt de totes les
forces d'incoheréncia i destrucció. [...]
Catalunya haurá de votar avui afavor o en contra de la trágica atzagaiada del ó d'octubre. Catalunya ja votá la mateixa nit del 6 d' octubre,amb la
máxima eficácia, desentenent-se en absolut dels

f
J

a

homes de les esquerres coalitzades. Peró avui

,

aquell plebiscit será radficat en la forma civil i con.rátu d" I'emissió del vot. I será un plebiscit la significació inequívoca del qual no podrá desconéixer.
La

Veu de Catalunva

q
s

,

:

'

om a poques hores de la gran victória electoral,
victória decisiva per a retornar la República als
republicans i decisiva també per a retornar l'autonomia a Catalunya. La tasca antirepublicana i anticatalana comenqada l'any 1933 i culminada amb
I'aprofitament golut dels fets d'octubre deI 1,934,
toca ja al seu

terme'

ff
rr

arribat I'hora. Estem a punt. Estan a punt les masses ciutadanes de Catalunya. Anem a decidir avui 1a vida o Ia mort
a

de la legalitat republicana. Anem a decidir la llibertat o

e1 calvari
de trenta mil homes. Anem a decidír el trágic dilema clavat a
l'entranya de la vida civil de la República: éssler o no ésser.
Som e1 Front del 14 d'abnl. Som el Front del 6 d'octubre.
Se'ns va llangar fora de Ia llei fa setze mesos. Avui, amb els
nostres vots, anem a reconquistar la llei, Ia nostra llei, la que
vam somniar, i estimar, i crear, i servir amb tots els impulsos
de la nostra vida.

La Humanitat

!I

victoria de hoy no ha de tener más que un nombre: ¡Contrarrevolución!! ¡A por ella!, pues; pero con la máxima sere-

a

nidad. La convicción supone fe viva en el ideal por que se lucha,
en el deber de que mi voto es el decisivo y en la seguridad del
trjunfo. A Ia convicción se la pospone todo: timidez, comodidades, perczal egoísmo. Todo se sacrifica a el1a, incluso la propia vida. [...]

iCabe ideal más grandioso que el que nos preside en esta
lucha4 ¡Dios y la Patria! En peligro y amenazados terozmenre
por una revolución de extranjeri z.ados y espúreos a las órdenes de Moscú. Y para evitary antes de tener que cubrirlos con
nuestros cuerpos, en lucha violenta y desesperada -para que
ellos, a srrvez) nos pongan a cubierto de 1a barbarie- hoy vamos a defenderlos con nuestros votos.

Lapublícitat

Explica detalladament quin era el clima polític del país durant la campanya per a les eleccions del
febrer de 1936.
b Resumeix la posició que defensa cadascun dels diaris i relaciona-la amb la seva ideologia.

c Analitza el llenguatge utilitzat. Creus que els mitjans de comunicació s'expressen actualment d'una manera tan contundent?
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