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Aquest document és un dossier divulgatiu complementari de l’exposició JJoovveess  ii  rreeppuubblliiccaannss..  LLaa  RRee--
ppúúbblliiccaa  aa  MMaannrreessaa  ((11993311--11993366)), organitzada per l’Ajuntament de Manresa amb motiu del setantè
aniversari de la proclamació de la República.

L’exposició –i el dossier respectiu– pretén, d’una banda, donar a conèixer l’obra de govern de
l’ajuntament republicà. Un ajuntament que, malgrat que governà només durant 45 mesos –i en-
cara interromputs per les conseqüències dels fets del Sis d’Octubre–, demostrà la seva capacitat
de gestió –tot i alguns errors puntuals–, la seva aposta per la cultura, l’ensenyament i els temes
socials i la seva ambició per convertir Manresa en una ciutat moderna, capital de la Catalunya
central.

D’altra banda, es vol posar l’èmfasi a destacar una sèrie de personalitats polítiques i intel·lec-
tuals de Manresa i del Bages especialment representatives d’una època i d’una generació. La ma-
joria eren joves, catalanistes, republicans, amb uns ideals de llibertat i de justícia social. Van llui-
tar per aconseguir la República i les llibertats per a Catalunya i alguns d’ells van ser cridats pels
presidents Macià i Companys al govern de la Generalitat.

En desaparèixer la República, tots els seus projectes i il·lusions van ser segats de soca-rel per la
dictadura franquista. L’execució, la presó, l’exili, els camps de concentració i, en el millor dels ca-
sos, l’ostracisme i el silenci obligat van ser el seu destí. Simbolitzen una generació estroncada per
la Guerra Civil i el franquisme. A la part final del dossier, en podreu saber els noms, l’obra i la tra-
jectòria vital posterior a l’època republicana.

Per aquest motiu es fa referència només a alguns aspectes del franquisme –i no de la Guerra Ci-
vil com a tal–, ja que s’explica el que va passar amb els protagonistes de l’època republicana un
cop acabat el conflicte bèl·lic. El tema de la Guerra Civil, doncs, no és tractat en aquesta exposició
ni en el dossier, ja que pensem que l’enorme importància i trascendència del període 1936-39 re-
quereix per si sol un tractament monogràfic que algun dia caldria fer.

Així, el dossier divulgatiu intenta explicar planerament els trets essencials de l’etapa republica-
na des de l’àmbit de Manresa, de Catalunya i de l’estat espanyol, fins al moment de l’esclat de la
Guerra Civil. Les il·lustracions també són pensades per fer-ne més entenedors els continguts. Es
tracta d’una etapa realment convulsa, però, tanmateix, de plena democràcia entremig de dues dic-
tadures (la del general Primo de Rivera i la del general Franco).

Endinsant-nos-hi, coneixerem les inquietuds i les realitzacions d’aquells anys i dels seus prota-
gonistes. En definitiva, ens aproparem a una Manresa –i a una Catalunya– no pas gaire llunyana
en el temps, però també molt desconeguda a conseqüència de la censura i la manipulació històri-
ca que la dictadura franquista imposà durant dècades al conjunt de la població.
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LA RESTAURACIÓ

Quan el dia 14 d’abril de 1931 es proclamà la
II República, molta gent de Manresa, Catalunya
i d’arreu de l’estat espanyol reaccionà amb
eufòria i esperança. Hom confiava que aquest
canvi de règim polític, que significava el pas de
la monarquia borbònica d’Alfons XIII a una re-
pública democràtica, seria favorable per al con-
junt de la població.

Això s’explica, en bona part, per la llarga cri-
si de l’anomenat sistema de la Restauració
(1875-1931), que havia demostrat la seva inca-
pacitat per resoldre els greus problemes de tot
tipus que tenia plantejats l’estat espanyol i que
perjudicaven la qualitat de vida dels seus habi-
tants.

El sistema de la Restauració havia aparegut
com a reacció contra el darrer període realment
democràtic que havia existit a l’estat espanyol
abans de la II República: el Sexenni Revolucio-
nari o Democràtic (1868-1874). Durant aquesta
etapa, es van fer eleccions lliures amb sufragi
universal masculí. A final del Sexenni, s’adoptà
la forma republicana d’organització estatal: la
I República (1873-1874).

Fou un cop d’estat militar, dins la tradició
de l’exèrcit espanyol d’intervenir mitjançant la
força en els afers polítics interns, qui liquidà
aquesta I República i acabà possibilitant, poc
temps després, l’adveniment de la Restauració
borbònica en la persona del rei Alfons XII i,
més endavant, del seu fill Alfons XIII. Això sig-
nificava la «restauració» (d’aquí ve
el nom del sistema) de la dinastia
borbònica en el poder, després
d’haver estat expulsada d’Espanya
com a conseqüència de la Revolu-
ció de 1868 que havia donat origen
al Sexenni.

Es podria objectar, amb raó,
que durant la Restauració també
es van fer eleccions i, fins i tot,
que s’acabà aplicant el sufragi uni-
versal masculí. Però també és cert
que els resultats d’aquestes elec-
cions eren sistemàticament false-
jats a causa del caciquisme i de les
tupinades, tot plegat afavorit des
del mateix govern espanyol. De
fet, només hi havia dos partits
amb possibilitats reals de gover-
nar: el Liberal i el Conservador (els
anomenats «partits dinàstics»),

que s’alternaven pacíficament en el poder mit-
jançant tota mena de trampes electorals i co-
accions socials. Algunes d’aquestes trampes
eren realment grolleres. Per exemple, emple-
nar les urnes amb les paperetes (a vegades
encara en paquets tal com havien sortit d’im-
premta) amb el nom del candidat oficial (és a
dir, aquell que el govern volia que sortís); fer
votar els morts (suplantar la personalitat de
persones difuntes); fer veure per part del cacic
–l’home poderós amb qui no convenia estar-hi
malament– als habitants d’un poble o territori
a qui havien de votar... En aquest sentit, Va-
lentí Almirall, important polític i intel·lectual
de l’època, denunciava que a Berga –un dis-
tricte electoral amb pocs milers d’habitants–
el candidat oficial havia obtingut un milió i
mig de vots. Com si res, el Congrés dels Dipu-
tats espanyol va donar com a bons aquests re-
sultats.

A grans trets, els dos partits dinàstics go-
vernaven segons els interessos dels grans pro-
pietaris, de l’Església, de l’exèrcit i de les clas-
ses benestants en general. La majoria de la
població quedava, doncs, al marge dels benefi-
cis del sistema de la Restauració. La resta de
partits polítics tenien una funció marginal: do-
naven aparença de pluralitat, però no tenien
cap possibilitat real d’accedir democràticament
al poder. Tot plegat comportà, a la llarga, una
radicalització de les posicions i una tendència a
intentar la via revolucionària, fins i tot violenta,
per tal de trobar sortida als problemes polítics,
socials i econòmics plantejats arreu de l’estat.

Els antecedents
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LA CRISI DEL SISTEMA    
DE LA RESTAURACIÓ

Tanmateix, aquest sistema de la Restauració es
manifestà en crisi sobretot a partir de l’any
1898. En efecte, aquell any Espanya perdé les
colònies que li quedaven (Cuba, Puerto Rico,
Filipines) després d’una breu guerra contra els
Estats Units. Aquest «desastre de Cuba» des-
cobrí les mancances de la Restauració i la seva
incompetència a l’hora de modernitzar i de fer
progressar, socialment i econòmicament, l’es-
tat espanyol d’una manera justa i equilibrada.
Els diversos intents regeneracionistes, que es
feren posteriorment per tal d’arreglar la situa-
ció, acabaren fracassant.

Fou precisament a Catalunya on es començà
a trencar el sistema de la Restauració. Hi ha di-
verses causes que expliquen aquest fet: a
grans trets i sense pretendre ser exhaustius,
podem assenyalar que un primer factor fou el
diferent grau de desenvolupament social i
econòmic de Catalunya respecte de la major
part de l’estat espanyol.

Així, mentre Catalunya i el País Basc s’ha-
vien anat industrialitzant, l’economia del con-
junt d’Espanya encara es basava en l’agricultu-
ra i, en general, en el sector primari. D’aquesta

manera, l’any 1900 el 64,8% de la població ac-
tiva espanyola vivia del sector primari i només
el 17,4%, del secundari. L’any 1930, poc abans
de la proclamació de la II República, els percen-
tatges eren del 45,5% de la població activa
dins el sector primari i del 26,5% dins el secun-
dari. Tot i la millora, aquestes xifres indiquen
un notable endarreriment respecte dels països
d’Europa occidental, on la industrialització era
molt més desenvolupada.

A més, aquest endarreriment es veia agreu-
jat pel fet que la propietat de la terra estava
molt mal repartida i acaparada per una minoria
de terratinents. Això condemnava una bona
part de la població agrícola espanyola a unes
condicions de vida extremadament pobres o
bé a l’emigració. Tot plegat feia que la compo-
sició interna de la societat espanyola fos molt
desequilibrada no solament per les diferències
materials sinó també per les culturals. El 1900
l’índex d’analfabetisme mitjà espanyol arriba-
va al 63% (a les zones agrícoles del sud era del
80%), mentre que, per exemple, a França el
nombre d’analfabets no superava el 24% de la
població.

D’una manera molt genèrica, la societat es-
panyola es dividia en tres segments normal-
ment ben diferenciats: les classes alta, baixa i
mitjana:
– La classe alta era molt reduïda numèrica-

ment. La formaven la noblesa i/o els grans
terratinents, grans comerciants i banquers, i
els alts càrrecs de l’Església, de l’exèrcit i de
la classe política. En defensa dels seus inte-
ressos, donaven total suport a la monarquia
borbònica.

– La classe mitjana era dèbil, tret que es reflec-
teix en la lentitud amb què es va modernitzar
la societat i la vida espanyoles de l’època. A
Catalunya era més nombrosa a causa de la
industrialització i el major desenvolupament
econòmic. Pertanyien al camp els propietaris
rurals mitjans, però sobretot trobem els re-
presentants de la classe mitjana als nuclis ur-
bans: professionals liberals (metges, advo-
cats, arquitectes...), funcionaris, alguns
polítics, mestres i professors, periodistes,
tècnics i directius d’indústries, botiguers i pe-
tits fabricants...

– La classe baixa era integrada per la majoria
de la societat, ja fos rural o urbana. Global-
ment, vivia en condicions de pobresa, amb
elevadíssims nivells de mortalitat i analfabe-
tisme. Les condicions de treball també eren
molt dures, a més de precàries i mal paga-
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des. Sobretot a les ciutats, els treballadors
començaren a organitzar-se per tal de millo-
rar les pèssimes condicions de vida: era el
desenvolupament del moviment obrer. Du-
rant l’època de la Restauració van neixer els
dos sindicats obrers més importants: la UGT
(fundada l’any 1888 i de tendència socialista-
marxista) i la CNT (fundada l’any 1911 i de
tendència anarquista).
Tots dos sindicats es constituïren a Barcelo-

na. I és que el lloc de l’estat on tenia més força
el moviment obrer era Catalunya. Això és lògic
si tenim en compte que era el territori més in-
dustrialitzat i, per tant, on es concentraven més
treballadors i treballadores industrials. Catalu-
nya tenia una societat més urbana (fins i tot
cosmopolita en el cas de Barcelona) que la de
la resta de l’estat. Aquest fet dificultava –sense
eliminar-la completament– la pràctica del caci-
quisme, més fàcil i evident en el medi rural. 

Un altre factor que va contribuir a la caiguda
del sistema de la Restauració –basat, recor-
dem-ho, en dos partits dinàstics que s’alterna-
ven en el poder– va ser el desenvolupament del
catalanisme polític.

Les arrels del catalanisme evolucionaren
des del primer terç del segle XIX, a partir del
moviment literari i cultural de la Renaixença.
De mica en mica entrà en el terreny polític en

un doble vessant conservador i religiós, d’una
banda, i progressista i popular d’una altra. Du-
rant el Sexenni, el republicanisme federal
–partidari de la total descentralització de l’es-
tat espanyol– triomfà electoralment a Catalu-
nya.

Després de l’adveniment de la Restauració,
el catalanisme, en les seves diferents variants,
es reorganitzà. En general, es reivindicava el
reconeixement per part del govern espanyol de
l’existència de la personalitat pròpia de Catalu-
nya, la defensa de la seva cultura i llengua (ab-
solutament marginades en l’àmbit oficial), la
urgent modernització de l’estat espanyol i la
seva descentralització en benefici d’una perifè-
ria molt més dinàmica des del punt de vista

Introducció 9

A dalt, «La càrrega».
Pintura de Ramon Casas
(1902).

A baix, Ajuntament de
Manresa, març de 1892.
Sessió de debat i
aprovació de les Bases
de Manresa.



econòmic i social. En aquest sentit, es reclama-
va un govern propi per a Catalunya.

Per exemple, l’any 1892, la Unió Catalanista
(agrupació de diverses entitats de caire cultu-
ral, lúdic i polític) convocà a Manresa una reu-
nió per a aprovar les bases per a la constitució
regional catalana: són les conegudes «Bases
de Manresa». Es tractava d’un projecte d’auto-
nomia política per a Catalunya segons les con-
cepcions de la vessant conservadora del cata-
lanisme (com a mostra: no s’admetia el sufragi
universal).

L’any 1898, la pèrdua ja comentada de les
darreres colònies limità el comerç i la indústria
catalanes a l’escarransit mercat espanyol. La
burgesia catalana veié arribat el moment d’o-
cupar una part del poder i de modernitzar l’es-
tat espanyol tot liquidant el ja fracassat siste-
ma caciquista de la Restauració. Després d’un
primer intent regeneracionista, la burgesia
apostà per la creació d’un partit polític de caire
catalanista conservador: la Lliga Regionalista
(1901), que trencà el monopoli dels partits
dinàstics, cosa que després també aconsegui-
rien altres partits a Catalunya.

L’enfonsament del sistema de la Restauració

fou lent però progressiu i, a més de Catalunya,
s’estengué en altres territoris de l’estat. Com
hem vist, les causes d’aquest enfonsament són
múltiples: la més important, sens dubte, és la
seva incapacitat per servir –de manera global i
equilibrada– les necessitats reals i més bàsi-
ques de la població, ja que la Restauració, de
fet, governava segons una minoria de privile-
giats (classe alta), com ja havia passat en èpo-
ques anteriors de la història d’Espanya.

Tradicionalment, les classes populars catala-
nes i espanyoles (classe baixa, la més nombro-
sa demogràficament, i una part de la classe
mitjana) havien quedat marginades del sistema
polític, en benefici d’uns grups dominants que,
com hem dit, acaparaven també la major part
de les propietats i de la riquesa a tot l’estat. Ai-
xí, les tendències polítiques progressistes i el
moviment obrer eren fortament reprimits pels
governants. Això comportà una creixent radi-
calització de les reivindicacions, algunes de
les quals prengueren un caire clarament revo-
lucionari, afavorides per la difusió dels ideals
marxistes i anarquistes (ja iniciada durant el
Sexenni), el triomf de la revolució comunista a
Rússia (1917) i la pobresa a què era condemna-
da una bona part de la població. Alguns exem-
ples d’aquesta tensa situació social van ser la
Setmana Tràgica (1909), l’intent revolucionari
de 1917 o el pistolerisme.

Ara bé, quan la repressió va esdevenir insu-
ficient i els grups dominants van veure en perill
els seus privilegis, van recórrer a la intervenció
de l’exèrcit perquè redrecés la situació d’acord
amb els seus interessos: aquest va ser el cas
del cop d’estat del general Primo de Rivera que
donà lloc a la dictadura del mateix nom (1923-
1930). La imposició de la dictadura, amb la con-
seqüent prohibició dels drets individuals i
col·lectius, significava també l’ensorrament de-
finitiu del sistema parlamentari bipartidista de
la Restauració. 

I l’acabament de la dictadura (1930) obrí les
portes a la proclamació de la II República. Com
dèiem al començament de la introducció, l’ad-
veniment de la República, després de tants de-
cennis de qüestions mal resoltes i de tants
greuges acumulats, fou saludada per molta
gent amb manifestacions espontànies d’alegria
que eren una demostració ben evident de les
enormes esperances dipositades en aquest
nou règim.
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“Qui no ho ha vist no es pot imaginar
l’espectacle meravellós d’un poble passant, de
sobte, de l’esclavitud a la llibertat”

(Emilià Martínez)

La proclamació de la República

Ban de proclamació de
la República Catalana, a
càrrec de Francesc
Macià.



ÀMBIT GENERAL

Les eleccions municipals 
del 12 d’abril de 1931

L’any 1931 va ser especialment important en la
història de Catalunya i d’Espanya perquè hi va
haver un canvi de règim polític: de la monar-
quia d’Alfons XIII es va passar a una república
democràtica. Tan sols un any abans s’havia
acabat la Dictadura del general Miguel Primo
de Rivera (1923-1930), que havia estat espe-
cialment virulenta contra Catalunya. En efecte,
durant el període dictatorial de Primo de Rive-
ra, que va governar sempre amb el consenti-
ment del rei, s’havien perseguit durament la
llengua i la cultura catalanes, s’havien reprimit
–com a la resta de l’estat– les llibertats políti-
ques i sindicals, i s’havia desmuntat sistemàti-
cament l’obra de la Mancomunitat (nom que re-
bia la institució nascuda a conseqüència de la
unió, l’any 1914, de les quatre províncies cata-
lanes, que havia realitzat una gran tasca de re-
construcció nacional i que la Dictadura va su-
primir l’any 1925). Igualment, la situació de les
classes treballadores havia anat empitjorant
globalment durant aquests anys (1902-1931).

Per tot això, una part important de la ciuta-
dania catalana i d’arreu d’Espanya va conside-
rar que el fracàs de la Dictadura, culminat l’any
1930 amb la dimissió de Primo de Rivera, signi-
ficava també el de la monarquia d’Alfons XIII, i
que ja havia arribat l’hora d’un canvi de règim
polític. Per tant, l’intent del rei de dirigir la tran-
sició cap a la situació anterior a la Dictadura
estava condemnat al fracàs, ja que, a més, ca-
da cop tenia menys suports: els partits dinàs-
tics no tenien cap base popular i estaven des-
prestigiats per la pràctica del caciquisme i la
tupinada, i antics polítics monàrquics, disgus-
tats amb el suport del rei a la Dictadura militar,
se’n desmarcaren o es passaren al bàndol re-
publicà (Alcalà Zamora, Miguel Maura). En can-
vi, havien augmentat els partidaris de la Repú-
blica (intel·lectuals, mitjans i petits burgesos i
obrers), que s’organitzaren en l’anomenat pac-
te de Sant Sebastià (agost 1930), on acordaren
la creació d’un comitè revolucionari republicà,
que havia de contactar amb les altres forces
polítiques i obreres, i es prometé als represen-
tants catalans la possibilitat d’una autonomia
política per a Catalunya, sotmesa a les corts
constituents de l’estat, en cas de proclamació
de la República.

Així, les eleccions municipals del 12 d’abril
de 1931, convocades per l’últim govern de la
monarquia presidit per l’almirall Juan Bautista
Aznar, van ser en realitat un plebiscit entre la
monarquia i la república. Els partits republi-
cans i d’esquerra es van organitzar ràpidament
i es van llançar a la campanya electoral. Les for-
ces catalanistes progressistes van iniciar un
procés d’unificació per tal d’augmentar les pos-
sibilitats de guanyar les eleccions. En aquest
sentit destaca, sobretot, la formació del que es
convertiria en el principal partit polític català
durant tot el període republicà: Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, producte de la fusió d’Es-
tat Català (Francesc Macià), el partit Republicà
Català (Lluís Companys) i el grup de la revista
«L’Opinió».

Els resultats van ser àmpliament favorables
als partits republicans i d’esquerra, que van
guanyar les eleccions a les principals ciutats
d’arreu de l’estat espanyol. A Catalunya, per
exemple, van obtenir més de les dues terceres
parts de regidors.

La proclamació de la República

El triomf de les forces republicanes va precipi-
tar els esdeveniments: el dia 14 d’abril de 1931
es va proclamar la República a Barcelona (en
un gest que es repetí a Madrid i en altres ciu-

Francesc Macià
proclama la República
catalana, el 14 d’abril
del 1931.

La proclamació de la República
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tats catalanes i espanyoles) mentre el rei Al-
fons XIII marxava cap a l’exili.

Efectivament, el dia 14, Lluís Companys pro-
clamà la República des del balcó de l’ajunta-
ment de Barcelona, un cop sabuda la victòria
electoral d’Esquerra Republicana al Principat.
Una estona després, cap a un quart de tres,
Francesc Macià va proclamar la República Cata-
lana «com a estat integrat en la Federació Ibèri-
ca». A continuació, Macià va nomenar els alts
càrrecs polítics, militars i judicials de Catalunya
i va formar un govern català on hi havia repre-
sentades quasi totes

les forces polítiques catalanes de centre i es-
querra.

Tanmateix, la República Catalana va tenir
una vida ben curta: a Madrid, el govern provi-
sional de la naixent República no va acceptar
les proclamacions de Barcelona. Així, el 18 d’a-
bril, l’endemà de l’arribada a Barcelona de tres
ministres del nou govern republicà espanyol
enviats a negociar amb Macià, els dirigents na-
cionalistes catalans van haver de renunciar a
la sobirania nacional i a l’estat federal. En con-
trapartida, es va acordar l’elaboració immedia-

ta d’un estatut d’autonomia
per a Catalunya (que havia de
ser aprovat per les Corts es-
panyoles) i la instauració
d’un règim provisional d’au-
togovern, presidit per Macià,
que va rebre la denominació
de Generalitat de Catalunya
(en clara referència a la
històrica institució medieval
catalana). Igualment, es va
acordar l’ensenyament del
català a l’escola, eina bàsi-
ca per al redreçament de la
llengua i la cultura del país,
fortament castigades, com
hem vist, en el període
monàrquic anterior.

En pocs dies, doncs, la
situació política de l’estat
espanyol havia canviat ra-
dicalment. D’una manera
pacífica, s’havia instaurat
una República que recupe-
rava les llibertats de-
mocràtiques i Catalunya
–per primera vegada des
de l’acabament de la
Guerra de Successió el
1714– tenia la possibilitat
d’autogovernar-se. 

Ban de proclamació de
la República catalana, a

càrrec de Francesc
Macià.

Joves i republicans. La República a Manresa (1931-1936)16



ÀMBIT MANRESÀ

Les eleccions municipals 
del 12 d’abril de 1931 a Manresa

A Manresa, les eleccions municipals del 12 d’a-
bril es van viure amb la mateixa intensitat que
a la resta de nuclis urbans importants d’arreu
de Catalunya i de l’estat. De fet, la campanya
electoral fou molt dinàmica, ja que els diferents
partits polítics locals hi abocaren tots els mit-
jans i mobilitzaren l’esforç dels seus militants i
simpatitzants, que col·laboraren de moltes ma-
neres, com ara deixant els seus vehicles (a l’è-
poca, sobretot bicicletes) perquè els respectius
missatges electorals arribessin a la major part
de la població, no solament de Manresa sinó
també de la comarca. Fins i tot, els grups repu-
blicans utilitzaren un avió per escampar la seva
propaganda electoral, quelcom inèdit fins ales-
hores i signe de modernitat dels nous temps
que s’atansaven.

En l’ambient es notava l’especial importàn-
cia d’aquestes primeres eleccions després de
la Dictadura, eleccions que anaven molt més
enllà d’una simple tria d’alcaldes i regidors i
que podien possibilitar un canvi radical en l’or-
ganització política de l’estat espanyol.

Així, després d’una sèrie de contactes i reu-
nions, els grups republicans i catalanistes pro-
gressistes de Manresa decidiren presentar-se
conjuntament a les eleccions dins la coalició
Concentració Republicana, encapçalada per
l’advocat Joan Selves i Carner i pel metge Ra-
mon Puig i Ball (posteriorment, la major part de
membres d’aquesta candidatura ingressarien
dins Esquerra Republicana de Catalunya). En
quedava al marge la Federació Social Republi-
cana (lerrouxistes), que no es caracteritzava
per la seva tendència catalanista.

A la dreta, els catalanistes moderats de la
Lliga Regionalista intentaren un acord electoral
amb els carlins de la Unió Administrativa que
no reeixí, per la qual cosa ambdues formacions
es presentaren per separat. D’aquesta manera,
el vot conservador restava dividit, cosa que be-
neficià electoralment els sectors republicans.

Efectivament, la victòria electoral correspon-
gué a Concentració Republicana, que s’imposà
en la major part dels cinc districtes electorals
en què es dividia la ciutat de Manresa. Els re-
sultats definitius foren els següents:

COMPOSICIÓ DEL CONSISTORI SORGIT DE LES ELECCIONS
DEL 12 D’ABRIL DE 1931

Concentració Republicana 15 regidors
Lliga Regionalista 8 regidors
Unió Administrativa 3 regidors
Federació Social Republicana 1 regidor
Liberals Independents 1 regidor

Cal remarcar també la important participació
de la població (van votar el 73% dels electors) i
el fracàs absolut dels candidats de la Unión Pa-
triótica (únic partit polític autoritzat arreu d’Es-
panya durant la Dictadura de Primo de Rivera),
entre ells Josep Montardit, que havia estat al-
calde de Manresa durant la Dictadura i que tan
sols assolí 172 vots. Els ciutadans de Manresa
demostraven d’aquesta manera el seu rebuig
als dirigents de l’etapa dictatorial.

La valoració d’aquests resultats electorals
que van fer els diferents mitjans de comunica-
ció locals fou ben diversa, segons la tendència
política que defensaven. Així, el diari «El Dia»
–catalanista, republicà i d’esquerres: per tant,
proper a Concentració Republicana– els celebrà
amb gran entusiasme, amb titulars tan elo-
qüents com: «Formidable triomf republicà a tot
Espanya», o «Amb la victòria de Concentració
Republicana Manresa afirma els seus senti-
ments liberals i republicans». 

Per la seva banda, «El Pla de Bages», porta-
veu de la Lliga Regionalista, qualificava els re-
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sultats de «dolorosa sorpresa» i de «victòria
dels extremistes» afavorida per la manca d’a-
cord amb els carlins. Per tal d’evitar que
aquests resultats es repetissin en un futur ca-
lia, segons l’editorial del diari, «que els manre-
sans que tinguem afinitat d’ideals i sentiments
ens unim».

El diari «Pàtria» adoptava un to moderat, in-
tentant descriure els esdeveniments amb cert
distanciament, mentre que el setmanari
«Seny» (de tendència carlina, és a dir, partida-
ris d’una monarquia basada en una altra bran-

ca de la dinastia borbònica) rebia amb una evi-
dent fredor els canvis que provocaren aquestes
eleccions del 12 d’abril de 1931.

La proclamació de la República 
a Manresa

I aquests canvis van arribar ràpidament. En
efecte, el dia 14 d’abril es van començar a di-
vulgar els resultats electorals i a primeres ho-
res de la tarda començà a circular el rumor que
s’havia proclamat la República a Barcelona.
Aquesta informació, com és natural, causà un
gran impacte entre els habitants de Manresa
que se n’assabentaren (moltes gent va saber la
notícia quan va plegar de la feina), i aviat es
formaren grups de simpatitzants i curiosos da-
vant el local de Concentració Republicana, si-
tuat al Passeig.

El local de la victoriosa coalició electoral era
ple de gent: hi havia els candidats acabats d’e-
legir, exregidors republicans de l’època ante-
rior a la Dictadura de Primo de Rivera i un bon
nombre de persones destacades dins el repu-
blicanisme local. Acordaren constituir un go-
vern provisional republicà de Manresa i comar-
ca, i redactaren una proclama en la qual es
declarava que Manresa era republicana, al ma-

A dalt, eleccions del
12-4-1931. Joan Selves i
Carner, futur alcalde de
Manresa, en el moment

de votar. 

A baix, eleccions del
12-4-1931. Imatge de la

jornada electoral.
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teix temps que expressava la necessitat de
mantenir l’ordre públic i la serenitat col·lectiva.

Lluís Soler i Terol, un dels signants d’aques-
ta proclama, explicà temps després que la fra-
se «(...) a la majoria de capitals de Catalunya i
d’Espanya s’ha proclamat la República» es va
escriure per animar la població, però en realitat
tot plegat només eren rumors no confirmats.
Per tant, es reivindicava que Manresa fou una
de les primeres ciutats de l’estat espanyol que
van proclamar la República, i també el valor i el
compromís dels republicans locals que ho van
fer ja que encara era possible una reacció
monàrquica.

Cap a les cinc de la tarda sortí, des del da-
vant del local de Concentració Republicana,
una manifestació presidida per les banderes
catalana i republicana que es dirigí cap a l’edi-
fici de l’ajuntament per tal de fer-se càrrec del
govern de la ciutat. La manifestació passà pel
Born i la Plana de l’Om, animada pels acords
d’una banda que tocava La Marsellesa (l’actual
himne francès però que en aquells moments te-
nia una clara connotació revolucionària), i hi
hagué un moment d’incertesa quan els mani-
festants es creuaren amb una parella de la
Guàrdia Civil. La tensió va remetre i va desem-
bocar en grans demostracions d’alegria quan
els dos guàrdies civils, sense que ningú no els
hagués dit res, espontàniament van presentar
armes a les banderes tricolor i catalana que
eren portades al cap de la manifestació.

Un cop davant de l’ajuntament, els mem-
bres del tot just proclamat Comitè (o Junta) de
Govern Republicana Provisional de Manresa
entraren dins l’edifici i hissaren, altra volta als
acords de La Marsellesa, les banderes catala-
na i republicana enmig de l’ovació del públic.
Joan Selves i Carner i Tomàs Ramon i Amat es
dirigiren a la gent donant a conèixer la procla-
mació de la República i recomanant ordre i se-
renitat.

Paral·lelament, altres personalitats de signi-
ficació republicana anaren arribant també a l’a-
juntament i s’adheriren al Comitè o Junta de
Govern Provisional. Finalment, després d’una
sèrie de deliberacions, s’acordà constituir defi-
nitivament la Junta de Govern Republicana Pro-
visional de Manresa, integrada per 42 perso-
nes, majoritàriament membres de Concentració
Republicana. El president de la Junta fou Joan
Selves i Carner, els vicepresidents foren Josep
Defís i Aleger, Josep Arola i Sala, Ramon Puig i
Ball, Tomàs Ramon i Amat, i el secretari, Fran-
cesc Farreras i Duran.

Entre els acords que prengué l’esmentada
Junta cal ressenyar els següents:
– Reclamar la llibertat per als presos de la zona

de Manresa excepte per a un acusat d’homi-
cidi.

– Donar un termini de 24 hores perquè els
membres del Sometent (institució de vigilàn-
cia rural vinculada a interessos tradicional-
ment conservadors), i també els particulars,
lliuressin les armes i municions que tingues-
sin a l’ajuntament. Això demostra el temor de
la Junta per una possible reacció monàrquica
i la necessitat de tenir instruments per garan-
tir l’ordre públic i el domini de les noves auto-
ritats republicanes.

– Nomenar una comissió que contactés amb
Francesc Macià, president de la República Ca-
talana, i li transmetés la voluntat de la Junta
de posar-se a les seves ordres.

– Animar tots els pobles de la comarca a pro-
clamar la República seguint l’exemple de
Manresa.

– Mantenir-se reunida en sessió permanent fins
que la República hagués triomfat arreu de
l’estat espanyol.
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– Vetllar pel bon funcionament de l’Ajunta-
ment, controlar-ne la documentació i la
comptabilitat.

– Considerar la proposta de constituir una
guàrdia cívica per mantenir l’ordre públic.
Aquest darrer punt mostra, una altra vegada,

el temor de la Junta d’un capgirament de la si-
tuació. Efectivament, a aquelles hores la Repú-
blica no havia estat encara reconeguda oficial-
ment arreu d’Espanya i es temia que el rei,
utilitzant la força de l’exèrcit, volgués mantenir-
se al poder a qualsevol preu. En aquest sentit,
els rumors indicaven que cap guarnició militar
d’Espanya no donava suport explícit al règim re-
publicà i totes esperaven ordres superiors.

En aquells moments d’incertesa, aquesta
també era l’actitud del batalló de metralladores
de la caserna del Carme de Manresa. El seu

cap, el tinent coronel Emeterio Saz Álvarez –de
reconeguda tendència conservadora i monàr-
quica–, ordenà preparar les metralladores i te-
nir-les al pati de la caserna, amb les caixes de
municions al costat, a punt de carregar-ho tot a
les mules i anar a la plaça de l’ajuntament a re-
primir la incipient proclamació republicana.

Mentrestant, coincidint amb el final de la jor-
nada laboral, que alguns avançaren aquell dia,
molta més gent havia anat cap a la plaça de l’a-
juntament a observar, comentar i viure aquells
esdeveniments històrics. Les escenes eviden-
ciaven un gran entusiasme: hom confiava que la
naixent República solucionaria tots els proble-
mes pendents. Espontàniament, un grup de ma-
nifestants llançà un enorme retrat del rei Alfons
XIII que presidia l’Ajuntament cap a la plaça, on
fou esbocinat per la multitud. En els dies se-
güents, a conseqüència d’aquest sobtat entu-
siasme prorepublicà, s’anaren esborrant els sig-
nes més visibles de la monarquia: així, el retrat
del rei fou retirat de les escoles, les corones
reials foren eliminades d’alguns escuts (encara
que no tinguessin res a veure amb la dinastia
borbònica), els rètols dels estancs es repintaren
i una de les franges vermelles de la bandera es-
panyola es pintava amb el morat de la nova
bandera tricolor republicana, i les merceries ve-
nien grans quantitats de cintes amb els colors
de la bandera catalana i de la republicana.

Emilià Martínez i Espinosa, líder sindical de
la CNT, expressava així el sentiment d’aquells
moments:

«Qui no ho ha vist no es pot imaginar l’es-
pectacle meravellós d’un poble passant, de
sobte, de l’esclavitud a la llibertat»
Comissions de ciutadans de diferents enti-

tats es presentaven davant de la Junta per do-
nar-li suport i per demanar informació de què
calia fer, o bé aprofitaven el moment per expli-
citar les seves demandes i/o reivindicacions.
Aquest fou el cas de comissions de diversos
pobles de la comarca, els dirigents dels quals
no es posaven d’acord amb el repartiment dels
governs municipals un cop s’havien decidit a
proclamar la República a les seves respectives
localitats. Per això, durant la nit del 14 al 15
d’abril, membres de la Junta de Manresa ana-
ren a aquestes localitats de la comarca per aju-
dar a constituir ajuntaments o juntes de caire
republicà i catalanista, i apaivagar els conflic-
tes interns.

Al capvespre, arribaren bones notícies per a
la Junta de Govern Republicana Provisional de
Manresa: a Barcelona, les banderes republica-

Ban de la proclamació
de la República a

Manresa.
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nes onejaven no solament a l’ajuntament i a la
Diputació (futura Generalitat), sinó també al
Govern Civil (màxima representació del govern
central) i a Capitania General (nucli central del
govern espanyol a Catalunya). Tanmateix, els
principals comandaments de la guarnició mili-
tar de Manresa encara romanien fidels a la mo-
narquia.

És per això que, durant la nit del 14 al 15,
mentre la major part de la població anava a
dormir comentant els esdeveniments històrics
d’aquell dia (uns, més engrescats, d’altres,
més a l’expectativa), els membres de la Junta
passaren la nit dins l’edifici de l’ajuntament,
amb les portes ben tancades i amb la protecció
d’un grup de voluntaris armats.

Durant aquella nit s’intensificaren els contac-
tes telefònics entre la Junta i la caserna del Car-
me. Fins i tot s’aconseguí una entrevista perso-
nal, però sense cap resultat positiu, i la tensió
no minvava. En el fons, el tinent coronel Saz no
abandonava l’esperança que la monarquia es
mantingués ni que fos de manera dictatorial, és
a dir, prescindint dels resultats electorals.

Finalment, però, la matinada del dia 15 la
guarnició militar de la caserna rebia de Capita-
nia General l’ordre de posar-se a disposició del
govern provisional de la ciutat de Manresa. Ai-
xí, cap a dos quarts de vuit del matí, sortí de
davant l’ajuntament un piquet d’una vintena de
soldats sota el comandament d’un tinent,
acompanyats d’una banda de cornetes que
també tocaren La Marsellesa, per fixar el ban
de la proclamació de la República Catalana.
Aquest ban era llegit per Francesc Farreras i
Duran, secretari de la Junta, i quedà fixat a les
parets d’una dotzena d’indrets de la ciutat. Una

considerable gentada seguí aquest recorregut
de les tropes pels carrers de la ciutat.

Aquest dia 15 d’abril de 1931 fou declarat
festiu. Una bona part de la ciutadania passà la
jornada de manera lúdica: sardanes al Passeig,
balls, himnes, fontades, un gran ambient als
carrers, on molts balcons eren guarnits amb
domassos...

Però no pas tothom féu festa aquell dia. A les
onze del matí es tornà a reunir al saló del Con-
sistori la Junta de Govern Republicana Provisio-
nal de Manresa, que rebé tot seguit alguns dels
principals dirigents locals de la Confederació
Nacional del Treball (CNT, el principal sindicat
de Catalunya, de tendència anarquista), els
quals, al capdavant d’una manifestació obrera
que s’havia concentrat davant l’ajuntament,
presentaren les següents reivindicacions:
– Legalització de tots els sindicats vinculats a

la CNT (que havien estat durament reprimits
durant la Dictadura).

A dalt, comunicat de la
Junta de Govern
Republicana
Provisional, signat per
Joan Selves i Farreras i
Duran, pel qual
designen alguns
membres de la Junta
perquè s’entrevistin
amb el president Macià.

A baix, telegrama de la
Junta de Govern
Republicana Provisional
adreçat al president
Francesc Macià (Arxiu
Nacional de Catalunya).
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– Desarmament del Sometent.
– Alliberament dels presos.
– Dissolució de la Guàrdia Civil.
– Destitució del jutge i secretari municipals, i

del director de la presó.
– Destrucció dels fitxers de la policia i de la

Guàrdia Civil (on constaven les dades perso-
nals de sindicalistes i de polítics contraris a la
monarquia, cosa que en facilitava la repres-
sió per part d’aquests cossos armats).

– Lliurament de totes les armes donades amb
permís de l’anterior govern monàrquic.

Després d’un intens debat, s’arribà als se-
güents acords:

– Demanar al govern la legalització de tots els
sindicats.

– Constituir la Guàrdia Republicana Rural, for-
mada per antics membres del Sometent que
visquessin lluny del nucli urbà (per altra
banda, es recordà que la Junta ja havia de-
sarmat el Sometent).

– Formar una comissió, integrada per membres
de la Junta i dos obrers, que vetllés per l’alli-

berament dels presos, que es féu efectiva rà-
pidament en la major part dels casos.

– Destituir el jutge i el cap de la presó i instruir
expedient al secretari municipal.

– No s’atengué la proposta de dissolució de la
Guàrdia Civil ja que depenia d’instàncies su-
periors (govern central).
Durant la reunió, Joan Selves va demanar a

la CNT que acceptés el nou ordre republicà es-
tablert i que retirés la convocatòria de vaga
que havia fet. En principi, els representants de
la CNT hi estigueren d’acord però precisaren
que depenien «d’una disciplina», és a dir, de
l’organització general de la CNT. Aquí s’entre-
veu el caràcter revolucionari de la CNT que,
com veurem en els següents apartats, poc
temps després radicalitzà la seva posició en
considerar que les reformes republicanes eren
massa tímides i no beneficiaven prou la classe
treballadora. 

En finalitzar la reunió, des del balcó principal
de l’ajuntament, Josep Corbella (CNT) informà
d’aquests acords. Tres dels presos acabats d’a-
lliberar van sortir a saludar i van ser aclamats
per la multitud concentrada a la plaça. 

D’altra banda, en plena eufòria per la procla-
mació de la República Catalana, la Junta de
Manresa va aprovar el mateix dia 15 un docu-
ment en què es proposava a Francesc Macià un
decidit acostament –des del punt de vista polí-
tic, cultural i lingüístic– al País Valencià i a les
Illes Balears, per tal de tenir prou força per pac-
tar posteriorment una Unió Federal dels Estats
Ibèrics d’àmbit espanyol. Tot i que aquesta
proposta no fou acceptada pel govern català
(recordem que, com hem dit en l’àmbit general,
Francesc Macià hagué de retirar la proclamació
de la República Catalana), demostra l’empenta
i l’amplitud de mires dels membres de la Junta,
que no es limitaven a qüestions estrictament
locals.

Per acabar la ressenya d’aquest atrafegat
(tot i que festiu) dia 15, la Junta rebé un comu-
nicat del govern català segons el qual única-
ment podien formar part dels ajuntaments els
regidors electes, i d’entre ells, s’havia d’elegir
un alcalde provisional.

És per això que a la tarda del dia 16 es proce-
dí a la dissolució de la Junta de Govern Republi-
cana Provisional de Manresa –que havia tingut
una vida tan breu com intensa– i a la constitu-
ció oficial de l’Ajuntament de Manresa. Joan
Selves i Carner (Concentració Republicana) fou
elegit alcalde. Les sis tinències d’alcaldia foren
per a Ramon Puig i Ball, Antoni Ribas i Grau,
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Acte festiu celebrat a la
plaça Major, aleshores
anomenada plaça de la
República.

La proclamació de la  República



Salvador Reguant i Bou, Lluís Prunés i Sató,
Agustí Espinalt i Sanllehí (tots de Concentració
Republicana), i Salvador Jubert Oriol (Federació
Social Republicana). A proposta d’Antoni Ribas,
l’actual plaça Major (aleshores de la Constitu-
ció) es denominà plaça de la República.

Cal precisar que només foren convocats els
regidors electes de significació republicana i,
per tant, en quedaren exclosos els regidors
electes de la Lliga Regionalista i dels carlins.
Per aquest motiu, a les 9 del vespre del dia 20
d’abril (dos dies després del final de la Repúbli-
ca Catalana) es constituí definitivament l’Ajun-
tament de Manresa, aquesta vegada amb la
presència de tots els regidors electes dels dife-
rents partits. Tanmateix, la distribució dels
principals càrrecs es mantingué igual ja que la
Lliga Regionalista va refusar l’oferiment d’una
tinència d’alcaldia.

Finalment, un cop oficialitzat el nou règim
republicà i funcionant ja normalment el nou
Ajuntament democràtic manresà, l’escriptor
Joaquim Amat i Piniella –actiu simpatitzant de
la coalició de Concentració Republicana– escri-
ví un article a «El Dia» del 21 d’abril, en què re-
flexionava sobre els recents i intensos esdeve-
niments d’aquella setmana i que acabava així:
«(...) no oblideu els homes (...) que assumiren
les responsabilitats en aquells moments àlgids,
quan encara era possible una reacció monàr-
quica. Els membres de la Junta de Govern pro-
visional han fet una tasca molt més positiva i a
l’ensems més perillosa que la dels ciutadans
que, amb tot l’entusiasme que vulgueu, es re-
duïen a portar llacets i cantar himnes revolucio-
naris. Recordeu-los!».

Telegrama de la Penya
Renovació adreçat al

president Francesc
Macià (Arxiu Nacional

de Catalunya).

Telegrama de l’Orfeó
Manresà adreçat al
president Francesc

Macià (Arxiu Nacional
de Catalunya).
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“Durant l’època republicana es va crear un nou
sistema de partits: les pugnes electorals feien
necessària l’existència de partits polítics amb
una base important d’afiliats i que fossin
capaços de mobilitzar sectors amplis de
població, ja que durant el període 1931-1936 es
van fer, de manera continuada, eleccions
realment democràtiques”

Partits polítics

Cartell de propaganda
de la Lliga Catalana per
a les eleccions a Corts
del 19-11-1933



ÀMBIT GENERAL

Principals partits a Espanya

La proclamació de la República va significar
l’enfonsament dels vells partits monàrquics i
de les seves xarxes electorals pròpies del caci-
quisme que falsejaven sistemàticament els re-
sultats de les eleccions. Durant l’època republi-
cana es va crear un nou sistema de partits: les
pugnes electorals feien necessària l’existència
de partits polítics amb una base important d’a-
filiats i que fossin capaços de mobilitzar sec-
tors amplis de població, ja que durant el perío-
de 1931-1936 es van fer, de manera continuada,
eleccions realment democràtiques. Tot plegat
provocà l’aparició de molts partits polítics
nous, que s’afegiren als que ja existien abans
de la Dictadura de Primo de Rivera. A continua-
ció, comentem els més importants:

A Espanya, els partits de dretes estaven molt
dividits. José Antonio Primo de Rivera (fill de
l’anterior dictador) fundà el partit feixista Falan-
ge Española. També hi havia el Partido Agrario,
que defensava els interessos dels propietaris
agrícoles de Castella i Lleó. El partit de dretes
més important fou la CEDA (Confederación Es-
pañola de Derechas Autónomas), liderada per
José Mª Gil-Robles: era un partit de caire molt
conservador on hi havia elements propers al fei-
xisme, contrari a les reformes republicanes (en-
tre elles, l’autonomia catalana) i lligat a l’Esglé-
sia catòlica.

El Partido Radical, dirigit per Alejandro
Lerroux, era el més important dins el centre po-
lític, tot i que passà a posicions cada cop més
dretanes (Lerroux, que es presentava com un
polític revolucionari a començament de segle,
acabà sent president del govern espanyol du-
rant el bienni conservador). També hi havia pe-
tits grups de republicans liberals, d’on proce-
dia Niceto Alcalá-Zamora, futur president de la
República (del 1931 al 1936).

Dins el centreesquerra, cal destacar Acción
Republicana (a partir d’abril de 1934: Izquierda
Republicana), que aglutinava les classes mitja-
nes progressistes. El seu principal dirigent fou
Manuel Azaña, que arribà a ser president del
govern i després de la República (del 1936 al
1939).

Pel que fa a l’esquerra marxista, el més im-
portant era el PSOE (Partido Socialista Obrero
Español), que es trobava dividit entre una
tendència revolucionària (Francisco Largo Ca-

ballero) i una de reformista (Indalecio Prieto),
partidària de col·laborar amb el govern d’Aza-
ña. També hi havia el PCE (Partido Comunista
de España), d’ideologia revolucionària, proso-
viètic, i que no esdevingué realment important
fins a l’esclat de la Guerra Civil (1936).

Finalment, cal assenyalar també la presència
d’organitzacions de tipus autonòmic i/o nacio-
nalista a Galícia i al País Basc. D’aquestes, sens
dubte la més important fou el PNB (Partit Nacio-
nalista Basc), de tendència conservadora i catò-
lica, però alhora defensora d’una República que
li permetia una possibilitat d’autogovern.

Principals partits a Catalunya

A Catalunya, durant els anys de la República, hi
va haver un sistema propi de partits polítics

A l’esquerra, José
Antonio Primo de
Rivera, fundador de la
Falange.

Partits polítics
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dins el qual les organitzacions de caràcter esta-
tal que acabem d’esmentar van tenir un paper
secundari. Sens dubte, factors com ara el dife-
rent grau de desenvolupament econòmic i so-
cial, el fet nacional i el règim autonòmic expli-
quen aquesta situació específicament catalana.
Dins aquest marc, cal assenyalar l’hegemonia
d’Esquerra Republicana de Catalunya, seguida
a certa distància per la Lliga Regionalista. Al
voltant d’aquests dos grans partits hi havia to-
ta una sèrie de petites formacions polítiques. A
continuació, en desglossem els aspectes més
significatius:

A la dreta, com ja hem comentat, el partit
més important era la Lliga Regionalista (a partir
de 1933 Lliga Catalana), que dirigia, entre d’al-
tres, Francesc Cambó. Partit de caire catalanista
moderat, socialment conservador i catòlic, va
perdre durant la República l’hegemonia que ha-
via tingut fins aleshores (recordem que havia
estat fundat l’any 1901). Encara més a la dreta hi
havia altres grups, entre els quals cal assenyalar
Acció Popular Catalana, vinculat a la CEDA.

Els partits de centre més importants eren el
Partit Catalanista Republicà (PCR), resultat de
la fusió d’Acció Republicana de Catalunya amb
Acció Catalana, i Unió Democràtica de Catalu-
nya (UDC), de caràcter més conservador, en la
línia de la democràcia cristiana. Tots dos par-
tits coincidien en molts punts pel que fa a la
defensa de la identitat nacional catalana. Un
dels dirigents d’Unió era Manuel Carrasco i For-

miguera, que fou afusellat per les autoritats
franquistes durant la Guerra Civil.

Dins l’esquerra no revolucionària, i repre-
sentant també una opció clarament nacionalis-
ta i progressista, que representava els interes-
sos de la petita burgesia i d’amplis sectors de
les classes populars de Catalunya, trobem la ja
esmentada Esquerra Republicana de Catalunya
(ERC). Els seus principals dirigents van ser
Francesc Macià i Lluís Companys, que també
van ser els respectius presidents de la Genera-
litat republicana.

A l’esquerra marxista cal assenyalar, a partir
de 1935, el Partit Obrer d’Unificació Marxista
(POUM), que representava un comunisme inde-
pendent de la URSS de Stalin. Un dels seus
principals dirigents fou Andreu Nin. El 1936,
poc després de l’esclat de la Guerra Civil, d’al-
tres organitzacions marxistes es van unir per
formar el Partit Socialista Unificat de Catalunya
(PSUC), d’orientació comunista prosoviètica,
que va adquirir –com el PCE– molta importàn-
cia durant el conflicte bèl·lic de 1936-1939.
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ÀMBIT MANRESÀ

El nou marc polític

L’adveniment de la República significà, com
hem vist, la creació d’un nou marc democràtic,
amb moltes organitzacions polítiques noves i
amb la celebració de diverses conteses electo-
rals. En concret, després de la proclamació de
la República, es van convocar cinc eleccions
més:
– Eleccions a Corts constituents (28 de juny de

1931)
– Eleccions al Parlament de Catalunya (20 de

novembre de 1932) 
– Eleccions a Corts (19 de novembre de 1933)
– Eleccions municipals (14 de gener de 1934)
– Eleccions a Corts (16 de febrer de 1936)

Aquesta intensa activitat electoral, fruit en
part, dels inestables esdeveniments polítics
que comentarem més endavant, tingué sempre
a Manresa el mateix guanyador: Esquerra Re-
publicana de Catalunya (i els seus aliats electo-
rals) enfront de la Lliga (i els seus aliats), que
esdevindria el principal partit de l’oposició. 

Val a dir, però, que les diferències quant a
nombre de vots foren força reduïdes (a l’entorn
del miler) en dues ocasions: les legislatives de
1933 i les municipals de 1934. Tanmateix, la llei
electoral es basava en la fórmula majoritària
(no pas proporcional al nombre de vots obtin-
guts), que afavoria clarament el partit guanya-
dor, el qual s’emportava la major part de dipu-
tats o regidors. Per exemple, a les eleccions
municipals de 1934, la coalició liderada per
l’Esquerra obtingué el doble de regidors a l’A-
juntament de Manresa que no pas la de la Lli-
ga, tot i que el nombre de vots havia estat força
més igualat (8.446 davant de 7.282, respecti-
vament).

Naturalment, la Lliga protestà contra aques-
ta situació. Als republicans manresans els faltà
temps per replicar que, durant les eleccions
del període de la Restauració, la Lliga s’havia
vist afavorida diverses vegades per un sistema
majoritari semblant –en detriment dels matei-
xos republicans– i que aleshores no havia pas
demanat cap mena de modificació.

Una altra conseqüència d’aquest sistema
electoral majoritari fou el bipartidisme. En efec-
te, com que es tractava de guanyar les elec-
cions ni que fos amb un marge estret de vots
(ja que el vencedor es veia exageradament afa-
vorit a l’hora d’obtenir diputats o regidors), els

diferents partits més o menys afins tendiren a
formar grans coalicions electorals a l’entorn
dels dos principals partits: l’Esquerra o la Lliga.
Així, organitzacions com Unió Socialista de Ca-
talunya i la Unió de Rabassaires formaven
aliances electorals amb ERC, mentre que la Lli-
ga feia coalicions amb els carlins i els radicals.

Tot plegat comportà una certa dicotomia
dels missatges electorals: ERC defensava el
progrés i la República davant de la reacció anti-
democràtica, mentre que la Lliga es presentava
com a defensora de la propietat, la religió i la
família davant del desordre revolucionari.

Com es pot entreveure, també s’observa a
Manresa una creixent importància del factor
ideològic a l’hora de votar. Això contrasta amb
el fet que les eleccions a l’època de la Restau-
ració tenien un caire molt més personalista se-
gons els candidats que s’hi presentaven. Du-
rant la República, en canvi, la importància de la
ideologia i dels programes electorals de cada
partit comença a pesar més, sobretot en les
eleccions de caire general. Aquest factor ideolò-
gic es veu afavorit per una sèrie de circumstàn-
cies:
– El fet que les circumscripcions electorals fos-

sin provincials (en les eleccions de caire ge-
neral) obligava els ciutadans a votar uns can-
didats de tota la província als quals no
coneixien personalment en la major part dels
casos.

– Una important participació de l’electorat da-
vant la garantia d’unes eleccions del tot de-
mocràtiques (al revés del que passava a l’è-
poca de la Restauració) i en què es discutien
les grans qüestions de caire polític, econòmic
i social, tant d’àmbit local com nacional i es-
tatal.

– Les transformacions econòmiques que hi ha-
via hagut els darrers anys a Manresa havien
afavorit l’aparició d’un electorat propi d’una
societat industrial, conscient de la classe so-
cial a la qual pertanyia, i que tenia cada cop
més clares les seves reivindicacions i aspira-
cions.
Finalment, és important recordar que els go-

verns republicans d’esquerres aprovaren, per
fi, el dret de vot de la dona. A partir d’aquest
moment, podem parlar d’un autèntic sufragi
universal. Tot i que eren elegibles des del 1931,
les dones van poder votar per primera vegada
a les eleccions legislatives de novembre de
1933.

A Manresa, la Lliga reivindicà intensament el
dret de vot de la dona, ja que confiava que se-
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ria de caràcter majoritàriament conservador.
Per la seva banda, l’aleshores alcalde, Francesc
Marcet (d’ERC), en unes declaracions a «El Dia»
pocs mesos abans de les eleccions de 1933,
considerava que el vot femení «...no produirà
cap transcendència extraordinària en el resul-
tat de les eleccions. Estic convençut que si al-
guna variació ha d’existir serà a favor de les or-
ganitzacions esquerranes i republicanes que
han fet possible l’enaltiment de la dona, sense
les quals avui encara es trobaria en l’estat d’in-
ferioritat político-social del temps de la Monar-
quia».

A Espanya, les eleccions de 1933 foren
guanyades pels partits de dreta. Tanmateix, se-
ria una exageració atribuir aquest fet a la in-
cidència del sufragi femení, sinó més aviat a
una sèrie de circumstàncies d’abast general
que ja comentarem més endavant. En aquest
sentit, només cal recordar que les següents
eleccions generals on votaren les dones (febrer
de 1936) van ser guanyades per les esquerres.
El posterior esclat de la Guerra Civil (juliol de
1936) i la dictadura franquista interromperen
els processos electorals democràtics fins l’any
1977.

Principals partits i ideologies
polítiques a Manresa

Durant els darrers anys de la dictadura i de la
monarquia d’Alfons XIII hi hagué una notable
efervescència política a la ciutat de Manresa.
Tot i que alguns d’ells de manera en principi
clandestina, diversos grups i entitats polítiques
(també n’hi havia de sindicals, com veurem en
l’apartat següent) començaren a preparar-se
davant l’imminent fracàs de la dictadura i l’inici
d’una nova etapa.

Així, es reorganitzaren grups polítics que ja
existien anteriorment a la dictadura de Primo
de Rivera, i també en sorgiren de nous. La ma-
joria d’aquestes forces polítiques acabaren
constituint, durant la República, delegacions
locals dels principals partits catalans i alguns
d’espanyols. Però també cal esmentar l’impor-
tant paper que tingueren, en aquells primers
moments de tempteig, algunes entitats manre-
sanes com la Penya Renovació o l’Associació
d’Amics de «El Dia».

Aquestes entitats –des de la vessant social,
cultural i veïnal– jugaren el paper d’aglutinar el
màxim possible de tendències polítiques i de
conscienciar la ciutadania de cara a la consecu-

ció d’un nou règim polític que garantís les lli-
bertats i els drets polítics i socials.

També cal assenyalar que, tal com esdevin-
gué en altres indrets de Catalunya i d’Espanya,
a l’inici de la Guerra Civil els partits de dretes i
els seus militants foren víctimes de represàlies
i de violència per part d’elements pertanyents a
organitzacions revolucionàries d’extrema es-
querra. Igualment, al final de la guerra, les es-
querres i els grups catalanistes patiren una re-
pressió sistemàtica per part de les autoritats
franquistes.

A grans trets, durant el període 1931-1936,
les principals alternatives polítiques es concre-
taren a Manresa de la manera següent:

L’extrema dreta

FALANGE ESPAÑOLA Y DE LAS JONS

Aquest partit d’inspiració feixista, fundat per
José Antonio Primo de Rivera (fill del dictador
Miguel Primo de Rivera) tingué una incidència
mínima a Manresa. En el moment d’esclatar la
Guerra Civil (juliol de 1936) amb prou feines te-
nia una dotzena de militants, que havien parti-
cipat en ocasions en baralles contra militants
de partits d’esquerres, dins «la dialéctica de
los puños y de las pistolas» que pregonava el
seu fundador.

La dreta

ACCIÓ POPULAR CATALANA

La secció catalana de la CEDA es formà a Man-
resa el gener de 1934, tot i que no començà a
funcionar efectivament fins al cap d’un any.
S’organitzà en tres seccions: masculina, feme-
nina i de joventuts, tot i que la seva incidència
fou més aviat escassa.

Alguns dels seus fundadors a Manresa prove-
nien de la Lliga Catalana, com ara l’empleat de
banca Joan Ferrer Alsina i el comerciant Isidre
Vall-llossera Clarà. El president era l’industrial
Manuel Carrera Tàpies. Altres membres impor-
tants foren el també industrial Miquel Cura Jane-
ras i el metge Isidre Alabern Vinyals, que serien
assassinats al començar la Guerra Civil.

L’1 de juny de 1935, Acció Popular feia sortir
el diari «La Pàtria», que esdevindria el seu por-
taveu a Manresa. A les seves pàgines es poden
llegir afirmacions i col·laboracions properes al
feixisme italià de l’època: antisemitisme, de-
fensa d’un règim autoritari basat en el catoli-
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cisme i el corporativisme. Tot plegat significava
qüestionar l’existència de la República de-
mocràtica.

EL TRADICIONALISME (CARLINS)

Els carlins eren una organització llargament
arrelada a Manresa i tingueren durant el perío-
de de 1931-36 una certa força electoral, tot i
que a la baixa. Des d’un bon començament
adoptaren una posició antirepublicana en rea-
firmar la seva condició de monàrquics, a més
de defensors del catolicisme i de «solucions
enèrgiques» per tal de mantenir l’ordre públic.

Durant la democràcia republicana, els car-
lins manresans es mostraren molt actius i pro-
tagonitzaren diversos actes públics, com la
Setmana Tradicionalista de Manresa, conferèn-
cies, o l’Acte d’Afirmació Tradicionalista, que
se celebrà al Teatre Conservatori el 24 de maig
de 1935. Una de les oradores d’aquest acte fou
Maria Rosa Urraca Pastor, la qual, enmig de
grans aplaudiments, afirmà que ja n’hi havia
prou de «tanta mentida democràtica. És ne-
cessària la implantació de la nostra monarquia
tradicional, representativa i netament catòli-
ca».

Inicialment es distanciaren de la Lliga (que sí
que acceptà el nou règim republicà), però aviat
acostaren posicions a causa del sistema electo-
ral majoritari. Així, a les eleccions generals de
1933, els carlins i la Lliga formaren la coalició
«Defensa Ciutadana». Aquesta col·laboració es
mantindria en les següents convocatòries elec-
torals.

Entre els seus dirigents destacaren l’advocat
Josep Prat Piera i Domènec Prunés Miquel, que
seria el primer alcalde de Manresa de l’època
franquista. Ben bé una desena de militants car-
lins manresans serien assassinats durant la
Guerra Civil, entre ells Josep Maria Viñoly Lliró,
Benvingut Duocastella Serra i Ramon Òdena
Marín.

LA LLIGA

Els seguidors i simpatitzants d’aquest partit ca-
talanista de llarga trajectòria democràtica s’a-
plegaven a Manresa a l’entorn del Casal Regio-
nalista de la Comarca del Bages, que s’havia
creat l’any 1911. Inicialment tingueren una acti-
tud favorable a la consolidació del nou règim
republicà, sempre que atorgués l’autonomia
política per a Catalunya (que la pròpia Lliga ha-
via pogut assolir amb la monarquia d’Alfons
XIII) i respectés l’ordre, la família, la propietat i
les creences religioses tradicionals.

Com a principal partit de l’oposició, realitza-
ren una crítica sistemàtica i dura contra els go-
verns municipals presidits per ERC. Arribaren a
no assistir als plens de l’Ajuntament durant
llargues temporades. Els regidors de la Lliga (i
els seus aliats carlins) justificaven aquesta acti-
tud tot denunciant que no podien emetre lliure-
ment les seves opinions «en les sessions públi-
ques d’aquest Ajuntament, en virtut de la
conducta d’una part del públic que ve a cada
sessió amb el propòsit deliberat d’interrompre
i de manifestar-se sorollosament (...) sense que
per altra part l’Alcaldia sàpiga exigir el respecte
degut a les opinions alienes». A l’agost de
1932, «El Pla de Bages», diari portaveu de la
Lliga, afirmava: «La sessió [de l’Ajuntament]
sembla un mercat de Calaf; l’Alcalde es des-
compon; el públic s’entusiasma, pica de mans i
de peus i crida «mori la Lliga», i la Lliga no
mor».

L’any 1933 tingué lloc l’Assemblea de la Lli-
ga Regionalista en la qual es renovà el partit,
que passà a dir-se Lliga Catalana, i al qual
quedà vinculat orgànicament el Casal Regiona-
lista de Manresa. Els socis del Casal, uns 2.000
aproximadament a tota la comarca, esdevin-
gueren militants de la Lliga. Es creà una secció
femenina i una de joventut.

En aquesta línia de modernització del partit
es dugueren a terme intenses activitats propa-
gandístiques a Manresa i comarca, conferèn-
cies, mítings, campanyes mobilitzadores sobre
temes puntuals... amb una finalitat interclassis-
ta i d’aconseguir guanyar les eleccions.

El seu dirigent històric, Leonci Soler i March,
ja molt ancià, morí el 1932. Els principals diri-
gents de l’etapa republicana foren Josep Coll
Roca, Josep Maria Servitge Dalmau (que arribà
a ser alcalde de Manresa durant el bienni de
dretes) i Josep Vives Coll.

Durant la Guerra Civil, la Lliga fou persegui-
da per la seva condició de partit conservador i

«El Pla de Bages»,   
18-11-1933
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cristià i alguns dels seus membres foren assas-
sinats (Joan Torras Pujol o Josep Amigó Jorda-
na). Durant la dictadura franquista, alguns
membres de la Lliga també foren perseguits
per haver militat en un partit catalanista.

El centre
EL PARTIT RADICAL

Els republicans radicals seguidors d’Alejandro
Lerroux tenien una llarga trajectòria a Manresa.
Paradoxalment, amb l’adveniment de la Repú-
blica anaren perdent força electoral fins a con-
vertir-se en un partit residual el 1936. Diversos
factors expliquen aquest fet:
– Els radicals no foren els protagonistes de la

proclamació de la República en benefici dels
republicans catalanistes i progressistes d’Es-
querra Republicana de Catalunya, els quals a
més gaudiren del prestigi popular d’haver
aconseguit l’autogovern per a Catalunya. El
«Diario de Avisos» (portaveu dels radicals
manresans) acusa sistemàticament d’arribis-
tes i d’oportunistes els membres d’ERC per
haver desplaçat del poder municipal als «re-
publicans autèntics», en clara referència als
radicals.

– La política cada cop més oscil·lant del seu lí-
der Alejandro Lerroux (que arribà a ser presi-
dent del govern de la República), tenyida
d’un conservadorisme i anticatalanisme cada
cop més acusats i esquitxada d’escàndols de
corrupció. De fet, els radicals es presentaren
a les dues darreres eleccions del període re-
publicà (municipals de 1934 i legislatives de
1936) dins les coalicions de dretes.

– Les divergències internes entre els radicals
manresans, ja que el 1933 hi havia dos
grups (el Club Radical i el Centro Republica-
no Radical) que pugnaven per ser conside-
rats els autèntics seguidors de Lerroux a
Manresa. D’una manera demolidora, «El
Dia» qualificava tots dos grups d’«enemics
de Catalunya».

ACCIÓ CATALANA REPUBLICANA

Aquest partit havia nascut d’una escissió de la
Lliga i havia estat perseguit durant la dictadura
de Primo de Rivera per «separatista». A Manre-
sa, es reorganitzà a partir de 1930 amb el nom
d’Acció Catalana de la Comarca del Bages i par-
ticipà activament en la formació de la coalició
de Concentració Republicana que, com hem

vist, fou la guanyadora de les eleccions munici-
pals d’abril de 1931 que proclamaren la Repú-
blica.

Després d’això, bastants membres d’Acció
contribuïren a crear ERC a Manresa i s’integra-
ren dins aquest nou partit. Fou el cas de diri-
gents com ara Francesc Senyal Ferrer, Francesc
Farreras Duran, Ramon Sanz Ibars o Joan Sel-
ves i Carner.

No obstant això, d’altres membres d’Acció
continuaren dins el partit, que continuà exis-
tint com a entitat política independent. El no-
vembre de 1931 s’adherí al Partit Catalanista
República. Ideològicament, defensava la lliber-
tat nacional de Catalunya i el dret a l’autode-
terminació, dins un sistema polític «liberal, de-
mocràtic i republicà».

Acció Catalana solia formar part de les coali-
cions d’esquerres juntament amb ERC, la qual
cosa li permeté tenir representació política a
l’Ajuntament i es mantingué sempre fidel a la
República. Per aquest motiu, molts dels seus
membres foren víctimes de la repressió fran-
quista. Entre els seus principals dirigents hi
trobem periodistes, intel·lectuals i escriptors
com ara Josep Martí Farreras, Antoni Invers Pi i
Vicenç Prat Brunet.
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L’esquerra

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

Esquerra Republicana de Catalunya fou, du-
rant el període 1931-1936 el partit dominant a
Manresa, ja que guanyà totes les eleccions i
governà l’Ajuntament. Tenia com a portaveu
el diari «El Dia». Recordem que, en l’àmbit de
Catalunya, aconseguí un inesperat gran triomf
l’abril de 1931 (feia amb prou feines un mes
que s’havia organitzat com a partit polític) i
controlà la Generalitat republicana amb els
presidents Francesc Macià i Lluís Companys.

A Manresa, aquestes eleccions foren guanya-
des per Concentració Republicana, la qual com
hem vist, agrupava diverses entitats de caràc-
ter republicà, catalanista i progressista. Preci-
sament d’aquestes entitats –com ara la Unió
Catalanista Republicana– sorgirà el nucli d’ERC
a Manresa. Així, en una assemblea celebrada

el maig de 1931, la major part de
membres de la Unió decidiren in-
tegrar-se dins ERC.

La línia ideològica d’ERC a
Manresa era, doncs, catalanista i
progressista: dret d’autodeter-
minació de Catalunya dins el
procés de recuperació de les se-
ves llibertats nacionals, separa-
ció Església-Estat, ensenyament
gratuït i neutre (tant des del
punt de vista religiós com polí-
tic), llibertat sindical per als
obrers i millora de les seves con-
dicions laborals i socials mit-
jançant les reformes socials
adients... tot plegat dins el marc
polític d’una república democrà-
tica. Recordem que a les elec-
cions, ERC solia formar coali-
cions també amb la Unió
Socialista de Catalunya i amb la
Unió de Rabassaires.

A principi de 1933, en relació
amb l’assoliment del dret de vot
de la dona, es constituí el Grup
Femení d’Esquerra amb la partici-
pació, entre d’altres, d’Antonieta
Feliu i Isabel Arderiu. La seva tas-
ca consistí a potenciar la partici-
pació de la dona en política.
Igualment, es constituïren grups
femenins d’Esquerra a pobles de
la comarca com Cardona, Avinyó,
Santpedor o Navarcles.

Cal ressaltar la joventut d’una bona part dels
dirigents d’ERC a Manresa, molts dels quals era
la primera vegada que participaven en política.
No era aquest el cas de Joan Selves i Carner i
de Francesc Farreras (que provenien de les Jo-
ventuts de la Lliga, i després, d’Acció Catala-
na).

En finalitzar la Guerra Civil, ERC fou dura-
ment perseguida per les autoritats franquis-
tes. Molts dels seus membres foren represa-
liats i alguns fins i tot afusellats, com ara el
regidor manresà Agustí Espinalt i Sanllehí.
D’altres hagueren d’exiliar-se: uns trobaren
refugi en països com Mèxic (Francesc Farre-
ras, Lluís Prunés, Francesc Senyal, on mori-
ren) o França (Francesc Marcet); d’altres pati-
ren el calvari dels camps de concentració
nazis (Jacint Carrió Vilaseca, Joaquim Amat-Pi-
niella).

ELS PARTITS OBRERS

Des de començament del segle XX hi ha constàn-
cia de la introducció de la ideologia socialista
entre els sectors obrers manresans. Durant la
República, cal ressenyar la fundació, el maig de
1931, de l’Agrupació Socialista Obrera, vincula-
da a la Federació Catalana del PSOE. Un dels
seus objectius principals era «propagar les
idees socialistes».

Inicialment, el seu principal impulsor fou el
ferroviari Rafael Ramos Regañón, que alhora
era dirigent de la UGT, com també Melcior
Moncunill Centelles. L’any 1933 l’Agrupació te-
nia una quarantena d’afiliats.

A Manresa també existia una secció de la
Unió Socialista de Catalunya (USC), organitza-
ció que havia nascut a partir d’una escissió de
la Federació Catalana del PSOE per part d’un
grup de socialistes catalans que volien fer com-
patible el catalanisme i el socialisme, i que
creien que el socialisme (dirigit des de Madrid
pel PSOE) no havia arrelat a Catalunya perquè
no havia assumit el fet nacional català.

Com hem vist, la Unió Socialista formà coali-
cions electorals amb el partit dominant, ERC, i
això li donà una representació política molt su-
perior a la seva força real. Així, després de les
eleccions municipals de 1934, la USC tenia dos
regidors a l’Ajuntament de Manresa: Josep Flor
de Lis Geniqué i Marcel·lí Font Brunet.

El 1936 la USC, la Federació Catalana del
PSOE i el Partit Comunista de Catalunya es fu-
sionaren en el Partit Socialista Unificat de Cata-
lunya (PSUC), que va créixer espectacularment
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durant la Guerra Civil. D’aquestes organitza-
cions, la USC era la majoritària a Manresa en el
moment de la unificació.

D’altra banda, el Bloc Obrer i Camperol
(BOC), de tendència comunista, s’organitzà al
voltant de la Penya Renovació, entitat política i
cultural de la qual formava part el petit nucli de
militants comunistes de Manresa. Realitzà una
activitat de formació i propaganda en una línia
obrerista i marxista.

El BOC tingué una molt escassa incidència
electoral: normalment es presentava en solitari
a les eleccions, exceptuant les de febrer de
1936 quan s’integrà dins la gran coalició de les
esquerres. Els seus dirigents més actius foren
Jaume Armengou Miserachs, Carles Costa Ca-
devall i Isidre Casajoana Simonet. La major part
dels militants del BOC a Manresa acabaren in-
tegrant-se dins el POUM, excepte una minoria
que s’afilià al PSUC. 

Per acabar, cal esmentar que els dirigents i
militants dels partits obrers, molt minoritaris
durant la República, tingueren un gran prota-
gonisme en els esdeveniments revolucionaris
que es produïren a conseqüència de l’esclat de
la Guerra Civil. El règim franquista els reprimí
sistemàticament (acomiadaments, empresona-
ments, afusellaments...) i molts s’exiliaren el
1939.

Altres opcions polítiques

ELS FEDERALS

Aquesta tendència política, basada en el repu-
blicanisme federal que defensava Pi i Margall el
segle XIX, continuà existint a Manresa a l’entorn
de l’Ateneu Republicà Democràtic Federal de
Manresa i Comarca, fundat l’any 1932. Electo-
ralment, cercà acords amb ERC. Per aquest mo-
tiu, el desembre de 1933 va fer una aproxima-
ció catalanista i va passar a dir-se Centre
Republicà Federal Català i afirmava que «dintre
de Catalunya és mereixedor respectar el ca-
talà».

L’INDEPENDENTISME

L’independentisme era una opció política mino-
ritària però que tenia un cert relleu. A Manresa,
el grup més nombrós s’estructurà al voltant
d’Estat Català, que havia participat en la candi-
datura de Concentració Republicana l’abril de
1931. El seu principal dirigent era el popular
futbolista i músic Marià Homs Montserrat. Tam-
bé cal assenyalar la presència a Manresa de
membres del grup «Nosaltres Sols», que poste-
riorment s’integrarien dins Estat Català.
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“ L’augment de l’atur, les penúries financeres i la
inestabilitat política per afrontar una veritable
transformació de l’economia –cosa que
intentaren els governs progressistes
republicans del període 1931-1933– foren els
entrebancs que va fer augmentar de mica en
mica la desconfiança dels medis obrers i
pagesos en la capacitat reformadora dels
partits republicans”

Economia i societat

Anunci dels Magatzems
Gras, situats a la plaça
Major de Manresa



ÀMBIT GENERAL

La demografia

L’any 1930 Catalunya tenia uns 2.800.000 habi-
tants. Durant el període 1931-1936 hi va haver
un augment de població (si bé algunes comar-
ques van perdre habitants), malgrat la tendèn-
cia a la davallada de la taxa de natalitat. La im-
migració, provinent principalment de zones
agrícoles de l’estat, i la disminució també de la
taxa de mortalitat explicarien aquest creixe-
ment. El total d’habitants a Espanya en aquesta
època era d’uns 23.500.000, cosa que signifi-
cava una densitat al voltant dels 47 habitants
per quilòmetre quadrat, molt inferior a la dels
països d’Europa occidental.

La crisi econòmica

La instauració de la República es va incloure en
el context d’una gran crisi econòmica interna-
cional (Depressió). En efecte, la caiguda de la
Borsa de Nova York, l’octubre de 1929, havia
afectat negativament el conjunt de l’economia
mundial. D’aquesta manera, la dècada del 1930
es caracteritzà per l’enfonsament industrial, la
disminució dels intercanvis comercials i l’incre-
ment dramàtic de l’atur. En conseqüència, s’ac-
centuaren arreu la conflictivitat social i la radi-
calització política, i a diversos països d’Europa
–com ara Alemanya– s’imposaren règims polí-
tics autoritaris de caràcter feixista.

En principi, l’escàs desenvolupament de l’e-
conomia espanyola (la major part de la pobla-
ció activa espanyola encara treballava en el
sector primari, mentre que la catalana ho feia
en el secundari) i la seva poca articulació amb
l’economia internacional atenuaren els efectes
de la Gran Depressió. Ara bé, la crisi internacio-
nal s’acabà notant a Espanya sobretot en la
disminució de les inversions estrangeres, la in-
terrupció del corrent migratori, la repatriació
d’emigrants, la reducció de les exportacions
–sobretot agrícoles– i la crisi dels sectors miner
i siderometal·lúrgic, en baixar la demanda tant
a nivell intern com extern.

Principals sindicats

Cal parlar també de les organitzacions sindi-
cals, que tenien una forta influència entre el

proletariat i lluitaven per la millora de les con-
dicions de vida del conjunt de la població. A Es-
panya, tal com s’ha dit, els dos sindicats més
importants eren la Unió General de Treballa-
dors (UGT) i la Confederació Nacional del Tre-
ball (CNT). El primer era un sindicat socialista,
vinculat al PSOE, fortament implantat al nord
d’Espanya i a Madrid. El segon era un sindicat
anarquista, amb forta implantació a Catalunya,
País Valencià, Andalusia i Aragó.

A Catalunya, doncs, dins el moviment obrer
predominava clarament l’anarquisme. La CNT
hi tenia uns 250.000 afiliats, davant dels
30.000 de la UGT. Però la CNT es trobava molt
dividida entre un sector moderat, dirigit per Àn-
gel Pestaña i Joan Peiró, i un grup més radical,
Federació Anarquista Ibèrica (FAI), que volia
una revolució social immediata i violenta. El
grup de la FAI, dins el qual predominava la figu-
ra de Buenaventura Durruti, tenia molta força a
Barcelona i era molt influent entre la mà d’obra
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no qualificada i d’immigració recent. Com veu-
rem, sindicalistes moderats, que no estaven
d’acord amb el radicalisme de la FAI, se’n van
anar de la CNT o en van ser expulsats (com va
ser el cas del mateix Pestaña). Com a sindicat
anarquista, la CNT era partidària de l’abstenció
electoral i de mantenir-se al marge de la lluita
estrictament política. Malgrat això, bastants
dels seus afiliats solien votar ERC en determi-
nades conteses electorals.

Pel que fa al camp, el sindicat majoritari en-
tre els pagesos era la Unió de Rabassaires, es-
tretament vinculada a ERC.

La problemàtica social

L’augment de l’atur, les penúries financeres i la
inestabilitat política per afrontar una veritable
transformació de l’economia –cosa que intenta-
ren els governs progressistes republicans del

període 1931-1933– foren els entrebancs que va
fer augmentar de mica en mica la desconfiança
dels medis obrers i pagesos en la capacitat re-
formadora dels partits republicans. Això explica
l’evolució revolucionària del moviment obrer i
l’agitació camperola, per una banda, mentre
que per l’altra la dreta política i sociològica
mostrà la seva oposició a la República i acabà
donant suport al cop d’estat militar de 1936.

A Catalunya, la crisi econòmica es patí sobre-
tot des de l’any 1933, en què l’atur arribà al 10%
de la massa laboral. Davant els problemes plan-
tejats, la Generalitat començà a actuar tard, ja
que no va tenir competències fins a final de
l’any 1932 i amb escassos mitjans. La fallida del
Banc de Catalunya (1931) deixà la Generalitat
sense una base financera que li permetés fer
una política de subsidis d’atur, de seguretat so-
cial o d’obres públiques que donessin feina.

Catalunya era el país més industrialitzat de
l’estat espanyol i una bona part de la seva po-
blació activa treballava en el sector secundari.
Lògicament, era el lloc on els sindicats tenien
més força. Per tant, el problema obrer adquirí
una importància més imminent que l’agrari. Da-
vant el malestar social, la CNT –que fins alesho-
res havia tingut bones relacions amb ERC, par-
tit que controlava la Generalitat– es radicalitzà
i es decantà cap a les posicions revolucionàries
i antiparlamentàries del sector de la FAI, que no
confiava en els partits reformistes d’esquerra.

L’enfrontament esclatà el gener de 1932, en
els anomenats Fets de l’Alt Llobregat, quan la
CNT dirigí la revolució de la conca minera del
Bages i Berguedà (Berga, Fígols, Sallent, Súria i
Cardona), que acabà sent esclafada per l’exèr-
cit. La dura repressió consegüent espatllà les
relacions entre la CNT i ERC. L’any 1933 hi ha-
gué importants vagues, entre les quals destaca
la de la construcció.

Aquesta radicalització de la CNT, dominada
pel sector de la FAI, acabà provocant una escis-
sió dins el sindicat el març de 1933. En efecte,
el sector més sindicalista (contrari al predomini
de la FAI i la seva política d’alçaments revolu-
cionaris i partidari d’una actitud més construc-
tiva cap a la República) marxà de la CNT i creà
els anomenats Sindicats d’Oposició, els quals
assoliren la xifra de 50.000 afiliats. Els seus nu-
clis més importants es concentraren a Mataró,
Badalona, Sabadell i Manresa.

Fora de la CNT-FAI, la victòria electoral de les
dretes el novembre de 1933 impulsà altres sec-
tors obreristes –de l’estat i de Catalunya– a
crear una plataforma unitària obrera que de-
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fensés les llibertats democràtiques i les refor-
mes socials que havien fet els governs d’es-
querres durant el període de 1931-1933 i que
ara es veien amenaçades. Així va néixer l’A-
liança Obrera, que integrava els Sindicats d’O-
posició, socialistes del PSOE, la UGT, i altres
grups catalans d’ideologia socialista i comunis-
ta, com ara el Bloc Obrer i Camperol. Aquesta
força obrera no va trencar el predomini de la
CNT a Catalunya, tot i que, com veurem, tingué
una certa importància a Manresa.

Finalment, l’any 1936, alguns membres dels
Sindicats d’Oposició concretaren el seu pas cap
a la UGT i el PSUC, mentre que d’altres, encapça-
lats per Joan Peiró, reingressaren dins la CNT.

Al camp, el problema principal era el dels ra-

bassaires. Davant la realitat d’uns contractes
d’arrendament injustos (com ara els de la ra-
bassa morta, que afectaven els pagesos de la
vinya), ERC proposà redactar una llei que donés
més estabilitat als arrendaments i la possibilitat
als pagesos d’adquirir la propietat de la terra en
determinades condicions. Aquest projecte tenia
el suport de la Unió de Rabassaires però l’opo-
sició frontal de l’Institut Agrícola Català de Sant
Isidre, centre dels grans propietaris terrati-
nents, que estava estretament vinculat a la Lli-
ga, principal partit d’oposició a ERC. En definiti-
va, era un problema economicosocial que, com
veurem més endavant, es convertí en polític i el
trobarem com un dels detonants del Sis d’Octu-
bre de 1934.

Fets de l’Alt Llobregat. A
baix, l’ajuntament de
Súria en el moment en
què els militars
despengen la bandera
anarquista (22 de gener
del 1932).
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ÀMBIT MANRESÀ

Demografia

Durant l’etapa republicana la població de Man-
resa va augmentar. Així, Manresa tenia 32.151
habitants l’any 1930 i 36.478 l’any 1936. En el
context de Catalunya, Manresa era la vuitena
ciutat més poblada de Catalunya l’any 1930, i la
setena l’any 1936, només superada per Barce-
lona, Sabadell, l’Hospitalet de Llobregat, Bada-
lona, Terrassa,  i Tortosa.

En el conjunt de la comarca del Bages, du-
rant el mateix període 1930-1936, la població
va créixer de 88.976 a 101.355 habitants. L’any
1936, era la tercera comarca més habitada de
Catalunya, després del Barcelonès i del Vallès
Occidental. Proporcionalment, Manresa i el Ba-
ges tenien en aquella època un pes demogràfic
molt superior a l’actual, tot i que el creixement
de les ciutats de la rodalia de Barcelona co-
mençava ja a desplaçar la importància de-
mogràfica de les comarques de l’interior.

Aquest creixement era sobretot conseqüèn-
cia de la immigració i no pas tant de la dinàmi-
ca natural de la població autòctona. Aquest

corrent migratori pot considerar-se la caracte-
rística demogràfica més important dels anys
trenta. Així, en el període 1930-1936, dels
4.237 habitants en què augmentà la població
manresana, només 295 es devien al creixement
natural. La resta (4.032 persones) procedia de
la immigració.

L’any 1936 la població manresana era forma-
da per un 60% de ciutadans nascuts a Manresa
i resta de la comarca, un 24% de nascuts a la
resta de Catalunya i un 15% de nascuts a la res-
ta de l’estat. Els nascuts a l’estranger no arriba-
ven a l’1%. Les zones de procedència de la po-
blació immigrada eren sobretot Almeria (d’on
venia el 25% del total de la immigració a Man-
resa), Conca (13%), Múrcia (10%), Osca i el País
Valencià.

Sens dubte, la necessitat de mà d’obra a cau-
sa del desenvolupament industrial i miner de
Manresa i comarca significava un important pol
d’atracció de població. La Manresa dels anys
trenta era doncs una ciutat industrial, producte
d’una evolució econòmica i social que ja ve del
segle XIX i que havia assolit un nivell de relativa
importància dins el conjunt de Catalunya.

Economia

En una ciutat industrial com Manresa, la major
part de la població activa treballava en el sector
secundari: un 64% del total, segons dades de
l’any 1936. Hi treballaven el 52% dels homes i el
85% de les dones. Aquest elevat percentatge de
mà d’obra femenina s’explica per la importància
del tèxtil i pel fet que cobraven uns sous més
baixos que els homes, cosa que en feia rendible
la contractació.

En línies generals, la població obrera de
Manresa es repartia segons la indústria, de ma-
nera que les dones treballaven a la fàbrica i
molts homes treballaven als tallers i obradors,
o bé a l’agricultura. D’aquesta manera, l’econo-
mia domèstica tenia unes fonts d’ingressos di-
ferents i així era un xic més fàcil de suportar
una crisi en un sector laboral concret.

El sector terciari (comerç i transports) ocu-
pava el 25% de la població activa de Manresa.
Hi treballaven el 32% dels homes i el 13% de
les dones. Per la seva banda, en el sector agrí-
cola i ramader hi treballava el restant 11% (16%
dels homes i menys del 2% de les dones).

Segons aquestes dades, el sector agrícola i
ramader anava perdent pes específic en bene-
fici del desenvolupament industrial, tant fabril

Vistes aèries de la
Manresa dels anys 30.
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com miner. Així, durant la dècada dels trenta es
concretà el ple funcionament de les mines de
Cardona i Sallent, al mateix temps que aug-
mentava la producció de les mines de Súria.
L’explotació minera provocà un creixement es-
pectacular d’aquestes poblacions a causa de la
immigració: per exemple, la població de Sallent
pràcticament es duplicà en molt pocs anys.

Tot plegat incidí en el desenvolupament del
sector terciari. D’una banda, s’incrementà el vo-
lum de serveis de transports, tant de mercade-
ries com de viatgers. De l’altra, això produí un
significatiu augment de l’activitat comercial, co-
sa que potencià el paper de Manresa també com
a ciutat de serveis i de capital d’un extens terri-
tori, més enllà dels límits estrictes del Bages.

Als anys trenta, però, l’activitat econòmica
més important continuà sent la indústria tèxtil,
amb les seves especialitzacions de la filatura i
el teixit. L’àrea compresa entre l’Alt Llobregat i
el Cardener era considerada el segon centre co-
toner de Catalunya, després del pla de Barcelo-
na. L’any 1934, tot i la crisi que experimentava
el sector tèxtil des de l’any anterior, només el
sector cotoner de Manresa donava feina a
5.350 treballadors.

A continuació, esmentarem breument les
principals empreses industrials i comercials de
la Manresa d’aquella època. L’empresa tèxtil
manresana més important era Bertrand i Serra
(la Fàbrica Nova) i ocupava més de mil treballa-
dors. Altres empreses importants eren les de
Cal Gallifa (Industrial Anònima GVC, amb més
de 500 treballadors), Pere Perera, Filats i Teixits
Roca, els Comdals, Cal Cots, Jaume Sitjes SA, la
fàbrica de filar de Ramon Cuitó... Molt relacio-
nada amb el tèxtil hi trobem la indústria de
tints: per exemple, l’Auxiliar Tèxtil Manresana
(«cal Santasusana») o els Tints Baltiérrez. Igual-
ment, a Manresa existien nombroses empreses,
la majoria de caràcter familiar, dedicades a la
confecció i a la indústria cintaire, com ara les de
Salvador Sanpera, Ramon Puigarnau, les Pro-
duccions Manubens, les Manufactures Carreras
SA i Perramon i Badia. Pel que fa a la seda, cal
parlar de la fàbrica Balcells.

Com a auxiliar del tèxtil, també creixia en im-
portància el sector metal·lúrgic, que s’especia-
litzava en la fabricació i reparació de maquinà-
ria. Les empreses més importants del sector
eren la Metal·lúrgica Tèxtil, la Maquinària In-
dustrial SA (que, a més, tenia foneria pròpia), i
«Oxígeno y Construcciones Metálicas S.A.»
(que també fabricava rodes de turisme i seria
l’origen, l’any 1960, de Lemmerz Española). En
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LES 15 CIUTATS MÉS HABITADES DE CATALUNYA
Any 1936 (1) Any 1996 (2)

1. Barcelona 1.062.157 1. Barcelona 1.508.805
2. Sabadell 48.754 2. L’Hospitalet de Ll. 255.050
3. L’Hospitalet de Ll. 48.540 3. Badalona 210.987
4. Badalona 47.929 4. Sabadell 185.798
5. Terrassa 47.416 5. Terrassa 163.862
6. Tortosa 37.023 6. Sta. Coloma de G. 123.175
77..  MMaannrreessaa 3366..447788 7. Tarragona 112.176
8. Lleida 36.119 8. Lleida 112.035
9. Tarragona 32.989 9. Mataró 102.018
10. Girona 30.648 10. Reus 90.993
11. Mataró 28.804 11. Cornellà de Llobregat 82.490
12. Reus 27.417 12. Sant Boi de Llobregat 78.005
13. Vilanova i la Geltrú 17.494 13. Girona 70.576
14. Sta. Coloma de G. 16.670 1144..  MMaannrreessaa 6644..338855
15. Igualada 15.490 15. El Prat de Llobregat 63.255

(1) Població de fet. Servei Central d’Estadística, 1937. Moviment demogràfic i de població de Ca-
talunya. Barcelona
(2) Població de dret. Institut d’Estadística de Catalunya. http://www.idescat.es/

LES 10 COMARQUES MÉS HABITADES DE CATALUNYA
Any 1936 (1) Any 1996 (2)

1. El Barcelonès 1.183.697 1. El Barcelonès 2.131.378
2. El Vallès Occidental 142.883 2. El Vallès Occidental 685.600
33..  EEll  BBaaggeess 110011..335555 3. El Baix Llobregat 643.419
4. El Maresme 100.873 4. El Maresme 318.891
5. El Baix Llobregat 97.414 5. El Vallès Oriental 285.129
6. El Segrià 82.620 6. El Tarragonès 169.016
7. Osona 77.622 7. El Segrià 163.691
8. El Vallès Oriental 70.029 88..  EEll  BBaaggeess 115522..558866
9. L’Alt Empordà 67.052 9. El Baix Camp 140.540
10. El Gironès 65.229 10 El Gironès 129.044

POBLACIÓ DE CATALUNYA

Any 1936 Any 1996

2.920.786 6.090.040

(1) Població de fet. Servei Central d’Estadística, 1937. Moviment demogràfic i de població de Ca-
talunya. Barcelona
(2) Població de dret. Institut d’Estadística de Catalunya. http://www.idescat.es/
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L’antic edifici dels
Magatzems Jorba, a la

plaça de Sant Domènec.



aquest sector, una empresa de caràcter fami-
liar, Pujol Muntalà, fundada durant la Repúbli-
ca, posteriorment tindrà molta importància.
També cal esmentar les foneries Desveus,
Ubach, Alegre i Illa.

Una de les empreses més emblemàtiques de
la ciutat era la multinacional Pirelli, dedicada a
la fabricació de pneumàtics i de tota mena de
productes de goma. El moviment sindical tenia
molta força dins aquesta empresa i protago-
nitzà algunes de les vagues més dures que es
van fer durant aquest període.

Altres indústries importants de Manresa
eren: la serradora de ca l’Alter, Pielsa (especia-
litzada en calçat), La Polar (galetes), La Favorita
(farina), les destil·leries i fàbriques d’alcohol
de Josep Selga i Valentí Cura, i les impremtes i
indústries d’arts gràfiques de Sant Josep, Roca,
Boixeda, Esparbé, Rubiralta, Bausili i Montañà.
Algunes d’aquestes darreres empreses funcio-
naven també com a llibreries: Roca, Boixeda,
Rubiralta i Bausili.

I és que Manresa, com hem dit, també era
un actiu centre comercial que abastava una ex-
tensa comarca. El comerç manresà tenia una
estructura bàsicament de petit negoci familiar,
amb pocs empleats, que cobria les necessitats
dels diferents barris de la ciutat. Ara bé, també
existien empreses comercials més grans que
no solament servien al detall sinó també als
majoristes: la Casa Jorba era el símbol màxim
del gran comerç que atreia clients d’arreu. Al-
tres negocis comercials destacables eren els
Magatzems Gras i «El Sigle», la botiga de robes
de «cal Badia», i la de Marià Padró (comesti-
bles, adrogueria i subministraments indus-
trials). La majoria d’aquests establiments co-
mercials se situaven al voltant de les places de
la República (Major), Sant Domènec i de l’Om, i
els carrers de Sant Miquel i el Born. 

En definitiva, aquest creixement dels sectors
secundari i terciari, iniciat ja anteriorment a la
República, permetia una gran diversificació d’o-
ficis i l’afermament de les anomenades profes-
sions liberals: advocats, enginyers, arquitectes,
metges o farmacèutics. S’anava configurant un
nou teixit social, amb una creixent importància
de la classe mitjana, propi dels països econòmi-
cament avançats. Però aquest  desenvolupa-
ment quedà traumàticament tallat com a conse-
qüència de l’esclat de la Guerra Civil.

Per acabar, cal remarcar que la crisi econò-
mica nacional i internacional féu sentir el seu
pes sobretot a partir de l’any 1933. Això afectà
negativament la producció i provocà reduc-

cions de la jornada laboral i un increment de
l’atur. Tot plegat significà un augment de la
tensió social, de les reivindicacions laborals i
del nombre de vagues.

El sindicalisme a Manresa

D’una manera semblant als partits polítics, el
sindicalisme manresà s’anà reorganitzant durant
els darrers anys de la monarquia d’Alfons XIII,
sobretot a partir de la caiguda del dictador Pri-
mo de Rivera. Encara en la il·legalitat, hi hagué
una àmplia col·laboració entre els sectors repu-
blicans i els obreristes: de fet, la proclamació
de la República fou rebuda amb gran entusias-
me per part de la classe treballadora manresa-
na, que veia arribat el moment de millorar les
seves condicions de vida.

Esquemàticament, els principals sindicats
establerts a Manresa eren els següents:

CNT – FAI – SINDICATS D’OPOSICIÓ

La CNT, tal com passava a la resta de Catalu-
nya, era el sindicat més important i el que tenia
més força entre els obrers manresans. Era or-
ganitzada a partir dels sindicats de ram, també
anomenats sindicats únics. Així, l’any 1931, la
Federació Local de Sindicats Obrers de la CNT a
Manresa era formada pels sindicats següents:
Metal·lúrgic, Fusta, Alimentació, Pell, Construc-
ció, Transport, Fabril i Tèxtil.

Aquell mateix any, la CNT tenia 8.575 afi-
liats, cosa que significava el 75% del total de
treballadors de Manresa. Malgrat aquesta altís-
sima afiliació (en part deguda a l’eufòria per la
proclamació de la República), molts obrers te-
nien un concepte del sindicat limitat a unes mi-
llores laborals immediates, un xic allunyat dels
objectius revolucionaris dels seus dirigents. Al-
guns dels principals líders locals eren: Marià
Prat, Marcel Augés, Emilià Martínez, Valentí Pi-
nyol, Josep Corbella i Andreu Nardi.

Els dirigents cenetistes justificaven els ob-
jectius revolucionaris del sindicat (igualtat so-
cial, supressió de la propietat privada en bene-
fici de la col·lectiva, destrucció de tota forma
de poder, acció directa, democràcia assem-
bleària...) per la precària situació de la classe
treballadora: sous baixos (en el cas de Manre-
sa i el Bages, inferiors a la mitjana salarial cata-
lana), condicions de vida (alimentació, habitat-
ge) extremadament humils i greus deficiències
i mancances de cobertura social en qüestions
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tan bàsiques com ara l’atur, l’assistència mèdi-
ca o la jubilació obrera.

El sindicat, doncs, no solament havia de ser-
vir per aconseguir millores puntuals per al pro-
letariat, sinó que també havia de ser l’eina per
fer la revolució contra el sistema capitalista i la
seva classe dirigent que acaparava les propie-
tats: la burgesia. Segons els anarquistes, els
partits polítics, d’una manera o altra, represen-
taven els interessos de la gran, mitjana o petita
burgesia.

L’òrgan periodístic de la CNT era la revista
«El Trabajo», que havia estat prohibida durant
la dictadura i que durant la República es tornà
a reeditar.

El fracàs de l’intent revolucionari de gener de
1932 a les mines de la conca del Llobregat i del
Cardener agreujà les diferències entre el sector
moderat o trentista (majoritari a Manresa) i el
més radical de la FAI, que s’imposà a Catalu-
nya. L’estiu de 1933 es consumà l’escissió quan
els trentistes abandonaren la CNT-FAI i crearen
els Sindicats d’Oposició, que a Manresa arriba-
ren a tenir uns 2.500 afiliats. La revista «El Tra-
bajo» restà sota el control dels Sindicats d’Opo-
sició (tot i un fracassat intent de la CNT-FAI de
recuperar-la per força), i a partir d’aquell mo-
ment també publicà articles escrits en català. 

Valentí Pinyol, del Tèxtil, dirigent històric
de la CNT a Manresa i que havia fet el pas cap
als Sindicats d’Oposició, criticava «les intru-
sions de la FAI» i precisava: «el que fonamen-
talment ens separa de certs sectors dits extre-
mistes no és precisament llur extremisme,
sinó llur manca de visió del moment político-
social i la poca capacitat constructiva que
guia llurs actes». És a dir, no per desvincular-
se de les tàctiques de la FAI s’havia de renun-
ciar als principis revolucionaris anarcosindica-
listes.

Aquesta divisió sindical comportà un des-
cens del nombre d’afiliats a la CNT-FAI. L’estiu
de 1936, diversos membres dels Sindicats d’O-
posició de Manresa ingressaren a la UGT.

UGT

Aquest sindicat, que era a l’ombra de la CNT,
anà creixent lentament durant el període repu-
blicà: passà de 600 afiliats l’any 1933 a un mi-
ler l’any 1936. El principal responsable de la re-
organització de la UGT a Manresa des del final
de la dictadura fou Rafael Ramos. Altres diri-
gents importants eren Florenci Clariana, Mel-
cior Moncunill i Magí Gamisans.

Un cop iniciada la Guerra Civil aquest sindi-
cat experimentà un creixement enorme (10.000
afiliats el setembre de 1936), afavorit per l’afi-
liació de membres dels Sindicats d’Oposició i
dels sindicats autònoms en un context de sindi-
cació obligatòria per a tothom.

ASSOCIACIÓ DE DEPENDENTS

DEL COMERÇ I LA INDÚSTRIA (ADCI)

Aquest sindicat autònom, que defensava els
interessos dels dependents, tenia al voltant
d’un miler d’afiliats. Alguns dels seus princi-
pals dirigents eren Rafael Corvinos, Lluís Vila-
rasau i Jacint Carrió. Segons aquest darrer, es
tractava d’un sindicat professional unitari, on
hi cabia gent de diverses ideologies, i que se-
guia «una política social avançada i catalanis-
ta».

En aquest sentit, l’ADCI disposava d’una
sala d’actes on es feien conferències de caire
cultural, polític i econòmic, a més d’activitats
lúdiques de gran acceptació popular. Durant
la República, aquest sindicat va aconseguir
millorar notablement la situació dels depen-
dents.
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SINDICAT AUTÒNOM DE VETAIRES

Aquest sindicat tenia uns 530 afiliats l’any
1934. El seu màxim dirigent era Isidre Casajo-
ana que, al mateix temps ho, era del BOC.

«EL RÀDIUM»

Era el sindicat dels contramestres del tèxtil.
L’any 1934 va fer una vaga de gairebé tres me-
sos per tal de reivindicar un augment de salari i
una assegurança de vellesa i d’invalidesa.

UNIÓ DE RABASSAIRES

Aquest sindicat agrícola defensava els interes-
sos dels pagesos no propietaris de la terra que
treballaven. Segons el seu principal dirigent al
Bages, Nònit Puig, calia «millorar el règim con-
tractual de la terra».

En aquest sentit, reivindicava l’accés a la
propietat dels rabassaires (només a les comar-
ques del Bages i Berguedà hi havia pendents
més de 1.500 plets judicials per resoldre
aquest tema), però davant l’actitud contrària a
tota reforma per part dels propietaris anà radi-
calitzant les posicions. El maig de 1933 els pro-
pietaris van fer una assemblea al Teatre Con-
servatori on s’atacà durament el sindicat i el
projecte de llei de contractes de conreu. Com a
resposta, el 4 de juny, la Unió de Rabassaires
del Bages reuní un gran nombre de pagesos a
la plaça de braus Monumental de Manresa, lloc
on exigiren l’accés a la propietat de la terra
com a única manera «d’ésser lliures». Tot ple-
gat, agreujat per les conseqüències del Fets del
6 d’Octubre de 1934, va fer que la situació so-
cial al camp, tant al Bages com en altres comar-
ques catalanes, esdevingués cada cop més ten-
sa i difícil.

La problemàtica social

La situació de crisi econòmica i les esperances
d’un canvi social radical que, amb la proclama-
ció de la República, s’havien creat en molts
sectors obreristes provocaren una important
conflictivitat laboral arreu d’Espanya. A Catalu-
nya, aquesta conflictivitat la van protagonitzar
sobretot els sectors més radicals dins l’anar-
quisme: els seguidors de la FAI.

A Manresa, en aquest context d’ofensiva sin-
dical, es començaren a elaborar noves bases
de treball. Per exemple, l’ADCI va pactar una

nova regulació: segons Jacint Carrió Vilaseca es
va posar fi «als règims interns abusius de mol-
tes empreses. Es va escampar la jornada de
vuit hores i el descans dominical. Els sous van
pujar entre un 50 i un 80 per cent. Jo vaig pas-
sar de cobrar 100 pessetes mensuals a cobrar-
ne 180».

Un altre sector on s’introduïren millores fou
en el tèxtil, on els obrers i obreres de la ciutat i
comarca cobraven un sou inferior a la mitjana
salarial catalana. Atesa l’enorme importància
d’aquest sector, els sindicats establiren unes
llargues i difícils negociacions amb la patronal,
tot procurant evitar el recurs a la vaga. Final-
ment, a final de 1931 s’acordaren importants
millores socials en aquest sector, si bé no es
compliren en totes les empreses.

Aquesta eufòria reivindicativa, que permetia
assolir millores per a la classe treballadora,
també va fer sorgir multitud de conflictes i va-
gues. D’entre aquestes, podem assenyalar la
vaga general que paralitzà la ciutat el 7 de ju-
liol de 1931. El dia 6 els treballadors de la Te-
lefònica de Manresa, seguint una convocatòria
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d’abast estatal, es declararen en vaga i la Guàr-
dia Civil féu acte de presència. Això fou consi-
derat una provocació i la CNT declarà la vaga
general per a l’endemà. L’aturada fou absoluta
durant tot el dia. Nombrosos obrers, en mani-
festació, van anar fins a l’ajuntament, on una
comissió s’entrevistà amb l’alcalde, al qual exi-
giren la retirada de la Guàrdia Civil. Després, la
comissió convocà els manifestants en una as-
semblea al Teatre Kursaal. El conflicte no es re-
solgué fins que el president Macià no féu ges-
tions amb el governador civil, que donaren com
a resultat la retirada de la Guàrdia Civil, i també
la represa del treball l’endemà al matí.

El 4 de setembre de 1931 es va fer una altra
vaga general a Manresa. Els sindicats de la ciu-
tat en principi no hi eren favorables, però la
presència i el vot dels delegats de la comarca
(que seguien les consignes de la FAI) decantà la
balança a favor de la vaga.

L’aturada va ser general a la indústria, ta-
llers, transports i mitjans de comunicació (no
es publicaren els diaris), tot i que els comerços
funcionaren amb normalitat. Per mitjà d’un
ban, l’alcalde Lluís Prunés feia saber que: «No-
tícies de Barcelona i d’altres indrets de Catalu-

nya donen compte de què la vaga general de-
cretada per una minoria, amb caràcter revolu-
cionari, però amb finalitats tèrboles, no ha tin-
gut l’èxit que esperaven els seus iniciadors
davant la decepció produïda a la massa treba-
lladora. A Barcelona s’ha començat avui de re-
prendre el treball i la situació quedarà ben
aviat normalitzada a tot arreu».

Efectivament, a les nou del vespre la CNT in-
formava els treballadors de Manresa i comarca
que: «Vencido el plazo de 24 horas se ruega a
todos los trabajadores se reintegren al trabajo.
¡No es orden del Alcalde! ¡¡¡Es de la CNT!!!».

Tal com s’ha dit abans, una vaga general real-
ment important, també de caràcter revoluciona-
ri, es produí entre el 18 i el 23 de gener de 1932:
és la coneguda com Revolta de l’Alt Llobregat.
La protesta s’inicià al Berguedà i arribà a les mi-
nes de Fígols, on la FAI proclamà el comunisme
llibertari. D’aquí, el moviment revolucionari es
propagà cap a d’altres poblacions mineres com
Balsareny, Sallent, Cardona i Súria, en les quals
els vaguistes es feren els amos de la situació. 

Davant aquests esdeveniments, els sindicats
manresans adoptaren inicialment una actitud
conciliatòria, però acabaren cedint a les pres-
sions de la FAI, que controlava la Federació Co-
marcal de la CNT, i convocaren una vaga gene-
ral a Manresa per al dia 21. La paralització de la
ciutat fou total. També hi va haver actes vio-
lents quan dos guàrdies civils foren tirotejats i
ferits al carrer del Joc de la Pilota.

Per tal d’aturar aquesta onada revolucionà-
ria, el govern de la República ordenà la inter-
venció de l’exèrcit. Manresa quedà ocupada mi-
litarment i es convertí en el centre de les
operacions des d’on l’exèrcit anà reprimint els
nuclis revolucionaris de la comarca. Molts tre-
balladors foren detinguts (a vegades, arbitrària-
ment) i traslladats a Barcelona, on foren jutjats:
almenys una vintena d’obrers del Bages i el
Berguedà foren deportats a les possessions es-
panyoles d’Àfrica. La patronal aprofità l’ocasió
per rebaixar els salaris (mines i tèxtil), els locals
dels sindicats foren clausurats i les discrepàn-
cies entre els dos sectors de la CNT (trentistes i
faistes) començaren a ser irreversibles.

Les autoritats republicanes felicitaren l’alcal-
de de Manresa per la seva decidida actuació,
durant la vaga, a favor de mantenir l’ordre pú-
blic i evitar disturbis encara més greus. Per la
seva banda, l’alcalde informà que el descon-
tentament obrer era degut a l’incompliment,
per part de la patronal, de les noves bases de
treball pactades prèviament amb els sindicats.
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Implícitament, s’admetia que la situació de la
classe treballadora no millorava prou, cosa que
explicava la creixent radicalització del movi-
ment obrer, cada cop més desencisat amb la
República.

En aquest sentit, el dirigent cenetista Emilià
Martínez Espinosa justificava els fets revolu-
cionaris per la situació de «15 o 20.000 obrers
desesperats per les condicions d’explotació i
misèria en què es trobaven i sense l’esperança
que algú hi posés remei ni es preocupés per
ells».

Igualment, cal ressenyar la important vaga
que afectà la Pirelli entre final del 1932 i co-
mençament del 1933. La direcció pretenia aco-
miadar un líder sindical i la situació dins l’em-
presa arribà a ser molt tensa.

Tanmateix, al llarg del 1933, les organitza-
cions obreres manresanes estigueren cada cop
més a la defensiva i el nombre de vagues es re-
duí. Aquest fet s’explica per la desunió sindical
(a l’estiu, es consumà l’escissió dins la CNT),
l’empitjorament de la crisi econòmica i la reor-
ganització de la patronal i de les forces políti-
ques dretanes, cada cop més fortes. Davant la
crisi, els sindicats buscaren solucions realistes
com ara no deixar ningú sense feina, encara
que això signifiqués una reducció del nombre
d’hores treballades i, per tant, dels salaris: en
aquest any 1933, a Manresa el sou mitjà del
ram tèxtil baixà a 18 pessetes setmanals.

Davant d’això, el de-
sembre de 1933 la FAI in-
tentà un moviment insur-
reccional general que
fracassà. A Manresa, foren
dinamitats dos transfor-
madors elèctrics, cosa
que deixà la ciutat a les
fosques. Hi hagué una de-
sena de detencions.

Aquest empitjorament
global de la situació social
i econòmica comportà
també un augment de la
politització de la classe
treballadora. L’agost de
1933 començà a funcionar
a Manresa l’Aliança Obre-
ra (que agrupava tots els
sindicats manresans ex-
cepte la CNT-FAI), que tin-
gué un important paper
durant els Fets del Sis
d’Octubre de 1934.

Com a conseqüència d’aquests fets, i de
l’acció dels governs de dretes, quedaren supri-
mides moltes de les millores laborals i salarials
que s’havien aconseguit durant els primers
anys de la República a Manresa i comarca. Per
exemple, al sector del metall la jornada passà
de 44 a 48 hores setmanals, s’anul·laren mol-
tes bases de treball, augmentà el nombre d’a-
comiadaments, diversos pagesos foren desno-
nats de les terres que conreaven...

Aquesta repressió agreujà la polarització so-
cial i política de la ciutat en dos blocs radicalit-
zats i enfrontats: les anomenades dretes i es-
querres. La victòria d’aquestes últimes a les
eleccions de febrer de 1936 significà una nova
ofensiva del moviment obrer amb la creació
dels fronts únics sindicals i un augment del
nombre d’afiliats. El context, però, continuava
sent de crisi econòmica: a Manresa hi havia
uns 300 obrers en atur.

Finalment, la principal vaga que hi hagué a
Manresa abans de l’esclat de la Guerra Civil fou
protagonitzada per l’ADCI del 18 al 26 de juny
de 1936, amb la qual s’aconseguí de millorar
notablement la situació dels dependents: aug-
ments salarials, reducció de la jornada a 8 ho-
res, 15 dies de vacances anuals i la supressió
del règim d’internat (que obligava alguns de-
pendents pràcticament a viure dins les botigues
o locals comercials: fins i tot havien de dormir
sobre els taulells).
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“L’Estatut aprovat a Madrid era molt diferent del
que el poble català havia votat un any abans.
Catalunya ja no era «un estat autònom dintre la
república espanyola», com s’afirmava en el
projecte de Núria, sinó solament una «regió
autònoma» dintre d’Espanya”

Principals esdeveniments polítics

El president Macià
aclamat en entrar al
Teatre Kursaal
(7-6-1931)



ÀMBIT GENERAL

El bienni d’esquerres (1931-1933) 
i la lluita per l’autogovern 
de Catalunya

En el moment de la proclamació de la Repúbli-
ca, enmig d’una eufòria popular extraordinària,
es constituí a Madrid un govern provisional
presidit pel moderat Niceto Alcalá Zamora. Es
tractava d’un govern de concentració que aple-
gava totes les forces antimonàrquiques. Però
aquesta unanimitat inicial, compartida pels
sectors obrers (inclosa la CNT), no va durar gai-
re temps. Durant el mes de maig, a diversos
punts de l’estat, hi hagué una onada d’atacs in-
controlats contra l’Església (acusada d’afavorir
els interessos dels més poderosos i de tenir
una actitud antirepublicana), amb el resultat de
gairebé cent edificis religiosos destruïts. Da-
vant d’això, la dreta es va retirar del govern.

Enmig d’aquest clima de tensions, que no va
afectar Catalunya, el juny de 1931 es van cele-
brar, mitjançant sufragi universal masculí, elec-
cions a Corts constituents. Les noves Corts, la
primera tasca de les quals era l’elaboració d’u-
na nova Constitució, tenien una majoria abso-
luta esquerrana (260 escons sobre 470), que
es va anomenar conjunció republicanosocialis-
ta. A Catalunya, el partit guanyador d’aquestes
eleccions fou, també, ERC (42 escons), davant
de la Lliga (3 escons).

La nova Constitució de la República fou apro-
vada el desembre de 1931. Establia una sola
cambra (Congrés dels Diputats) elegida cada
quatre anys per sufragi universal (també feme-
ní, per primera vegada a la història d’Espanya),
amb un president de la República nomenat cada
sis anys. Definia una República de tipus integral
–no pas federal– bé que admetia l’existència
d’autonomies. Protegia també els drets indivi-
duals democràtics (llibertat religiosa, d’expres-
sió, d’associació, inviolabilitat de la corres-
pondència i del domicili) i anul·lava els privilegis
de classe fent desaparèixer els títols nobiliaris.

Un cop aprovada la Constitució, Niceto Alca-
lá Zamora fou elegit president de la República,
i Manuel Azaña presidí el primer govern, format
bàsicament per polítics republicans i socialis-
tes, que van continuar l’obra reformista ja ini-
ciada pel govern provisional des de l’abril i que
pretenia posar fi al gran endarreriment de l’es-
tat espanyol respecte dels països europeus
més desenvolupats.

Així, les principals reformes es van centrar a
intentar resoldre les qüestions següents:
– EEll  pprroobblleemmaa  ddee  ll’’eexxèèrrcciitt, majoritàriament con-

trari a les reformes democràtiques de la Re-
pública i amb un excés d’oficials –un per cada
tres soldats– que el feien inoperant.

– LLaa  rreeffoorrmmaa  aaggrrààrriiaa, que pretenia un reparti-
ment més just de la propietat de la terra en
benefici de la majoria de pagesos i jornalers,
en detriment dels interessos de la minoria de
grans propietaris latifundistes.

– LLaa  qqüüeessttiióó  rreelliiggiioossaa: el govern volia aconse-
guir la separació entre l’Església i l’Estat i dis-
minuir la influència que l’Església tenia sobre
la societat d’aquell moment, amb mesures
com ara suprimir el pressupost estatal desti-
nat al manteniment del clergat o bé limitar
l’ensenyament confessional (al mateix temps
que es potenciava el públic). Un exemple en

A dalt, Niceto Alcalá
Zamora, president de la
República espanyola, i
Francesc Macià,
president de la
Generalitat de
Catalunya.

A baix, Manuel Azaña
fent un discurs davant
d’oficials de l’exèrcit.
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aquest sentit fou l’expulsió de la Companyia
de Jesús (els jesuïtes).

– LLeess  rreeccllaammaacciioonnss  aauuttoonnòòmmiiqquueess: una descen-
tralització de l’estat espanyol en benefici d’u-
na perifèria més dinàmica des del punt de
vista econòmic i social.
En relació amb aquest darrer punt, hem de

recordar que l’abril de 1931 el govern provisio-
nal de la República havia acordat amb la Gene-
ralitat l’elaboració immediata d’un estatut
d’autonomia per a Catalunya que, posterior-
ment, havia de ser aprovat a les Corts espanyo-

les. Per això, a partir d’una
assemblea de representants
dels ajuntaments catalans
(que acabaven de ser elegits
democràticament el 12 d’a-
bril) es va constituir una dipu-
tació general que va nomenar
una ponència formada per 46
persones encarregades de re-
dactar el projecte d’estatut.
El manresà Farreras i Duran
fou un dels diputats electes.

La ponència, reunida a Nú-
ria, va enllestir la feina el mes
de juny de 1931. Aquest pro-
jecte d’autonomia, conegut
com l’Estatut de Núria, va ser
aprovat massivament pel po-
ble català en un referèndum
que va tenir lloc el 2 d’agost

de 1931: en concret, el 99% dels votants es
mostrà d’acord amb el projecte (la participació
fou del 75%). L’EEssttaattuutt  ddee  NNúúrriiaa atorgava a Ca-
talunya un nivell d’autogovern molt elevat. De
fet, Catalunya es col·locava en situació d’igual-
tat jurídica i política respecte dels altres pobles
que formaven part de l’Estat espanyol, als
quals es vinculava de manera federativa, sem-
pre que aquesta fos la voluntat del poble català
lliurement expressada per mitjà del dret de
l’autodeterminació.

Tanmateix, l’Estatut de Núria, malgrat la cla-
ra aprovació popular, fou àmpliament retallat
per les Corts espanyoles. Cal recordar que la
Constitució de desembre de 1931 era de caràc-
ter unitari i no reconeixia el dret de l’autode-
terminació, a més de concedir al poder central
facultats per controlar i interceptar el funcio-
nament autonòmic de Catalunya.

Això permet d’entreveure les grans dificul-
tats que hi va haver per aprovar el projecte
d’autonomia política per a Catalunya. En efec-
te, les discussions a les Corts sobre aquesta
qüestió van ser llargues, tenses i fins i tot vio-
lentes. Partits polítics d’àmbit espanyol i
intel·lectuals coneguts com ara Unamuno i Or-
tega y Gasset hi eren clarament contraris. Pa-
ral·lelament, alguns mitjans de comunicació
madrilenys, com ara «El Imparcial», van fer una
forta campanya contra l’Estatut. Diversos ajun-
taments castellans es van adherir a aquesta
campanya i també es van fer mítings multitudi-
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A dalt, «El Dia», 
26-6-1931

A baix, 24-6-1931:
eleccions per a la

Diputació Provisional de
Catalunya. El segon per

l’esquerra és Joan
Selves.



A dalt a l’esquerra,
Barcelona. Campanya a
favor de l’Estatut
d’autonomia.

A dalt a la dreta, Manuel
Azaña i Francesc Macià,
en la visita que el primer
va fer a Barcelona un
cop aprovat l’Estatut.

A baix, Plaça de Sant
Jaume. Manifestació a
favor de l’Estatut
celebrada el 24 d’abril
del 1932.
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naris en contra de l’Estatut en algunes locali-
tats espanyoles.

Semblava, doncs, que l’Estatut no seria mai
aprovat per les Corts fins que va passar un fet
inesperat: un cop d’estat del general Sanjurjo
(10 d’agost de 1932), que va fracassar. El go-
vern central, presidit per Manuel Azaña, cons-
cient de la importància del suport popular a la
República en aquells moments difícils, va acon-
seguir accelerar el debat parlamentari pel que
fa a la Llei de la Reforma Agrària i a la de l’Esta-
tut d’Autonomia de Catalunya, que finalment
s’aprovà el 9 de setembre de 1932.

Ara bé, l’Estatut aprovat a Madrid era molt di-
ferent del que el poble català havia votat un any
abans. Catalunya ja no era «un estat autònom
dintre la república espanyola», com s’afirmava
en el projecte de Núria, sinó solament una «re-

gió autònoma» dintre d’Espanya. A més, el go-
vern central podia reformar o suprimir l’Estatut.
Malgrat això, i després de totes les dificultats
passades, l’Estatut de 1932 va ser rebut positi-
vament pel govern de la Generalitat i pel poble
català, ja que se’l va considerar un instrument
útil per aconseguir, per fi, una autèntica autono-
mia per a Catalunya.

L’Estatut instituïa la divisió de poders. El po-
der legislatiu (en mans del Parlament), l’execu-
tiu (dirigit per un president i un consell execu-
tiu), i el judicial (que depenia del Tribunal de
Cassació, constituït l’any 1934 i que entenia en
qüestions legals de les matèries traspassades
pel govern central).

El 20 de novembre de 1932 es van fer les pri-
meres –i úniques– eleccions al Parlament de
Catalunya, que constava de 84 escons. La
victòria va correspondre a ERC (que va obtenir
la majoria absoluta de diputats amb un total de
56) i la Lliga Regionalista es va convertir en el
principal partit de l’oposició, amb 16 diputats.
Francesc Macià va ser elegit president de la Ge-
neralitat (fins aleshores ho havia estat de la
provisional) i Lluís Companys, del Parlament.

El Parlament de Catalunya, elegit per sufragi
universal cada cinc anys, tenia també la funció
de controlar l’actuació del govern català i podia
destituir el president de la Generalitat, elegit
pels diputats. El president de la Generalitat i
els consellers formaven part del Consell Execu-
tiu o Govern. El president de la Generalitat po-
dia delegar funcions en un «conseller primer».

El bienni de dretes i els Fets 
del Sis d’Octubre de 1934

Mentrestant, les reformes progressistes que in-
tentava el govern presidit per Manuel Azaña
durant el període 1931-1933 cada cop tenien
menys suport. D’una banda, l’oposició de la
dreta (terratinents, Església, grans industrials i
financers...) era radicalment contrària a l’actua-
ció del govern republicà. De l’altra, pagesos i
obrers estaven decebuts i impacients ja que
trobaven que les reformes eren massa modera-
des i d’aplicació molt lenta.

Tot plegat feia que les tensions socials crei-
xessin perillosament, fins que acabaren escla-
tant violentament en el camp andalús al terme
de Casas Viejas (Cadis), on la policia acabà ma-
tant un grup de pagesos anarquistes que ha-
vien ocupat algunes terres. Això va desacredi-
tar molt el govern d’Azaña, que es veié obligat
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a dimitir. Finalment, el president de la Repúbli-
ca, Alcalá Zamora, convocà unes altres elec-
cions per al novembre del 1933.

Aquestes eleccions resultaren un èxit per als
partits de centre (republicans radicals de Le-
rroux: 102 escons) i de dreta (CEDA: 115 es-
cons), i un fracàs per a l’esquerra (PSOE: 58 es-
cons), mentre que el partit d’Azaña, Acción
Republicana, només va obtenir cinc escons. A
més del desgast del govern anterior, aquests
resultats també s’expliquen pel fet que la dreta
havia sabut unir-se per les eleccions i perquè la
CNT, en la seva línia apolítica i d’insatisfacció
amb les reformes republicanes, havia demanat
l’abstenció als seus afiliats i simpatitzants.

A Catalunya també va guanyar la dreta, si bé
en la versió moderadament catalanista de la
Lliga, que obtingué 26 escons davant dels 18
d’ERC. Però aquestes eleccions de 1933 havien
estat per al Parlament d’Espanya; al de Catalu-
nya, ERC –com hem vist– tenia majoria i conti-
nuà governant des de la Generalitat.

Però aquesta situació era molt delicada: a
Madrid es formà un govern presidit per Lerroux
que necessitava el suport parlamentari de la
CEDA, i per tant d’aquells sectors dretans que
més clarament s’havien oposat a l’Estatut de

1932. En definitiva, a Madrid hi havia un govern
cada cop més dretà i antiautonomista, i a Cata-
lunya un govern d’esquerres (Generalitat) i na-
cionalista català. Aquesta nova situació esde-
venia potencialment molt perillosa per al
desenvolupament –i, fins i tot, per a l’existèn-
cia– de l’autonomia catalana.

En aquesta conjuntura va tenir lloc la mort
sobtada de Francesc Macià, el Nadal de 1933.
La seva desaparició va ser molt sentida a Cata-
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A dalt, Lluís Companys i
Jover, successor de
Francesc Macià a la
presidència de la
Generalitat de
Catalunya.

A baix, Ventura Gassol,
Lluís Companys i Joan
Selves i Carner, en una
visita a la tomba de
Francesc Macià, poques
setmanes després de la
seva mort.



lunya, ja que per a molta gent la seva figura,
gairebé mítica, simbolitzava els ideals de lliber-
tat i justícia, tant en l’àmbit social com en el na-
cional. El darrer dia de 1933, Lluís Companys,
representant del sector més obrerista dins ERC,
va ser elegit pel Parlament nou president de la
Generalitat.

Al llarg de l’any 1934 la política del nou go-
vern central fou cada cop més dretana i es de-
dicà a desmuntar les reformes del bienni ante-
rior. Així, es paralitzà la reforma agrària (es
retornaren les terres expropiades a l’alta noble-
sa, es van expulsar molts pagesos de les terres
que feia poc que havien adquirit...); es concedí
l’amnistia al general Sanjurjo i col·laboradors
(empresonats per l’intent de cop d’estat de
1932); l’estat tornà a mantenir econòmicament
el clergat, alhora que es permetia el retorn de
la Companyia de Jesús; i, a l’exèrcit, quan el lí-
der de la CEDA, Gil-Robles, fou ministre de De-
fensa, s’ascendiren els militars de caire més
antirepublicà i antidemocràtic (Goded, Franco,
Mola...), que després van ser els protagonistes
de l’esclat de la Guerra Civil.

Però Lerroux, com hem dit, necessitava el
suport parlamentari de la CEDA per poder go-
vernar. Quan aquest partit exigí formar part del

govern, Lerroux ho hagué d’acceptar: el 4 d’oc-
tubre de 1934 tres membres de la CEDA foren
nomenats ministres. Això espantà molt les es-
querres, que temien la formació d’un govern
autoritari-feixista que liquidés la República i les
llibertats democràtiques i socials, com feia poc
havia passat a Àustria o l’any anterior a Ale-
manya (Hitler). Per aquest motiu, l’endemà, dia
5, la UGT va declarar vaga general a tot Espa-
nya, vaga que, mal preparada i sense la col·la-
boració de la CNT, va fracassar. 

Tanmateix, a Astúries, on sí que hi havia uni-
tat d’acció entre els miners del carbó, hi va ha-
ver un intent revolucionari important que fou
cruelment reprimit per tropes de l’exèrcit espa-
nyol, coordinades pel general Franco, amb un
resultat de més de 1.500 morts.

Mentrestant, a Catalunya, en el decurs de
l’any 1934, les relacions entre la Generalitat i el
govern central havien anat empitjorant per les
causes abans esmentades, i s’agreujaren enca-
ra més amb motiu de la llei de Contractes de
Conreu. Aquesta Llei, aprovada pel Parlament
de Catalunya (on ERC tenia majoria de dipu-
tats), permetia l’accés gradual d’uns 70.000
parcers a la propietat absoluta de la terra mit-
jançant una compensació econòmica als antics
propietaris. Malgrat el caràcter moderat de la
llei, els propietaris, amb el suport de la Lliga
Catalana, s’hi van oposar frontalment. La Lliga
va instar el govern central a presentar recurs
davant el Tribunal de Garanties Constitucio-
nals, que va anul·lar la Llei de Contractes de
Conreu, ja que va considerar que el Parlament
de Catalunya no tenia competències sobre
qüestions socials. En l’aspecte polític, això sig-
nificava una forta limitació per a l’autonomia
catalana.

És en aquest context que la CEDA entrà a
formar part del govern espanyol. Així, el dia 6
d’octubre el president de la Generalitat, Lluís
Companys, davant el temor –compartit amb les
esquerres espanyoles– de la formació d’un go-
vern central d’inspiració feixista, va proclamar
l’Estat Català dins la República Espanyola i va
afavorir un aixecament armat contra el govern
de Madrid. Aquesta acció fracassà totalment.
Igual que a la resta de l’estat (amb l’excepció
d’Astúries), la vaga general no reeixí en no te-
nir el suport de la CNT, principal sindicat a Ca-
talunya. I l’esforç de l’Aliança Obrera (UGT,
Unió de Rabassaires, comunistes...) esdevin-
gué insuficient a l’hora de fer sortir la gent al
carrer. A Madrid, les dretes ho van presentar
com un acte separatista, i finalment l’exèrcit

El govern de la
Generalitat, empresonat

arran dels fets del Sis
d’Octubre.
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espanyol hi intervingué i el dia 7 la Generalitat
es rendí. 

Les conseqüències van ser molt greus: el go-
vern central va suspendre l’Estatut indefinida-
ment i el govern de la Generalitat va ser empre-
sonat, jutjat i condemnat a trenta anys de
presó. A més, la major part dels ajuntaments
catalans van ser destituïts i la Llei de Contractes
de Conreu, anul·lada. La repressió contra les es-
querres i els nacionalistes va ser dura: a final de
1934 hi havia més de 3.000 presos polítics a Ca-
talunya. Tot plegat significava, pràcticament, la
desarticulació de l’autonomia catalana.

Les eleccions del febrer de 1936
i l’inici de la Guerra Civil

Al llarg de l’any 1935, la política antisocial del
dretà govern central, la crisi econòmica, els ca-
sos de corrupció protagonitzats pel governant
Partit Radical de Lerroux, el descontentament
d’una opinió pública que veia empitjorar el seu
nivell de vida, i la creixent inestabilitat política
obligaren el President de la República, Niceto Al-
calá Zamora, a convocar noves eleccions gene-
rals, que se celebraren el 16 de febrer de 1936.

Davant d’aquesta convocatòria, a Catalunya
els partits es van agrupar en dues grans coali-
cions: el Front d’Esquerres (l’equivalent a Cata-
lunya del Front Popular espanyol, on hi havia in-
tegrats republicans, socialistes i comunistes),
encapçalat per ERC, i el Front Català d’Ordre,
encapçalat per la Lliga Catalana. Aquest fet re-
flectia, d’una banda, fins a quin punt es troba-
ven dividides les societats catalana i espanyola
de l’època, i de l’altra, la tàctica d’aliances elec-
torals que feien servir els partits d’esquerra a
Europa per tal de frenar el feixisme, que ja s’ha-
via imposat en altres països del continent.

El Front d’Esquerres basava el seu programa
en tres punts: el restabliment de la Generalitat i
de l’autonomia, l’amnistia dels presos polítics i
l’aplicació de la Llei de Contractes de Conreu.
Aquesta vegada, la CNT, tot i no participar-hi, va
aconsellar als seus afiliats que votessin l’opció

Principals esdeveniments polítics 63



d’esquerres per tal d’aconseguir la llibertat dels
seus líders empresonats durant el bienni de dre-
tes. La campanya electoral va ser molt dura i la
violència estigué present tant en els discursos
dels líders de dreta com en els dels d’esquerra.

Finalment, la victòria electoral correspongué
a l’esquerra. A l’estat espanyol, el Front Popu-
lar aconseguí 263

escons, per 133 de la dreta i 77 del centredreta.
A Catalunya, el Front d’Esquerres obtingué 41
escons (59% dels vots), i el Front Català d’Or-
dre, 13. La feblesa del centre era evident, com
també la perillosa bipolarització entre l’extre-
ma esquerra revolucionària i el feixisme d’ex-
trema dreta. 

Com a conseqüència de la victòria de les es-
querres es va decretar l’amnistia política, va
ser restituït el govern de la Generalitat i es va
restablir l’Estatut i el normal funcionament de
l’autonomia catalana. El president, Lluís Com-
panys, va ser objecte d’una càlida rebuda po-
pular quan va tornar a Barcelona després d’ha-
ver estat empresonat.

En el conjunt de l’estat espanyol, durant els
mesos posteriors a les eleccions de febrer de
1936, hi va haver nombrosos actes de violència
política, amb un resultat de més de 250 morts.
A Catalunya, aquest clima de violència fou me-
nor, malgrat que la FAI protagonitzà dos assas-
sinats i que les ferides del 6 d’octubre encara
no s’havien tancat. La conflictivitat social i el
nombre de vagues van augmentar, però sense
agafar cap caire revolucionari. Conscients de la
delicada situació política, tant ERC com la Lliga
van moderar la seva actuació.

Tanmateix, el juliol de 1936, alguns militars
espanyols (encapçalats pels generals Mola,
Queipo de Llano i Franco) se sublevaren contra
el govern de la República i provocaren l’esclat de
la Guerra Civil de 1936-1939. D’aquesta manera
s’acabava violentament el període democràtic
republicà i començava una altra etapa marcada
per la tragèdia i les destruccions de la guerra.

Joves i republicans. La República a Manresa (1931-1936)64

El general Franco, amb
caps i oficials militars

després d’unes
maniobres a Tenerife.



ÀMBIT MANRESÀ

El bienni 1931-1933
LA PRIMERA COMMEMORACIÓ

DE LES BASES DE MANRESA

Aquests intensos esdeveniments que hem des-
crit en l’àmbit general es traduïren a Manresa
en una elevada participació popular en totes
les eleccions (amb una mitjana de votants del
76%), però també en l’alt grau de seguiment
d’altres tipus d’actes de caràcter polític.
Aquest fou el cas de la primera commemoració
de les Bases de Manresa, que tingué lloc el 7
de juny de 1931, quan encara era molt present
l’eufòria per la recent proclamació de la Repú-
blica i pel restabliment de la Generalitat.

Aquesta commemoració fou plantejada com
una jornada patriòtica que havia d’unir tots els
diferents sectors catalanistes de cara a l’assoli-
ment de la plena personalitat nacional de Cata-
lunya. En uns moments en què, gràcies a la Re-
pública, semblava que Catalunya podia
recuperar el seu autogovern, era políticament
oportú rememorar les accions dels precursors
del moviment catalanista, com ara l’aprovació,
l’any 1892, de les anomenades Bases de Man-
resa, històricament considerades com a docu-
ment símbol del catalanisme polític. 
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7-6-1931. Francesc
Macià entrant al Teatre
Kursaal, on se celebrà
un míting
commemoratiu de les
Bases de Manresa.



L’Ajuntament de Manresa decidí tirar enda-
vant l’organització d’aquesta diada i acordà ba-
tejar amb el nom de Bases de Manresa la Mura-
lla del Carme. Pocs dies abans, el ple municipal
ja havia aprovat de posar el nom de Francesc
Macià a la plaça de davant de l’Institut (actual
plaça d’Espanya). Al mateix temps, es formà una
comissió organitzadora que concretà els actes
que s’havien de realitzar el dia 7. L’alcalde i la
comissió demanaren als manresans que engala-
nessin els balcons de la ciutat amb banderes ca-
talanes i domassos «per tal de celebrar amb la
deguda solemnitat els actes commemoratius de
les Bases de Manresa i rebre dignament a l’ho-
norable president senyor Francesc Macià i els
consellers de la Generalitat de Catalunya». Entre
els càrrecs públics convidats hi havia el capità
general de Catalunya, Eduardo López de Ochoa,
el qual refusà d’assistir-hi a causa de  la «mar-
cada significación política» de la jornada.

D’entre els diversos actes destacà el míting

nacionalista que es va fer al Teatre Kursaal i que
comptà amb una notable assistència d’intel·lec-
tuals i homes de cultura i de diverses entitats
d’arreu del Principat. Macià tenia previst assis-
tir-hi, però assumptes inajornables el retingue-
ren unes hores al Palau de la Generalitat. Així
doncs, l’acte començà sense ell cap a un quart
de dotze del migdia. Hi intervingueren, entre
d’altres, Josep Maria Batista i Roca (de Palestra),
Jaume Bofill i Mates (del Partit Catalanista Repu-
blicà), Raimon d’Abadal (de la Lliga Regionalista
i supervivent de l’assemblea del 1892) i Ventura
Gassol (conseller de Cultura de la Generalitat).

Macià va arribar cap a dos quarts de dues de
la tarda, quan ja s’havien acabat els parla-
ments. Fou acollit per una multitud entusiasta. 

Un cop dins el Kursaal, Francesc Macià va fer
un parlament en el qual lligà el fet històric de
les Bases de Manresa amb el projecte de l’Esta-
tut que s’estava redactant aquells dies. «És en
aquest Estatut on està la redempció de Catalu-
nya», afirmà, alhora que demanava el suport
de tothom per aconseguir-lo. 

A la sortida de l’acte, les autoritats es dirigi-
ren cap a l’ajuntament, on al saló de plens es
descobrí una làpida commemorativa de les Ba-
ses de Manresa. La plaça de la República (ac-
tual plaça Major) era plena. L’alcalde, Joan Sel-
ves, i el president Macià sortiren al balcó i
pronunciaren uns emotius discursos. Després
de dinar, Macià tornà a Barcelona. Les restants
autoritats anaren al bosc de les Marcetes on se
celebrà un aplec organitzat pel Foment de la
Sardana. Aquí també hi hagueren parlaments,
que anaren a càrrec del novel·lista Puig i Ferra-
ter; del conseller de Justícia i Dret de la Genera-
litat, Pere Comas; de Tomàs Ramon Amat i, fi-
nalment, de Ventura Gassol.

La jornada del 7 de juny de 1931 fou planteja-
da com un acte no localista, obert a tot el país,
cosa que permeté reunir en una mateixa sala
–el teatre Kursaal– algunes de les figures més
representatives del catalanisme polític del mo-
ment i de la intel·lectualitat catalana. Però tam-
bé fou un acte de relleu nacional perquè coinci-
dí amb un dels moments de més unanimitat de
la majoria de les forces polítiques catalanes de
tota la història de la República, ja que hi havia
força punts coincidents en els plantejaments
d’un autogovern real. Aquesta unanimitat es va
reflectir poc després en l’elaboració de l’Esta-
tut de Núria. Després, aquesta unitat es trencà
i un acte d’aquest tipus ja va ser impensable
que es pogués fer.

La situació política del moment convertí,

4-12-1932. Macià a
Manresa, amb motiu de

la inauguració dels
serveis d’assistència

social. Entre les
autoritats, Joan Selves,

Lluís Prunés i Jaume
Sallés.
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doncs, la jornada del 7 de juny en un acte d’a-
firmació nacional, amb el pretext de la comme-
moració de les Bases. De fet, tothom conside-
rava que molts aspectes de les Bases ja
estaven totalment superats. En realitat, tothom
valorà que la commemoració de l’assemblea
del 1892 constituïa una gran ocasió per fer un
discurs nacionalista actualitzat i en un moment
políticament ben oportú.

El president Francesc Macià tornà en altres
ocasions a Manresa. Així, el 3 de gener de
1932, en el marc d’una visita general a la co-
marca del Bages, on visità Sant Fruitós de Ba-
ges, Sallent, Balsareny, Navàs i Santpedor,
Macià arribà a Manresa. A causa de l’atapeï-
ment de la jornada, la visita fou breu. Consistí
en un acte a l’estatge de la Unió Catalanista
Republicana, situat al Passeig. En sortir, i des-
prés que una cobla toqués «Els Segadors»,
Macià es dirigí cap a Sant Vicenç de Castellet i
Monistrol, últimes etapes de la seva visita al
Bages.

La tercera visita del president de la Generali-
tat republicana a Manresa fou molt breu: tingué
lloc el 20 de juny de 1932. En realitat, Macià s’a-
turà simplement de passada, ja que tornava de
Súria (motiu central del seu viatge), on havia vi-
sitat les instal·lacions mineres i havia inaugurat
la nova escola d’aquella localitat. Estigué
acompanyat en tot moment per Ventura Gassol,
conseller de Cultura de la Generalitat.

L’última visita de Macià a Manresa tingué
lloc el 4 de desembre de 1932, amb motiu de la
inauguració dels Serveis d’Assistència Pública
que l’Ajuntament havia construït a l’actual car-
rer de Jacint Verdaguer. Tot i que Macià no va
poder arribar puntualment (hagué d’assistir a
l’enterrament del músic Amadeu Vives), visità
els locals de l’Assistència Pública a la tarda.
Després, sortí a l’exterior i, des d’una tribuna
preparada a l’efecte, adreçà un discurs a la
multitud que el victorejava. Entre d’altres afir-
macions, enaltí el paper dels mestres en la se-
va tasca d’elevar la cultura mitjana del poble:
«Els mestres no són avui, sortosament, aquells
mestres que vàrem haver de patir nosaltres. Un
altre sistema pedagògic més humà, més com-
prensiu ha vingut a suplir aquell sistema verba-
lista, aquella disciplina de ferro que ofegava
les iniciatives més belles de l’infant». A conti-
nuació, el president Macià visità l’Hospital de
Sant Andreu, la piscina municipal (obra feta i
estrenada feia poc per l’Ajuntament republicà),
la Casa de la Ciutat i, finalment, el local de la
Unió Catalanista Republicana. 

Finalment, una altra estada –no visita– de
Macià a Manresa fou el 16 d’agost del 1933,
quatre mesos abans de la seva mort. En un
viatge cap a Moià, va fer una curta aturada a
Manresa per acompanyar durant un tram el fè-
retre de Domènec Puigdellívol, xofer del desta-
cat membre d’Estat Català Miquel Badia, els
quals havien patit un accident de cotxe tres
dies abans quan assistien a un aplec de les Jo-
ventuts del partit a la Font del Calvet.

LES ELECCIONS A CORTS CONSTITUENTS

(28 DE JUNY DE 1931)

Les eleccions a Corts del 28 de juny de 1931 se
celebraren encara en plena eufòria per la pro-
clamació de la República, cosa que afavorí ERC,
que obtingué una clara victòria electoral a
Manresa. Els resultats foren els següents:

ELECCIONS A CORTS DEL 28 DE JUNY DE 1931
Nombre de vots

Esquerra Republicana de Catalunya 4.853
Lliga Regionalista 1.779
Partit Republicà Radical 492
Partit Catalanista Republicà 192 
Extrema Esquerra Federal 80
Bloc Obrer i Camperol 41

Tanmateix, en aquestes eleccions ja s’antici-
pa l’agressivitat i les desqualificacions globals
entre els diferents partits polítics que caracte-
ritzaran les conteses electorals del període

A baix, telegrama de
l’alcalde de Manresa,
Lluís Prunés, al
president Francesc
Macià en què demana
que l’Estatut sigui
aprovat íntegrament
(Arxiu Nacional de
Catalunya).
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1931-1936. En el rerefons d’aquell moment hi
havia la qüestió religiosa (les esquerres volien
limitar les prerrogatives de l’Església, cosa que
enfrontà la jerarquia eclesiàstica amb el nou rè-
gim republicà i, com a conseqüència, en alguns
llocs d’Espanya es van incendiar diversos edifi-
cis religiosos), que començava a enverinar les
relacions entre les dretes i les esquerres.

Així, la vigília de les eleccions «El Pla de Ba-
ges» afirmava que «El districte de Manresa
demà no podrà manifestar lliurement la seva
voluntat. Les esquerres entenen que han de
guanyar impedint els demés l’exercici dels
seus drets de ciutadania. Lamentable equivo-
cació». I a continuació, denunciava casos de
pobles de la comarca (Navàs, Súria, Sant Vi-
cenç de Castellet) on els membres de la Lliga
tingueren dificultats per donar a conèixer la

seva propaganda
electoral davant
les amenaces i
coaccions de que
van ser objecte.

Per la seva
banda, «El Dia»
qualificava els
candidats de la
Lliga de «ca-
cics» que volien
perpetuar-se en
el poder amb
els mateixos
mètodes de l’è-
poca de la Res-
tauració:
«...sota el nom
de Catalunya i

de la República i tot,
es disposen a com-
prar els mateixos
ressorts per tal de
sortir elegits en la
contesa electoral:
la coacció descara-
da del diner i del
treball a la fàbrica
o al camp i la co-
acció més dissi-
mulada feta des
de la trona i el
confessionari».

El diari «Pà-
tria» donava su-
port a la candida-
tura de la Lliga,

que tenia les simpaties dels carlins manresans.
De fet, la màxima preocupació del diari era la
defensa de la religió catòlica. Animava els man-
resans a votar la candidatura dretana amb afir-
macions com ara: «Manresa s’ha guanyat a tra-
vés de la història fama de catòlica. I esperem
que (...) voldrà confirmar aquesta fama amb la
victòria de la candidatura que per damunt de
tot avantposa els dos ideals de Déu i Pàtria». I
després de recordar a «la ciutat de Sant Ignasi»
que a les Corts Constituents es discutirien «les
relacions de l’Església amb l’Estat» acabava:
«Que no hi hagi ni un sol catòlic que deixi de
complir aquest deure elemental (anar a votar),
si no vol penedir-se després d’haver contribuït
amb la seva indiferència o abstenció a fomen-
tar l’increment del sectarisme antireligiós».

En aquesta línia, el 19 de juny, membres de
la Junta de la Lliga Parroquial de la ciutat de
Manresa «en nom de tres-cents trenta-dos
exercitants manresans» havien sol·licitat al
president, Francesc Macià, que exercís «la seva
alta influència en pro de la conservació i defen-
sa de totes les Ordres religioses, i especial-
ment de la Companyia de Jesús, que ha fet glo-
riosa arreu del món conegut la nostra ciutat per
ésser el bressol dels Exercicis». Es referien, evi-
dentment, al «Llibre dels Exercicis Espirituals
que Sant Ignasi escrigué en la nostra Santa Co-
va». Entre els signants de la sol·licitud, hi havia
el dirigent carlí local Josep Prat i Piera i el sa-
cerdot Pere Llehí i Ramoneda.

Finalment, cal recordar que com a resultat
de la victòria d’ERC en aquestes eleccions sortí
elegit diputat Joan Selves i Carner, motiu pel
qual hagué de deixar l’alcaldia de Manresa,
que passà a mans del seu company de partit
Lluís Prunés i Sató. Joan Selves s’integrà dins
l’anomenada «Minoria Catalana», que negocià
l’obtenció de l’autonomia catalana a les Corts
estatals. Per la seva banda, Leonci Soler i
March, l’històric candidat manresà de la Lliga,
no assolí aquesta vegada l’escó de diputat.

DEL REFERÈNDUM DE NÚRIA A L’ESTATUT DEL 32

En canvi, el desig d’assolir l’autogovern de Ca-
talunya i, en concret, la campanya a favor del
«sí» a l’Estatut de Núria tornaren a acostar, bé
que circumstancialment, els dos principals par-
tits polítics catalans. En efecte, tant ERC com la
Lliga donaven ple suport al projecte de Núria.
Així, «El Dia» i «El Pla de Bages» van fer una in-
tensa campanya a favor de l’Estatut de cara a
l’aprovació, per part del poble català, en el re-
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ferèndum que se celebrà el 2 d’agost de 1931.
En aquest context, el dia abans de la votació di-
verses entitats manresanes representatives del
món artístic, cultural i esportiu (i que aplega-
ven gent d’un ampli ventall ideològic i de dife-
rents sensibilitats i afeccions) van fer públic un
manifest titulat «Pro Estatut de Catalunya», en
el qual prenien posició a favor de l’autogovern
de Catalunya.

El dia 2 d’agost, com arreu de Catalunya, el
poble manresà va votar massivament (amb una
participació del 82%) a favor de l’acceptació de
l’Estatut de Núria. Els resultats de la votació
són prou clars:

REFERÈNDUM DE L’ESTATUT DE NÚRIA (2 D’AGOST DE 1931)
Núm. vots

Vots afirmatius 7.737
Vots negatius 30
Vots en blanc 16

El mateix entusiasme en pro de l’autogovern
el trobem en el conjunt de la comarca del Ba-
ges, on els resultats globals foren: 21.466 vots
afirmatius, 44 de negatius i 32 en blanc. Final-
ment, cal dir que les dones, tot i que encara no
tenien reconegut el dret de vot, participaren
també activament a favor de l’Estatut mit-
jançant signatures d’adhesió.

Tanmateix, l’Estatut de Núria quedà encallat
a les Corts espanyoles. El perill que no s’apro-
vés l’autogovern per a Catalunya, o que ho fos
sensiblement a la baixa, era ben evident. Per
això, el 15 d’abril de 1932, l’Ajuntament man-
resà va acordar adreçar un telegrama a Fran-
cesc Macià on s’explicitava el desig que l’Esta-
tut de Catalunya fos aprovat d’acord amb la
voluntat popular expressada l’agost de 1931.
Un altre telegrama fou adreçat a Luis Bello,
president de la Comissió d’Estatuts de les Corts
espanyoles, perquè tingués present la voluntat
de Catalunya d’autogovernar-se.

El 22 d’abril, la corporació municipal va acor-
dar que una representació assistiria a la mani-
festació que, organitzada pel Centre de Depen-
dents del Comerç i de la Indústria de
Barcelona, tindria lloc a la Plaça de Sant Jaume
per demanar que les Corts estatals aprovessin
l’Estatut de Catalunya «tal com està fet».
Aquell mateix dia i l’endemà, diada de Sant Jor-
di, la delegació a Manresa de l’entitat cultural
catalanista Palestra va instal·lar unes taules al
carrer del Born per recollir les signatures de
tots aquells ciutadans que volguessin reafirmar
el seu suport a l’Estatut de Núria. 

El 9 de setembre de 1932, amb motiu de l’a-

provació de l’Estatut de Catalunya per part de
les Corts espanyoles, l’Ajuntament de Manresa
va celebrar un ple municipal en el qual l’alcal-
de, Lluís Prunés, afirmà: «si bé es veritat que
l’aprovat no és aquell Estatut que s’hi portà i ni
és tampoc el volgut, és també cert i havem
d’estar ben segurs, que les Corts, amb el poc
esperit de comprensió que hi ha hagut, no po-
dien concedir res més que el que la minoria ca-
talana ha aconseguit». El dia 10, una comissió
de regidors es va desplaçar a Barcelona per re-
bre els parlamentaris catalans que tornaven de
Madrid.

En aquest sentit, Lluís Prunés va fer una cri-
da als manresans perquè endomassessin els
balcons i anessin, l’11 de setembre a les dotze
del migdia, a l’estació del Nord a rebre Joan
Selves com a diputat de la minoria catalana de-
fensora de l’Estatut. L’homenatge fou multitu-
dinari. A tres quarts de dotze, al so de l’himne
nacional de Catalunya, «Els Segadors», l’alcal-
de i regidors, precedits dels heralds i cavallers
de la ciutat, sortiren de l’ajuntament i es dirigi-
ren a l’estació del Nord. En la comitiva figura-
ven representants de tots els partits polítics
–excepte carlins i radicals–, i de més d’una
trentena d’entitats, com també diverses perso-
nalitats dels ajuntaments de la comarca.

Ja al balcó de l’ajuntament, Joan Selves va
agrair la rebuda bo i puntualitzant que l’ho-
menatge el «dediqueu no a mi particularment,
que no l’acceptaria, sinó a la minoria catalana
que en tot moment ha procurat complir el
deure que vàreu imposar-li de portar-vos les
llibertats de Catalunya». Després d’admetre
que l’Estatut era insuficient, va qualificar-lo
com «el punt de partida per a fer una Catalu-
nya gran, rica i plena», objectiu pel qual es
necessitava la col·laboració de tots els cata-
lans. 

«El Pla de Bages»,  
19-11-1932
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LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA

(20 DE NOVEMBRE DE 1932) 

En aquestes eleccions, tal com es pot observar
en el quadre adjunt, a Manresa tornà a impo-
sar-se l’Esquerra, amb gairebé el 50% dels
vots, mentre que la Lliga n’obtenia el 28% i els
carlins no arribaven al 10%:

ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA (20-11-1932)
Núm. de vots

Esquerra Republicana de Catalunya 3.220
Concòrdia Ciutadana 1.842
Dreta de Catalunya (Carlins) 590
Partit Republicà Democràtic Federal 281
Partit Republicà Radical 256
Partit Socialista Obrer Espanyol 200
Bloc Obrer i Camperol 129
Partit Comunista de Catalunya 7

La valoració d’aquests resultats electorals
per part de la premsa manresana era la se-
güent: «El Dia» reiterava que des de les esglé-
sies manresanes es feia obertament propa-
ganda electoral a favor del triomf de les
dretes. I, un cop coneguts els resultats electo-
rals, es preguntava: «quan deixaran aquests
bons senyors de fer el ridícul, en benefici de la
mateixa religió?». D’altra banda, «El Pla de
Bages» remarcava que la Lliga havia obtingut
uns 700 vots més respecte a les eleccions an-
teriors mentre que l’Esquerra n’havia perdut
més de 1.500. Finalment, el diari procarlí «Pà-
tria» lamentava que, un cop més, la divisió de

les dretes havia facilitat la victòria de les es-
querres.

El fet d’haver aconseguit per fi l’autogovern
de Catalunya beneficià electoralment ERC;
aquesta victòria significà que al Parlament de
Catalunya hi hagués els següents diputats ba-
gencs: Joan Selves i Carner, Francesc Farreras i
Duran, Jaume Serra i Húnter, i Jaume Sallés i Fi-
gueres. 

Tanmateix, el deteriorament de les qües-
tions socials (amb les vagues revolucionàries
que protagonitzava la FAI i que ja hem comen-
tat) i religioses (expulsió dels jesuïtes de l’es-
tat espanyol) provocaren actituds de crispació
durant la campanya electoral. Pel que fa a
aquest darrer punt, cal tenir present que el 23
de gener de 1932 s’havia publicat el decret del
govern de l’estat de dissolució de la Compa-
nyia de Jesús, a la qual s’acusava de tenir una
excessiva influència sobre la societat espanyo-
la (especialment en el camp de l’ensenya-
ment) i de tenir interessos polítics i econòmics
al marge de la religió. Els jesuïtes havien de
deixar de fer vida en comú al cap de 10 dies i
les seves propietats quedaven expropiades
per l’estat espanyol.

Això significava que els jesuïtes de Manresa
també serien expulsats, cosa que motivà l’enèr-
gica protesta dels sectors més propers a l’Esglé-
sia. Lluís Alegre i Recasens, de les Joventuts de
la Lliga, qualificava el decret d’injust, impopular
i inoportú. El diari «Pàtria» assenyalava que una
de les primeres conseqüències d’aquesta expul-
sió seria la desatenció de diverses institucions
docents i benèfiques, i concloïa: «les forces
ocultes de l’Infern han iniciat una ofensiva con-
tra la religió, assetjant els fonaments mateixos
de l’Església». I el setmanari carlí «Seny» afir-
mava: «s’entretenen des del Poder en donar
carn a la fera revolucionària secularitzant ce-
mentiris, proclamant la destrucció de la família
amb la implantació del divorci, propugnant el
laïcisme en l’ensenyança i exiliant d’Espanya a
les Ordres Religioses que no han comès altre
delicte que el de no parir pallassos o senglars».

Joves i republicans. La República a Manresa (1931-1936)70



Principals esdeveniments polítics 71



Malgrat aquestes protestes, el 3 de febrer
de 1932, els darrers jesuïtes abandonaven la
seva residència de Sant Ignasi i de la Cova. Al-
guns d’ells ingressaren a les Germanetes dels
Pobres i d’altres anaren a viure provisional-
ment a cases de famílies de la ciutat. El dia 8, la
delegació d’Hisenda va confiscar els edificis en
nom del govern espanyol. Com veurem, l’Ajun-
tament estudià la possibilitat que la Cova de
Sant Ignasi es pogués reutilitzar com a escola,
però aquest projecte no es va concretar mai.

Aquesta problemàtica religiosa estigué pre-
sent, doncs, en aquestes eleccions de 1932 i
també en les posteriors, juntament amb l’em-
pitjorament de la crisi econòmica i de les ten-
sions socials, cosa que comportà una creixent
radicalització de les posicions polítiques i ex-
plica el canvi de tendència que s’observa a les
eleccions de 1933.

LES ELECCIONS A CORTS

DEL 19 DE NOVEMBRE DE 1933

En efecte, aquestes eleccions foren guanyades

a l’estat espanyol per les dretes. La Lliga Cata-
lana fou la triomfadora a Catalunya. A Manresa,
però, com s’observa en el quadre adjunt, tornà
a guanyar ERC, si bé amb un marge més estret
en relació amb anteriors convocatòries electo-
rals:

ELECCIONS A CORTS DEL 19 DE NOVEMBRE DE 1933
Núm. vots

Esquerra Republicana de Catalunya 7.746
Defensa Ciutadana (Lliga i carlins) 6.774
Coalició d’Esquerres Catalanes (Acció Catalana) 626
Partit Republicà Radical 330
Front Obrer 107

En aquestes eleccions, pels motius abans es-
mentats, la campanya electoral fou molt dura,
amb acusacions molt greus d’uns i altres. La
ciutat s’anava dividint en dos blocs políticament
enfrontats i oposats. Aquesta tendència s’ac-
centuà encara més en les eleccions posteriors.
D’una manera simplista i, fins i tot, demagògica,
les esquerres es consideraven defensores de la
llibertat i del progrés nacional i social de Catalu-
nya davant «dels enemics de la República» (les
dretes), mentre que aquestes es presentaven
com les asseguradores de la propietat privada,
l’ordre públic, la família i la religió.

Així, «El Dia» afirmava que la dreta anava «di-
rectament contra l’Estatut, contra la Reforma
Agrària, contra la dissolució dels jesuïtes, contra
la Llei de Congregacions i contra les lleis de tre-
ball», que havien millorat la situació de la classe
obrera. Igualment, denunciava que «els homes
de la Lliga coaccionen els indigents acollits a
l’Assistència Pública» amb l’amenaça d’expul-
sar-los d’aquesta institució i obligar-los «a sortir
de Manresa» si no votaven l’esmentat partit. 

A les editorials de «El Pla de Bages»
s’assenyalava que «si estimem la nostra auto-
nomia, si volem salvar-la i endegar-la per ca-
mins d’eficàcia i prestigi, és indispensable po-
sar-la en les mans expertes i aptes de la Lliga
Catalana». I també: «l’única manera eficaç i se-
gura de rectificar l’actual política de catàstrofe i
de ruïna és la de votar Lliga Catalana. Per això,
avui la bandera de Lliga Catalana, més que la
bandera del nostre partit, és la bandera de la
Pàtria».

Cal recordar que, per primer cop, les dones
podien votar (cosa que comportà un increment
de les seccions electorals i, evidentment, del
nombre de vots emesos), i la premsa dretana
va fer constants crides al sufragi femení. Al
«Pla de Bages» llegim: «Les dones són les
guardadores de la llar. En sostenen el foc sa-
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grat. En sostenen l’espiritualitat pura. Les lleis
imposades per l’Esquerra desfan la família (...) i
us roben l’ànima dels fills privant-vos del dret
d’educar-los segons els vostres sentiments i
creences». En un article del diari «Pàtria», es-
crit suposadament per una dona (només hi
consten les inicials), es deia que «Totes les do-
nes han d’anar a votar en les properes elec-
cions. No hi ha cap raó per deixar de complir
aquest deure de consciència que ens imposa la
dignitat del nostre sexe, l’honor de la nostra
llar, la defensa dels nostres religiosos senti-
ments, el benestar de la família i de la Pàtria».

Sens dubte, una de les raons de la victòria
electoral de les dretes en el conjunt de l’estat
cal cercar-la en la campanya a favor de l’abs-
tenció de la CNT-FAI, insatisfeta amb les refor-
mes republicanes. En aquest sentit, a Manresa
aparegué la consigna «¡Compañeros, no
votar!» pintada amb quitrà pels murs de tanca
de tota la ciutat i els ravals. Davant d’això, les
esquerres llançaren les consignes: «Abstenir-
se de votar és votar la Lliga» i «Els qui predi-
quen l’abstenció són instruments de la Lliga».
«El Dia» acusava la FAI i la Lliga d’haver arribat
a un acord econòmic per perjudicar l’Esquerra.

L’endemà de les eleccions, «El Dia» assegu-
rava: «Ha estat demostrada la fe republicana
del poble de Manresa (...). L’organització de les
forces dretanes fou una cosa extraordinària. No
hi planyeren ni homes ni diners, ni procedi-
ments tèrbols de tota classe: coaccions als
obrers per part del patró, coaccions a les ser-
ventes per part de les «senyoretes» i coaccions
a la misèria, comprant les consciències amb un
quilo de pa o amb un parell de mitjons».

Finalment, hem d’esmentar que en aquestes
eleccions el bagenc Francesc Senyal i Ferrer
(d’ERC) sortí elegit diputat a les Corts espanyo-
les.

El bienni de dretes
(1934- febrer de 1936)

LES ELECCIONS MUNICIPALS
DEL 14 DE GENER DE 1934

Tot el que hem vist fou el preludi de la violèn-
cia verbal que va caracteritzar la campanya de
les eleccions municipals del 1934. La Candida-
tura de Defensa Ciutadana, que agrupava Lli-
ga Catalana, carlins i radicals, afirmava que
les obres fetes a Manresa s’havien fet amb un
emprèstit que els ciutadans trigarien cinquan-
ta anys a pagar mitjançant impostos, cosa que

demostrava la improvisació d’un «partit d’in-
capacitats» (fent referència a ERC). La candi-
datura dretana llançà el lema: «l’esquerra re-
presenta misèria i Guerra Civil». Acusaven les
forces esquerranes de persecució religiosa,
supressió de la llibertat d’ensenyament, des-
valoració de la terra, atur forçós, dèficit muni-
cipal, acumulació de càrrecs, creació d’esca-
mots que imposaven la violència al carrer,
tolerància del joc, creació d’escoles sense ma-
terials ni instal·lacions dignes... 

En canvi, votar Defensa Ciutadana significa-
va «pau, benestar i progrés per a tots els ciuta-
dans», ja que propugnava, entre d’altres coses,
el respecte a la consciència religiosa, la lliber-
tat d’ensenyament, el restabliment de la pau al
camp (fent referència a la qüestió rabassaire),
austeritat municipal, enlairament de la política
local en relació amb la importància de la ciutat,
restablir la pau pública, i defensar les llibertats
cíviques i els avenços democràtics propugnant
la representació proporcional. La llista electoral
de la coalició Defensa Ciutadana era encapça-
lada per l’advocat Josep M. Servitje i Dalmau.

Per la seva banda, el sector d’esquerres
presentà la Concentració Republicana d’Es-
querres, que agrupava l’Esquerra Republica-
na, la Unió Socialista de Catalunya, els fede-
rals i Acció Catalana. Defensava la gestió
municipal que havia fet el govern d’esquerres
fins aleshores com a exemple d’honradesa i
preocupació pels temes socials: colònies es-
colars, assistència pública, piscina municipal,
pavimentació de carrers, creació de dispensa-
ris, guarderies d’infants, escola municipal de
música, la construcció del Grup Escolar Renai-
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xença... La llista electoral de Concentració Re-
publicana era encapçalada per l’industrial
llauner Francesc Marcet i Artigas, que ja era
alcalde de Manresa des del 19 de desembre
de 1932, després que Lluís Prunés fos nome-
nat governador de Girona.

Com s’observa en el quadre següent, el resul-
tat d’aquestes eleccions va continuar sent favo-
rable a l’Esquerra, que encapçalava la candida-
tura guanyadora de Concentració Republicana:

ELECCIONS MUNICIPALS DEL 14 DE GENER DE 1934
Núm. de vots

Concentració Republicana d’Esquerres 8.446
Defensa Ciutadana 7.282
Candidatura Comunista (Bloc Obrer i Camperol) 55

En aplicació de la llei municipal catalana, de
sistema majoritari, Concentració obtingué 16
regidors (10 per ERC, 2 per Acció, 2 pels socia-
listes i 2 pels federals), i Defensa Ciutadana 8
(4 per la Lliga, 2 pels carlins i 2 pels radicals).
El Bloc Obrer i Camperol no obtingué cap regi-
dor. Francesc Marcet continuava, doncs, com a
alcalde de Manresa.

Com hem dit, les eleccions es visqueren amb
una gran dosi d’incertesa, crispació i acusa-
cions mútues de falsificacions i compres de
vots. Així, el diari «El Dia», que aleshores ja ac-
tuava com a l’òrgan d’Esquerra Republicana de
Catalunya, acusava la FAI d’haver muntat guàr-
dia als col·legis electorals en benefici de la Lli-
ga i d’estar pagada per la dreta. Per la seva
banda, la Lliga, per mitjà de «El Pla de Bages»,
considerava que els esquerrans havien utilitzat

tota mena de procedi-
ments com «el vot fals,
la compra de vots i les
coaccions de tota me-
na».

El mateix dia de les
eleccions, hi havia ha-
gut uns incidents greus
a la plaça de Gispert.
Segons «El Pla de Ba-
ges», un grup d’esquer-
rans volgué impedir
que unes monges vo-
tessin. En resultaren
agredits uns quants
ciutadans que intervin-
gueren a favor de les
religioses, i que foren
atesos en farmàcies, al
dispensari municipal i
al Casal Regionalista.

L’endemà de les eleccions va tenir lloc una
manifestació esquerrana, amb l’objectiu de
protestar contra els procediments utilitzats
pels partits dretans durant la campanya electo-
ral. En arribar davant l’ajuntament, una comis-
sió entrà dins l’edifici i des del balcó llegí un
manifest que demanava al govern municipal la
immediata aplicació de les lleis esquerranistes
de la República (que aleshores era governada
per la dreta) i l’expulsió de 13 funcionaris de
l’Ajuntament, acusats de tenir una actitud obs-
tructiva i partidista. Per la seva banda, la Fede-
ració Local dels Sindicats d’Oposició va presen-
tar a les autoritats municipals les següents
peticions: la dissolució del Sometent, l’execu-
ció del pla d’obres municipals per pal·liar l’atur
forçós, la laïcització de les escoles i l’aplicació
de la Llei de Congregacions Religioses, que im-
pedia l’ensenyament confessional. L’alcalde
Marcet s’adreçà a la gent que hi havia a la pla-
ça i es comprometé a posar en pràctica aque-
lles peticions que depenguessin de l’Ajunta-
ment (l’endemà mateix, l’alcalde obria un
expedient previ a l’acomiadament dels 13 fun-
cionaris).

Aquest mateix dia 15, després de la manifes-
tació, grups d’individus trencaren els vidres
dels establiments comercials de l’oliaire Isidre
Vall-llossera (que havia figurat com a candidat
suplent a la llista de la conservadora Defensa
Ciutadana) i de la fleca de Cal Jordi de les Esco-
dines. Durant la campanya electoral, des de les
pàgines de «El Dia», s’havia acusat els propie-
taris d’aquests comerços de regalar oli i pa a
qui votés les dretes.

Poca estona després, foren atacades les re-
daccions dels diaris «El Pla de Bages» i «Pà-
tria». Els assaltants destrossaren una bona
part del mobiliari, cosa que impedí que els
dos diaris poguessin sortir al carrer durant
uns quants dies. Quan es tornaren a publicar,
tots dos acusaren «El Dia» d’inductor «ideolò-
gic» de l’assalt i, en un sentit més ampli, Es-
querra Republicana de Catalunya, «el partit
polític que, tenint la responsabilitat de govern
i la direcció de la vida política del nostre po-
ble, en lloc d’orientar-lo a una acció patriòtica
i constructiva, l’enfonsa en lluites d’odi i de
revenja».

Aquesta onada de violència es va incremen-
tar els mesos següents amb agressions físi-
ques a membres d’un i altre sector polític. Per
exemple, Marià Homs, president a Manresa de
les Joventuts d’Estat Català, fou víctima d’un
atemptat el 20 de març de 1934, quan Josep

En aquesta pàgina i la
següent, 7-12-1934:
Lluís Prunés i Sató,

segon alcalde manresà
de la República i

governador civil a
Girona i Tarragona, al

bord del vaixell Manuel
Arnús on estava

empresonat pels Fets
dels Sis d’Octubre.
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Galobart, conegut membre de l’extrema dreta
local, li va disparar tres trets de pistola. Quatre
dies més tard, el fotògraf Jaume Casals i Come-
lles, a qui es relacionava amb els grups locals
d’extrema dreta, va ser també ferit a trets per
un grup d’individus que no van poder ser iden-
tificats.

Aquests enfrontaments físics entre membres i
simpatitzants d’organitzacions polítiques de sig-
ne oposat, juntament amb les destrosses mate-
rials que generaven, demostren el punt crític a
què havia arribat el conjunt de tensions acumu-
lades tant a la societat manresana com a la cata-
lana i espanyola. Al final, acabaren esclatant en
els Fets del 6 d’Octubre d’aquell mateix any.

ELS FETS DEL SIS D’OCTUBRE

I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES A MANRESA

A començament d’octubre, la situació política i
social era realment tensa. La pugna entre dre-
tes i esquerres arreu de l’estat havia arribat a
un punt crític. S’albirava que podien esclatar
incidents greus, afavorits en part per la política
de confrontació de Josep Dencàs, conseller de
Governació de la Generalitat després de la mort
de Joan Selves i, per tant, màxim responsable
de l’ordre públic a Catalunya.

En aquest sentit, l’alcalde de Manresa, Fran-
cesc Marcet, va escriure, en un document enca-
ra inèdit, que a les 10 de la nit del dia 3 d’octu-
bre «es presentaren en un cotxe de la conselle-
ria de Governació quatre inspectors de policia
amb l’ordre d’en Dencàs de procedir aquella
mateixa nit a efectuar un registre al domicili de
significats elements dretans».

Sempre segons la versió de Marcet, aquest
s’oposà a l’esmentat registre i va fer que els
policies tornessin a Barcelona. Per la seva ban-
da, l’alcalde es comprometé a entrevistar-se
personalment amb el conseller Dencàs a Gover-
nació. A continuació, Francesc Marcet explica
una anècdota molt significativa: l’endemà, dins
l’edifici de la conselleria, Dencàs amenaçà l’al-
calde de Manresa de tancar-lo a la presó per no
haver obeït les seves ordres. Però en aquell
moment entrà un sastre al despatx i Dencàs
concentrà tot el seu interès a emprovar-se un
uniforme «ple de galons». Davant d’això, Fran-
cesc Marcet va decidir «sortir de Governació
amb l’amargor del que representava el que ha-
via vist».

El dia 5 d’octubre, després de l’arribada de
la CEDA al govern espanyol, l’Aliança Obrera,
amb el suport tàcit de la Generalitat, va decla-
rar la vaga general a Catalunya. A Manresa,
aquesta vaga començà a estendre’s durant el
matí d’aquell mateix dia amb la participació
dels piquets d’Aliança Obrera (la CNT-FAI se’n
mantingué al marge), cosa que paralitzà les ac-
tivitats quotidianes de la ciutat. Al migdia es va
assaltar i saquejar el local del Partit Radical.
Entre d’altres destrosses que hi van fer els as-
saltants, es cremà al carrer el retrat d’Alejandro
Lerroux, president del govern central en aquell
moment.

Mentrestant, el Batalló de Metralladores de
la caserna del Carme es mantenia al marge dels
fets, sens dubte esperant ordres superiors con-
cretes. Per tant, durant aquestes primeres ho-
res del moviment insurreccional contra el dretà
govern central, foren els membres d’Aliança
Obrera, dels Rabassaires i dels Escamots de les
Joventuts d’Estat Català qui es feren els amos
dels carrers. Molts duien armes, algunes de les
quals sembla que provenien del saqueig d’es-
tabliments especialitzats. Aquest era el cas,
per exemple, de l’armeria del carrer de Magnet,
que va ser assaltada durant la matinada del 5
al 6, i d’on s’endugueren armes de caça, muni-
cions i dinamita.

El dia 6, continuà la vaga general, mentres-
tant la ràdio anunciava que, a les vuit del ves-
pre, parlaria el president de la Generalitat, Lluís
Companys. El BOC, integrat dins l’Aliança Obre-
ra, convocà una manifestació que es formà a la
plaça de Francesc Macià i, després de recórrer
diversos carrers de la ciutat, es dirigí cap a l’a-
juntament. En arribar a la plaça, una comissió
entrà a l’ajuntament i reivindicà, entre d’altres
coses, la proclamació de la República Catalana
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i la dissolució dels ordres religiosos. Més tard,
cap a les quatre de la tarda, es va fer un míting
a la plaça de braus organitzat per l’Aliança
Obrera.

Val a dir que l’Ajuntament era el centre dels
esdeveniments a escala local i que, des d’un
bon principi, hi havia hagut una frenètica activi-
tat no exempta de confusió. Pels terrats de les
cases de la plaça hi havia gent armada, i sota
els pòrtics de la Casa de la Ciutat hi havia guàr-
dies d’assalt (la policia de la República) i al-
guns mossos d’esquadra.

Quan es conegué la notícia de la proclama-
ció de l’Estat Català a Barcelona per part del
president Companys, començaren a arribar a
Manresa, mitjançant camions i taxis confiscats,
rabassaires de tota la comarca per tal d’adhe-
rir-se al moviment, que en cas de triomfar com-
portaria l’aplicació de la Llei de Contractes de
Conreu. Com que les notícies que arribaven
eren cada cop més pessimistes, alguns van
anar cap a Barcelona. Tanmateix, abans d’arri-
bar-hi va córrer la veu de la rendició de Com-
panys i es dispersaren.

És remarcable la versió dels fets que dóna l’a-
leshores regidor de Cultura, Vicenç Prat (d’Acció
Catalana), en les seves Memòries. Segons expli-
ca, cap al migdia del dia 6 tingué lloc a la caser-
na del Carme una entrevista extraoficial entre el
comandant militar Emeterio Saz (que estava
acompanyat pel capità de la Guàrdia Civil i pel
jutge de primera instància) i l’alcalde Francesc
Marcet i el mateix Vicenç Prat. En aquesta reu-
nió, Saz informà que, havent estat declarat l’es-
tat de guerra, havia d’assumir la responsabilitat
de mantenir l’ordre i sol·licitava que l’Ajunta-
ment hi col·laborés posant-se a la seva disposi-
ció. Marcet respongué que ell no tenia coneixe-
ment oficial de la situació i que havia d’esperar
a rebre ordres del govern de la Generalitat. S’a-
cordà que el Consistori tindria un termini de
temps per prendre una decisió i que aleshores
el cap militar actuaria en conseqüència.

Segons explica Francesc Marcet en el docu-
ment inèdit esmentat anteriorment, ell i Vicenç
Prat, en acabar l’entrevista, foren acompanyats
pel mateix Emeterio Saz cap a la sortida de la ca-
serna, però per un camí diferent del de l’arriba-
da, de manera que veiessin «formant en peu de
guerra tot el batalló de metralladores amb ho-
mes, animals i màquines. Si el propòsit del Sr.
Saz fou el de fer-nos por confesso que ho va
aconseguir».

De tornada a l’ajuntament, es decidí rellevar
de la seva responsabilitat el cap dels Mossos

d’Esquadra i dels guàrdies d’assalt, els quals
tornaren amb els seus homes cap a Barcelona.
Aleshores, l’alcalde sol·licità que tothom aban-
donés l’ajuntament, i només s’hi van quedar
els regidors que formaven la majoria catalanis-
ta-republicana (la Lliga, els carlins i els radicals
no participaren en els Fets), que tancaren por-
tes i finestres de l’edifici.

El cas és que l’ajuntament quedà, doncs,
sense cap mena de protecció armada. Es co-
municà al comandament militar que, mentre el
govern de la Generalitat no ho ordenés, no es
lliurarien els càrrecs. Cap a les tres de la mati-
nada, les tropes sortiren al carrer i instal·laren,
apuntant a l’ajuntament, dues metralladores al
carrer de Sant Miquel i dues més a la confluèn-
cia del carrer del Rec i el de Sobrerroca.

A les sis del matí es conegué la rendició de
Lluís Companys, i els regidors manresans posa-
ren els seus càrrecs a disposició del comandant
militar, que ordenà que sortissin de dos en dos
i, a mesura que ho feien, eren detinguts i por-
tats a la caserna del Carme. Alguns elements
de l’extrema dreta local ho van aprofitar per re-
girar les dependències de l’ajuntament. Poste-
riorment, els regidors detinguts van ser con-
duïts a la presó de Manresa, on ja havia ingres-
sat Marià Homs, cap local de les Joventuts
d’Estat Català. Al cap d’uns dies foren traslla-
dats a la Model de Barcelona.

Es calcula que durant els primers dies de re-
pressió posterior al fets van ser empresonades
a Manresa prop de 500 persones, 97 de les
quals van ser processades. Igualment, 63 fun-
cionaris municipals van ser acomiadats. La ma-
joria de detinguts van poder sortir de la presó
en llibertat provisional el dia de Nadal.

El matí del diumenge 7 d’octubre, la Guàrdia
Civil registrà i clausurà diversos centres d’orga-
nitzacions sospitoses d’haver col·laborat en el
fracassat moviment, com per exemple el d’ERC,
el del Centre de Dependents i el de la CNT. El
diari «El Dia» va ser clausurat (no reaparegué
fins al 8 de gener de 1935). Forces de l’exèrcit
patrullaven pels carrers, registraven els tran-
seünts i impedien que es formessin grups. Se-
gons el diari barceloní «La Veu de Catalunya»,
Manresa era presa militarment.

Com que el dia 8 la vaga encara continuava,
el comandant militar Emeterio Saz publicà un
ban en què amenaçava d’acomiadar i processar
tot aquell que no s’incorporés immediatament
al treball. Fins i tot facultava la patronal de
Manresa i comarca a rescindir els contractes de
treball.
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El dia 11, el mateix comandant militar de
Manresa, obeint ordres del general Batet (mà-
xima autoritat militar de Catalunya), va fer efec-
tiva la suspensió dels càrrecs als regidors de
l’Ajuntament. Alhora, nomenava el comandant
Luis Menéndez Maseras alcalde-gestor de la
ciutat, càrrec que exercí fins al 8 de maig de
1935. Durant aquests set mesos es resolgueren
només aquelles tasques administratives im-
prescindibles per al funcionament del municipi.
Malgrat la militarització d’aquest càrrec públic,
no hi va deixar d’haver atemptats, ja que el 19
de gener de 1935, l’exalcalde Francesc Marcet
–que feia pocs dies havia sortit de la presó en
llibertat provisional– va resultar ferit al cap
quan fou agredit per tres individus.

A partir del maig de 1935, el poder local tornà
oficialment a mans dels civils, però només a
aquells que pertanyien a partits que no havien
participat en els fets del Sis d’Octubre. Passaren
a formar part de l’Ajuntament 7 representants
d’Acció Popular Catalana (CEDA), 7 dels radicals,
4 de la Lliga (que mantenia el mateix nombre de
regidors de les darreres eleccions), 2 dels carlins

i 1 d’independent. És a dir, un predomini evident
dels partits de dreta. El dia 14, Josep Maria Ser-
vitje Dalmau (Lliga) fou elegit nou alcalde de
Manresa, afavorit per les picabaralles entre radi-
cals i cedistes. La victòria de les esquerres a les
eleccions generals del febrer de 1936 significà la
restitució dels ajuntaments que havien estat de-
mocràticament elegits a les municipals de gener
de 1934.

LES ELECCIONS DEL 16 DE FEBRER DE 1936 
I L’ESCLAT DE LA GUERRA CIVIL

La campanya per a les eleccions de diputats a
les Corts espanyoles del 16 de febrer de 1936
es visqué enmig d’un gran apassionament i
una elevada participació popular. Dretes i es-
querres mobilitzaren al màxim la seva ma-
quinària electoral: foren les eleccions que van
tenir un nombre més elevat de mítings propa-
gandístics a la ciutat de Manresa. D’entre tots,
destacà el que va fer Francesc Cambó, el princi-
pal cap de la Lliga Catalana, al Teatre Kursaal.
Segons «El Pla de Bages», hi assistiren més de
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cinc mil persones. Pocs dies abans, i al mateix
lloc, un míting del Front d’Esquerres havia aple-
gat unes quatre mil persones, segons un infor-
me policíac de la «Inspección de Vigilancia» de
Manresa. En aquest acte es llegí un escrit de
Lluís Prunés, encara tancat a la presó de Man-
resa, que fou llargament ovacionat.

El clima de crispació ocasionà diversos inci-
dents, el més greu dels quals van ser els trets
de pistola que membres de les Joventuts d’Ac-
ció Popular (CEDA estatal) van disparar contra
militants del Bloc Obrer i Camperol.

Les esquerres foren les guanyadores d’a-
questes eleccions generals, cosa que els va
permetre recuperar el govern de la República.
A Manresa també van triomfar, i Francesc Se-
nyal va ser reelegit diputat:

ELECCIONS A CORTS DEL 16 DE FEBRER DE 1936
Núm. de vots

Front d’Esquerres de Catalunya 9.990
Front Català d’Ordre 7.137

Aquesta victòria, a més de significar l’amnis-
tia per als presos polítics, va permetre a les es-
querres recuperar l’alcaldia en la persona de
Francesc Marcet, ja que es restituïren arreu de
Catalunya els ajuntaments democràticament
elegits el gener de 1934 i depurats arran dels
Fets d’Octubre d’aquell mateix any. Marcet no

s’estigué de comentar: «Ni els components de
l’Ajuntament Popular podien tornar d’una for-
ma més honrosa ni els gestors caure en forma
més indesitjable», al·ludint al fet que la major
part de regidors que havien governat la ciutat
els darrers mesos no havien estat elegits de-
mocràticament, sinó que s’aprofitaren de la
conjuntura política del moment. No és estrany,
doncs, que el primer acte del nou Ajuntament
fos la reposició en els càrrecs de tots els fun-
cionaris destituïts des del 6 d’octubre fins ales-
hores.

«El Dia» celebrà entusiàsticament el triomf
de les esquerres, mentre que «El Pla de Bages»
admetia que les eleccions s’havien celebrat a
Manresa amb gran civisme per part dels elec-
tors. No obstant això, els regidors de la Lliga
acusaren les esquerres de tenir una actuació
arbitrària i sectària a l’Ajuntament, sobretot pel
que fa a nomenaments i cessaments de funcio-
naris municipals. A les eleccions de compro-
missaris del 26 d’abril de 1936 per elegir el pre-
sident de la República, a Manresa van tornar a
guanyar les forces d’esquerra (8.208 vots) da-
vant dels 4.729 de les dretes. En va resultar
elegit Manuel Azaña. El mes de juliol, després
d’un cop d’estat militar, va esclatar la Guerra
Civil i es va acabar de cop l’evolució democràti-
ca de la República.
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“Una de les grans prioritats de l’Ajuntament republicà fou, sens
dubte, l’ensenyament públic: es tractava de millorar-ne la
qualitat i, sobretot, aconseguir l’escolarització de tots els
infants que hi havia a Manresa en edat de ser-ho. En concret,
segons les estadístiques oficials, el cens de la població escolar
fins als 14 anys era d’uns 4.500 nois i noies, dels quals n’hi
havia uns 1.400 sense escolaritzar”

Cultura i obra de govern

Grup de nenes de les colònies escolars
de Berga de l’any 1931, organitzades
per l’Ajuntament de Manresa.



ÀMBIT GENERAL

Les limitacions a la política
de la Generalitat

La tasca de la Generalitat republicana es va
veure condicionada per dos factors:
– Les mancances econòmiques i competen-

cials. A més de la crisi econòmica que va ca-
racteritzar el període 1931-1936 (i que va per-
judicar la realització de molts projectes) cal
assenyalar l’enorme lentitud amb què el go-
vern central va anar traspassant les com-
petències que, segons l’Estatut, corresponien
a la Generalitat (quan va esclatar la guerra, el
juliol de 1936, encara no s’havia acabat
aquest procés). Tot plegat es va agreujar per
la dependència financera respecte de Madrid:
moltes vegades no arribaven els recursos
econòmics necessaris per garantir el funcio-
nament dels serveis traspassats.

– La falta de temps. El conjunt de lleis en què
treballava intensament el Parlament de Cata-
lunya (en total, en va aprovar 122) era força
avançat per a l’època i tenia un caire social
innovador, dins l’objectiu general de moder-
nitzar el país d’una manera més justa. Ara bé,
no hi va haver prou temps per aplicar-les: la
suspensió de l’Estatut arran dels fets del Sis
d’Octubre i l’esclat de la Guerra Civil van im-
pedir el desenvolupament ple de l’autonomia
catalana.
Entre aquestes mesures aprovades pel Par-

lament, podem assenyalar la Llei sobre la Capa-
citat Jurídica de la Dona (que establia la igualtat
jurídica de la dona casada respecte del marit),
la Llei de la Successió Intestada (que protegia
les vídues i equiparava en drets els fills nascuts
fora del matrimoni) i una Llei Municipal que do-
nava molta autonomia als ajuntaments de Cata-
lunya. També s’aprovaren lleis de millora de la
sanitat (atenció primària, construcció d’hospi-
tals, campanyes de vacunació...), i de previsió
social i assistència als aturats.

Finalment, l’agost de 1936 la Generalitat de-
cretà una nova divisió territorial de Catalunya
(antecedent directe de l’actual) en 38 comar-
ques agrupades en 9 regions. Per exemple,
Manresa passava a ser la capital de la regió se-
tena, que incloïa el Bages, el Berguedà, el Sol-
sonès i l’Anoia. Això significava el reconeixe-
ment del paper de Manresa com a referent
politicoadministratiu i econòmic d’un extens
territori.

Tot plegat era el resultat del treball d’una
ponència formada l’any 1931 i coordinada pel
geògraf Pau Vila. El farmacèutic manresà Anto-
ni Esteve n’era un dels membres. Es tractava
de racionalitzar el territori català (tot superant
la centralista divisió provincial) per millorar la
gestió dels recursos i serveis.

L’acció cultural

Malgrat les limitacions exposades, l’obra de la
Generalitat va ser ben destacable en els aspec-
tes cultural i educatiu. Així, cal ressenyar la
creació de la Universitat Autònoma de Barcelo-
na, que va significar una renovació en relació
amb la vella i encarcarada
universitat de l’època.
També es van crear molts
centres d’ensenyament se-
cundari i professional, com
l’Institut-Escola, on s’oferia
en règim de coeducació un
ensenyament en català i ra-
cional seguint els mètodes
europeus més avançats.
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A dalt, «El Dia»,
27-10-1932.

A baix, «El Dia»,
26-3-1932.



Aquesta renovació pedagògica va ser molt im-
portant en l’ensenyament primari: en són una
bona mostra els cursets de reciclatge de les
escoles de mestres i les colònies d’estiu per a
infants.

Després de la dura repressió soferta durant
la dictadura de Primo de Rivera, la normalitza-
ció lingüística es va veure reforçada per la coo-
ficialitat del català i per la publicació, l’any
1932, del Diccionari general de la llengua cata-
lana de Pompeu Fabra, que culminava així la
seva obra d’unificació ortogràfica i gramatical.
La llengua catalana adquirí nous espais a la
premsa, la ràdio, els serveis públics i les esco-
les de la Generalitat i els ajuntaments.

Des del punt de vista artístic, és important
l’obra arquitectònica del grup GATPAC (Grup
d’Arquitectes i Tècnics Catalans per al Progrés
de l’Arquitectura Contemporània); en fou l’ar-
quitecte més conegut Josep Lluís Sert, i una de
les obres més importants, el Dispensari Central
Antituberculós de Barcelona. Les idees pro-

gressistes del GATPAC es manifestaren també
en la política urbanística: en fou un exemple el
Pla Macià, que pretenia ordenar de forma ra-
cional el creixement de Barcelona i en el qual
va intervenir l’arquitecte racionalista francès Le
Corbusier.

També cal ressenyar l’obra educativa i cultu-
ral del govern central de la República, sobretot
en el període 1931-1933. A Espanya no s’havia
fet mai un esforç tan gran per millorar l’educa-
ció i estendre la cultura entre el poble, ja que
l’any 1931 gairebé la meitat de la població es-
panyola era analfabeta i un dels objectius era
facilitar a tothom l’accés a l’ensenyament, in-
dependentment del nivell econòmic. En prohi-
bir a l’Església d’ensenyar, el ministre d’Educa-
ció, el català Marcel·lí Domingo, hagué d’inver-
tir una part molt important del pressupost a
construir escoles i a formar mestres. Entre 1931
i 1933 es van fer unes 10.000 aules i es van pre-
parar uns 7.000 professors.
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ÀMBIT MANRESÀ

L’urbanisme: obres i projectes

L’EMPRÈSTIT MUNICIPAL

A Manresa, l’Ajuntament republicà va iniciar un
ambiciós programa d’obres i reformes urbanís-
tiques amb la finalitat de millorar la qualitat
dels diferents serveis que s’oferien a la pobla-
ció. Es pretenia modernitzar la ciutat i integrar
tant els barris com, sobretot, les classes socials
més desfavorides, cosa que demostrava la pre-
ocupació social de les noves autoritats munici-
pals. En definitiva, com llegim a «El Dia», es vo-
lia fer de Manresa «una ciutat europea».

Val a dir que, com veurem, moltes d’aquestes
obres corresponien a projectes llargament espe-
rats pels ciutadans de Manresa i que, per dife-
rents motius polítics i econòmics, no s’havien
dut mai a terme malgrat l’existència, en alguns
casos, d’estudis previs. Sense anar més lluny,
l’any 1928, la Cambra de Comerç i Indústria de
la ciutat ja havia sol·licitat a l’Ajuntament obres
públiques com ara la piscina municipal, el cobri-
ment i urbanització del torrent de Sant Ignasi, o
la construcció d’un pont d’entrada a la ciutat per
l’Estació del Nord (proposta que també signifi-
cava la urbanització de la plaça de la Reforma i
l’obertura del carrer d’Alfons XII fins al Born).

La gran despesa econòmica que comportava
la concreció dels diferents projectes urbanístics
fou una de les causes que, durant la República,
els pressupostos municipals s’enlairessin cap
als sis milions de pessetes anuals (quan, du-
rant la dictadura, amb prou feines superaven
els dos milions). Tot i això, fou necessària l’a-
provació, el setembre de 1931, d’un emprèstit
municipal de cinc milions, amortitzables en 50
anys, per començar immediatament les refor-
mes urbanístiques que necessitava la ciutat.

Dels cinc milions d’aquest emprèstit, només
es pogueren destinar 3.115.676,15 pessetes a
la realització dels nous projectes, ja que la res-
ta de diners van servir per amortitzar les emis-
sions de deute públic dels anys 1923 i 1928, i
per pagar obres anteriors.

Segons la Memòria de la Comissió d’Hisen-
da que justificava la necessitat de l’emprèstit,
era previst que es fessin les obres següents: la
coberta del torrent de Sant Ignasi (actual via de
Sant Ignasi), l’edificació d’una escola de primà-
ria (seria el grup escolar Renaixença), la cons-
trucció del pont de la Reforma i l’enllaç amb el
carrer del Born, l’habilitació d’un nou dispensa-

ri municipal a la plaça de Sant Domènec, la cre-
ació d’un consultori mèdic i d’un pavelló antitu-
berculós a l’Hospital, l’acabament de l’escorxa-
dor municipal i del parc de bombers, la cons-
trucció d’una piscina municipal, la prolongació
del carrer d’Àngel Guimerà, l’arranjament i pa-
vimentació de diversos carrers i places, i la mi-
llora de la xarxa de clavegueram.

Igualment, l’emprèstit cobria les despeses
de confecció del plànol de l’Eixample de la ciu-
tat (i que, de fet, dissenyava moltes de les
obres esmentades anteriorment), que posaria
fi a «la sèrie de construccions irregulars que es
verifiquen, sense subjectar-se a cap alineació
prèviament establerta, i que poden constituir
una gran extorció (sic) per a la urbanització
d’alguns indrets de la ciutat».
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L’aprovació d’aquest emprèstit fou un dels
temes més polèmics del període 1931-1936.
D’una banda, la majoria d’ERC el justificava pel
dèficit que havia trobat a les arques municipals
(i que quantificava en 2.770.363 pessetes), per
col·laborar en la disminució del nombre d’atu-
rats a Manresa (que trobarien feina gràcies a
les noves obres públiques) i, sobretot, per la
necessitat d’engegar unes reformes urbanísti-
ques que la ciutat necessitava urgentment.

D’altra banda, l’oposició de dretes (Lliga i
carlins) estava en contra de l’emprèstit i arribà
a sol·licitar un referèndum per decidir si s’ha-
via d’aprovar o no, ja que considerava que
condicionava el futur econòmic de l’Ajunta-
ment i que hipotecaria, mitjançant el paga-
ment d’impostos, els habitants de Manresa
durant 50 anys. En aquest sentit, el dirigent de
la Lliga Josep Coll i Roca, que havia estat alcal-
de de Manresa en quatre ocasions entre els
anys 1916 i 1931, dubtava totalment de la ca-
pacitat de gestió econòmica dels polítics que
portaven el nou Ajuntament republicà. En la
seva opinió, l’emprèstit, «entre interessos i
despeses, costarà a Manresa entre dotze i tret-
ze milions». Com veurem, aquesta polèmica
estigué present en els diferents projectes d’o-
bres d’aquesta època.

EL PLA DE L’EIXAMPLE

I REFORMA INTERIOR DE MANRESA

Des del segle XIX es trobava a faltar a Manresa
un pla d’eixample de la població que ordenés i
marqués les direccions i les condicions del crei-
xement de les edificacions i dels vials de circu-
lació, ateses les transformacions econòmiques
i urbanes que hi estava havent a la ciutat.

Malgrat l’existència de diverses propostes
anteriors, els interessos particulars i l’especu-
lació urbanística anaren prevalent en perjudici
de la col·lectivitat, i el Pla de l’Eixample de
Manresa no es concretà fins als anys de la Re-
pública. En efecte, l’any 1930 l’arquitecte muni-
cipal Josep Firmat havia tornat a engegar un
nou projecte. El maig de 1931, el nou Ajunta-
ment republicà li confirmà l’encàrrec, junta-
ment amb l’arquitecte barceloní Ferran Tarra-
gó, de confeccionar el Pla de l’Eixample, amb
uns honoraris de 30.000 pessetes que serien
abonats gràcies a l’emprèstit municipal.

L’agost de 1932 s’exposaren en públic els
plànols per tal de poder fer-hi les al·legacions
corresponents. Finalment, el 3 de novembre de
1933 el ple municipal (sense l’assistència dels

regidors de la Lliga, els carlins i el del partit ra-
dical) aprovà el Pla d’Eixample i Reforma Inte-
rior de Manresa.

Els principals objectius d’aquest pla eren els
següents:
– Reformar l’entrada de la ciutat per l’estació

del Nord, mitjançant la construcció d’un pont
nou, i les realitzacions de la plaça de la Refor-
ma, la façana de la Seu i l’actual carrer d’Al-
fons XII, alineat amb el Born.

– Reordenar el centre històric de la ciutat allar-
gant el carrer de Jaume I, que travessaria la
plaça de Clavé i el carrer de la Mel fins anar a
parar a la plaça de Gispert, que seria amplia-
da.

– Cobrir i traçar una nova via sobre el torrent de
Sant Ignasi i l’ampliació i alineació de dife-
rents carrers del barri vell.

– Reedificar el barri de Valldaura (l’anomenat
eixample de ponent, situat entre la carretera
de Cardona i el riu) mitjançant la realització
de places i l’alineació dels carrers d’aquell
sector.

– Crear tres noves barriades: una de xalets d’alt
nivell al sector del Poblenou, i dues de cases
barates per a treballadors (Tortonyes i l’ac-
tual Sagrada Família).

– Establir nous eixos de comunicació i de crei-
xement: les actuals avingudes de Tudela i de
les Bases de Manresa, els carrers de Barcelo-
na, Sant Josep i Abat Oliba, i la carretera de
Viladordis.

– Edificar una gran ciutat-jardí a la Parada.
– Convertir Puigterrà i Puigberenguer en zones

verdes per al lleure dels ciutadans.
La informació tècnica d’aquest pla la va fer,

l’any 1933, el nou arquitecte municipal Pere Ar-
mengou ja que l’anterior, Josep Firmat, havia
estat destituït. De fet, ambdós arquitectes s’a-
naren alternant en el càrrec: Armengou fou l’ar-
quitecte municipal des de la segona meitat del
1932 fins després dels Fets d’Octubre del 1934,
i un altre cop, des del febrer de 1936 fins al
1938. Per la seva banda, Firmat ho tornà a ser
durant el bienni de dretes i altra volta un cop
acabada la Guerra Civil. Aquestes vicissituds
pel que fa a càrrecs de funcionaris i/o tècnics
municipals demostren l’enorme grau de politit-
zació d’aquella època.

Pere Armengou discrepava d’alguns aspec-
tes del Pla de l’Eixample: per exemple, del pro-
jecte d’una gran ciutat-jardí que, per diverses
raons, finalment no es dugué a terme, com
tampoc no es feren altres projectes del pla.
Com veurem, d’altres sí que es van fer, tot i
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que en alguns casos calgué esperar bastants
anys després del final del període republicà.
Durant el franquisme, una altra vegada l’espe-
culació urbanística, juntament amb l’excessiva
permissivitat legal del mateix Ajuntament da-
vant dels interessos particulars d’alguns pro-
pietaris, van fer que el plànol s’anés infringint i
modificant. Una conseqüència d’això, a banda
de l’estètica de la fesomia urbana de Manresa,
és que encara avui dia no s’hagin integrat
completament els diferents punts de la ciutat
dins el teixit urbà.

PRINCIPALS OBRES PÚBLIQUES

Com hem vist, els diferents projectes d’obres
públiques del nou Ajuntament republicà eren
molt ambiciosos i alguns eren esperats per la
població des de feia molts anys. Però, per dife-
rents motius, no tots es van poder dur a terme:
problemes econòmics, interessos contraposats,
inestabilitat política, errors de planificació...
Aquest fou el cas, per exemple, de la reordena-
ció i embelliment de l’entrada de la ciutat per

l’estació del Nord, que comprenia els projectes
de la construcció del pont de l’estació, de l’o-
bertura del carrer d’Alfons XII i l’enllaç amb el
Born i la realització d’una escalinata monumen-
tal que aniria de la basílica de la Seu fins a la
nova plaça de la Reforma que s’havia d’urbanit-
zar (de tot això, durant l’època republicana, no-
més es concretà la façana de la Seu).

A continuació, detallarem les obres públi-
ques que es van fer durant aquell període, o
que si més no van ser objecte d’alguna actua-
ció, i deixarem de banda els diferents projectes
–alguns dels quals certament interessants–
que van quedar sense materialitzar.

La piscina municipal..  Va ser una de les obres
més polèmiques del període republicà. També
era una de les més esperades, ja que a Manre-
sa no hi havia cap espai adient per banyar-se.
En efecte, la població solia fer-ho al riu, a les
rieres del voltant o als canals de les indústries,
com ara al de la fàbrica dels Panyos o al de la
de Cal Francès. En aquests llocs, les condicions
higièniques i de seguretat eren francament do-

Visió futurista del Pla de
l’Eixample i Reforma
Interior de Manresa,
aprovat el 1933. A
primer terme el sector
nord de la ciutat. Al
fons, la Seu.
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lentes. Com va escriure Vicenç Prat, cada estiu
hi havia «la necrològica habitual».

L’any 1928 es presentaren dos projectes de
piscines (una per fer-se al Casino dels senyors)
però d’ús exclusiu per a socis. Paral·lelament,
s’organitzà una Comissió Pro Piscina que rei-
vindicà que se’n construís una de municipal.
Els seus membres (alguns dels quals jugaren
un paper rellevant durant l’etapa republicana)
eren Francesc Farreras, Dídac Baget, Antoni Es-
teve, Agustí Espinalt, Manuel Casanovas, Fran-
cesc Senyal, Valentí Carreras, Tomàs Fius i
Quirze Font. Proposaren construir una piscina
pública als horts del col·legi de Sant Ignasi,
però l’Ajuntament no la va fer.

Un cop proclamada la República, la comis-
sió, que tenia el suport de la gran majoria d’en-
titats esportives de la ciutat, aconseguí que
gairebé dues mil persones signessin una ins-
tància que sol·licitava formalment al nou Ajun-
tament que construís la piscina. L’agost de
1931, el pla d’obres de l’emprèstit municipal
destinava 80.000 pessetes a la realització d’a-
quest projecte «reconegut com indispensable
per un gran sector de la població». I afegia:
«Cal evitar l’espectacle dels ciutadans banyant-
se al riu i sobretot els accidents que gairebé ca-
da any es registren desgraciadament».

Les obres començaren el 20 de maig de 1932
a càrrec de l’empresa Vídua de Joan Llobet i
Farré. La piscina s’inaugurà el 27 d’agost de
1932, durant la festa major, amb un festival de
natació en benefici de l’assistència pública. Te-
nia unes dimensions de 25 metres de llargada
per 14 d’amplada i una fondària d’1,10 a 3,50
metres. Disposava de vestidors, dutxes i lava-
bos. Era obligatori rentar-se abans de banyar-
se.

Coincidint amb la inauguració, un ban d’al-
caldia informava de la finalitat educativa, es-
portiva i higiènica de la piscina, alhora que
prohibia banyar-se al riu dins el terme de Man-
resa per tal de prevenir accidents. També cal
recordar que l’abril de 1933 es constituí oficial-
ment el Club Natació Manresa, i que a l’any se-
güent es va inaugurar una piscina infantil, d’u-
nes dimensions de 20 per 10 metres.

La premsa local comentà els esdeveniments
relacionats amb la piscina des d’angles ben di-
ferents, segons els interessos partidistes que
servia. Així, Francesc Senyal, des de «El Dia»,
celebrava la inauguració de la piscina munici-
pal com un «servei d’higiene ciutadana» i la-
mentava que no s’hagués fet abans a causa
d’haver topat «amb una sèrie de prejudicis mal
entesos, s’invocava una mena de moral pròpia
d’un país endarrerit pel domini feudalitzant de
la monarquia».

Per la seva banda, «El Pla de Bages» es pre-
ocupava per la possible immoralitat que podia
comportar l’existència de la piscina, per la qual
cosa exigia que «s’atenguin rigorosament les
disposicions en quant el trajo de bany», que
obligava a la utilització del vestit de bany com-
plet.

Finalment, el setmanari carlí «Seny» seguí
una línia editorial duríssima contra la nova ins-
tal·lació municipal. En qüestionava la higiene
(«per allí s’hi ha vist nedadors amb la carn llat-
zerada, amb nafres i tumors»), la neteja («l’ai-
gua no es renova amb la rapidesa que reque-
reix l’abundor de gent que hi concorre»), la
seguretat (arran de l’ofegament d’un banyista
el juliol de 1933) i, sobretot, la moralitat: «Els
vestits(?) de bany indecorosos són a posta per-
què la dona s’acostumi a exhibir-se sense ma-

Obres de construcció de
la piscina municipal,
que es va inaugurar

l’agost del 1932
(col·lecció particular

d’Amadeu Bargay).
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nies. I ja es sabut que l’esquerranisme vol la
perversió de la dona: pervertida la dona, es
perverteix la família; i les famílies pervertides
són la carn de la revolució».

El cobriment del torrent de Sant Ignasi. El to-
rrent de Sant Ignasi discorria a cel obert i sepa-
rava el barri de les Escodines de la resta de la
ciutat. Al llarg del segle XIX, i a mesura que la
ciutat s’industrialitzava i creixia, el torrent
s’anà convertint en el col·lector d’una gran part
de la xarxa de clavegueres de la ciutat, que re-
collia els detritus de la població, de les indús-
tries i dels regadius. El torrent era, doncs, un
lloc brut, pudent i antihigiènic. Des de feia
molts anys, es reclamava el cobriment del to-
rrent per evitar el perill de malalties infeccioses
per a la població, per una qüestió estètica i
també per un motiu urbanístic, ja que perme-
tria la connexió i circulació entre diferents
punts de la ciutat.

El nou Ajuntament republicà inclogué el co-
briment del torrent des de la font de l’Obac fins
al riu. Segons la memòria del pla d’obres de
l’emprèstit, que hi destinava una partida de
550.000 pessetes, es volia eliminar així un «fo-
cus d’infecció» que posava en perill «la salut
del veïnat». El maig de 1932 s’aprovà definiti-
vament el projecte, però les obres es retarda-
ren, ja que la primera vegada que sortiren a
subhasta van quedar desertes.

L’exalcalde Josep Coll criticà àcidament
aquest retard, ja que el considerava injustifi-
cat: «El torrent de Sant Ignasi és una obra que
va deixar enllestida i a punt de subhasta l’ajun-
tament anterior, i si no la va portar a la pràctica
fou perquè un decret del Govern Berenguer va
prohibir als Ajuntaments realitzar obres d’a-
questa importància davant la imminència de la
renovació dels Ajuntaments». Assegurava tam-
bé que el fet que la subhasta quedés deserta
s’explicava per la desconfiança que el govern
municipal d’esquerres inspirava a les empreses
constructores.

Finalment, el juny de 1934, les obres s’adju-
dicaren a l’empresa Vídua de Joan Llobet i Farré
–única que s’hi presentava– per un import de
322.920 pessetes. L’any 1935 el cobriment ha-
via avançat fins al Salt dels Gossos. Davant la
demanda popular de continuar les obres, l’A-
juntament aprovà, el maig de 1936, amb caràc-
ter d’urgència, cobrir la resta del torrent, cosa
que no es pogué acabar de fer a causa de l’evo-
lució posterior de la Guerra Civil.

L’arranjament de diversos carrers. El pla de
millores urbanes finançades per l’emprèstit
municipal tenia previst arranjar diversos car-
rers i places de la ciutat amb un pressupost vo-
ra el milió de pessetes: la prolongació del car-
rer d’Àngel Guimerà, la renovació dels empe-
drats de la Muralla i de la carretera de Vic, la
urbanització del carrer de Sant Josep, l’arranja-
ment de les voreres de la carretera de Cardona
i la pavimentació i arranjament dels carrers de
Carrió, Tahones, Magnet, Saclosa, Sant Fran-
cesc, Cós, Dos de Maig, Puigterrà de Dalt, Ma-
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graner, Panyos, Era Firmat i les places dels In-
fants, Gispert, Pedregar i Carme.

Es pretenia així millorar la circulació i evitar
les molèsties de la pols i el fang, tant a veïns
com a vehicles i vianants. Molts d’aquests car-
rers foren urbanitzats, com també d’altres com
ara els de Magraner, Cirera, Sant Maurici i, so-
bretot, la carretera que havia d’unir Manresa
amb Viladordis. L’oposició es mostrà contrària
a aquesta darrera obra en considerar-la «elec-
toralista» i d’un cost molt superior a l’inicial-
ment pressupostat.

Igualment, la Lliga, dins una crítica global a
la política d’obres públiques de l’Ajuntament,
acusà el govern municipal d’«entregar la cons-
trucció de les obres a companyies forasteres,
que han portat a Manresa obrers forasters,
mentre els obrers de la ciutat es morien de fam

i de misèria». El to de les crítiques, rèpliques i,
en definitiva, polèmiques, que sorgien a cada
pas reflectia la creixent crispació política i so-
cial d’una època emmarcada en el context d’u-
na greu crisi econòmica general.

La construcció de dos barris de cases barates.
La construcció d’aquests dos barris destinats a
gent de la classe treballadora era prevista dins
el Pla de l’Eixample. Un d’aquests barris és
l’actual dels pisos de la Sagrada Família, on la
Caixa d’Estalvis de Manresa construí entre els
anys 1931 i 1932 nou xalets (d’un total de 44
previstos), però la resta del projecte, obra de
Josep Firmat, no es dugué mai a terme. En el
seu lloc, a la dècada dels 50, la Caixa hi edificà
el nou barri de blocs de pisos de la Sagrada Fa-
mília.

Un altre barri de casetes, amb un petit jardí i
hort, havia de situar-se a la prolongació del
carrer Major del Poble Nou, entre la via dels
Ferrocarrils Catalans i el carrer d’Abat Oliba.
Aquest projecte, amb el nom de Barriada Jardí
del Poble Nou, l’havia de dur a terme la Coope-
rativa de Cases Barates, entitat sense afany de
lucre la finalitat de la qual era «procurar per als
associats la possessió d’una casa a bon preu».

Seguint els plànols de l’arquitecte Firmat, es
volien construir 50 cases unifamiliars, dues es-
coles i un edifici social per a la Cooperativa (amb
economat, sala d’actes i secretaria). Aquest pro-
jecte fou exposat a partir de l’abril de 1932 als
aparadors dels Magatzems Jorba, i es disposava
d’un préstec de la Caixa de Pensions per dur-lo a
terme. Després de superar molts obstacles bu-
rocràtics, fou aprovat provisionalment pel minis-
teri de Treball el febrer de 1936. Ara bé, com tan-
tes altres coses, la Guerra Civil impedí
l’edificació d’aquesta barriada-jardí.

El parc de Puigterrà. Francesc Farreras i Duran,
secretari de la conselleria d’Agricultura de la
Generalitat, informà l’Ajuntament manresà de
l’existència d’un decret de repoblació forestal
que permetia enjardinar zones com el parc de
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Puigterrà. En aplicació de l’esmentat decret, el
març del 1932, començaren els treballs de plan-
tació d’arbres sota la direcció de tècnics del
Servei Forestal de la Generalitat. Era la primera
etapa d’un ampli pla de repoblació.

Immediatament es va crear una polèmica
ciutadana , ja que els propietaris de terrenys
de la zona acusaren l’Ajuntament d’haver ac-
tuat sense el seu permís. Per la seva banda, el
consistori dubtava de la legalitat d’aquelles
propietats. Finalment, però, l’Ajuntament ha-
gué de recular davant la temença de perdre el
cas als tribunals de justícia, per la qual cosa or-
denà arrencar els arbres acabats de plantar.
Això provocà fortes crítiques de l’oposició mu-
nicipal, que acusà l’Ajuntament de negligència
i de precipitació. En definitiva, el turó de Puig-
terrà quedà desert com abans i la població de
Manresa va perdre la possibilitat de tenir un
espai verd.

El nou parc de bombers. En aquella època, el
servei de bombers, que aleshores no eren pro-
fessionals, depenia de l’Ajuntament i era situat
als baixos de la casa consistorial. El juliol de
1929, l’Ajuntament va decidir la construcció
d’un nou parc de bombers a la plaça dels In-
fants. Tanmateix, diversos problemes legals i
burocràtics van endarrerir –i encarir– les obres.

La situació es desencallà quan les noves au-
toritats republicanes inclogueren, dins l’em-
prèstit municipal de 1931, una partida per po-
der acabar les obres del parc de bombers. El
nou edifici fou inaugurat el 10 de juliol de 1932
per l’alcalde Lluís Prunés, acompanyat pel re-
gidor responsable de la Comissió d’Incendis,
Isidre Costa Perramon. Les dependències dels
bombers eren dividides en dos pisos. La loca-
lització tan cèntrica facilitava el desplaçament
dels bombers en els casos d’urgències.

Les assistències social i sanitària

L’ASSISTÈNCIA PÚBLICA

L’alcalde Lluís Prunés afirmava, l’estiu de 1932,
que les actuacions del govern municipal que li
satisfeien més eren les «que tenen un caràcter
d’assistència social, com són les colònies esco-
lars, dispensari mèdic, guarderies per a infants
i altres que com la supressió de la mendicitat
(...) seran aviat una realitat».

Certament, una de les primeres línies d’ac-
tuació de l’Ajuntament republicà fou preocu-
par-se per la situació de les persones més des-

valgudes de la ciutat, en una època on moltes
malalties i contingències laborals no eren co-
bertes per cap mena d’assegurança. Es prete-
nia millorar les seves condicions de vida d’una
manera més permanent i humanament més
digna més enllà de la simple caritat tradicio-
nal.

Per això es creà una Junta d’Assistència Pú-
blica presidida per l’alcalde i integrada per
quatre regidors i quatre ciutadans. Un dels
seus objectius era suprimir la imatge de misè-
ria de la mendicitat pública (que es feia per car-
rers, domicilis, botigues i tallers), fortament
arrelada a la vida quotidiana de la Manresa d’a-
leshores.

Un cop analitzat el problema, i havent vist
com s’encarava en altres poblacions, les autori-
tats municipals van decidir habilitar l’antic Ho-
tel Florida, situat als Docs (actual carrer de Ja-
cint Verdaguer), com a local d’assistència
pública. Igualment, l’octubre de 1931, la Junta
acordà la confecció d’un cens de persones ne-
cessitades i d’un padró de captaires.

El novembre de 1932 un ban de l’alcalde,
Lluís Prunés, prohibia la mendicitat pública
dins el terme de Manresa. Poc temps després,
el 4 de desembre, s’inauguraven els serveis
d’assistència pública al local dels Docs, que
fou visitat pel president Macià. L’edifici tenia
un menjador amb capacitat per a 80 persones,
dormitoris, cuina, banys, dutxes, lavabos i un
saló de barberia. També hi havia un servei mè-
dic. El local oferia roba, esmorzar, dinar i sopar
a la població necessi-
tada de la ciutat.

El seu manteniment
econòmic depenia de
la Junta, la qual rebia
subvencions de l’Ajun-
tament i aportacions
fixes per part d’indus-
trials i diversos ciuta-
dans. Així, l’abril de
1933, la Junta disposa-
va de 1.650 socis coo-
peradors i també rebia
donatius en espècies.

El sectarisme polític
de l’època també
afectà l’Assistència Pú-
blica. Així, des de la
premsa esquerrana,
propera al govern mu-
nicipal, se saludava la
creació de l’Assistèn-

Cultura i obra de govern 91



cia com una victòria de la dignitat humana i
com el final del «jubileu de la misèria», fent re-
ferència a la mendicitat pública. En canvi, els
partits de dretes la reberen amb moltes re-
ticències («El Pla de Bages», per exemple, amb
prou feines n’esmentà la inauguració), ja que
consideraven que l’Ajuntament no havia d’in-
tervenir en els temes de beneficència, els quals
havien de quedar en mans de les institucions,
generalment confessionals, de caritat tradicio-
nal. Acusaven també el consistori de fer electo-
ralisme a partir de la fundació d’aquesta nova
institució. «El Seny» aconsellava els «catòlics
manresans» que no ajudessin «l’obra laica de
l’Ajuntament en els Docs».

Després de les eleccions de febrer de 1936,
les esquerres afirmaren que les dretes havien
abandonat a la seva sort la tasca de l’Assistèn-
cia durant el període posterior als Fets d’Octu-
bre, període en què havien disposat del poder
municipal. En aquest sentit, denunciaven que a
Manresa tornava a haver-hi captaires pel carrer
i també la dolenta gestió econòmica que s’ha-
via fet, quantificada en un dèficit de més de
8.000 pessetes, i que Esquerra Republicana
atribuïa a l’existència irregular de diversos co-
bradors.

LES GUARDERIES

L’Ajuntament també es preocupà de facilitar la
situació de les famílies treballadores promo-
vent la creació de guarderies. Aquesta tasca
era coordinada des d’una Junta de Protecció a
la Infància presidida per l’alcalde, Lluís Prunés.
L’estiu de 1932, la Junta va adquirir la guarde-
ria instal·lada a la fàbrica Lluvià (situada a l’ac-
tual emplaçament de l’edifici de Manresa Cen-

tre). Un any després, fou traslladada a un xalet
de la plaça de Francesc Macià (tocant a l’actual
institut Lluís de Peguera), amb capacitat per
atendre uns seixanta nens i nenes. L’edifici,
inaugurat durant la festa major, disposava d’u-
na galeria menjador, una sala de lactància, un
dormitori amb 14 llits, una sala per a descans
dels infants, una sala d’higiene, la cuina, una
sala de secretaria i guarda-roba. A fora, hi ha-
via un pati d’esbarjo espaiós.

Mentrestant, el 4 de desembre de 1932, s’ha-
via inaugurat també una nova guarderia infantil
a la primera planta de l’edifici de la Junta d’As-
sistència Pública del carrer dels Docs. Tenia
una capacitat per atendre un centenar d’in-
fants, amb sales dormitori, de jocs, banys i dut-
xes, menjador, cuina i un pati d’esbarjo. Dispo-
sava també de servei mèdic i sanitari.

Aquestes guarderies atenien els fills de les
famílies obreres d’entre un mes i cinc anys d’e-
dat. Eren obertes tots els dies laborables des
de dos quarts de cinc del matí fins a les onze
de la nit, per tal de cobrir el màxim possible la
jornada laboral que les famílies treballadores
havien de fer a les fàbriques. Bàsicament, es fi-
nançaven amb les quotes que pagaven les fa-
mílies, que anaven d’1,50 pessetes setmanals a
3,50 (en aquest cas, s’hi incloïa l’alimentació
de l’infant). A partir de l’estiu de 1934, la Junta
va oferir també un servei de guarderies de va-
cances per a fills d’obrers d’entre 6 i 10 anys.
Igualment, s’organitzaren «semicolònies»: con-
sistien a dur al camp la quitxalla de les famílies
que no estiuejaven.

Finalment, cal esmentar que a la ciutat hi
havia també institucions benèfiques tradicio-
nals, normalment de caràcter confessional, an-
teriors a l’època republicana. D’entre les més
importants, podem assenyalar l’asil dels In-
fants Orfes (situat al xamfrà de la carretera de
Vic amb el carrer dels Infants), les Germanetes
dels Pobres (dedicades a la tercera edat) i, so-
bretot, Casa Caritat, que funcionava des de
l’any 1859.

4-12-1932. Francesc
Macià en la inauguració

dels serveis
d’assistència social.

Darrera seu, Lluís
Prunés i Joan Selves.
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LA SANITAT: L’OBRA MUNICIPAL
A L’HOSPITAL I AL DISPENSARI

L’Hospital de Sant Andreu. Popularment cone-
gut com l’Hospital, ja que és la institució assis-
tencial més antiga de Manresa: fou fundat en el
tombant dels segles XIII i XIV com a centre dedi-
cat a l’alberg i atenció dels malalts pobres. Ara
bé, aquest concepte de refugi de pobres anava
quedant antiquat a mesura que avançava el se-
gle XX davant del progrés de la medicina mo-
derna que, per exemple, exigia l’ingrés hospita-
lari de les persones que havien de ser intervin-
gudes quirúrgicament. A l’època republicana,
tenien cura dels pacients les religioses Filles de
la Caritat.

Els avenços mèdics obligaren a una actualit-
zació dels serveis que oferia l’Hospital, cada
cop més complets, però també més cars. Així,
sense perdre de vista la seva vessant social, els
preus de l’assistència sanitària s’adaptaven a
les característiques dels usuaris: la primavera
de 1936, els serveis de radiologia i electroterà-
pia estaven subjectes a dues tarifes segons la
situació econòmica del malalt, i les operacions
quirúrgiques eren gratuïtes per als considerats
pobres i costaven unes trenta pessetes a la res-
ta de la població.

En tractar-se d’un centre benèfic de caràcter
particular, l’Hospital de Sant Andreu era dirigit
per una junta administrativa presidida per l’al-
calde, un eclesiàstic (que solia exercir el càrrec
d’administrador), dos regidors municipals i cinc
vocals. Econòmicament, depenia de les sub-
vencions i dels donatius de particulars i famí-
lies benestants.

Tanmateix, aquestes ajudes eren insufi-
cients i l’Hospital passava per una delicada si-
tuació econòmica. L’Ajuntament augmentà la
subvenció municipal. Igualment, s’organitza-
ren, per part de diverses entitats com ara la Jo-
ventut Carlista Manresana, recaptacions de do-
natius particulars i festivals de música i teatre
amb finalitat benèfica.

Prèviament, una altra mesura que l’Ajunta-
ment havia decidit, a favor de la qualitat de
l’assistència sanitària que rebia la població, era
la construcció a l’Hospital d’un pavelló destinat
a malalts tuberculosos. Per a aquesta finalitat
es pressupostaren 70.000 pessetes de l’em-
prèstit municipal. Es pretenia aïllar, en les mi-
llors condicions possibles, els malalts tubercu-
losos de la resta de pacients, per tal de preve-
nir possibles contagis. El metge Ramon Puig i
Ball, regidor republicà i vocal de la Junta de

l’Hospital, era un dels principals impulsors del
projecte, que fou aprovat al ple municipal del
25 de març de 1932. En el moment d’esclatar
els Fets d’Octubre el pavelló ja era construït,
tot i que faltava el mobiliari.

El dispensari municipal. Durant la festa major
del 1923 s’inaugurà el dispensari municipal, si-
tuat a la planta baixa de l’edifici de l’ajuntament
i a càrrec dels metges titulars de l’assistència
pública local. Aquest servei de primers auxilis
cobria una part de les mancances dels serveis
sanitaris de la ciutat. El 1928 va ser reorganitzat
amb la incorporació de nous metges.

Tanmateix, el dispensari inspirava, a ulls
dels manresans, poca confiança: espai reduït,
problemes de manteniment, mobiliari insufi-
cient i utillatge escàs i inadequat. És per això
que un dels primers objectius de la Comissió
de Governació municipal, presidida per Ramon
Puig i Ball, fou la reorganització total d’aquest
servei.

S’hi destinà una partida econòmica de
l’emprèstit municipal que es justificava així: «El
Dispensari que existeix actualment als baixos
de la Casa Consistorial, tenint en compte la
gran extensió de la zona poblada de Manresa i
la seva contínua creixença, és insuficient per
atendre els accidents que ocorren a la via pú-
blica o en fàbriques, tallers i altres llocs de tre-
ball i, a més a més, no està gaire ben situat. En-
tenem que seria molt convenient habilitar una
casa de socors a Sant Domènec (...)».

Finalment, però, es decidí que el dispensari
continués als baixos de la casa de la ciutat. El
29 de maig de 1932 s’inauguraren les reformes
del dispensari medicoquirúrgic, considerades
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per l’alcalde Prunés com un pas més en el pro-
grés de la ciutat. Per la seva banda, Ramon
Puig posà les noves instal·lacions a disposició
dels seus «companys metges» per tal de retor-
nar la salut «als que l’han perduda».

Al dispensari s’hi feien reconeixements mè-
dics i cures per als accidentats. Disposava d’ins-
trumental mèdic adient per fer operacions
d’urgències, assistir parts o curar fractures. Una
de les funcions del dispensari era fer campan-
yes de vacunació per tal d’eradicar malalties
com la tuberculosi o la verola. Els alumnes dels
centres d’ensenyament eren vacunats i hi pas-
saven les revisions mèdiques corresponents.

D’altra banda, cal recordar que el 19 de juny
de 1932 s’inaugurava el Sanatori de Sant Joan
de Déu, situat a la Culla, obra que fou possible
gràcies a la donació testamentària de l’indus-
trial vetaire manresà Francesc March i Munta-
da. Aquest establiment, dirigit pels Germans de
Sant Joan de Déu, es dedicà a l’acolliment i cu-
ra d’infants víctimes de malalties infeccioses i
deformacions físiques.

Un altre sanatori era el de Sant Josep, més
conegut com la Clínica, que era regit per reli-
gioses josefines. Finalment, des de 1898 existia
a Manresa la Creu Roja. Als anys 30, aquesta
institució tenia un caire eminentment educatiu,
amb l’objectiu de «despertar en els nois d’amb-
dós sexes l’amor al bé i a la pau».

L’ensenyament

L’IMPULS DEL GOVERN MUNICIPAL A L’ENSENYAMENT

Una de les grans prioritats de l’Ajuntament re-
publicà fou, sens dubte, l’ensenyament públic:
es tractava de millorar-ne la qualitat i, sobre-
tot, d’aconseguir l’escolarització de tots els in-
fants que hi havia a Manresa en edat de ser-ho.
En concret, segons les estadístiques oficials, el
cens de la població escolar fins als 14 anys era
d’uns 4.500 nois i noies, dels quals n’hi havia
uns 1.400 sense escolaritzar.

Aquesta política era un reflex de la que se-
guien, a Catalunya i a Espanya, els respectius
governs d’esquerres. En aquest sentit, es con-
siderava que la lluita contra l’analfabetisme,
l’ensenyament en català per tal d’aconseguir la
normalització cultural i lingüística del país, la
innovació pedagògica, la coeducació... eren
també alguns dels principals objectius que ca-
lia assolir de cara a avançar cap a la cohesió
social i el progrés nacional.

La finalitat de potenciar la situació de l’en-

senyament a Manresa recaigué sobre la molt
activa Comissió de Cultura de l’Ajuntament,
que va ser presidida per Isidre Costa i Perra-
mon i integrada també per persones com Anto-
ni Esteve i Subirana, Tomàs Ramon i Amat, Ra-
mon Sanz i Ibars, Josep Vives i Coll, i Aniceto
León Garre. Un cop analitzada la qüestió, arribà
a les següents conclusions:
– Calia crear escoles en aquells barris de Man-

resa que no gaudien de cap mena de servei
d’ensenyament.

– Davant les greus mancances d’alguns edificis
destinats a l’ensenyament primari, era neces-
sari millorar amb urgència la infraestructura
de les escoles existents i habilitar nous locals
on traslladar els alumnes mentre duressin les
obres de reforma. Aquest fou el cas de les es-
coles situades dins el vell edifici del col·legi
de Sant Ignasi, qualificat per part de la ins-
pecció estatal d’ensenyament com a «local
de mucha capacidad pero muy deteriorado y
de escasas condiciones pedagógicas».

– Era imprescindible actualitzar el vell i insufi-
cient material escolar, i fer-lo arribar a totes
les escoles. Per finançar-ho, l’Ajuntament hi
destinà anualment 25.000 pessetes, en com-
paració amb les 2.000 pressupostades per
aquest concepte abans de la proclamació de
la República.

– Per tal de satisfer la demanda educativa de la
ciutat s’havia de construir una nova gran es-
cola, d’acord amb les necessitats de la peda-
gogia moderna: seria el futur grup escolar
Renaixença.
L’Ajuntament, decidit a tirar endavant

aquests projectes, va destinar un pressupost de
900.000 pessetes de l’emprèstit municipal a
l’àmbit de l’ensenyament. Aquesta quantitat re-
presentava una tercera part de l’import total as-
signat a obres de nova execució a Manresa, cosa
que demostra la gran importància que les auto-
ritats municipals donaven als temes educatius.
A més, es duplicà el pressupost municipal desti-
nat a conceptes relacionats amb l’ensenyament,
com ara subvencions o despeses de manteni-
ment. Tanmateix, també es reconeixia que enca-
ra caldria fer més inversions per tal de resoldre
totalment els problemes escolars de la ciutat.

Així, les primeres mesures consistiren a tras-
lladar els alumnes de diverses escoles de pri-
mària que estaven en instal·lacions precàries
cap a edificis més segurs i més ben preparats
per a les tasques educatives: aquest fou el cas,
per exemple, de l’escola de nens del mestre Jo-
sep Albagés (que gaudia d’un gran prestigi per
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la seva feina de renovació pedagògica dins un
ensenyament arrelat a la ciutat i al país), que
passà a ocupar dues aules de l’ala esquerra del
Grup Escolar (actual institut Lluís de Peguera),
on es feia l’ensenyament secundari.

A continuació, es construïren quatre noves
escoles unitàries: dues al barri del Poble Nou
(inaugurades el març de 1932), una a les Farre-
res i l’altra, dita «dels Dipòsits», a la carretera
de Santpedor. Les dues darreres foren inaugu-
rades el dia del primer aniversari de la procla-
mació de la República. Totes quatre eren esco-
les mixtes petites (d’uns 50 alumnes cadascu-
na), que disposaven d’un material pedagògic
modern, i que socialment cobrien les necessi-
tats d’unes barriades fins aleshores mancades
de serveis d’ensenyament.

Un any més tard, s’inauguraven les escoles
de la Bonavista (a partir del 1939 rebrien el
nom de Pare Algué), situades al xamfrà dels
Docs amb la carretera del Pont de Vilomara.
Es van construir en un local, amb terrenys an-
nexos, llogat per l’Ajuntament. Comprenien
set aules i un parvulari amb una capacitat to-
tal per a 400 alumnes, una bona part dels
quals procedia de les escoles del vell edifici
de Sant Ignasi. 

A més de tota aquesta activitat, l’Ajunta-
ment, a proposta de la Comissió de Cultura, va
fer contínues gestions amb les autoritats del
ministeri d’Instrucció Pública del govern central
per aconseguir la creació de noves escoles pú-
bliques a la ciutat, amb les quals es podria es-
colaritzar tots els infants manresans. Cal tenir
present que el problema de l’escolarització s’a-
greujava també pel fet que era habitual que
molts nois i noies, especialment en el tram
comprès entre 12 i 14 anys, deixessin l’escola
per anar a treballar; així col·laboraven al man-
teniment econòmic de la família. Els oficis o
treballs on anaven preferentment destinats els
infants eren en els sectors tèxtil, vetaire, indús-
tries del calçat, construcció i obres (paletes,
fusters, manyans...), comerç i també feines
agrícoles i ramaderes.

D’altra banda, el curs 1932-1933 entrà en
funcionament l’Escola Municipal de Música.
S’acomplia així una vella aspiració dels am-
bients musicals de la ciutat, des dels quals, des
de feia molts anys, s’havia constatat –i sol·lici-
tat– la necessitat d’una escola d’aquestes ca-
racterístiques. L’Orfeó Manresà, una de les en-
titats que havia lluitat més per assolir aquest
objectiu, va cedir provisionalment els seus lo-
cals del Teatre Conservatori perquè la nova Es-

cola Municipal de Música pogués començar im-
mediatament les activitats.

El primer director de l’escola fou Miquel
Blanch i Roig (el mestre Blanch), que va ser as-
sassinat al començament de la Guerra Civil. Mi-
quel Blanch aconseguí el càrrec després de
guanyar un concurs-oposició en el qual inter-
vingué, com a membre del tribunal, el cèlebre
músic Lluís Millet, director de l’Orfeó Català.

L’Escola Municipal de Música estabilitzà la
seva matrícula a l’entorn de 90 alumnes. Tan-
mateix, les condicions materials eren més aviat
precàries: ocupava un espai cedit provisional-
ment, alguns instruments musicals –com ara el
piano– eren de lloguer, i s’hi passava fred. En
aquest sentit, durant el curs 1935-1936 profes-
sors i alumnes de l’escola, a raó de 25 cèntims
mensuals, van haver de comprar les serradures
per escalfar-se ja que aquell curs –a diferència
dels altres– l’Ajuntament no sufragà aquesta
despesa.

Igualment, l’Ajuntament decidí impulsar l’Es-
cola d’Arts i Oficis, fundada el 1902 i situada al
col·legi de Sant Ignasi, que feia la important
obra social de formar «pràctics» en diferents
rams. És a dir, donava l’oportunitat de millorar
la formació, tant cultural com pràctica, de per-
sones que en molts casos ja treballaven i d’a-
questa manera podien progressar en els seus
respectius oficis. Així doncs, es potencià la vo-
luntat d’enllaçar amb la realitat del món empre-
sarial i professional de l’entorn. L’Ajuntament
gairebé duplicà la seva
aportació per al manteni-
ment de l’escola, i va
passar de les 22.000 pes-
setes anuals d’abans de
la República a les 40.000.

D’acord amb el claus-
tre de professors, s’ac-
tualitzà el pla d’estudis
de l’escola, s’amplià l’en-
senyament tècnic (electri-
citat, comptabilitat i d’al-
tres) i es van reformar les
aules. Com a conseqüèn-
cia d’aquesta renovació
augmentà el nombre d’a-
lumnes: el curs 1935-36
n’hi havia 600. D’entre el
professorat de l’escola,
podem destacar Antoni
Invers i Pi (que en va ser
director) i Evarist Basiana
i Arbiell (secretari).
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Tanmateix, tot i rebre també una subvenció
de 7.500 pessetes anuals de la Generalitat, el
finançament de l’Escola d’Arts i Oficis era insu-
ficient. De fet, els informes de la conselleria de
Cultura de la Generalitat reconeixien clarament
que per resoldre de manera completa i eficaç el
problema general de l’ensenyament a Manresa,
endarrerit durant dècades, calia el finançament
econòmic dels governs autònomic i central.

No obstant això, la Comissió de Cultura i l’A-
juntament no defallien en el seu intent de bscar
solucions. Així, l’any 1932, després de l’expul-
sió dels jesuïtes, la comissió proposà que l’e-
norme edifici de la Cova s’habilités provisional-
ment per encabir-hi els alumnes d’aquelles
escoles on calia fer obres, a més de totes aque-
lles noves escoles que es poguessin crear per
tal d’acollir el màxim possible d’infants sense
escolaritzar. Igualment, es demanava que tam-
bé s’instal·lés en aquest edifici «un Politecni-
cum amb l’ensenyament dels coneixements
d’agricultura, ramaderia, indústria, comerç i
mineria tan íntimament relacionats amb les ac-
tivitats de la nostra comarca de Bages», ja que
semblava que la conselleria de Cultura de la
Generalitat estava ben disposada a crear
aquest tipus d’escola tècnica a Manresa.

Paral·lelament, hi havia hagut contactes en-
tre la Generalitat i alguns enginyers de mines
que treballaven a la comarca, els quals havien
constatat la manca de personal tècnic qualifi-
cat. Per això, suggerien la necessitat de crear
una escola de facultatius de mines a Catalunya
i, més en concret, a Manresa com a lloc d’ac-
cés més fàcil des de les diverses conques mi-
neres.

Efectivament, l’octubre de 1932 els diaris «El
Dia» i «Pàtria» es feien ressò d’unes declara-

cions fetes per Ventura Gassol, conseller de
Cultura de la Generalitat, respecte de la futura
creació de l’Escola de Minaires de Manresa, en
la qual «podran assistir-hi i utillar-s’hi els fu-
turs treballadors d’aquelles conques mineres».

Ara bé, malgrat les gestions de les autoritats
municipals amb les màximes autoritats del go-
vern de l’Estat, cap d’aquests projectes no es
concretà: a l’edifici de la Cova no s’hi instal·là
cap mena d’escola, ni d’ensenyament primari
ni tècnic. Pel que fa a aquest darrer, no fou fins
l’any 1942 que es creà, en unes condicions més
aviat precàries, l’anomenada «Escuela de Ca-
pataces Facultativos de Minas de Manresa»,
que se situà a l’actual institut Lluís de Peguera.
Seria la llavor de l’actual Escola Universitària
Politècnica.

Finalment, cal parlar del ja esmentat Institut
Nacional de Segon Ensenyament: inaugurat
l’any 1927, fou conegut popularment com l’Ins-
titut o bé com el Grup Escolar, ja que aquesta
era la seva destinació inicial. L’any 1953 rebé el
seu nom actual de Lluís de Peguera. El setem-
bre de 1931, per un decret del govern central de
la República, es creà l’Escola Preparatòria d’In-
grés al Batxillerat, d’acord amb l’aspiració per-
seguida per la Comissió de Cultura de l’Ajunta-
ment i professors de l’institut que hi col·labora-
ven com Aniceto León Garre. La funció d’aques-
ta escola era fer de pont entre l’ensenyament
primari i el secundari, i preparar els nois i noies
per accedir al primer curs de batxillerat. Se si-
tuà a la planta baixa de l’ala dreta de l’institut i
començà a funcionar el novembre d’aquell ma-
teix any.

EL GRUP ESCOLAR RENAIXENÇA

El grup escolar Renaixença fou l’obra més am-
biciosa de totes les que l’Ajuntament va fer en
el camp de l’ensenyament públic. Amb aquest
equipament es volia aconseguir un doble ob-
jectiu: apropar-se a l’escolarització de tots els
nens i nenes de Manresa en les millors condi-
cions possibles i impulsar «les normes més
modernes de la pedagogia». Aquesta nova es-
cola fou batejada com a «Renaixença» amb mo-
tiu del centenari d’aquest moviment cultural i
literari de recuperació de la llengua i personali-
tat catalanes.

En la decisió de construir un nou gran centre
d’ensenyament tingué un paper important Ma-
nuel Ainaud, tècnic de la Comissió de Cultura
de l’Ajuntament de Barcelona, que era partidari
de construir grans edificis escolars ja que per-

4-12-1932. L’alcalde
Lluís Prunés en un

moment de la seva
intervenció en l’acte

d’inauguració dels
serveis d’assistència

pública.
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metien atendre més bé les diverses modalitats
educatives i amb menys despeses que no pas
una multitud de petites escoles.

Així, el juny de 1932, el consistori aprovà per
unanimitat un crèdit amb la Caixa de Pensions
que finançaria la construcció d’un grup escolar
en un solar situat entre els carrers de Saclosa,
la via dels Ferrocarrils Catalans, l’actual Era de
l’Esquerra, el carrer del Canonge Montanyà i la
plaça de la Independència, propietat del cone-
gut prohom de la Lliga Leonci Soler i March.
L’Ajuntament comprà els terrenys per un im-
port de 130.000 pessetes. El cost total del pro-
jecte era de 750.000 pessetes, de les quals el
ministeri d’Instrucció Pública en subvenciona-
ria 204.000. Un any després, un cop comple-
tats tots els tràmits burocràtics, començaren
les obres a càrrec de l’empresa Vídua de Joan
Llobet i Farré, que ja treballava per l’Ajunta-
ment en altres qüestions urbanístiques.

L’autor del projecte era l’arquitecte munici-
pal Pere Armengou, que hi aplicà els principis
del racionalisme constructiu (que coneixia de
primera mà, ja que havia viatjat per Europa i
havia entrat en contacte amb la Bauhaus): és
a dir, finestres allargades, aprofitament mà-
xim de la llum solar, simplicitat en el volum i
utilització de la coberta plana. En altres pa-
raules, l’edifici era projectat pensant en la fei-
na educativa que s’hi havia de fer. Les aules
eren els elements principals que calia consi-
derar i havien de reunir unes condicions
adients de grandària, orientació, il·luminació,
ventilació, visió i audició. Aquest fou el motiu
pel qual les aules seguien l’orientació sud-est
i l’edifici es va situar al fons del solar (en lloc
de construir-ne un a tres façanes) i els camps
de joc a primer terme, per tal que el sol i l’aire
lliure «enfortissin els infants». D’una banda es
buscava l’equilibri entre la simplicitat i l’estal-
vi de despeses, i de l’altra, les màximes condi-
cions de confort i polivalència a l’hora de fer
les tasques docents.

En total, l’edifici disposava de 14 aules i hi
cabien uns 700 alumnes. També hi havia una
gran sala destinada a gimnàs on es podien fer
tota mena d’actes, una sala de jocs, dues sales
dedicades a la plàstica, un laboratori, sala d’ex-
posicions, cantina, biblioteca...

Tanmateix, aquesta nova escola estigué tot
sovint en el centre de la controvèrsia política
manresana: el desembre de 1933 s’esfondrà
una part de la façana posterior de l’edifici. Els
primers informes tècnics, demanats per l’Ajun-
tament, apuntaven la possibilitat d’un atemp-

tat. Finalment, però, el 30 de gener de 1934, el
Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya i Ba-
lears dictaminà que l’accident s’havia produït a
conseqüència de la utilització de maons poc
cuits.

Com que tot plegat va passar en plena cam-
panya electoral de les municipals del 14 de ge-
ner, la qüestió es polititzà. En efecte, l’Esquerra
havia utilitzat electoralment la construcció del
Renaixença posant-la d’exemple de la seva bo-
na obra de govern, cosa que provocà la contun-
dent rèplica de la dreta. Així, la Lliga titllà d’in-
competent el govern local d’esquerres per no
saber completar un «projecte que el van trobar
ja encarrilat». El setmanari carlí «Seny» acusa-
va l’Ajuntament d’haver contractat una empre-
sa constructora que treballava amb un pressu-
post massa reduït, per la qual cosa feia servir
material defectuós.

Un cop resolts els problemes tècnics, el grup
escolar Renaixença va ser inaugurat oficialment
el 15 de setembre de 1934 pel president Lluís
Companys. A la nova escola, el professorat
aplicà mètodes de renovació pedagògica: saber-
se guanyar el respecte de l’alumnat fugint de
posicions purament autoritàries, el descobri-
ment de la ciutat com a pas previ del coneixe-
ment de la comarca i del país, sortides didàcti-
ques, contacte amb la natura, experimentació
científica i plàstica, estimulació de la compren-
sió lectora tot evitant la simple memorització...

Pocs dies després de la inauguració, es pro-
duïren els fets del Sis d’Octubre i l’empresona-
ment de l’alcalde i regidors de l’equip de go-
vern municipal. Els mesos següents, les es-
querres acusaren al nou Ajuntament d’abando-
nar el Renaixença i de permetre que la quitxalla
passés fred. A partir de l’estiu del 1935, el nou
govern municipal de dretes, presidit per l’alcal-
de Josep M. Servitje, denuncià greus defectes
de construcció que feien perillar l’estructura de
l’edifici escolar.

En aquesta línia, el diari «La Pàtria» (porta-
veu d’Acció Popular Catalana, sucursal de la
CEDA) afirmava: «el grup escolar «Renaixença»
recolza sobre fonaments inestables com tota
l’actuació de l’Esquerra...». I «Seny» afegia:
«és una obra que s’esfondra com totes les de
l’esquerra». Per la seva banda, «El Dia» denun-
ciava que tot plegat era una campanya de des-
prestigi contra l’obra de l’anterior Ajuntament
d’esquerres i per justificar la destitució de l’ar-
quitecte municipal Pere Armengou. El 7 de de-
sembre de 1935, el consistori ordenà el trasllat
dels alumnes i mestres del Renaixença a les ve-
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lles aules del col·legi de Sant Ignasi mentre du-
ressin les obres de consolidació de l’edifici.

Després de les eleccions de febrer de 1936,
fou restablert l’anterior govern local d’esquer-
res i Pere Armengou tornà a ocupar el càrrec
d’arquitecte municipal. Després de les obres,
un nou dictamen del Col·legi d’Arquitectes con-
firmà que l’edifici era segur. El 14 d’abril de
1936, tenia lloc la reinauguració del centre a
càrrec de l’alcalde Francesc Marcet. Després de
la guerra, l’escola passà a dir-se Grupo Escolar
Generalísimo Franco. El 1979 recuperà el seu
nom original.

LES COLÒNIES ESCOLARS

D’acord amb les idees de renovació pedagògi-
ca, l’Ajuntament impulsà també l’organització
de colònies escolars. En principi, tenien priori-
tat per poder anar a aquestes colònies els nois
i noies de les escoles públiques pertanyents a
les classes socials més desfavorides. Així, per
exemple, hi anaven fills i filles de famílies nom-
broses, d’obrers en atur forçós, de vídues o de
pares malalts. Jaume Quadrat, un dels mestres
coordinadors de les colònies, les qualificava
d’«obra veritablement cristiana».

A les colònies, sempre supervisades per mes-
tres, els escolars passaven a ser els protagonis-
tes, ja que tot es feia segons les seves necessi-
tats i/o interessos, segons el programa següent:
– Es considerava que anar al mar o a la munta-

nya era del tot necessari per als infants amb
problemes de salut.

– S’atenia tant la formació física com la intel-
lectual mitjançant el contacte amb la natura,
els treballs de plàstica, excursions lúdiques i
culturals, música, gimnàstica, jocs…

– Es donava una especial importància a l’ali-
mentació i a la higiene corporal. Tot plegat
era controlat amb revisions mèdiques en
marxar i en tornar.
Durant l’estiu de 1931 s’organitzaren les pri-

meres colònies escolars a Moià, en què partici-
paren un total de 70 infants. L’Ajuntament col-
laborà en el finançament amb 4.000 pessetes.
La resta de diners es recaptaren en diversos ac-
tes propagandístics i per mitjà d’una subscrip-
ció pública, en la qual destacaren les aporta-
cions de la Junta de Protecció a la Infància i de
la Federació Local de la CNT.

L’any 1932 la destinació de les colònies fou
Berga. Segons la memòria, hi havia 300 alum-
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nes seleccionats per anar-hi, però el pressu-
post només arribà per a 100 infants, malgrat les
subvencions de l’Ajuntament, la Generalitat i el
ministeri d’Instrucció Pública. «El Dia» criticava
que mentre que la CNT havia donat 1.150 pes-
setes, el Casino de Manresa –entitat que agru-
pava alguns dels membres més significatius de
la burgesia manresana– només hi havia aportat
175 pessetes.

Les colònies dels anys 1933 i 1934 tingueren
lloc a Berga i a Pineda de Mar. A les de 1933 hi
participaren 150 nois i noies, xifra que aug-
mentà fins a 200 l’any següent. Malgrat tot, no-
més hi havia pogut anar la meitat de la pobla-
ció escolar manresana proposada pels metges.

El mateix any 1934 l’Associació de Pares de
Família de Manresa organitzà a la Pobla de Lillet
unes colònies per a alumnes d’escoles religio-
ses, que tenien el suport dels partits de dreta lo-
cals i eren justificades amb els motius següents:
1. Criticaven, dins el context de la polèmica reli-

giosa de l’època, que a les colònies munici-
pals no s’hi practiqués la religió.

2. Consideraven una discriminació que l’Ajun-
tament només organitzés colònies per a
alumnes de l’escola pública.

3. Acusaven l’esquerra de fer electoralisme
amb aquesta qüestió.
La clara acusació política que significava

aquest darrer punt es basava en el fet que, en
el context de les eleccions municipals del gener
de 1934, l’alcalde Marcet havia enviat una car-
ta, com a membre d’Esquerra Republicana de
Catalunya, a les famílies dels nois i noies que
havien anat a les colònies municipals. En
aquesta carta, després de recordar que les
colònies eren possibles «gràcies a l’actuació de
la majoria republicana de l’actual Ajuntament»,
demanava el vot a favor de la «candidatura de
concentració republicana d’esquerres» perquè

pogués continuar «l’obra social de les colònies
escolars».

Per la seva banda, «El Dia» defensava la jus-
tícia de la política municipal que beneficiava
«als infants veritablement necessitats, que no
poden pagar mensualitats» davant del «secta-
risme religiós de les dretes», i afirmava que els
beneficiats de les colònies catòliques haurien
d’estar agraïts a l’Ajuntament republicà d’es-
querres, ja que «si aquest no hagués creat les
seves Colònies, no dubteu que els «Pares de
Família» (…) no s’haurien esmerçat a organit-
zar-ne unes altres. Al cap i a la fi, millor per als
infants, que no hi tenen cap culpa».

L’estiu de 1935, a causa de la pressió de les
esquerres, l’Ajuntament sorgit arran dels fets
del Sis d’Octubre organitzà també les colònies
d’aquell any. El 1936, restituït el govern munici-
pal d’esquerres anterior, es van tornar a fer a
Berga i a Pineda de Mar, mentre que les catòli-
ques repetien estada a la Pobla de Lillet. Tan-
mateix, l’esclat de la Guerra Civil n’alterà la pla-
nificació habitual.

Per acabar, al marge de l’acció de govern
municipal, és important ressaltar que la majo-
ria d’alumnes manresans d’aquella època eren
inscrits a l’ensenyament privat, la major part
del qual era confessional. A banda de qües-
tions ideològiques i de creences religioses,
aquest fet responia a la llarga tradició d’aban-
donament i de deixadesa dels serveis públics
bàsics a què els diferents governs havien con-
demnat una bona part de la població.

Segons el regidor Marcel·lí Font i Brunet, l’a-
bril de 1936 les sis escoles religioses de Manre-
sa escolaritzaven 2.043 infants, repartits de la
manera següent: Casa Caritat (564); Compa-
nyia de Maria (424); Germans de les Escoles
Cristianes –La Salle– (420); Infants Orfes (345);
Mútua Bages –Dominiques– (210) i Hospital de
Sant Andreu (80). A més, hi havia 12 escoles
particulars que acollien un total de 764 alum-
nes. Es tractava de centres petits, la majoria
dels quals eren encabits en pisos. L’Acadèmia
Massegú era la que tenia una matrícula més
nombrosa: 200 alumnes.

La cultura

LES INQUIETUDS CULTURALS

Les llibertats polítiques i socials afavoriren la
difusió de noves tendències i idees dins el
món de la cultura, en molts casos preexistents
a l’època republicana i que s’havien desvet-
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llat, més a començament de segle, en part
gràcies al Modernisme i al Noucentisme. Tot
plegat afavorí la difusió de les avantguardes
artístiques. Al mateix temps, hi hagué una cer-
ta democratització pel que fa a l’accés a la
cultura: era habitual, per exemple, que molts
treballadors en plegar anessin a participar a
les activitats de les diferents entitats culturals
de la ciutat, cosa que enriquia la seva forma-
ció personal.

Aquestes inquietuds també formaven part del
debat polític i ideològic dels anys 30, i a Manre-
sa solien provenir d’actituds i opcions indivi-
duals lliurement articulades per part d’alguns in-
tel·lectuals. Tot i que, com hem vist, existia una
Comissió de Cultura de l’Ajuntament de Manre-
sa, cal precisar-ne el paper: en aquell moment,
la prioritat era l’ensenyament, i a més, les difi-
cultats econòmiques impedien a la pràctica el fi-
nançament de grans projectes i equipaments
culturals. Per tant, malgrat una major sensibili-
tat social i una voluntat d’arribar al màxim possi-
ble de persones, la tasca del govern municipal
en el terreny cultural i artístic quedà, en moltes
ocasions, limitada a les bones intencions.

D’altra banda, aquest govern era acusat per
l’oposició de practicar el sectarisme polític i de

no permetre que el prestigiós mestre Josep Al-
bagés (que era membre de la Lliga) formés part
de la Comissió de Cultura. A més, l’aposta per
l’ensenyament, juntament amb els problemes
pressupostaris, comportaren que manifesta-
cions culturals de caire més tradicional quedes-
sin desateses. Aquest fou el cas dels Jocs Flo-
rals, que no s’organitzaren mentre les esquer-
res van ser al poder municipal.

En aquest context, cal destacar la potenciació
de la figura del crític d’art a Manresa. De fet, a
més de l’art plàstic, el crític també valorava al-
tres manifestacions culturals (teatre, cinema, li-
teratura, música...) i sovint proposava les direc-
trius de com s’havien de fer. El grup més
important de crítics el trobem dins la revista
«Ara». Es tractava d’intel·lectuals, periodistes i
escriptors, en la seva majoria joves, partidaris
de la modernitat i sensibles a les manifestacions
artístiques contemporànies. Entre ells, hi havia
Josep Martí Farreres, Joaquim Amat-Piniella, Jo-
sep M. Niubò i Joan Baptista Claret. Defensaven
un interès general pel món de les idees i un es-
perit cosmopolita, compromès amb la societat,
contestatari, antiburgès i antifloralesc (conside-
raven els Jocs Florals com una cosa «pairalista»,
pròpia d’una societat tancada i endarrerida).
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A la revista es publicaven contes, poemes,
dibuixos i articles sobre les novetats literàries i
artístiques del moment, ja que un dels seus ob-
jectius era promoure l’activitat i el desenvolu-
pament culturals a la ciutat: en aquest sentit,
denunciaven la manca d’interès de la burgesia
envers la cultura i envers l’art i els artistes lo-
cals. És per això que quan «Ara» es deixà de
publicar (agost de 1932), els seus membres for-
maren la Penya Ara, amb la intenció d’organit-
zar exposicions, recitals i conferències com a
elements de suport a la tasca dels artistes, més
enllà de les manifestacions més convencionals
(com ara les Exposicions d’Artistes de Manresa
i Comarca que s’havien iniciat l’any 1930).

En definitiva, l’acció d’aquests intel·lectuals i
crítics (bastants d’ells propers al republicanisme
d’esquerres) significà un intent, no pas sempre
reeixit, de col·laborar en l’actualització cultural
de la ciutat. Ho feren des d’una perspectiva en
principi individualista, compatible però amb la
idea de considerar també l’art i la cultura com a
fenòmens socials al servei de la col·lectivitat.

LLENGUA, LITERATURA I BIBLIOTEQUES

Després de la repressió patida durant la dicta-

dura de Primo de Rivera, un dels principals ob-
jectius dels nous governants republicans a Ca-
talunya fou la recuperació, en tots els àmbits,
de l’ús de la llengua catalana. La major part
d’entitats polítiques, culturals, lúdiques i d’es-
pectacles públics van catalanitzar programes,
rètols i cartells. En aquest sentit, la Comissió
de Cultura de l’Ajuntament impulsà la difusió
de la llengua i la cultura catalanes mitjançant
cursets, exposicions i conferències.

El març de 1932 es constituí la delegació de
Palestra a Manresa. Aquesta entitat, presidida
per Pompeu Fabra i que tenia com a secretari
Josep Maria Batista i Roca, es presentà a la ciu-
tat com «l’Organització Nacional de la Joventut
Catalana, s’adreça a tots els joves catalans
sense distinció d’idees. Sols una condició exi-
geix: la fermesa de conviccions patriòtiques».

Palestra dugué a terme una intensa activitat:
cursos sobre història, literatura, art, llengua,
competicions esportives, campaments de mun-
tanya, campanyes de medicina preventiva, de
cinema en català i d’acció social obrera. També
elaborà una estadística dels rètols en català i
castellà existents a Manresa, com també dels
lectors en català. En foren membres destacats
en l’àmbit local el metge Josep Tuneu i Gassó
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(que també militava a Estat Català), Josep No-
vell, Ramon Bosquet, Joan Vergé i Isidre Puntí.

Dins l’àmbit lingüístic, cal dir que a Manresa
hi havia un actiu nucli de seguidors de l’espe-
ranto, l’idioma auxiliar internacional creat l’any
1887 pel metge polonès Zamenhof amb la fina-
litat de facilitar els contactes i la pau entre els
pobles. El 1910, es fundà la Federació Esperan-
tista Catalana amb un doble objectiu: divulgar
l’esperanto com a segona llengua dels catalans
i mantenir la personalitat lingüística de Catalu-
nya. La federació també organitzava cada any
un Congrés Català Esperantista. A Manresa,
l’any 1922 un grup d’intel·lectuals havia fundat
l’entitat esperantista Bela Espero («Bella Espe-
rança»), que facilitava l’ensenyament gratuït

de l’idioma i mantenia contactes amb esperan-
tistes d’arreu. El seu president era el mestre Jo-
sep Albagés.

Durant la República, l’interès per l’esperanto
anà creixent. L’any 1936, Bela Espero, presidi-
da aleshores pel poeta Antoni Muset, organitzà
a Manresa el Congrés Català Esperantista (era
la segona vegada que la ciutat l’acollia: la pri-
mera, havia estat l’any 1923). El Congrés in-
cloïa uns Jocs Florals Internacionals, amb pre-
mis per a obres originals i per a traduccions
d’obres catalanes. Aquell any es presentaren
113 treballs procedents de diferents països.

La Diada del Llibre, celebrada cada any per
Sant Jordi, era també un evident signe d’identi-
tat i de promoció de la llengua catalana, a més

De dalt a baix i
d’esquerra a dreta: «El

Dia», 26-10-1932; 
«El Dia», 7-7-1932; i

portada del primer
número de la revista

«Ara».
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d’un fenomen cultural que gaudia d’una impor-
tant participació popular. Sobretot a partir de
l’edició de 1932, es palesà un important aug-
ment de les publicacions en català. L’èxit edito-
rial ciutadà d’aquell any fou, sens dubte, Un lli-
bre verd (Visió parcial de Manresa), obra de
Vicenç Prat i Brunet, que el 1934 seria regidor
de Cultura. Es tracta d’un aconseguit retrat irò-
nic sobre Manresa i els seus habitants, il·lus-
trat amb dibuixos d’Anselm Corrons i editat per
la Impremta Ramon Torra.

Aquesta Diada de 1932 donà a conèixer tam-
bé al gran públic dos llibres de sengles poetes
locals publicats l’any anterior: Això s’acaba, de
Josep Martí i Farreras, i Quan el cor i el cervell
parlen, en prosa, d’Antoni Muset i Ferrer. Tam-
bé es publicà per primera vegada en català una
Gramàtica elemental de la Llengua Llatina,
obra del manresà Blai Padró i Obiols.

La Diada del Llibre de 1933 tingué una espe-
cial rellevància en coincidir amb el centenari de
la Renaixença. Els alumnes i professors de
l’institut organitzaren una vetllada literariomu-
sical al Teatre Conservatori. Com a novetat edi-
torial, destacà la publicació d’Ombres al cali-
doscopi, de Joaquim Amat-Piniella. Igualment,
es publicà el recull de treballs de la comissió
encarregada per la Generalitat de dissenyar la
divisió territorial de Catalunya, en la qual parti-
cipava el manresà Antoni Esteve.

Altres publicacions literàries manresanes re-
marcables de l’època foren el recull de poemes
Cançons i versos (1934), de Ramon Torrents i Ro-
ca; els Exercicis d’Ortografia Catalana (1935),
d’Antoni Invers i Pi; el llibre de poemes Les flors
absurdes, de Josep Martí i Farreras (1935); i 40
homes i un campionat (1936), de Joan Vergé i
Oller, amb il·lustracions d’Antoni Martí i Farreras.

Pel que fa a sales públiques de lectura, cal
dir que a Manresa era un tipus d’equipament
cultural tradicionalment deficitari. Tanmateix,
en pocs anys la situació millorà notablement.
En efecte, el 21 de febrer de 1929 s’havia inau-
gurat la Biblioteca Popular, instal·lada als bai-
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xos de l’actual institut Lluís de Peguera. Amb
un fons inicial de 5.000 llibres, formava part de
la xarxa de biblioteques de la Diputació de Bar-
celona. I el 12 de juny de 1932 era inaugurada
també la Biblioteca Pública de la Caixa de Pen-
sions per a la Vellesa i d’Estalvis, situada a la
cantonada de la Muralla amb el carrer d’Àngel
Guimerà. El seu fons bibliogràfic inicial era de
2.500 volums.

Tot i que més minoritàries, també hi havia la
biblioteca de l’Arxiu Històric de la Ciutat, la del
Centre Excursionista de la Comarca de Bages
(que, amb uns 1.500 volums, tenia una impor-
tant col·lecció de guies per a la pràctica de l’ex-
cursionisme), i la del Centre Excursionista Mont-
serrat, que disposava d’uns 1.700 volums.

Entitats, espectacles, música 
i arts plàstiques

ALGUNES ENTITATS CULTURALS

Al llarg del primer terç del segle XX, Manresa
era una de les ciutats catalanes que havia vist
fundar –i també desaparèixer– un nombre més
elevat d’entitats dedicades alhora a activitats
socials i culturals. D’entre aquestes, cal desta-
car el Centre Excursionista de la Comarca del
Bages, el Centre Excursionista Montserrat i l’A-
teneu Obrer Manresà.

El Centre Excursionista de la Comarca del Ba-
ges, fundat el 1905, col·laborava en la recons-
trucció nacional de Catalunya mitjançant l’in-
ventari complet de tot el material interessant
que es podia recollir i/o fer constar de les excur-
sions fetes arreu de la comarca. Un cop catalo-
gat, passava a formar part d’un fons d’estudi
(Museu-Biblioteca) útil per ser consultat i/o ser-
vir de base per a futurs treballs d’investigació.

Durant l’època republicana, els presidents del
CECB foren els ja esmentats Josep Albagés i An-
toni Muset. De fet, coneguts prohoms de la vida
manresana eren membres del centre.

El centre es dividia en seccions i subsec-
cions per tal de treballar amb rigor científic les
matèries següents: Naturalesa, Història, Art, Li-
teratura, Llengua, Tradicions i Costums. Els co-
neixements i descobertes que s’assolien eren
divulgats per mitjà de conferències, articles i
reproduccions gràfiques en el prestigiós «But-
lletí», òrgan oficial de l’entitat.

El Centre Excursionista Montserrat, també
organitzat en diverses seccions culturals i cien-
tífiques, va fer diverses excavacions arqueolò-
giques: especialment importants van ser les
del jaciment romà de Boades. En aquest aspec-
te, destacà l’intens treball de mossèn Valentí
Santamaria i Clapers. Després de la Guerra Ci-
vil, el patrimoni arqueològic del centre passà a
formar part del Museu de Manresa, del qual
mossèn Santamaria fou director.

L’Ateneu Obrer Manresà, que realitzava
una tasca educativa i també benèfica entre els
membres de la classe treballadora, era l’enti-
tat cultural més antiga de Manresa i una de
les que tenia una vida social més activa. S’hi
feien classes d’ensenyament primari, a les
quals assistia un centenar d’alumnes. Una
companyia hi celebrava quinzenalment fun-
cions teatrals, que alternava els drames i les
comèdies amb les sarsueles. També acollia
una agrupació coral amb 120 cantaires i una
acadèmia de música.

L’any 1932, en introduir-se l’ensenyament
del català a les classes regulars, se’n van crear
també de nocturnes per a adults. En aquesta
època, es debatia la necessitat d’un Ateneu Po-
pular que garantís una elevada qualitat cultu-
ral, sense caure en l’elitisme, i al marge de
qualsevol tendència política. Aquesta proposta,
procedent de sectors obrers i d’intel·lectuals
d’esquerra, pretenia aconseguir una universitat
popular, on les classes treballadores aconse-
guirien millorar en tots els sentits. Tanmateix,
aquest nou Ateneu no es constituí fins un cop
començada la guerra, i la pròpia evolució del
conflicte bèl·lic n’impedí la consolidació.

TEATRE

A Manresa hi havia una notable afició pel tea-
tre. D’una banda, hi havia força entitats que
disposaven de local amb escenari i elenc artís-
tic propi. A més de l’Ateneu Obrer Manresà,

31-5-1936. Inauguració
de l’Exposició

Esperantista
Internacional, al

Renaixença, amb motiu
del XVIII Congrés Català

d’Esperanto.
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aquest era el cas de la Joventut Catòlica, de la
Cooperativa Obrera Manresana, dels Cors de
Sant Josep i de la Unió Manresana, del Casal
Regionalista i de la Joventut Carlista Manresa-
na (amb el seu local, encara existent, popular-
ment conegut com «els carlins»). Cal afegir que
la Joventut Catòlica tenia una acadèmia per a la
formació d’actors amateurs, però només reser-
vada als homes.

Pel que fa al teatre professional, els dos lo-
cals més importants eren el Conservatori i el
Gran Kursaal. Aquest darrer, fundat el 1927, era
el més gran de Manresa, propietat d’Andreu
Cabot i Puig. Existia també l’entitat Amics del
Teatre, nascuda amb la voluntat de difondre

«la cultura teatral entre els seus associats» i
que va dur a terme una intensa activitat. No
obstant això, al cap d’un temps, la programació
teatral d’aquesta entitat va rebre crítiques de
«provinciana», de ser massa castellanitzada i
de baixa qualitat artística. Irònicament, Joa-
quim Amat-Piniella suggeria que passés a dir-
se Amigos del Teatro.

Entre els professionals que actuaren a Man-
resa podem destacar Marcos Redondo, Hipólito
Lázaro, Maria Espinalt, Enric Borràs, Margarida
Xirgu i Josep Santpere. L’autor teatral bagenc
més prolífic de l’època va ser Josep Vilà i Orto-
nobes, conegut com l’«Àngel de Montserrat»,
nascut a Santpedor. Era força popular, ja que

Dades sobre la
biblioteca de la Caixa de
Pensions referents al
mes de maig de 1936.

Dades sobre la
Biblioteca Popular
referents al mes
d’octubre de 1932.
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va ser, a més, un dels primers locutors de Rà-
dio Manresa.

CINEMA

La novetat tècnica de l’època fou l’adveniment
del cinema sonor. Això obligà als empresaris
dels cinemes manresans Modern-Palace, Kursa-
al i Olympia a renovar els locals amb «màquines
parlants». L’any 1929 s’havia projectat a Manre-
sa, al cinema Modern, la primera pel·lícula sono-
ra: «El cantor de jazz». Temps després, el cine-
ma Modern fou traspassat i reformat: l’any 1932
s’anomenava cine Goya i anava a càrrec de l’em-
presari Andreu Cabot, que ja tenia el Kursaal.

Tanmateix, a les pàgines del diari «La Pàtria»
es denunciava que el tracte que els empresaris
oferien al públic era abusiu, ja que el preu de
l’entrada era massa car (1,25 pessetes) i les de-
ficiències tècniques, com ara la manca de sin-
cronisme entre la imatge i el so, prou evidents.
Igualment, es qüestionava la moralitat, educa-
ció i bon gust de determinades pel·lícules.

Des d’una altra perspectiva, l’escriptor i crí-
tic d’art Joaquim Amat-Piniella es manifestava
contrari al doblatge de les pel·lícules, perquè
privava de sentir les veus originals dels autors i
la «finor» i les «subtileses» del treball interpre-
tatiu. Proposava que totes les pel·lícules fossin
subtitulades.

Per la seva banda, l’escriptor en llengua cas-
tellana d’origen manresà Guillem Díaz-Plaja
(que el 1935 guanyà el Premio Nacional de Lite-
ratura) era partidari de tractar el cinema com
una matèria universitària més, amb el rigor
científic corresponent. També cal dir que, el
juny de 1934, es constituí la Secció de Cinema
Amateur dins el CECB. Un dels seus objectius
era divulgar un cinema de qualitat, habitual-
ment fora dels circuits comercials.

MÚSICA

Durant la República, l’ambient musical man-
resà fou intens, divers i també irregular. L’any
1930, ja s’havia constituït l’Associació de Músi-
ca de Manresa, presidida per Dídac Baget i Fir-

A la dreta, pel·lícules
ofertes a Manresa el
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mat, amb la finalitat de «fomentar i propagar el
diví Art dels sons». L’associació realitzà una
tasca important i portà a Manresa, entre d’al-
tres, l’Orquestra de Cambra de Sabadell, l’Or-
questra Pau Casals, la Banda Municipal de Bar-
celona, l’Orquestra Simfònica de Madrid, la
Societé des Instruments Anciens de París, el
Quintet Català de Barcelona, i artistes com ara
Arthur Rubinstein i Marcos Redondo. Tanma-
teix, l’any 1932, els problemes econòmics obli-
garen a aturar les activitats de l’associació.

Un fet realment important fou la creació d’u-
na Orquestra Simfònica, formada per 45 mú-
sics manresans (entre professionals i estu-
diants), que va fer el primer concert el març de
1936, dirigit per Salvador Juanola, Marià Homs i
Joan Miralles. Com tantes altres coses, la Guer-
ra Civil impedí la consolidació d’aquesta or-
questra.

Una novetat de l’època fou la introducció
del jazz a Manresa, a càrrec del pianista Ramir
Torres i de Joaquim Amat-Piniella. Ràpida-
ment, aquest nou estil musical guanyà adep-
tes: l’any 1933 ja fou programat pels empresa-
ris de l’envelat de la festa major, el 1934 es va
crear el conjunt local The Jungla Jazz i, l’any se-
güent, es va constituir a Manresa una filial del
Hot Club de Barcelona, amb Ramir Torres de
president i Amat-Piniella de vicepresident. Hot
Club Manresa va tenir la seva pròpia orquestra
a partir de l’any 1936.

També eren molt populars una sèrie de con-
junts musicals manresans que animaven balls,
festes, envelats, fires... com ara les orquestres
Masanas, Principal de Bages, Principal de Man-
resa i Art Català, i les orquestrines Els catalans,
Jazz-Calcuta, Cots, Dancing-Jazz, Farrés-Altimi-
ras, Iberia, Mar i Cel, Puig, Royal, Sport i Tardà.

Igualment, hi havia diverses agrupacions de
música coral: els cors, ja esmentats, de la Unió
Manresana i de l’Ateneu Obrer Manresà, a més
de la Societat Coral Orfeònica de Sant Josep,
Les Escodines, la Societat Cultural Penya Joia i
el Cafè Mundial.

Ara bé, la més important era l’Orfeó Man-
resà. Aquesta entitat, durant la República, tin-
gué com a presidents Lluís Planas i Roca, Ra-
mon Torra i Pujol i Francesc Busquets i Carca-
sona. Musicalment, era dirigida pel mestre
Blanch. Tradicionalment, l’Orfeó Manresà te-
nia una presència força habitual dins la vida
manresana, tot i que a partir de 1934 patí una
davallada considerable com a conseqüència
de la poca assistència de gent i de la reducció
considerable de cantaires. Un cert canvi en les

preferències del públic hi tingué alguna cosa a
veure: altres entitats, com ara l’Esbart Man-
resà de Dansaires, també es veieren afectades
per aquest mateix motiu. Tot i així, un esdeve-
niment relacionat amb el món de la música co-
ral que atragué l’interès ciutadà fou la visita
de l’Orfeó Català a Manresa, el 2 de juliol de
1933.

Finalment, el Foment de la Sardana dugué a
terme una intensa activitat de promoció d’a-
questa dansa. En aquest sentit, disposava d’u-
na revista mensual pròpia, «Àmbit», que es pu-
blicà des del maig de 1932 fins a l’inici de la
Guerra Civil.

LES ARTS PLÀSTIQUES

A Manresa, com hem dit, el coneixement de les
novetats de l’art contemporani quedava reduït
a una minoria. De fet, les crides a favor de la
modernitat i el progrés, que feien crítics com
ara Joaquim Amat-Piniella, Josep M. Niubò i Jo-
sep Martí i Farreras, tenien un caràcter molt
teòric ja que provenien d’una elit d’intel·lec-
tuals, escriptors i artistes, que, tanmateix, mai

Notícia de la creació de
l’Agrupació de Cultura
Musical (1-4-1936).

Notícia de la creació a
Manresa de l’agrupació
jazzística Hot Club.
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no van viure d’esquena a la societat tot i les di-
ficultats de connexió entre les seves idees i el
gran públic.

Independentment de la tasca que com a ga-
lerista desenvolupà a Barcelona Josep Dalmau
i Rafel, el pintor manresà més conegut era
Evarist Basiana i Arbiell. Considerat com l’in-
troductor de l’impressionisme, el simbolisme i
el cubisme a Manresa, tenia un nombrós grup
de deixebles, anomenat Penya Art, que com-
partia estudi i projectes. Tanmateix, la seva
dedicació era limitada a les hores lliures que
els permetia la seva ocupació. En aquest grup

hi havia artistes com Estanis-
lau Vilajosana, Joan Vilano-
va, Lluís Uró o Josep Torrent.

Recordem que a partir del
1932, la Penya Ara començà a
organitzar exposicions, reci-
tals, i conferències amb l’ob-
jectiu de potenciar les mani-
festacions artístiques i literà-
ries que hi havia a Manresa.
El novembre de 1933, amb la
nova llibreria Ciutat, propietat
de Ramon Torra, s’inaugurava
també una nova sala d’expo-
sicions. Així mateix, n’hi havia
a la Granja Costa, a l’institut,
a l’Associació de Dependents
i al grup escolar Renaixença,
lloc on el tot just creat Cercle
Artístic de Manresa organitzà

la I Exposició de Primavera, l’abril de 1936. Dos
mesos després, el Cercle muntà una exposició
fotogràfica. Tot plegat permetia una mínima in-
fraestructura d’expressió artística a Manresa,
per bé que molt allunyada de les grans ambi-
cions (com ara la creació d’una Escola d’Art)
que defensaven els crítics i experts de l’època.

Els mitjans de comunicació

LA PREMSA

Com hem anat veient, a Manresa hi havia una
notable abundància de diaris, setmanaris, re-
vistes i butlletins. Com a mostra, només cal dir
que s’arribaren a publicar simultàniament qua-
tre diaris escrits majoritàriament en català: «El
Pla de Bages», «El Dia», «Diario de Avisos de
Manresa», «Pàtria» (fins al 1935) i «La Pàtria»
(1935-1936).

Durant la República augmentà la llibertat de
premsa en tots els sentits, amb l’excepció del
bienni de dretes, sobretot a partir dels fets del
Sis d’Octubre de 1934, quan els mitjans de co-
municació esquerrans van ser reprimits: per
exemple, «El Dia» estigué suspès uns mesos
per ordre governativa. De fet, els diaris i revis-
tes d’aquesta època solien ser òrgans i porta-
veus dels diversos partits polítics, sindicats o
congregacions religioses. Per tant, les informa-
cions i les opinions estaven condicionades als
interessos polítics i socials als quals servien.

Així, a mesura que la situació general de la
República es complicava i augmentaven les
tensions de tota mena, també s’encenia el to
de la premsa: qualsevol tema, per secundari
que fos, era motiu de crispació i d’abrandades
polèmiques en les quals sovint es queia en els
atacs personals i en la violència del llenguat-
ge emprat. La Guerra Civil i la dictadura fran-
quista posterior marcaren el final de la gran
majoria d’aquests mitjans de comunicació,
com també la marginació, durant molts anys,
del català com a llengua d’expressió escrita. A
continuació ressenyarem breument les princi-
pals publicacions de l’època republicana a
Manresa:

«El Pla de Bages». Fundat el 1904, defensava
la política de la Lliga. A causa de la revolució de
1936, «El Pla de Bages» va ser confiscat pel
POUM. Desaparegué el juny de 1937. Escrit en
català, durant molts anys fou el diari manresà

A baix, la valoració
crítica d’un concert de

l’Orfeó Manresà
(24-6-1931).
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A dalt a l’esquerra,
article de Joan B. Claret
sobre Evarist Basiana.

A dalt a la dreta, notícia
de la constitució del
Cercle Artístic de
Manresa, publicada el
9-3-1936.

A baix, reportatge sobre
la Primera Exposició
d’Artistes Manresans
(29-8-1930).
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més important. La impremta, redacció i admi-
nistració eren situades al carrer d’Arbonés. En-
tre els seus principals promotors hi ha els ad-
vocats i destacats dirigents locals de la Lliga
Leonci Soler i March i Josep Coll i Roca.

D’entre els seus redactors cal esmentar el
poeta Fidel Riu i Dalmau, per la seva tasca de
seguiment i potenciació de l’activitat cultural
de la ciutat, i Valeri Caldas i Altimiras. D’altres
col·laboradors van ser Ignasi de L. Ribera, Ma-
nuel Pugés, Josep Maria Planes, Francesc Ribe-
ra, Pere Tarrés, Àngel Badia i Josep Ballarà.

També cal ressenyar que, amb anterioritat a
la proclamació de la República, havien estat di-
rectors de «El Pla de Bages» Francesc Farreras i
Duran i Joan Selves i Carner. Les seves aporta-
cions milloraren la qualitat del diari, dins una lí-
nia més marcadament catalanista i liberal, que
preludiava la futura evolució política d’aquests
dos personatges. Igualment, el brillant perio-
dista Josep M. Planes inicià la seva carrera en
aquest rotatiu manresà.

«El Dia». Fundat el desembre del 1929, acabà
sent el portaveu d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya. Escrit en català, tenia la redacció i ad-
ministració al carrer Cirera. Es confeccionava a
la Impremta Boixeda. Es publicà fins pocs me-
sos abans del final de la Guerra Civil a Catalu-
nya. El seu tiratge mitjà era d’un miler d’exem-
plars diaris. Els seus directors van ser Joan
Baptista Claret, Joaquim Amat-Piniella, Antoni
Invers i Josep Font i Cabanes. Durant la Guerra

Civil ho va ser Josep
Martí i Farreras.

Entre els seus re-
dactors i col·labora-
dors cal assenyalar a
Miquel Arpa, Antoni
Farreras, Francesc
Farreras i Duran, An-
tonieta Feliu, Mar-
cel·lí Font, Llorenç
Perramon, Josep Ma-
ria Planes, Ferran
Planes, Vicenç Prat,
Antoni Ribas, Joan
Selves, Lluís Soler i
Terol, Carles Costa i
Vicenç Vilarasau.

«Diario de Avisos de
Manresa». Fundat el
1896, es publicà fins
al 1937. Escrit en

castellà, havia donat suport a la dictadura de
Primo de Rivera. En altres moments, actuà de
portaveu dels seguidors de Lerroux. Popular-
ment conegut com «el visus», tenia la redacció
al carrer Nou i l’administració al carrer Cirera.
El propietari –i durant molts anys– principal re-
dactor del diari era Baldomer Saldoni Sala
(«Mero»).

«Pàtria». Fundat el 1920, es publicà fins al fe-
brer de 1935. Tenia la redacció al carrer del Pe-
dregar i l’administració a la llibreria Romaní,
del carrer de Sobrerroca. El 1925 fou adquirit
per la família Gomis i passà a ser dirigit pel ca-
pellà Lluís Gomis i Cornet. En aquesta etapa el
diari s’escrigué majoritàriament en català i de-
fensà la religió catòlica des d’un punt de vista
fonamentalista. A la pràctica, l’abril de 1931 ac-
tuà com a portaveu dels tradicionalistes (car-
lins) manresans, i recomanà el vot a favor de la
candidatura de la Lliga a les constituents. A
partir de final de 1934 fins a la seva desaparició
esdevingué l’òrgan oficiós d’Acció Popular Ca-
talana (CEDA estatal). El seu principal redactor
era Esteve Busquets i Molas. Entre els seus
col·laboradors hi havia Josep Prat Piera i Joa-
quim Sarret i Arbós.

«La Pàtria». Fundat el juny de 1935, aquest
diari era l’òrgan d’Acció Popular Catalana (CE-
DA) i sortí fins l’endemà de les eleccions de
febrer de 1936, que guanyaren les esquerres.
Era una publicació bilingüe, però els editorials
sempre eren escrits en castellà. Tenia l’admi-
nistració a la impremta Saldoni. El seu redac-
tor principal era Joan Ferrer Alsina, regidor del
partit durant el Bienni Negre. Entre els col·la-
boradors, cal citar els falangistes Pere Carre-
ras, Àngel Badia i Justo Pastor, i el canonge Jo-
aquim Cornet.

«Seny». Aquest setmanari fou fundat el 1921 i
existí fins a l’esclat de la Guerra Civil i la revolu-
ció consegüent. Escrit en català, era el porta-
veu de la Joventut Carlista Manresana. Tenia la
redacció al carrer de la Sabateria i es confeccio-
nava a la Impremta Saldoni. En foren directors
Josep Estany Font i Pere Ausió Rovira. Dos dels
principals redactors (la majoria dels quals sig-
nava amb pseudònim) eren Josep Prat i Piera i
Josep Cirera i Voltà.

Altres publicacions. Dins una selecció de la
restant premsa política i sindical, cal esmentar
l’existència del setmanari «La Montaña Repu-

Quiosc i llibreria de la
Casa Vilalta, al carrer

del Born.
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blicana» (portaveu del Partit Radical d’Alejan-
dro Lerroux), «El Trabajo» (òrgan de la CNT),
«Acció» (portaveu d’Acció Catalana Republica-
na), «Defensa Obrera» (publicació de la UGT i
Unió Socialista de Catalunya), «Front» (Bloc
Obrer i Camperol), i «Avant» (POUM).

D’altra banda, ja des d’abans de la Repúbli-
ca, hi havia a Manresa una important premsa
religiosa que, a més d’actuar com a portaveu
de les entitats confessionals locals, tenia la
voluntat de projectar-se cap a d’altres ciutats
catalanes. D’aquestes publicacions, «Ave Ma-
ria» fou la que tingué un tiratge més elevat (al
voltant de 13.000 exemplars mensuals) i una
difusió més àmplia per tot Catalunya. S’edità
des del 1924 fins al juliol de 1936. L’esclat de
la guerra i la revolució consegüent marcaren
el final d’aquesta publicació a Manresa (tornà
a sortir a partir del 1941 però ja a Barcelona).
El director era mossèn Manuel Marsenyach i
l’autor de moltes il·lustracions era Joan Vila-
nova i Roset.

Pel que fa a la premsa cultural cal recordar
que, durant el primer terç del segle, la difusió
de moviments com el Modernisme o el Noucen-
tisme havia estimulat l’interès per la cultura,
cosa que es reflectí en un augment del nombre
d’entitats moltes de les quals publicaven revis-
tes o butlletins on divulgaven les activitats que
feien en l’àrea cultural en què s’havien especia-
litzat. A més de la revista «Ara», que ja hem co-
mentat, les més importants eren la «Revista del
Ateneo Obrero Manresano», «Àmbit» (portaveu
del Foment de la Sardana) i, sobretot, el «But-
lletí del Centre Excursionista de la Comarca de
Bages». Sens dubte, aquesta darrera publica-
ció gaudia d’un merescut prestigi en els am-
bients culturals de la ciutat, ja que era una font
bàsica per al coneixement i l’estudi de la co-
marca.

El «Butlletí» sortí per primer cop el 1905 i en
foren directors personalitats com ara Oleguer
Miró, Blai Padró i mossèn Josep Lladó. Entre els
seus continguts, cal remarcar els extensos
apartats dedicats a estudiar diversos aspectes
de caire cultural de la comarca del Bages. Per
exemple, s’hi publicaren interessants investi-
gacions de caire històric, geogràfic, geològic,
topogràfic i botànic a càrrec de reconeguts es-
pecialistes i estudiosos com ara Joaquim Sarret
i Arbós, Leonci Soler i March, Lluís Soler i Terol,
mossèn Josep Guitart i Santasusana, i Pius Font
i Quer.

A Manresa també hi hagué un intent de
premsa humorística que no reeixí, ja que les

publicacions en aquest sentit («La Lluna» i «El
Born») tingueren una existència molt breu. Fi-
nalment, pel que fa a la premsa econòmica i
comercial, la publicació més important era la
«Revista Ilustrada Jorba», que sortí des del ju-
liol de 1909 fins al desembre de 1937. Durant
l’època republicana, en van ser directors An-
toni Busquets i Punset i Miquel Bosch i Jover.
El tiratge assolia els quinze mil exemplars
mensuals i es repartia gratuïtament als
clients i proveïdors que la Casa Jorba tenia ar-
reu de l’Estat, per la qual cosa era escrita bà-
sicament en castellà. A més de la seva funció
comercial i propagandística, la Revista tenia
un caire lúdic i cultural molt remarcable. Això,
juntament amb l’abundància d’il·lustracions
–normalment obra de Lluís Uró– la feien molt
popular.

LA RÀDIO

En aquella època, la ràdio era un mitjà de co-
municació realment nou. L’any 1924 s’havia
constituït oficialment l’entitat Ràdio Club Man-
resa, tot i que ja funcionava des de l’any ante-
rior, quan els seus membres havien construït
un aparell receptor. Tanmateix, el seu objectiu
era tenir una emissora pròpia, cosa que acon-
seguiren l’any 1930. A partir d’aquell moment,
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cada diumenge al migdia es feien emissions de
prova d’una hora i mitja de durada.

En els anys següents, s’anaren ampliant els
horaris d’emissió, com també les instal·lacions
que l’entitat tenia a l’Ateneu Obrer Manresà.
Igualment, la programació cada cop era més va-
riada: recitals de poesia, concerts, retransmis-
sions d’obres teatrals, discos comercials, noti-
ciaris, conferències culturals i científiques,
sardanes... El 21 de novembre de 1933, la direc-
ció general de Telecomunicacions autoritzà que
Ràdio Club Manresa utilitzés l’indicatiu EAJ51. El
gener de 1934 s’adheria a la Federació d’Emis-
sores de Catalunya. El projecte quedava conso-
lidat. D’entre els membres de l’entitat cal desta-
car Ferran Boixadós i Antoni Garriga. Els
locutors d’aquesta primera època van ser Josep
Vilà, Ricard Martínez i Eliseu Barandalla.

Altres serveis

Durant l’època republicana, s’intentà també
modernitzar i millorar la qualitat d’altres ser-
veis, amb resultats diversos:

L’enllumenat públic. El servei d’electricitat s’i-
naugurà a Manresa l’any 1894 en un dia real-

ment significatiu: el de
la Festa de la Llum. Rà-
pidament, aquesta no-
va font d’energia s’anà
imposant tant als dife-
rents sectors econò-
mics com en els domici-
lis particulars i, en
general, a la vida quoti-
diana. Un bon exemple
d’això fou la il·lumina-
ció dels carrers i places
de la ciutat.

Un grup d’usuaris
feia temps que reivindi-
cava la municipalitza-
ció de l’enllumenat pú-
blic. El motiu eren les
queixes contra la Com-
panyia Anònima Manre-
sana d’Electricitat (CA-
ME), situada al carrer
de Llussà, que tenia la
concessió d’aquest ser-
vei. Les crítiques es ba-
saven en el preu de la
facturació, l’escassa

il·luminació d’alguns carrers i els abusos de la
companyia que, de tant en tant, deixava sense
llum alguns sectors de la població.

L’any 1930 es fundà l’Agrupació de Consumi-
dors de Fluid Elèctric, presidida pel joier Agustí
Espinalt i Sanllehí. Aquesta entitat proposava,
a més de la municipalització, l’estudi de l’apro-
fitament de les aigües de Manresa per saber si
es podia obtenir l’energia elèctrica necessària
per al subministrament, entre d’altres, de l’en-
llumenat públic, cosa que significaria un nota-
ble abaratiment del servei. Davant la proximitat
de les eleccions d’abril de 1931, la qüestió es
polititzà i fou assumida per la triomfant coalició
de Concentració Republicana. Agustí Espinalt
passà a ser regidor de la majoria catalanista
d’esquerres.

L’Ajuntament republicà inicià una política de
millora de l’enllumenat públic, que arribà a la
barriada de Viladordis, a carrers com el d’Au-
siàs March, Nou de Santa Clara, Sant Marc... i
es renovà la il·luminació del Passeig, que ales-
hores s’estava acabant de pavimentar. Igual-
ment, es formà una Comissió Mixta de l’Enllu-
menat, presidida pel mateix Agustí Espinalt,
encarregada de confeccionar el projecte de mu-
nicipalització del servei, d’analitzar les possibi-
litats d’obtenció d’energia elèctrica al terme de
Manresa, i de valorar la conveniència de rescin-
dir el contracte amb la Companyia Anònima.
Mentrestant, les relacions d’aquesta compa-
nyia amb l’Ajuntament eren prou agitades: els
comptes no eren gens clars i el consistori paga-
va a la baixa.

Agustí Espinalt afirmava, l’octubre de 1932,
que el servei d’enllumenat costava a la ciutat
«unes 155.000 pessetes, és a dir, molt més del
que es recapta per arbitris de cloaques, portes,
anuncis, etc.». Per tal d’abaratir-lo, i que po-
gués ser gestionat directament per l’Ajunta-
ment, s’estudiaven tres projectes: «L’un d’ells
es basa en l’aprofitament del salt d’aigua exis-
tent a Sant Pau, l’altre amb una central tèrmi-
ca, i l’últim amb acoblament d’aquests dos,
això és, una central hidrotèrmica».

Tanmateix, el 31 de desembre de 1932, la
Comissió Mixta d’Enllumenat dictaminà que
aquests projectes eren massa cars i aconsellà
que el govern municipal negociés amb la CAME
una modificació del contracte que significaria
per a la ciutat «l’estalvi immediat d’almenys
39.335,47 pessetes anuals, deixant per més
endavant (...) el prestament directe del servei
de l’enllumenat públic i dependències munici-
pals».
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És a dir, el projecte de municipalització que-
dava aturat. El ple municipal del 31 de març de
1933 aprovà, d’acord amb la CAME, la modifica-
ció de contracte d’arrendament. Tanmateix, l’o-
posició municipal insistia en la municipalització
d’aquest servei. En els mesos següents, aques-
ta polèmica continuà als mitjans de comunica-
ció: mentre els partits dretans qüestionaven la
capacitat de gestió dels governants locals d’es-
querres, aquests es defensaven tot assegurant
que, amb el nou contracte, la ciutat s’havia es-
talviat més de 30.000 pessetes tan sols en el
període comprès entre l’1 d’abril i el 30 de no-
vembre de 1933.

L’aigua. Una part de l’aigua de la Sèquia es
destinava a regar els conreus i la resta a l’ús
ciutadà, privat o industrial. Molta gent qüestio-
nava la qualitat de l’aigua destinada a l’ús
domèstic ja que no arribava amb les condicions
sanitàries exigibles. Tot i que les autoritats afir-
maven que, per bé que tèrbola, l’aigua era po-
table, això no tranquil·litzava pas la gent. Per
aquest motiu, l’Ajuntament republicà estudià la
possibilitat d’instal·lar filtres que eliminessin
les partícules en suspensió.

D’altra banda, feia anys que hi havia una
pugna entre l’Ajuntament de Manresa i els pro-
pietaris dels terrenys per on passava la Sèquia
sobre qui era l’amo de l’aigua. Essent alcalde
Lluís Prunés, es va arribar a una concòrdia so-
bre la base del dret de copropietat entre els re-
gants i l’Ajuntament. Aquesta Concòrdia de la
Sèquia va ser aprovada per l’Ajuntament de
Manresa el desembre de 1931 i per la Junta de
la Sèquia el febrer de 1932.

Tanmateix, pocs dies després va tenir lloc al
cinema Olympia una assemblea de propietaris
de terres de regadiu contra la concòrdia: els
171 reunits defensaven la idea que, en primer
lloc, s’havien d’atendre les necessitats de la
població per sobre de les dels fabricants, pro-
pietaris dels salts d’aigua. En aquest sentit, el
diari «Pàtria» considerava que les bases de la
concòrdia «són una expoliació dels drets de la
ciutat». El mateix «El Dia», durant el bienni de
dretes, acusava els propietaris d’obligar la po-
blació a beure l’aigua bruta.

Després de les eleccions de febrer de 1936,
el consistori decidí municipalitzar el servei de
l’aigua. El 24 de maig, s’aprovà que la Sèquia
passés a ser propietat exclusiva de l’Ajunta-
ment, i el ple municipal del 12 de juny ratificava
que les aigües passaven a ser de domini abso-
lut de la ciutat. El procés de municipalització

culminà a començament de juliol. «El Dia» ho
celebrà tot afirmant que això «donava satisfac-
ció a la immensa majoria de ciutadans que no
sabien comprendre el perquè un servei que
afectava del tot la vida de la població restava a
mans d’uns particulars».

Neteja pública. Aquest era un dels serveis més
criticats per la població manresana. Hom con-
siderava que els carrers eren bruts i deixats i
que, a banda de l’acció de ciutadans descu-
rats, una bona part de la responsabilitat d’a-
questa situació la tenia l’empresa conces-
sionària de la neteja pública. El contracte amb
aquesta empresa, fet l’any 1924, tenia vigència
fins al 1936.

És per això que el ple municipal del 12 de
juny de 1936 va aprovar la municipalització dels
serveis de neteja i de recollida de les escombra-
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ries. L’Ajuntament considerava que, amb l’ex-
plotació directa per part del municipi, es guan-
yaria en eficàcia. El material necessari per a la
prestació del servei (que incloïa diversos vehi-
cles) es va comprar a l’anterior concessionari
per un import de 34.500 pessetes. Al mateix
temps, també fou contractat el personal que
fins aleshores havia treballat a la neteja pública.

Correus. El servei de correus de Manresa, que
als anys 30 era situat al passeig de Pere III, te-
nia un greu inconvenient: la insuficiència del
local, que no podia satisfer la demanda gene-
rada per la ciutat. Això provocava les queixes
dels usuaris davant la lentitud i els retards pel
que fa a les trameses i als repartiments. Cons-
cients d’un problema que perjudicava tothom,
representants locals de diverses tendències
polítiques feia temps que negociaven amb
l’administració estatal per tal d’aconseguir un
nou edifici amb unes instal·lacions adients.

Tot i que s’aconseguí el compromís estatal
de construir-lo, sempre que l’Ajuntament cedís
els terrenys, el projecte trigà anys a concretar-
se ja que la Cambra de Comerç opinava que el
seu lloc d’emplaçament (ni més ni menys que
l’actual) era massa lluny del centre mercantil i
comercial de Manresa.

El desembre de 1935, es va signar l’escriptu-
ra de cessió dels terrenys destinats al seu em-
plaçament. Francesc Senyal, diputat a Corts,
negocià amb el govern central el projecte de
construcció del nou edifici de correus, que que-
dava concretat, el juny de 1936, amb un pres-
supost de 570.000 pessetes. Ara bé, l’inici de
la guerra ho va paralitzar tot.

Altres projectes

Dos projectes que no es realitzaren foren la
construcció d’una plaça de mercat i d’una esta-
ció d’autobusos. Pel que fa al primer, cal tenir
present que molts carrers i places del centre de
Manresa eren ocupats per diferents parades de
venda ambulant. Potser això donava una imat-
ge pintoresca a la ciutat, però la manca d’higie-
ne, les dificultats viàries i les deixalles que
quedaven de mostra eren ben evidents. Una
plaça-mercat racionalitzaria el problema i mo-
dernitzaria la ciutat. Francesc Marcet afirmava
que la construcció s’havia endarrerit «degut en
gran part a la configuració muntanyosa del
nostre sòl i a la dificultat de trobar un lloc cèn-
tric i adequat per instal·lar-la» davant els inte-
ressos contraposats dels comerciants. La Guer-
ra Civil impedí la realització d’aquest projecte.

Marcet proposava també la construcció d’u-
na «estació central d’arribada i sortida d’au-
toòmnibus», que beneficiaria la ciutat, els viat-
gers i les mateixes empreses. Així, la ciutat «es
trobaria deslliurada de l’atapeïment de gegants
vehicles a les vies públiques més cèntriques»,
els passatgers evitarien «el perill que suposa
l’haver d’esperar al mig del carrer en exposició
d’ésser atropellats o d’agafar una calipàndria»,
i les empreses trobarien «en l’estació lloc es-
caient per a instal·lar tots aquells serveis indis-
pensables per a dur una bona organització, a
l’ensems que li serviria de garatge». Calgué es-
perar molts anys perquè Manresa tingués una
estació central d’autobusos.
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“Amb el règim democràtic de la República, es va donar a
conèixer una nova generació de manresans i bagencs que van
tenir un paper important en el món polític i intel·lectual”.

L’aportació de Manresa i el Bages a la Catalunya
republicana: noms i ideals

4-9-1933: Joan Selves i Carner pren possessió del
càrrec de Governador General de Catalunya.
D’esquerra a dreta, Claudi Ametlla, Carles Pi i
Sunyer, Francesc Macià,  Lluís Companys, Joan
Selves i Carner i Jaume Aiguader.



Amb el règim democràtic de la República, es
donà a conèixer una nova generació de manre-
sans i bagencs que tingueren un important pa-
per en el món polític i intel·lectual. Malgrat la
joventut i inexperiència en càrrecs públics de
la majoria d’ells, aviat ocuparen llocs de res-
ponsabilitat. Van ser polítics, periodistes, es-
criptors i homes de cultura, amb una notable
projecció, que visqueren intensament aquell
transcendental moment polític i cultural i que
col·laboraren en la tasca de reconstrucció na-
cional que vivia Catalunya aleshores.

Alguns d’aquests manresans i bagencs, que
tenien al darrera una breu però intensa dedica-
ció política, van ser cridats a exercir càrrecs de
gran importància, especialment a la Generalitat
de Catalunya. La comarca del Bages és propor-
cionalment al nombre d’habitants una de les
que va aportar més capital humà a la governa-
ció del país.

Una repassada a aquests llocs de respon-
sabilitat ens donarà una idea de l’abast d’a-
questa aportació, si bé cal tenir en compte
que alguns foren exercits per les mateixes
persones:
– 2 consellers de la Generalitat de Catalunya

(Joan Selves i Carner i Lluís Prunés i Sató).
– 1 secretari de la conselleria d’Agricultura

(Francesc Farreras i Duran).

– 1 governador general de Catalunya (Joan Sel-
ves).

– 1 sotssecretari del ministeri de Treball (Fran-
cesc Senyal i Ferrer).

– 3 diputats al Congrés dels Diputats (Joan Sel-
ves, Francesc Senyal i Francesc Casas Sala).

– 4 diputats al Parlament de Catalunya (Fran-
cesc Farreras i Duran, Jaume Serra i Húnter,
Jaume Sallés i Figueres i Joan Selves).

– 2 portaveus de la majoria parlamentària
d’ERC al Parlament (Joan Selves i Jaume Serra
i Húnter).

– 2 comissaris generals d’Ordre Públic (Joan
Selves i Tomàs Ramon Amat).

– 2 governadors civils (Lluís Prunés i Tomàs Ra-
mon Amat).

– 1 vicepresident del Parlament de Catalunya
(Jaume Serra i Húnter).

– 1 director de l’Oficina de Turisme de Catalu-
nya (Ignasi Armengou i Torra).

– 1 rector de la Universitat Autònoma (Jaume
Serra i Húnter).

– 1 regidor de l’Ajuntament de Barcelona (Jau-
me Serra i Húnter).
A més de polítics, durant els anys de la Re-

pública també sorgiren de Manresa i el Bages
intel·lectuals i homes de lletres de prestigi. El
seu talent, el seu esperit crític, el seu compro-
mís social, la seva actitud oberta davant del
món, la seva capacitat d’experimentació i d’es-
tar en contacte amb els corrents estètics del
moment i, en definitiva, les seves aportacions
enriquiren el panorama cultural manresà i con-
tribuïren al debat de les idees que es generà
durant aquella etapa històrica.

Eren els ideals d’unes persones que van
combatre la dictadura de Primo de Rivera i la

A l’esquerra a dalt, Joan
Selves pren possessió
del càrrec de
governador general de
Catalunya.

A l’esquerra a baix, 13-6-
1936: Carles Pi i Sunyer,
alcalde de Barcelona; el
president Lluís
Companys, i el manresà
Lluís Prunés i Sató,
aleshores conseller
d’Economia i Finances
de la Generalitat, amb
les seves respectives
filles, durant el bateig
de tres avions.

A la dreta, 27-5-1936:
Lluís Prunés pren
possessió del seu càrrec
de conseller d’Economia
i Agricultura de la
Generalitat. Al seu
costat el seu
predecessor, Joan
Comorera.

L’aportació de Manresa i el Bages 
a la Catalunya republicana: noms i ideals

L’aportació de Manresa i el Bages a la Catalunya republicana: noms i ideals 121



monarquia d’Alfons XIII i que van lluitar a favor
de la República, ja que consideraven que era la
millor manera de recuperar les llibertats nacio-
nals de Catalunya i d’assolir una societat més
justa i democràtica. De fet, aquest grup de
manresans i bagencs constitueixen el símbol
d’una generació que majoritàriament aspirava
a una societat millor de la que havia hagut de
viure durant la Restauració borbònica.

«Els que hem lluitat 30 anys dintre les enti-
tats catalanistes en aquell temps érem titllats
de folls i de quimèrics. I ja ho veieu...» afirmava
el ja alcalde Francesc Marcet, volent constatar
que no havia estat en va tot aquella llarga lluita
d’oposició a la monarquia per aconseguir final-
ment les llibertats.

Joan Selves i Carner, el primer alcalde man-
resà de la República, ho explicava així: «Davant
la policia, treballàvem per l’esfondrament d’a-
quell règim caduc i eixorc, alhora que propug-
nàvem per la instauració d’un règim de més
gran justícia per a tots».

La insistència en la lluita per uns ideals pre-
sideix una bona part de les intervencions políti-
ques d’aquella època. Farreras i Duran, en pre-
sentar la llista de noms de la candidatura de

Concentració Republicana a les eleccions de
l’abril del 31, afirmava: «Cal remarcar, de la
candidatura que ara us serà llegida, més que
uns noms consagrats la componen un acobla-
ment d’ideals. (...) No són aquests moments
d’homes i de noms, sinó d’idees i de sacrifici».

En aquesta mateixa línia insistia Francesc
Marcet durant la campanya electoral de les se-
güents eleccions municipals (1934): «Els ho-
mes que integren la candidatura de la Concen-
tració Republicana d’Esquerres no són pas uns
savis ni grans tècnics, però tots ells són homes
d’honradesa acrisolada, amarats d’ideal i de
conviccions esquerranes fermes incommovi-
bles, homes d’un sentit estricte de la responsa-
bilitat, homes que tenen un gran amor a la ciu-
tat, que senten els seus batecs i saben les
seves aspiracions i les seves necessitats».

El prestigiós filòsof manresà Jaume Serra i
Húnter ho reflectia amb poques paraules:
«...(cal) lluitar sempre per un ideal. L’utilitaris-
me mor. L’idealisme no mor mai».

Si haguéssim de sintetitzar en poques pa-
raules els ideals i objectius d’aquells republi-
cans catalanistes dels anys 30 podríem dir que
bàsicament eren aquests:

En aquesta pàgina,
4-12-1932: els diputats
Jaume Sallés i Francesc
Farreras, l’alcalde Lluís

Prunés, el president
Francesc Macià i el

diputat Joan Selves,
entre dues infermeres,
en la inauguració dels
locals de l’assistència

pública a Manresa.

A la pàgina següent,
11-9-1933: Joan Selves i

Carner, governador
general de Catalunya;

Joan Casanovas,
president del Parlament
de Catalunya; Francesc
Macià, president de la

Generalitat de
Catalunya, i Jaume

Aiguader, alcalde de
Barcelona, en

l’enterrament de Rafael
Campalans.
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– L’anorreament d’una monarquia que històri-
cament era al servei dels interessos dels
grups dominants i la consecució d’una repú-
blica plenament democràtica.

– La regeneració global de l’acció política, que
s’entenia com un servei al conjunt de la so-
cietat, mitjançant l’eliminació de totes les for-
mes de caciquisme.

– La supressió dels privilegis de les classes be-
nestants.

– La defensa dels drets i de les llibertats indivi-
duals i col·lectives.

– Les màximes llibertats nacionals per a Cata-
lunya.

– El reconeixement i la potenciació de la llen-
gua catalana.

– Una política de reformes que permetés asso-
lir la màxima justícia i cohesió socials, bo i in-
tegrant aquelles classes més desfavorides.
Això implicava, entre d’altres coses, una ma-
jor sensibilitat social a l’hora d’atendre les
necessitats i reivindicacions del món obrer.

– El ple reconeixement del paper i dels drets de
la dona.

– La modernització de la ciutat i del país, fins a
situar-se a nivell europeu, per mitjà d’impor-
tants reformes urbanístiques i d’una planifi-
cació racional del territori (comarques i re-
gions).

– L’aposta decidida per la cultura, com a garan-
tia d’aquesta modernització, sobretot amb
l’assoliment d’un ensenyament públic de
qualitat, gratuït i al servei de totes les classes
socials.

– La plena obertura en relació amb el món de les
idees i els corrents culturals internacionals.

– La separació de l’Església i l’Estat, com a ga-
rantia de la llibertat de consciència.
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A dalt, 10-9-33: Farreras
i Duran, Ramon Sanz i

Joan Selves, en la visita
d’aquest darrer a

Manresa com a
governador general de

Catalunya.

A baix, Francesc Macià
amb els diputats de la

minoria catalana en una
visita que va fer a

Madrid. A la dreta de
Macià, Lluís Companys.

A darrera de Macià,
Joan Selves.



Malgrat aquests propòsits i formulacions teò-
riques, les tensions polítiques de l’època es re-
flectiren en el to de les crítiques dels partits de
l’oposició, que censuraven àcidament les mane-
res de fer i les actuacions dels regidors republi-
cans, dedicant-los autèntiques diatribes. Les
acusacions de sectarisme, amiguisme, d’interes-
sos personals foren constants. Les rèpliques
dels republicans catalanistes eren igual de du-
res. Fou a l’entorn de les segones eleccions mu-
nicipals, les del gener del 1934, quan s’arribà a
discutir més visceralment. A partir d’aquí, els
atacs mutus dels uns contra els altres entraren
en una evident espiral de violència verbal.

D’altra banda, el president Josep Tarradellas
valorava la tasca feta pels polítics manresans
durant la República amb aquestes paraules:
«per a mi la gent de Manresa tenien una cosa
que és molt bonica mirada en perspectiva: en-
tusiasme i fe. I això sempre és d’agrair quan es
governa». I Lluís Companys havia escrit l’any
1935: «Al voltant de Joan Selves convivien en la
política manresana un grup de joves, que re-
presenten una selecció d’aptitud i de fermesa
en les pròpies conviccions».

Foren molts els manresans i bagencs que
destacaren durant el període republicà per les

seves aptituds polítiques i intel·lectuals. A con-
tinuació farem una referència especial a 14 per-
sonalitats (7 polítics i 7 intel·lectuals) que so-
bresortiren individualment però que al mateix
temps creiem que són força representatives de
l’època i que simbolitzen les inquietuds d’una
bona part de la seva generació.

Igualment, atesa l’extraordinària importàn-
cia del moviment obrer d’aquells anys, que te-
nia uns clars objectius revolucionaris, esmen-
tem també un destacat dirigent de la CNT, el
sindicat amb més força a Catalunya i Manresa
durant la República. Representa també els ide-
als, objectius i esperances de la majoria de la
classe treballadora.

Cal tenir en compte, però, diversos aspec-
tes:
– En primer lloc, a la Catalunya republicana

predominava políticament el catalanisme re-
formista d’esquerres. Per tant, la pràctica to-
talitat de manresans i bagencs que van fer
carrera política en aquesta època pertanyien
o eren propers a aquest corrent, motiu pel
qual foren perseguits durant la dictadura
franquista i molts es van haver d’exiliar.

– La història no la protagonitzen només unes
personalitats determinades, sinó sobretot el
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11-9-1932: Joan Selves
és homenatjat a
Manresa, com a
representant de la
minoria catalana
defensora de l’Estatut
d’autonomia a les Corts.
A la seva dreta, Farreras
i Duran; a la seva
esquerra, Lluís Prunés i
Francesc Marcet.



conjunt de la població. En aquest sentit, el
primer protagonista responsable de la procla-
mació de la República és el poble català i el
poble espanyol, que amb la seva mobilització
electoral i sindical van fer possible el canvi de
règim i l’avenç en la transformació social.

– Hi ha també molts ciutadans anònims, que
amb la seva activitat quotidiana, ja fos a la
feina, en els partits polítics, en les organitza-
cions sindicals o en les entitats culturals i/o
lúdiques, van tenir una actuació decisiva i
van col·laborar a enriquir els diversos aspec-
tes d’aquella època tan intensa.

– Aquesta llista podria ser molt més àmplia. De
fet, després la complementem amb una altra
relació de noms també molt rellevants d’a-
quella època i que, alhora, també és suscep-
tible d’ampliació.
Aclarits aquests aspectes, expliquem succin-

tament algunes dades d’aquestes personalitats
més representatives, i ressaltem una afirmació
de cada personatge i una opinió sobre cadas-
cun d’ells per part d’una segona persona cone-
guda.

Pas de la comitiva
funerària de Joan Selves

pel centre de Manresa.
Joan Selves va morir el

28 de juny del 1934 sent
conseller de Governació

de la Generalitat. A
primera fila, Lluís

Prunés, Joan Comorera,
Ventura Gassol i Josep

M. Espanya.
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JOAN SELVES I CARNER
(Castelltallat, 1898 - Barcelona, 1934)
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Advocat, periodista, polític.

Fundador de la Joventut Nacionalista de Manresa
(1916).

Director de «El Pla de Bages».

President de la Junta de Govern Republicana
Provisional de Manresa, del 14 d’abril de 1931.

Va proclamar la República a Manresa i en va ser el
primer alcalde (abril-juliol 1931).

Militant d’Acció Catalana, passà a Esquerra
Republicana de Catalunya un cop proclamada la
República.

Diputat a les Corts Constituents (1931) i diputat al
Parlament de Catalunya (1932), on fou cap de la
majoria parlamentària d’ERC.

Conseller d’Economia i Agricultura de la Generalitat
de Catalunya.

Governador general de Catalunya i comissari d’Ordre
Públic de Catalunya.

Conseller de Governació de la Generalitat de
Catalunya.

Home de confiança de Francesc Macià i Lluís
Companys.

Va morir als 35 anys, sent conseller de Governació.

1. 25-2-1934: Joan
Casanovas, Lluís
Companys i Joan Selves.

2. 14-5-1933: Joan
Selves al Palau de la
Generalitat, amb Lluís
Companys, Francesc
Macià, Carles Pi i Sunyer
i el ministre de
Governació Casares
Quiroga.

3. Joan Selves, el segon
per la dreta, al costat de
l’actriu Maria Vila i
Panadès, i l’escriptor
Josep M. de Sagarra.
Aquest havia escrit per a
l’actriu l’obra L’hostal
de la Glòria.

4. Enterrament de Joan
Selves. Pas del dol pels
carrers de Barcelona.

5. Capella mortuòria de
Joan Selves instal·lada a
l’ajuntament de
Manresa.

«Un dels homes de Catalunya de
més capacitat en sentit de govern»

(LLUÍS COMPANYS, juny del 1935)

«República no és un canvi de nom
únicament, és quelcom de més
transcendental, és un canvi de
política, de doctrina, de resultats»

(JOAN SELVES, 29-9-1932)

2

5

1

4

3
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LLUÍS PRUNÉS I SATÓ
(Manresa, 1894 - Mèxic DF, 1964)

Comerciant. Polític.

Membre d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Membre de la Junta de Govern Republicana
Provisional de Manresa, del 14 d’abril de 1931.

Segon alcalde republicà de Manresa (juliol 1931-
desembre 1932).

Governador civil de Girona.

Comissari d’Ordre Públic de la Generalitat a
Tarragona.

Empresonat arran dels fets del Sis d’Octubre de
1934.

Conseller d’Economia i Agricultura de la Generalitat
de Catalunya.

Conseller de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Exiliat a Cuba i a Mèxic després de la Guerra Civil.

«Un representant de la més
autèntica democràcia catalana –en
el profund sentit del mot– que puja
al poder»

(JOSEP MARIA PLANES)

«Fer una Catalunya gran i digne
pensant en tots, però especialment
en els humils»

(LLUÍS PRUNÉS, 26-11-1932)

1

3 4

1. Lluís Prunés, alcalde
de Manresa, en un acte
celebrat a l’ajuntament

de la ciutat.

2. Lluís Prunés amb una
colla d’amics

manresans quan va
sortir de la presó

Model, després dels
fets del Sis d’Octubre.

3. 12-7-1936: Lluís
Prunés adreçant-se als
assistents en l’acte de

trasllat de les restes de
Joan Selves a un
panteó erigit per
l’Ajuntament de

Manresa.

4. Lluís Prunés en un
acte oficial com a

governador civil de
Girona.

2
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FRANCESC MARCET I ARTIGAS
(Manresa, 1890 - 1974)

Industrial. Polític.

Membre d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Membre de la Junta de Govern Republicana
Provisional de Manresa, del 14 d’abril de 1931.

Regidor, president de la Comissió de Foment.

Tercer alcalde republicà de Manresa (desembre
1932-octubre 1934 i del febrer a l’octubre del 1936).

Empresonat pels fets del Sis d’Octubre de 1934.

Restituït com a alcalde després de les eleccions de
febrer de 1936.

Actiu defensor, el 1936, de la conservació de la Seu
de Manresa, quan era amenaçada d’enderrocament.

Exerceix de jutge fins al final de la guerra.

Exiliat a França, pogué tornar a Manresa l’any 1948
si bé fou condemnat, a la pràctica, a l’ostracisme.

«Una de les persones que fan honor
a la democràcia catalanista i
republicana de Catalunya»

(JOSEP M. PLANES, GENER DEL 1935)

«Sense la cooperació del poble
l’alcaldia fóra una cosa morta»

(FRANCESC MARCET, 19-12-1932)

1

3

2

4

1. 26-8-1934:
Intervenció de Francesc
Marcet en l’homenatge
al doctor Martí i Julià.

2. L’alcalde en un acte
oficial.

3. 12-7-1936: Francesc
Marcet pren la paraula

en l’acte de trasllat de
les restes de Joan
Selves.

4. 17-7-1936: L’alcalde
Francesc Marcet, a la
dreta, amb Ventura
Gassol i Pere Bosch i
Gimpera
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FRANCESC FARRERAS I DURAN
(Manresa, 1900 - Cuernavaca, Mèxic, 1985)

Enginyer Agrònom. Periodista. Polític.

Fundador de la Joventut Nacionalista de Manresa
(1916) i del Centre Republicà.

Director de «El Pla de Bages» i del setmanari
«Política».

Secretari de la Junta de Govern Republicana
Provisional de Manresa, del 14 d’abril de 1931.

Militant d’Acció Catalana, passà a Esquerra
Republicana de Catalunya, un cop proclamada la
República.

Diputat per Manresa de la Diputació Provisional de
la Generalitat de Catalunya (juny del 1931),
encarregada de l’elaboració de l’Estatut.

Secretari de la conselleria d’Agricultura de la
Generalitat, quan n’era titular Francesc Macià (1931-
1933).

President del Comitè Comarcal de l’Esquerra al
Bages.

Diputat al Parlament de Catalunya per la
circumscripció de Tarragona (1932).

Administrador delegat de la Caixa d’Estalvis de la
Generalitat (1936).

Exiliat a Mèxic, funda Edicions Catalanes de Mèxic i
Monografies Bages.

President de la Cámara Nacional de la Industria
Metalúrgica de Méjico.

Membre del consell de la Cámara Nacional de
Laboratorios de la Industria Farmaceútica.

President del Parlament de Catalunya a l’exili (1954-
1980).

«No són aquests moments d’homes i
de noms, sinó d’idees i de sacrifici»

(FARRERAS I DURAN, ABRIL DEL 1931)

1

2

3 4

1. Foto de l’any 1954,
pocs dies abans de les
eleccions del president

de la Generalitat i del
del Parlament de

Catalunya, a l’exili.
Entre els diputats hi ha
dos bagencs: Francesc

Farreras i Duran i
Francesc Senyal i

Ferrer, el primer i el
segon dels asseguts

començant per la dreta.

2. Visita del president
Tarradellas a Mèxic.

D’esquerra a dreta, el
manresà Francesc

Farreras i Duran; Antoni
M. Sbert; el Sr. Rovira,

president de l’Orfeó
Català a Mèxic, i Josep

Tarradellas.

3. 11-9-1932: Farreras i
Duran, Joan Selves,

Lluís Prunés i Francesc
Marcet en l’acte de

celebració de
l’assoliment de

l’Estatut.

4. 7-6-1931: Ventura
Gassol, Farreras i Duran
i Enric Morera, a l’aplec

de les Marcetes
celebrat el dia de la

commemoració de les
Bases de Manresa.
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FRANCESC SENYAL I FERRER
(Castellbell i el Vilar, 1897 - Mèxic DF, 1975)

President de la Joventut Nacionalista de Manresa.

President d’Acció Catalana i de la Unió Catalanista
Republicana.

Membre de la Junta de Govern Republicana
Provisional de Manresa, del 14 d’abril de 1931.

Diputat al Congrés dels Diputats per Esquerra
Republicana de Catalunya (a les eleccions del 1933 i
del 1936).

Sotssecretari del ministeri de Treball durant la
guerra.

Agregat comercial del consolat a Mont-real i Nova
York durant la guerra.

S’exilià a Nova York i a Mèxic.

«Estigué present en tots els
moviments contra la Monarquia i en
totes les actuacions en pro del
triomf de les reivindicacions
catalanes»

(EL DIA, 16-11-1933)

1

2 3

1. Francesc Senyal en
un dels seus esports
preferits. Va ser campió
de tennis de Manresa i
comarca tres anys
seguits.

2. Francesc Senyal, en
una imatge dels anys
30. 

3. 11-9-1953: Francesc
Senyal, en un acte
polític celebrat a Mèxic.
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TOMÀS RAMON I AMAT
(Tarragona, 1900 - Saragossa, 1937)

Mestre. Metge. Polític.

Membre de la Joventut Nacionalista.

Intervé activament en la política republicana de
Manresa.

Primer president d’Esquerra Republicana a Manresa.

Vice-president de la Junta de Govern Republicana
Provisional de Manresa, del 14 d’abril de 1931.

Membre de la Comissió de Cultura de l’Ajuntament.

Màxim responsable de les colònies escolars
organitzades per l’Ajuntament.

Governador civil de Tarragona.

Comissari general d’Ordre Públic de Catalunya.

Capità-metge al front d’Aragó durant la guerra.
Màxim responsable de l’organització sanitària a
Barbastre.

Detingut per l’exèrcit franquista al sector de Zuera.
Afusellat a Saragossa el 4 d’octubre del 1937.

«Un dels homes que d’una manera
més decisiva advocaren per la
República»

(«EL DIA», 13-10-1933)

«L’obra principal de la República és
la creació d’escoles... per a
l’engrandiment i el progrés de
Catalunya i Espanya»

(TOMÀS RAMON AMAT)

2

1

3

1. 12-1-34: Joan Selves i
Tomàs Ramon Amat, en

la presa de possessió
d’aquest darrer del
càrrec de comissari

general d’Ordre Públic
de Catalunya.

2. D’esquerra a dreta,
Tomàs Ramon Amat,

Joan Selves i Josep M.
Espanya.

3. El metge Tomàs
Ramon al dispensari

municipal de Manresa.
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JAUME SERRA I HÚNTER
(Manresa, 1878 - Mèxic, 1943)

Filòsof. Polític.

Des del 1913, catedràtic d’història de la filosofia de
la Universitat de Barcelona.

Fundador de la Societat Catalana de Filosofia.

President del Consell de Cultura de la Generalitat,
organisme assessor de la política cultural de la
Generalitat.

Membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans i
de l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona.

Rector de la Universitat de Barcelona (elegit el 1931),
que transformà d’un centre desfasat en una
universitat catalana, moderna i progressista, oberta
als corrents culturals internacionals.

Passà d’Acció Catalana a Esquerra Republicana de
Catalunya, l’octubre del 1931.

Diputat al Parlament de Catalunya per la
circumscripció de Barcelona-ciutat (1932). Fou el
diputat més votat després del president Macià i
elegit vicepresident del Parlament de Catalunya.

Elegit regidor de l’Ajuntament de Barcelona (1934).

S’exilià a França i després a Mèxic.

Director de la «Revista de Catalunya».

Membre del Consell Nacional de Catalunya, presidit
per Lluís Companys (1940).

Autor d’una dotzena de publicacions sobre filosofia i
de nombrosos articles de filosofia publicats a
l’Enciclopèdia Espasa.

«Un filòsof que bé podríem
considerar el més humil dels
nostres savis»

(JOSEP M. POBLET)

«Cal oposar-nos al feixisme fent
reeixir els ideals democràtics»

(JAUME SERRA I HÚNTER, GENER DEL 1936)

1 3

2

1. Jaume Serra i Húnter
i la seva esposa,
exiliats a França, el
1940.

2. 20-3-34: Jaume Serra
i Húnter, en una
conferència celebrada a
Barcelona.

3. 14-4-37: Serra i
Húnter, entre el
president Companys i
Carles Pi i Sunyer,
davant la tomba de
Francesc Macià.



1 i 4. Dues imatges de
Joaquim Amat-Piniella
anys després d’haver

tornat de l’exili.

2. Joaquim Amat-Piniella
amb el seu fill Marcel.

3. 31-5-1936: Joaquim
Amat-Piniella en la

inauguració de
l’Exposició Esperantista

Internacional.
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JOAQUIM AMAT-PINIELLA
(Manresa, 1913 - Barcelona, 1974)

Escriptor. Militant d’Esquerra Republicana de
Catalunya.

Protagonista d’un munt d’iniciatives culturals
manresanes. Obert als corrents innovadors de la
cultura del seu temps.

Crític de cinema, de música, d’arts plàstiques. Escriu
a «Assaigs», «El Pla de Bages», a la revista «Ara» i
especialment al diari «El Dia», del qual seria director
durant un temps.

Secretari de l’alcalde Francesc Marcet.

Empresonat pels fets del Sis d’Octubre de 1934.

S’exilia a França el 1939. Detingut per l’exèrcit
alemany, és deportat al camp d’extermini de
Mauthausen.

En sortir, el 1945, escriu l’obra K.L.Reich, testimoni
directe i esfereïdor de les atrocitats del règim nazi.

Condemnat a l’ostracisme en tornar a Catalunya.

Altres obres: Ombres al calidoscopi (1933), El casino
dels senyors (1956), Roda de solitaris (1957), La pau
a casa (1959), La clau de volta (1961) (inèdita),
Primer aniversario (inèdita), La primera
investigación de Rómulo Cortés (inèdita), La ribera
deserta (1966), Les llunyanies (Poemes de l’exili),
publicat el 1999.

«L’únic delicte que havia comès era
desitjar un món millor»

(MONTSERRAT ROIG)

«Els catalans nacionals, que no
podem ésser més que republicans a
ultrança, ens devem a Catalunya
abans que ningú més»

(JOAQUIM AMAT-PINIELLA, 13-4-1933)

1

2

3 4



Intel·lectual. Escriptor. Polític. De professió, joier.

Membre d’Acció Catalana.

Participant actiu del moment cultural de l’època.

Publicà a «L’Om», «Ciutat», «El Pla de Bages», «La
Veu de Catalunya» i «El Dia».

Regidor de Cultura a l’Ajuntament de Manresa
després de les eleccions municipals de gener de
1934.

Empresonat pels fets del Sis d’Octubre.

Exiliat a França del 1939 al 1942.

Autor de: Un llibre verd (visió parcial de Manresa)
(1932); Romanços d’amor i de guerra (1937);
Memòries (1952) (Autobiografia sobre la seva
activitat política i social) i França (1939-1942)
(manuscrit inèdit sobre la seva estada a l’exili).
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VICENÇ PRAT I BRUNET
(Manresa, 1902 - Barcelona, 1957)

«Jugà la carta de construir una nació
viva i altament civilitzada»

(LLUÍS CALDERER)

«Abans que els homes hi ha els
ideals, que són, en definitiva, l’únic
que compta»

(VICENÇ PRAT, 19-3-1936)

32

1

1. 4-2-1934: Vicenç
Prat, regidor de Cultura
de l’Ajuntament,
presidint l’acte de
lliurament de premis
del concurs d’Història
de Catalunya,
organitzat per la
delegació a Manresa de
l’Associació Protectora
de l’Ensenyança
Catalana.

2. Una imatge familiar
dels últims temps de
Vicenç Prat.

3. 10-7-1929: Vicenç
Prat, fent de model per
als dibuixants del taller
d’Evarist Basiana.
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Vinculat familiarment a Sant Mateu de Bages, és
considerat com un dels millors periodistes catalans
de la seva època.

Director de les publicacions «Imatges» i «El Be
Negre». Col·laborador a «Mirador», «Papitu»,
«L’opinió», «La ciutat», «Euscadi», «La Publicitat».

Autor del llibre Nits de Barcelona.

Víctima del periodisme d’investigació, com a
conseqüència d’uns articles en els quals denunciava
la violència de la FAI, fou trobat mort a l’Arrabassada
l’agost del 1936, als 28 anys.

«Escriptor meritíssim, home de cor i
catalanista autèntic, va deixar un
buit difícil d’emplenar en els rengles
de la literatura i del periodisme»

(LA PUBLICITAT, 24-8-1937)

«L’autonomia ens planteja l’orgull,
la il·lusió de poder contribuir a la
creació d’aquesta Catalunya nova.
Tot està per fer i aquesta és la nostra
força»

(JOSEP M. PLANES, 3-5-1936)

JOSEP MARIA PLANES I MARTÍ
(Manresa, 1908 - Barcelona, 1936)

Josep M. Planes amb un
grup d’amics i familiars
a Sant Mateu de Bages.

A la seva esquerra,
l’escriptor Josep M. de

Sagarra.
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JOAN BAPTISTA CLARET I LLOBET
(Cardona, 1903 - Barcelona, 1984)

Periodista. Intel·lectual.

Participant actiu del moment cultural de l’època.

Publica a «El Pla de Bages» i, més tard, dirigeix
«L’Om» i el diari «El Dia».

Fundador i secretari general de la delegació a
Manresa de la Unió Socialista de Catalunya.

Secretari de Lluís Prunés durant la seva etapa
d’alcalde de Manresa i de governador civil de
Girona.

Empresonat per les autoritats franquistes després
de la Guerra Civil.

«Jo veig en aquest home
l’exemplaritat feta persona»

(JOAQUIM AMAT-PINIELLA)

«Fem desaparèixer l’explotació de
l’home per l’home i que un major
benestar regni en un món d’homes
iguals, germans i lliures»

(JOAN B. CLARET)

1 i 2. Dues imatges de
Joan B. Claret, després
de l’època republicana.1 2
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1 i 2. Antoni Invers i Pi
els anys 30 a Manresa.

ANTONI INVERS I PI 
(Terrassa, 1905 - Manresa, 1987)

El 1927 s’estableix a Manresa i hi dirigeix l’acadèmia
del lingüista Delfí Dalmau.

Militant de la Joventut Nacionalista.

Intervé en la creació del setmanari «L’Om» i del diari
«El Dia», del qual seria director un temps. 

President d’Acció Catalana a Manresa.

Director de l’Escola d’Arts i Oficis.

Fiscal municipal de Manresa.

Autor del Llibre d’Exercicis d’Ortografia Catalana. 

Depurat i condemnat a 12 anys de presó per les
autoritats franquistes.

«Ser catalanista ja vol dir ser
republicà, perquè amb Alfons XIII no
hi ha manera d’entendre’s»

ANTONI INVERS I PI

2

1
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JOSEP ALBAGÉS I VENTURA 
(Vimbodí, 1877 - Barcelona, 1964)

Mestre. Director d’una escola modèlica que excel·lí
per l’avenç del seu sistema pedagògic.

Ideològicament proper a la Lliga Regionalista.

Membre de la Comissió de Cultura de l’Ajuntament.

President del Centre Excursionista de la Comarca de
Bages.

Fundador i president de l’entitat esperantista Bela
Espero i introductor a Manresa de l’esperanto.

El 1934 marxa de Manresa per anar a dirigir el grup
escolar Pi i Margall de Barcelona.

Fou represaliat després de la guerra.

«Quan hom vulgui recordar un
exemple d’austeritat, de virtut, de
competència i de constància en els
ideals, no pot menys que esmentar
el nom del senyor Albagés»

(JAUME SOLER I DANIEL, 29-4-1934)

1

2

1. 18-3-34: Homenatge
a Josep Albagés en el
seu comiat de Manresa,
després de 19 anys de
mestratge modèlic.

2. 4-7-1932: El mestre
Albagés al costat de
Pompeu Fabra, en la
conferència que aquest
pronuncià a Manresa.
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1. 7-6-1931: Antoni
Esteve a l’aplec de les

Marcetes celebrat
durant la diada de

commemoració de les
Bases de Manresa.

2. El doctor Antoni
Esteve i el doctor

Fleming, descobridor de
la penicil.lina, amb les

seves respectives
esposes.

ANTONI ESTEVE I SUBIRANA
(Manresa, 1902 - Barcelona, 1979)

Farmacèutic. Científic.

Continuador de la dinastia de farmacèutics que, des
del 1787, havia regentat la farmàcia de La Plana de
l’Om.

Funda a Manresa els Laboratoris Esteve, de
productes quimicofarmacèutics, que el 1942 es
veurà obligat a traslladar a Barcelona. 

Participant actiu del moment cultural de l’època.

Col·labora activament en el naixement d’Acció
Catalana i en la creació de la coalició electoral
Concentració Republicana, triomfadora en les
eleccions municipals del 1931.

Secretari de la Comissió de Cultura de l’Ajuntament,
el 1931.

Nomenat per la Generalitat de Catalunya vocal de la
Comissió d’estudis per a la delimitació comarcal de
Catalunya.

Exiliat a França durant un any i mig. En tornar, se
l’obliga, a la pràctica, a viure fora de Manresa.

Honorat i homenatjat per institucions acadèmiques
internacionals.

Membre de nombroses societats científiques
nacionals i estrangeres.

President de la Reial Acadèmia de Farmàcia;
vicepresident de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques
de Catalunya i Balears; cofundador i vicepresident
de la Societat Farmacèutica del Mediterrani Llatí i
President de la Secció de Ciències de l’Institut
d’Estudis Catalans.

Autor de més d’un centenar de publicacions
científiques.

«Un científic destacat i un patriota
exemplar, disposat en tot moment a
lluitar pel desenvolupament de la
cultura catalana»

(DIARI «AVUI», 14-6-79, AMB MOTIU DE LA SEVA MORT)

«Som republicans perquè la forma
de govern republicana és la més
racional, la més humana i és el
coronament de la nostra concepció
democràtica»

(ANTONI ESTEVE I SUBIRANA)

21
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EMILIÀ MARTÍNEZ I ESPINOSA
(Villar del Cobo, Terol, 1901 - Manresa, 1987)

Al marge de les 14 personalitats anteriorment
esmentades i en un àmbit diferent –creiem que
per la importància extraordinària del moviment
obrer en aquella època–, cal fer menció d’un
sindicalista molt carismàtic entre els treballa-
dors i que fou el darrer alcalde de Manresa
abans del franquisme. Aquí en tenim les da-
des:

De ben jove treballa de manobre, després de miner a
Fígols i durant 20 anys de ferroviari.

Militant de la CNT des del 1918.

Secretari de la Federació Local de la CNT.

Delegat d’economia i responsable de les
col·lectivitzacions a Manresa, durant la Guerra Civil.

Impulsor d’una de les primeres col·lectivitzacions
que hi hagué a l’estat: la dels Ferrocarrils de la
Generalitat.

Membre durant unes setmanes del segon Comitè
Revolucionari Antifeixista de Manresa.

Regidor de l’Ajuntament de Manresa durant la
Guerra Civil.

Darrer alcalde de Manresa durant la Guerra Civil
(desembre del 1938 - gener del 1939).

Condemnat a 30 anys de presó. Surt el 1943 en
llibertat vigilada.

«Som i no podem deixar d’ésser
idealistes, necessitem tenir
il·lusions, esperances, somnis...;
nosaltres en una societat més justa i
humana, composta d’homes amb un
alt concepte del civisme, seriosos i
responsables, conscientment
lliures...»

(EMILIÀ MARTÍNEZ)

1 2

1 i 2. Fotografies
d’Emilià Martínez i
Espinosa amb la seva
família, als anys 40.



Més enllà de la seva personalitat, la presèn-
cia d’Emilià Martínez en aquest apartat simbo-
litza la gran força del moviment obrer a Manre-
sa i a Catalunya durant la República –espe-
cialment de l’anarquisme– i els seus anhels re-
volucionaris. Com ell, altres membres de la CNT
com Andreu Nardí o Marià Prat, i de la UGT
–dins el punt de vista del marxisme– lluitaren
per millorar les pèssimes condicions laborals i
socials dels membres de la classe obrera con-
demnats, en molts casos, a un nivell de vida de
simple subsistència. Ho feren des de l’acció
sindical i des de la seva perspectiva ideològica
revolucionària que pretenia assolir una socie-
tat sense classes –on tothom fos realment
igual– mitjançant la col·lectivització de la pro-
pietat.

Aquests ideals revolucionaris toparen aviat
amb els reformistes dels dirigents republicans
d’esquerres i, evidentment, amb els interessos
dels grans propietaris, els quals, cada cop més
allunyats de la República, eren representats
pels partits de dreta.

En efecte, tot i que inicialment la República
havia estat acollida amb un gran entusiasme
popular, els dirigents sindicals no trigaren en
qualificar-la de «burgesa» al considerar que les
reformes que intentaven els governs d’esquer-
res eren massa moderades i d’aplicació molt
lenta, per la qual cosa la situació de la classe
obrera no millorava ni prou ràpidament ni prou
substancialment. Afirmaven també que la Re-
pública tenia massa en compte els interessos
dels propietaris i massa poc els dels treballa-
dors.

Per la seva banda, els dirigents republicans
d’esquerres acusaven contundentment l’obre-
risme revolucionari de fer el joc a la dreta i «als
enemics de la Democràcia i de la República».
Centraven els seus atacs sobretot en la CNT-
FAI, ja que opinaven que el seu radicalisme vio-
lent i les seves impacients tàctiques insurrec-
cionals no feien altra cosa que debilitar la
política reformista dels governs d’esquerres i
donar arguments a favor d’un cop d’estat mili-
tar que implantés una dictadura amb l’excusa
«de salvar la Pàtria del perill d’una Revolució».

La tensió entre aquests diferents sectors fou
enorme. Per exemple, durant la Guerra Civil,
elements de la FAI protagonitzaren una sèrie
d’assassinats i de morts. Entre les seves vícti-
mes, no solament hi havia propietaris, eclesiàs-
tics o persones considerades de «dretes» (tot i
que foren la majoria), sinó també gent propera
al republicanisme catalanista d’esquerres, com

ara el periodista Josep Maria Planes o el regi-
dor d’Esquerra Republicana Francesc Orriols.

A l’acabar la Guerra Civil, el moviment obrer
fou víctima d’una duríssima, sistemàtica i pre-
meditada repressió per part de la dictadura
franquista. Només cal recordar, com a mostra,
que una tercera part dels manresans afusellats
durant el franquisme eren membres de la CNT.
De fet, l’anarquisme –tant el sector anarcosin-
dicalista com el més proper a la FAI–, que histò-
ricament havia estat la ideologia dominant dins
el moviment obrer català, quedà pràcticament
desarticulat com a conseqüència d’aquesta re-
pressió.
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Ignasi Armengou i Torra
Advocat. Ànima de les revistes «Cenacle» i
«Ciutat», conjuntament amb Fidel Riu. El 1925
funda les Edicions Diana, on publica les prime-
res obres de Josep Pla i d’altres escriptors relle-
vants. Militant de la Unió Socialista de Catalu-
nya. Col·laborador al setmanari socialista «Jus-
tícia social», «Mirador» i «Publicitat». Se’n va a
Madrid, on ocupa la secretaria de la Cámara
Oficial Hotelera. Director de l’Oficina de Turis-
me de Catalunya. S’exilia a París i a Buenos Ai-
res, on mor el 1954.

Pere Armengou i Torra (1905-1991)

Arquitecte Municipal de Manresa durant
la República. Soci fundador del GAT-
PAC. Signa el Pla de l’Eixample de
Manresa. La seva obra més significati-

va és el grup escolar Renaixença, inau-
gurat per Lluís Companys el setembre

del 1934, mostra d’arquitectura racionalista.

Josep Arola i Sala (1875-1933)

Metge. Cofundador i president del
CECB. Militant d’ERC. Director del dia-
ri «Bages-Ciutat» i president del con-
sell d’Administració i Orientació del

diari «El Dia». Vicepresident de la Jun-
ta de Govern Republicana Provisional

de Manresa, constituïda el 14 d’abril de 1931.

Miquel Arpa i Cura
Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Manresa
des de l’octubre del 1937 fins al maig del 1938.
Home clau d’Esquerra Republicana a Manresa
durant el franquisme.

Dídac Baget i Firmat
Advocat. Membre de la Lliga Regionalista.
Membre de la comissió pro piscina municipal.
President de l’Associació de Música de Manre-
sa. Regidor del primer Ajuntament republicà
(1931) per la Lliga Regionalista.

Evarist Basiana i Arbiell (1893-1967)

Pintor. Introductor a Manresa de l’impressio-
nisme, el cubisme i el simbolisme. Reuní un
grup important de deixebles. Secretari i profes-
sor de l’Escola d’Arts i Oficis fins al 1939. Des-
prés de la guerra fou depurat.

Miquel Blanch i Roig (1889-1936)

Director de l’Orfeó Manresà. Director de l’Esco-
la Municipal de Música de Manresa (1932). As-
sasinat per elements d’extrema esquerra el
1936.

Antoni Busquets i Punset (1876-1934)

Escriptor, periodista i mestre. Director de la
«Revista Ilustrada Jorba».

Jacint Carrió i Vilaseca 
(Manresa, 1916-2000)

Militant d’Estat Català i d’ERC i vice-
president de l’Associació de Depen-
dents del Comerç i la Indústria de

Manresa i Comarca. Deportat als
camps d’extermini nazis de Mauthausen i

Gusen.

Francesc Casas i Sala 
(Manresa, 1896 - Terol, 1936)

Advocat. Polític. Col·laborà a «L’Om» i després
al diari «El Dia». Membre d’Izquierda Republica-
na, partit liderat per Manuel Azaña. Elegit dipu-
tat a Corts per la circumscripció de Castelló de
la Plana. Fou executat per l’exèrcit franquista l’1
d’agost de 1936, després d’un consell sumarís-
sim. Va morir cridant «Visca la República».

Anselm Corrons i Perramon
Membre d’Acció Catalana. Dibuixant.

Pintor. Il·lustrà Un llibre verd, de Vi-
cenç Prat.

Antoni Costa i Blasi
Membre de la Junta de Govern Republi-

cana Provisional de Manresa, del 14
d’abril de 1931. Regidor i president de
la Comissió de Places i Mercats del pri-

mer Ajuntament republicà (1931). Presi-
dent de la Creu Roja de Manresa durant

tot el període republicà.

Carles Costa i Cadevall
Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Manresa
des de l’octubre del 1936 fins als fets de maig
del 1937. Membre destacat del Bloc Obrer Cam-
perol (BOC) i del POUM. Articulista de «El Pla
de Bages», quan era l’òrgan del POUM, durant
la guerra.

ALTRES PERSONALITATS BAGENQUES
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Isidre Costa i Perramon
Membre d’Acció Catalana. Membre de la

Junta de Govern Republicana Provisio-
nal de Manresa, del 14 d’abril de 1931.
Regidor del primer Ajuntament repu-

blicà (1931). President de la Comissió
de Cultura. President de la Comissió

d’Incendis.

Josep Dalmau i Rafel (1867-1937)

Marxant d’art modern i introductor de l’art d’a-
vantguarda a Catalunya.

Agustí Espinalt i Sanllehí
Membre de la Junta de Govern Republi-

cana Provisional de Manresa, del 14
d’abril de 1931. Regidor i president de
la Comissió d’Enllumenat del primer
Ajuntament republicà (1931). És execu-

tat pel règim franquista al Camp de la
Bota l’abril del 1939.

Antonieta Feliu
Activista militant d’Esquerra Republica-

na de Catalunya i impulsora i líder del
seu grup femení. Empresonada des-
prés de la Guerra Civil.

Mossèn Josep Guitart i
Santasusana (1864-1935)

Historiador, geòleg i científic.
Estudiós i divulgador.

Marià Homs i Montserrat
Músic. Polític. Jugador del CE Manre-
sa, jugà també al FC Barcelona i al
RCD Espanyol. Membre de la Junta de

Govern Republicana Provisional de
Manresa, del 14 d’abril de 1931. President

de les Joventuts d’Estat Català a Manresa. Fou
ferit en un atemptat el 20 de març de 1934.
Membre del Trio Ars. Director de l’Escola Muni-
cipal de Música, després de l’assassinat del
Mestre Blanch. Sotsdirector de l’Orfeó Man-
resà. President del Sindicat Musical de Manre-
sa.

Antoni Martí i Farreras (1904-1973)

Dibuixant. Caricaturista. Pintor. Perio-
dista. Il·lustrador del llibre de Joan
Vergé 40 homes i un campionat.

Josep Martí i Farreras (1906-1986)

Advocat. Escriptor. Poeta. Periodista. Jutge.
President d’Acció Catalana. Director del diari
«El Dia». Regidor des de l’octubre del 1936 fins
al juliol del 1937. Obres: Això s’acaba, Les flors
absurdes.

Ramon Martí i Farreras (1902-1989)

Dibuixant. Pintor. Caricaturista. Periodista. Ci-
nematògraf. Es traslladà a França als anys 20.
Detingut per participar en els fets de Prats de
Molló, amb Francesc Macià. Socialista. S’ins-
tal·là a Carcassona, on visqué fins a la seva
mort.

Antoni Muset
Poeta. President de l’entitat esperantis-

ta Bela Espero. President del Centre
Excursionista de la Comarca de Ba-
ges. Autor del llibre Quan el cor i el

cervell parlen (1932).

Andreu Nardí
Actiu militant sindicalista de la CNT, empresonat
en moltes ocasions per defensar els drets dels
treballadors. Regidor des de l’octubre del 1937.

Josep M. Niubò
Activista cultural. Articulista a «El Dia».

Francesc Orriols i Basany
Regidor del segon Ajuntament republicà

(1934). Secretari de Joan Selves i Car-
ner i, posteriorment, de Lluís Prunés i
Sató, quan eren consellers de la Ge-

neralitat de Catalunya. Mort el 1938,
presumiblement en un control de la FAI

durant la Guerra Civil.
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Blai Padró i Obiols (1873-1934)

Intel·lectual humanista. Folklorista. Di-
rector del «Butlletí del Centre Excur-
sionista de la Comarca del Bages».
Autor de Gramàtica elemental de la

llengua llatina, la primera gramàtica lla-
tina escrita en català en temps moderns.

Llorenç Perramon i Playà
Persona destacada d’Acció Catalana. Membre
de la Junta de Govern Republicana Provisional
de Manresa, del 14 d’abril de 1931.

Ferran Planes i Vilella (1914-1985)

Escriptor. Republicà i catalanista. Ingressa a
l’exèrcit republicà i s’exilia el 1939. Va publicar
El desgavell (1970), memòries personals sobre
l’ocupació alemanya de França, l’exili i la pri-
mera postguerra.

Marià Prat
Líder carismàtic de la CNT. Director del setma-
nari «El Trabajo», òrgan de la CNT. Empleat de
la delegació de Treball de la Generalitat. Con-
demnat a 30 anys de presó. Surt en llibertat vi-
gilada 6 anys després.

Emili Prunés i Sató
Membre de la Junta de Govern Repu-
blicana Provisional de Manresa, del
14 d’abril de 1931. Regidor del primer

Ajuntament republicà (1931) i durant
un període de la guerra.

Ramon Puig i Ball (1887-1964)

Metge. Ànima de la mobilització políti-
ca republicana a les acaballes de la
monarquia. Vicepresident de la Junta

de Govern Republicana Provisional de
Manresa, del 14 d’abril de 1931. Primer

tinent d’alcalde del primer Ajuntament repu-
blicà (1931).

Antoni Ribes i Grau
Socialista. Membre de la Junta de Govern Repu-
blicana Provisional de Manresa, del 14 d’abril
de 1931. Segon tinent d’alcalde i president de
la Comissió d’Hisenda del primer Ajuntament
republicà (1931).

Fidel Riu i Dalmau (1895-1981)

Escriptor. Poeta. Col·labora en el setma-
nari «Joventut» i a «L’Om». Director de
«El Pla de Bages» i de les revistes «Ce-
nacle» i «Ciutat».

Josep Maria Rosal i d’Argullol
(Manresa, 1908 - Bogotà 1983)

Excel·lent fotògraf i cinematògraf man-
resà.

Lluís Rubiralta i Garriga (Manresa, 1902
- Barcelona, 1980)

Impressor. Militant d’Acció Catalana. President
del Centre Excursionista Montserrat. Soci d’A-
mics de l’Art Vell. Un dels membres més actius
en el salvament del patrimoni artístic durant la
Guerra Civil.

Jaume Sallés i Figueres 
(Sant Vicenç de Castellet, 1884 - Tolosa

de Llenguadoc, 1975)

Diputat al Parlament de Catalunya per
Esquerra Republicana de Catalunya
(1932). Fundador i directiu de la Unió

de Rabassaires. Desenvolupà una inten-
sa activitat dins les comissions d’agricultu-

ra i de contractes de conreu.

Gumersind Sanmartí i Prat
Membre de la Junta de Govern Republicana
Provisional de Manresa, del 14 d’abril de 1931.
Regidor i tinent d’alcalde de l’Ajuntament. Va
morir a Andorra, als 82 anys.

Ramon Sanz i Ibars
Membre de la Junta de Govern Republi-

cana Provisional de Manresa, del 14
d’abril de 1931. Regidor de l’Ajunta-
ment des de l’abril del 1931 fins al fe-

brer del 1938. Represaliat durant el
franquisme.
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Joaquim Sarret i Arbós (1853-1935)

Arxiver Municipal de Manresa. Historia-
dor. Autor de nombroses publicacions
–moltes d’inèdites– sobre història de
Manresa, entre les quals destaquen

els cinc volums de Monumenta histori-
ca civitatis Minorisae (1921-1925). Fun-

dador i president del CECB.

Àngel Serra i Riera
Metge. Fundador d’Acció Catalana. Director del
Laboratori Municipal de Manresa.

Alexandre Soler i March (1874-1949)

Arquitecte. Deixeble de Domènech i
Montaner. Director de l’Escola d’Arqui-
tectura de Barcelona (1931-1936). Pre-
sident de l’Associació d’Arquitectes

de Catalunya. President de la Junta de
Museus de Barcelona. Autor de nombro-

ses obres arquitectòniques.

Leonci Soler i March (1858-1932)

Advocat, arxiver municipal de Manresa,
historiador, hisendat, bibliòfil i polític.

Militant de la Lliga Regionalista. Dipu-
tat a Corts per Manresa en cinc legis-
latures (1899-1910) i senador del reg-

ne (1910-1923). Participà en la fundació
del CECB, l’Orfeó Manresà, el Casal Re-

gionalista i del Gremi d’Agricultors de Manresa,
i en la creació de diverses publicacions. 

Josep Torra i Pujol (1892-1958)

Militant d’Acció Catalana. Regidor de Cul-
tura de l’Ajuntament (1936). Empreso-
nat durant el franquisme.

Ramon Torra i Pujol (1887-1946)

Activista cultural. President de l’Orfeó Manresà
(1921-1929 i 1930-1935). Propietari de la Im-
premta de Sant Josep.

Josep Tuneu i Gassó
Metge. Militant d’Estat Català. President de
l’entitat Palestra a Manresa. Un dels fundadors
dels Amics del Teatre.

Lluís Uró i Servitja (1903-1938)

Escultor, dibuixant, pintor de ceràmi-
ques. Malgrat morir en plena joventut,
va produir una obra molt abundant.

Josep Vilà i Ortonobes
Prolífic dramaturg, conegut amb el sobrenom
d’Àngel de Montserrat.

Estanislau Vilajosana i Guilà
Pintor. Deixeble d’Evarist Basiana. Director de
l’Acadèmia Vilajosana. Experimentador de di-
versos corrents pictòrics.

Joves i republicans. La República a Manresa (1931-1936)146



“Ha sido tomada Manresa. ¡Cuántos recuerdos trae a la
memoria este nombre! Las famosas Bases de Manresa no han
sido ajenas al deplorable proceso político que estamos ahora
liquidando a punta de bayoneta. La unidad de España se
rehace a sangre y fuego”.

El franquisme: la fi d’una esperança

Les noves autoritats
franquistes a Manresa.



ÀMBIT GENERAL

L’exili

L’arribada de les tropes franquistes a Catalu-
nya va provocar una fugida de catalans que no
havia tingut precedents en la història del país.
El nombre de persones que van arribar a creuar
la frontera durant els mesos de gener i febrer
de 1939 és força difícil de precisar. Es parla d’u-
na xifra augmentada amb els refugiats de guer-
ra republicans residents a Catalunya en el mo-
ment de l’ofensiva franquista, que gairebé
arribaria al mig milió de persones que van tra-
vessar els Pirineus pel territori català, de les
quals unes 180.000 eren militars i la resta ci-
vils, amb un contingent important de dones
(68.000), criatures (64.000) i persones grans
(9.000).

Molts catalans compromesos d’una manera
o altra en activitats politicosindicals o, fins i
tot, només culturals van fugir per
por de les represàlies que pogues-
sin patir. Aquesta temença era fona-
mentada amb els comentaris que la
premsa de la zona franquista feia
contra Catalunya durant la guerra, i
amb l’exemple de la sagnant repres-
sió que havia tingut lloc en els terri-
toris ja ocupats pels militars revol-
tats.

La vida de la major part de refu-
giats va ser molt dura per la impossi-
bilitat de França d’assimilar un volum
tan gran de gent i per la indiferència
generalitzada de la comunitat inter-
nacional. Les atencions mèdiques i
humanitàries brillaven per la seva
absència. Molts exiliats van co-
mençar una llarga peregrinació per
camps de concentració a França ma-
teix (Sant Cebrià: 80.000 persones,
Argelers: 65.000, Barcarès: 35.000,
entre d’altres) i després a l’Alemanya
nazi per l’esclat de la Segona Guerra
Mundial. Es calcula en uns 7.000 el
nombre de republicans espanyols
morts en camps d’extermini nazis.
Gairebé la meitat d’aquestes víctimes
procedien de terres catalanes.

D’altra banda, aquest exili massiu
va ser molt perjudicial per a Catalu-
nya ja que, a més de l’elevat nombre,
molts d’aquells exiliats eren treballa-

dors qualificats, intel·lectuals, professionals li-
berals, etc. La República mexicana en va acollir
molts que van aconseguir escapar d’Europa. Al-
tres països americans van acceptar també els
refugiats catalans: Colòmbia, Veneçuela, Xile,
Argentina i els Estats Units, encara que ho van
fer amb criteris més selectius. Un càlcul aproxi-
mat de persones que van travessar l’Atlàntic
s’estima en unes 50.000.

La repressió franquista 
de la postguerra immediata

Molts catalans que es van quedar a l’interior
del país no van tenir més sort que els exiliats.
Sota el domini franquista, Catalunya es va om-
plir de presons i camps de concentració on van
anar a parar tots els sospitosos de no ser fidels
al nou règim. Es van fer molts consells de guer-
ra, que van dictar un gran nombre de penes de
mort. Una de les víctimes de la repressió va ser
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el president Lluís Companys, que va ser detin-
gut per la Gestapo alemanya a França i traslla-
dat a Espanya. Va ser afusellat el castell de
Montjuïc el 15 d’octubre de 1940.

Un nombre elevat de ciutadans van ser de-
purats: tots els funcionaris de la Generalitat
(16.000) van ser destituïts. Els mestres van ser
investigats, com també els metges i els advo-
cats: n’hi va haver molts que no van poder con-
tinuar exercint la seva professió. També molts
obrers van ser acomiadats.

Els partits polítics i els sindicats van ser per-
seguits, i la llengua i la cultura catalanes van
ser prohibides públicament a tots els efectes,
des de l’escola fins als rètols de les botigues. A
més de la supressió de l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya, tots els símbols d’identitat cata-
lana (bandera, himne, institucions polítiques i
culturals...) van ser també prohibits. Així doncs,
des del febrer del 1939 es va iniciar per a Cata-
lunya una nova etapa de la seva història carac-
teritzada per la més gran i sistemàtica de les
ofensives per posar fi a la seva personalitat na-
cional. Per al franquisme, Catalunya era un ter-
ritori ocupat.

ÀMBIT MANRESÀ

Les llibertats democràtiques i l’efervescència
cultural que existien durant la República van ser
bruscament interrompudes pel franquisme, que
va tallar en sec les il·lusions i els projectes de
tots aquells intel·lectuals i polítics fidels al país.

La victòria de l’exèrcit franquista (el 1939)
posava fi a aquella etapa esperançadora de la
República. S’estroncava la reconstrucció d’un
país que, tot i els seus alts i baixos polítics, sin-
dicals i socials, s’anava normalitzant progressi-
vament. I s’entrava en una etapa llarguíssima
de silenci, caracteritzada per una repressió pre-
meditada, sistemàtica i implacable.

Per si hi havia algun dubte, un diari del nou
règim celebrava l’entrada dels franquistes a
Manresa amb unes paraules ben il·lustradores
de què passaria amb l’autonomia política de
Catalunya i amb les llibertats democràtiques:

«Ha sido tomada Manresa. ¡Cuántos recuer-
dos trae a la memoria este nombre! Las fa-
mosas Bases de Manresa no han sido ajenas
al deplorable proceso político que estamos
ahora liquidando a punta de bayoneta. La
unidad de España se rehace a sangre y fue-
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Acte franquista celebrat
a la plaça Major de

Manresa, aleshores
denominada «Plaza de

los Mártires», per
commemorar el final de

la Guerra Civil i la
victòria del general

Franco. Entre els
assistents, l’alcalde de

Manresa, Domènec
Prunés, i el cap de la

Falange, Tomàs
Serrahima.



go». («El Correo Español-El Pueblo Vasco».
Bilbao, 25-1-1939, l’endemà de l’entrada de
les tropes franquistes a Manresa).

LES VÍCTIMES DE LA GUERRA

La Guerra Civil va ser un daltabaix per al país i
va comportar també la desaparició física d’al-
guns dels protagonistes d’aquella època. Fran-
cesc Casas i Sala i Tomàs Ramon Amat van ser
executats per l’exèrcit franquista. El periodista
Josep M. Planes va ser assassinat per grups de
signe ideològic ben diferent, propers a la FAI. I
és que la tragèdia de la guerra es manifestà es-
pecialment en el nombre de víctimes mortals,
no solament a causa dels combats al front i
dels bombardejos aeris sobre la població civil
sinó també de la gran repressió política i social
que s’exercí contra els adversaris tant en un
bàndol com en l’altre.

A la zona republicana, foren assassinats pro-
pietaris, eclesiàstics, membres o simpatitzants
de partits de dretes i, en general, persones
considerades favorables a la insurrecció mili-
tar. A Manresa, el nombre total de víctimes
mortals puja a 157, comptant-hi els manresans
(d’origen i/o residents) assassinats tant al ma-
teix terme municipal com en altres indrets, i les
persones de fora assassinades en el terme de
la capital del Bages. A tot l’Estat, es calcula que
el nombre total de víctimes estigué a l’entorn
de 70.000. Aquests assassinats generaren uns
sentiments d’odi i de venjança que, en alguns
casos, es manifestaren un cop acabada la
Guerra Civil.

A la zona franquista, mentre va durar el con-
flicte bèl·lic, les persones assassinades o afu-
sellades després d’un judici militar sumaríssim
eren militants o simpatitzants de partits i sindi-
cats obrers contraris als insurrectes, o bé con-
siderades d’alguna manera favorables a la Re-
pública. Arreu de l’Estat, es calcula en 95.000
les persones mortes per aquest motiu. Cal afe-
gir-hi també les més de 30.000 persones exe-
cutades per les autoritats franquistes en la im-
mediata postguerra. A Manresa, hi ha constàn-
cia documental de l’afusellament (entre els
anys 1939 i 1944) de 30 manresans al camp de
la Bota (Barcelona), 13 dels quals eren mem-
bres de la CNT. 13 manresans més van morir als
camps d’extermini nazis de Mauthausen i Gu-
sen, ja que havien estat capturats pels ale-
manys durant el seu exili a França, fugint de la
repressió franquista.

LA REPRESSIÓ FRANQUISTA

Així doncs, amb el final de la guerra, el Bages i
tot Catalunya van ser víctimes de la repressió
virulenta de les noves autoritats governamen-
tals. Col·lectivament, això comportà, entre d’al-
tres factors, el silenci obligat –en part, com a
mesura d’autoprotecció–, la desmemòria histò-
rica i la diàspora.

En efecte, la gran majoria d’aquells polítics i
intel·lectuals manresans que havien estat pro-
tagonistes durant la República s’hagueren d’e-
xiliar. Una bona part ho van fer a Mèxic, on van
morir sense haver pogut tornar a veure una
Catalunya democràtica. És el cas de Jaume
Serra i Húnter, Lluís Prunés i Francesc Senyal
–morts durant el franquisme–, i de Francesc
Farreras i Duran, que, tot i morir l’any 1985, ja
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no va poder tornar per raons familiars i de sa-
lut. Tanmateix, des de l’exili estant, continua-
ren treballant per Catalunya i participant acti-
vament en diverses iniciatives culturals i
polítiques. El mateix Jaume Serra i Húnter fou
nomenat per Lluís Companys membre del Con-
sell Nacional de Catalunya. Al seu torn, Fran-
cesc Farreras i Duran exercí durant gairebé 30
anys el càrrec de president del Parlament de
Catalunya a l’exili i mantingué una estreta rela-
ció amb el president de la Generalitat Josep
Tarradellas. El 1980, en constituir-se el nou
Parlament de Catalunya, Farreras i Duran va

renunciar al càrrec que havia exercit per garan-
tir la continuïtat de les institucions nacionals
catalanes.

Tots aquests polítics no van poder triar: van
haver de marxar del seu país en veure la guerra
perduda, ja que sabien que si s’hi quedaven
serien detinguts i podrien ser afusellats pel
nou règim franquista, com a conseqüència del
seu ideari catalanista i d’esquerra. Precisa-
ment, una prova d’això la tenim en el fet que el
primer manresà afusellat pels franquistes fou
un regidor de l’Ajuntament republicà. Es tracta
d’Agustí Espinalt i Sanllehí, d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, que es va quedar a Man-
resa quan van entrar els franquistes. Les noves
autoritats el van executar al Camp de la Bota,
el 27 d’abril del 1939.

Joan Baptista Claret, que ja des del 1934 no
participava en política, tampoc no s’exilià i va
ser detingut i empresonat. L’1 d’octubre de
1939, la seva esposa va haver de suplicar al jut-
ge que el posés en llibertat «para que pueda
restituirse a la vida de trabajo y cuidar honrada-
mente del sostén de sus dos hijos que se hallan
en el mayor desamparo y desconsuelo». Sorto-
sament, els avals de persones d’ideologia dreta-
na a qui Claret havia protegit durant la guerra
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11-7-1943: Visita del
«Delegado Nacional de
Excombatientes» i
ministre de Treball, José
Antonio Girón de
Velasco, a Manresa. A
dalt, l’alcalde Montardit
li imposa la medalla d’or
de la ciutat. A baix, a la
plaça d’Espanya, en un
acte falangista.
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A dalt, el Jutjat Militar
de Girona demana
informes sobre
l’activitat política de
Miquel Arpa.

A baix, certificats a
favor de Joan Baptista
Claret, quan estava
empresonat el 1939.



Informes del primer
temps del franquisme

sobre l’activitat
d’Antoni Invers i Pi,
Josep Torra i Pujol i

Agustí Espinalt i
Sanllehí. Els dos

primers foren
condemnats a presó.
Agustí Espinalt va ser

afusellat l’abril del
1939 al camp de la

Bota.



Fitxes de la «Junta Local
de Libertad Vigilada de
Manresa» en què
consta el motiu i els
anys de condemna i la
data de sortida en
llibertat condicional
d’Emilià Martínez i de
Josep Torra.



Alguns dels manresans
en situació de llibertat

vigilada, a la
postguerra.



devien ajudar a millorar la seva difícil situació
personal.

L’empresonament –fruit de la persecució, les
denúncies i les delacions– de molts centenars
de persones que s’havien compromès amb la
República, amb Catalunya i amb les llibertats
fou també general. A tall d’exemple, relacio-
nem algunes de les condemnes d’alguns perso-
natges significats de la vida política, cultural i
sindical de Manresa, a més dels ja esmentats
Emilià Martínez (condemnat a 30 anys de pre-
só) i Antoni Invers (condemnat a 12 anys):
VVííccttoorr  SSeerrrraa  ii  VViillaarraassaauu, destacat militant cene-

tista, condemnat a 30 anys i un dia de presó
per «rebelión militar».

JJoosseepp  TToorrrraa  ii  PPuujjooll, membre d’Acció Catalana,
regidor de Cultura de l’abril a l’octubre del
1936, condemnat a 12 anys i un dia de presó
per «auxilio a la rebelión».

RRiiccaarrdd  LLllaaddóó  ii  FFoonntt, militant del POUM, con-
demnat a 12 anys i un dia de presó per «auxi-
lio a la rebelión».

JJoosseepp  FFoonntt  ii  CCaabbaanneess, militant socialista i direc-
tor del diari «El Dia», va ser condemnat a 12
anys i un dia de presó per «auxilio a la rebe-
lión».

ÀÀnnggeell  PPllaanneellll  ii  OOlllleerr, militant socialista, fou
condemnat a 12 anys de presó per «auxilio a
la rebelión».

MMaarriiàà  HHoommss  ii  MMoonnttsseerrrraatt, militant d’Estat Ca-
talà, condemnat a 9 anys de presó «per rebe-
lión militar».

MMiiqquueell  AArrppaa  ii  CCuurraa, militant d’ERC, regidor de
Cultura durant el temps de la guerra, con-
demnat a 8 anys de presó per «auxilio a la re-
belión».

JJooaaqquuiimm  FFoorrnneellllss  ii  PPaarreerraa, alcalde de Manresa
durant una part de la Guerra Civil, condemnat
a 6 anys i un dia de presó per «auxilio a la re-
belión».

EEmmiillii  PPrruunnééss  ii  SSaattóó, regidor de l’Ajuntament, va
ser condemnat a 6 anys i un dia de presó per
«auxilio a la rebelión».

MMaatteeuu  EEssppiinnaalltt  ii  BBaajjoonnaa, regidor d’ERC, con-
demnat a 6 anys i un dia de presó per «auxi-
lio a la rebelión».

LLlluuííss  MMaass  ii  PPoonnss, secretari de l’Ajuntament de
Manresa durant la República: condemnat a 6
anys i un dia de presó per «auxilio a la rebe-
lión».
Cal tenir present que en la majoria d’aquests

presos la condemna probablement fou supe-
rior. En aquesta llista hem esmentat la que
consta en la documentació de la Junta Local de
Libertad Vigilada de Manresa, que no és la pri-

mera que van rebre els presos i que probable-
ment en molts casos aquí ja apareix rebaixada.

També segons la documentació de la matei-
xa Junta Local de Libertad Vigilada de Manresa,
l’octubre de 1945 hi havia 235 persones en lli-
bertat condicional per motius polítics. Això in-
dica que bastants manresans –d’altres hague-
ren de continuar a la presó durant més temps–
van sortir en llibertat condicional entre els anys
1943 i 1944, és a dir, poc abans de l’acabament
de la Segona Guerra Mundial. Això va ser així
perquè el general Franco, veient com els seus
aliats feixistes (l’Alemanya de Hitler i la Itàlia
de Mussolini) podien perdre la guerra, es va
veure obligat a adoptar algunes mesures de
gràcia per tal que les democràcies occidentals
permetessin la supervivència del seu règim.
Efectivament, en contra de les esperances dels
demòcrates catalans i espanyols, els països oc-
cidentals no van fer caure la dictadura fran-
quista un cop acabada la guerra.

D’altra banda, cal tenir present que en al-
guns casos els qui sortien de la presó es veien
obligats a viure lluny de la ciutat. És el cas, en-
tre d’altres, de Miquel Arpa, que el juny de
1942 se li atorga la llibertat condicional «siem-
pre y cuando le sea aplicada la Ley de destierro
a 250 Kms. de esta localidad». No cal dir que la
«localidad» és Manresa, d’on havia estat regi-
dor de Cultura durant la guerra i on vivia abans
de ser empresonat.

Però tampoc no s’havien acabat els proble-
mes per als qui sortien en llibertat condicional i
podien continuar residint a Manresa. Emilià
Martínez explicava així el sentiment de veure’s
observat a tota hora: «Estava en llibertat vigila-
da dins aquesta immensa presó que era Espa-
nya en aquells maleïts temps: no tenia drets de
cap classe, només els que la poli em permetia;
havia d’anar en compte a parlar i fer comenta-
ris fins i tot al treball, on hi havia gent encarre-
gada d’escoltar-me». En definitiva, quedaven
condemnats al silenci i marginats de qualsevol
activitat pública i/o social.

Molts obrers van ser objecte del «pacte de la
fam»: un treballador acomiadat d’una empresa
–generalment per motius polítics o sindicals–
no trobava feina en cap altre lloc de la comar-
ca, per la qual cosa se l’obligava a emigrar.

França fou una altra destinació dels manre-
sans que es van haver d’exiliar. És el cas d’An-
toni Esteve –que hi va estar un any i mig–, Vi-
cenç Prat –fins al 1942–, Francesc Marcet –fins
al 1948– i Joaquim Amat-Piniella, que va ser de-
tingut pels alemanys i deportat al camp d’ex-
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termini de Mauthausen, d’on va sortir al cap de
5 anys, absolutament desfet. Ho escrivia la
Montserrat Roig en el seu llibre Els catalans als
camps nazis: «En Joaquim Amat-Piniella, man-
resà, va morir el 1974, encara que portava a
dins la mort des que fou alliberat l’any 1945».

En Joaquim Amat, en la seva obra K. L. Reich,
sobre la seva estada als camps d’extermini na-
zis, havia escrit uns fragments que la censura
franquista no va autoritzar i que han restat inè-
dits fins ara, en què denuncia la dissort que
van córrer els exiliats catalans i espanyols:

«... Franco no havia volgut reconèixer-los
com a súbdits, i Pétain es negà a considerar-
los voluntaris a la defensa de França. Només
Hitler els admeté per a devorar-los en el se-
cret dels seus forns crematoris. Tríade de cri-
minals, responsables tots tres de la mort es-
pantosa de 5.500 germans nostres a través
de totes les tortures imaginables! Responsa-
bles també d’un esclavatge de quatre anys i
mig suportat pels supervivents en condicions

inhumanes! Ni Franco, ni Pétain ni Hitler no
oblidaven que eren els espanyols els qui, pri-
mer que ningú, havien plantat cara al feixis-
me internacional. A «la nova Europa» forjada
amb sang innocent, devastacions i misèria,
els espanyols antifranquistes no tenien altra
plaça que la d’un pot de cendres...».
Com expressa el mateix Amat, es tractava

d’un bon nombre de persones que s’afegien a
tots aquells que havien combatut el feixisme:

«Per si no n’hi havia prou amb les víctimes
de la guerra civil, amb els assassinats pel fa-
langisme, amb els centenars de milers que
es podrien a les presons i camps espanyols,
amb el paper gloriós dels voluntaris als exèr-
cits aliats i amb les sofrences pròpies de l’e-
xili en la massa dels desterrats, els nostres
milers de morts a les terres hostils del Reich
constitueixen l’exponent més segur de l’es-
forç peninsular a la causa de la llibertat».
A alguns manresans que tornaren a Catalu-

nya després de l’exili se’ls prohibí residir a Man-
resa i van ser condemnats al silenci i a la pros-
cripció. En molts casos, familiars seus foren
represaliats. El farmacèutic Antoni Esteve i Su-
birana va escriure en les seves Memòries: «Du-
rant l’any i mig que vaig estar a França, la meva
família va ésser constantment molestada amb
tota mena d’atacs per moltes de les noves auto-
ritats instaurades a Manresa». També es trobà
sotmès a un intent de deportació i a un judici
per responsabilitats polítiques que, sortosa-
ment, al final va acabar amb una multa.

Cal suposar que el prestigi internacional
d’Antoni Esteve segurament facilità que les co-
ses no anessin més enllà. Tanmateix, a la pràc-
tica, no pogué continuar residint a Manresa: es
va veure obligat a viure a Barcelona i, final-
ment, a traslladar els laboratoris de Manresa a
Barcelona, on no pararien de créixer fins a con-
vertir-se en una empresa farmacèutica de pri-
mera línia que actualment ocupa més de 2.000
persones. Allunyat forçosament de tota activi-
tat política i cultural, Antoni Esteve es va dedi-
car intensament al seu treball científic.

La família de Francesc Marcet també va ser
represaliada. La seva mare, Margarida Artigas
–que aleshores tenia 73 anys–, va ser jutjada a
l’actual institut Lluís de Peguera com a «madre
del exalcalde rojo de Manresa» i va haver d’in-
gressar a la presó de dones de Barcelona. La fi-
lla de Marcet va ser depurada com a funcionà-
ria de la Generalitat i el fill va ser torturat per
part de falangistes i policies de Manresa. Du-
rant anys, la família fou sotmesa a registres i

Informe del Jutjat Militar
pel qual Miquel Arpa
pot sortir en llibertat

condicional, però sense
tornar a Manresa.
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requises i la seva correspondència fou violada.
Francesc Marcet no va tornar a Manresa fins al
1948. Durant molt temps es va veure obligat a
presentar-se periòdicament a la policia.

La repressió franquista que havia obligat An-
toni Esteve a traslladar-se fora de Manresa als
anys 40 era la mateixa que, segons el metge
manresà Simeó Selga, a començament dels 60,
«insultava, violentava i, finalment, va foragitar
de Manresa en Joaquim Amat-Piniella quan va
venir a la ciutat per assistir a una fira del llibre
català a la qual l’havien convidat els resistents
culturals d’aquells anys». Segons Selga, l’Amat
«va quedar tan profundament ferit que mai
més no se’n va refer, mai més no va tornar a
Manresa». En concret, Amat-Piniella fou víctima
del fanatisme i la intolerància d’un grup de fa-
langistes manresans.

A Amat s’hi afegia el drama dels deportats
que, després d’haver suportat tantes penalitats
i humiliacions als camps nazis i d’haver lluitat

per la supervivència, van tornar a casa i no ho
van poder explicar. Al contrari, van ser mal vis-
tos i marginats, com és el cas de Jacint Carrió i
Vilaseca. Ben diferent de molts dels seus com-
panys originaris de països democràtics, on van
ser rebuts com a herois. Com afirmava Mont-
serrat Roig, els deportats catalans «en tornar
visqueren una segona mort, la de la marginació
i l’oblit a la seva terra».

El silenci forçós, l’exili interior –que va patir
la intel·lectualitat catalana durant tot el fran-
quisme– va tenir efectes devastadors per a la
normalització de la cultura catalana. També en
l’ànim de la majoria d’aquells intel·lectuals.
Constatar dia a dia com els seus ideals de jo-
ventut havien quedat radicalment estroncats,
com havien estat anorreats tots aquells projec-
tes de construcció d’un país culte, civilitzat i
plenament integrat a Europa, constatar com les
potències occidentals havien reconegut final-
ment la dictadura del general Franco, patir la
persecució de la llengua i la cultura catalanes
va causar una frustració profunda a aquella in-
tel·lectualitat manresana. El desengany més
absolut i un escepticisme amarg sobre el futur
de Catalunya va envair alguns d’aquests ho-
mes fins al final de la seva vida. Així ho testifi-
quen familiars o coneguts de Vicenç Prat, Joan
B. Claret i Joaquim Amat-Piniella.

Un escrit de Joan B. Claret, del 1980, en què
renunciava a respondre un qüestionari sobre
l’època de la República, palesa l’estat d’ànim i
l’actitud d’una part dels membres d’aquella ge-
neració: «...des de fa molts anys –exactament
després d’acabada la Gran Guerra, quan tots
els vencedors ens van deixar un Franco per tota
la seva porca i llarga vida– vaig prendre la deci-
sió de no tenir cap paper, per insignificant que
fos, en la vida política i social del nostre país.
És clar que aquest propòsit l’he mantingut fà-
cilment, donada l’escassa importància de la
meva persona, però també l’he mantingut mal-
grat requeriments que, com el vostre, m’han
estat fets altres vegades».

En definitiva, a causa de la guerra i del règim
franquista, Manresa i Catalunya van recular dè-
cades en els seus projectes d’impuls, modernit-
zació i culturització de la ciutat i del país. Pel
que fa al desenvolupament col·lectiu, tant so-
cial com nacional, probablement avui dia enca-
ra n’estem pagant les conseqüències.
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Any Espanya Catalunya Manresa

AAbbrriill,,  1122: eleccions municipals,
triomf dels republicans; 1144: Alfons
XIII abandona Espanya; govern pro-
visional presidit per Alcalá Zamora.
JJuunnyy,,  2288: eleccions a Corts consti-
tuents, triomf de la conjunció repu-
blicanosocialista.
OOccttuubbrree,,  1155: Azaña president del go-
vern.
DDeesseemmbbrree,,  99: aprovació de la consti-
tució; Alcalá Zamora president de la
República.

FFeebbrreerr: Macià retorna de l’exili.
MMaarrçç: fundació d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya.
AAbbrriill,,  1122: triomf d’ERC a les eleccions
municipals; 1144: Macià proclama la
República catalana; 1177: reinstauració
de la Generalitat; formació del go-
vern de la Generalitat provisional.
JJuunnyy: redacció a Núria de l’avantpro-
jecte d’Estatut; victòria d’ERC a les
eleccions constituents.
AAggoosstt,,  22: aprovació per referèndum
de l’Estatut de Núria. Manifest Tren-
tista i escissió de la CNT.

AAbbrriill,,  1122: triomf de la candidatura re-
publicana a les eleccions municipals;
1144: es proclama la República des del
balcó de l’ajuntament. 1166  ii  2211: es
constitueix el nou Ajuntament, presi-
dit per Joan Selves i Carner.
JJuunnyy,,  77: sessió commemorativa de
les Bases de Manresa, presidida per
Francesc Macià; 2288: victòria d’ERC a
les eleccions constituents.
JJuulliiooll,,  33: Lluís Prunés i Sató, nou al-
calde en substitució de Joan Selves.
SSeetteemmbbrree,,  11: L’Ajuntament aprova
l’emprèstit i el pla municipal d’obres.

11993311

GGeenneerr: revolta anarquista a l’Alt Llo-
bregat i Cardener.
SSeetteemmbbrree,,  99: les Corts aproven l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya.
NNoovveemmbbrree,,  2200: eleccions al Parla-
ment de Catalunya, victòria d’ERC.
DDeesseemmbbrree: Macià, president de la
Generalitat de Catalunya.

GGeenneerr: importants repercussions a
Manresa de la revolta anarquista.
FFeebbrreerr,,  33: els jesuïtes han de deixar
la Cova de Sant Ignasi.
AAggoosstt,,  2277: inauguració de la piscina
municipal.
NNoovveemmbbrree,,  2200: victòria d’ERC a les
eleccions al Parlament.
DDeesseemmbbrree,,  44: inauguració dels ser-
veis d’assistència pública.
DDeesseemmbbrree,,  1199: Francesc Marcet i Arti-
gas, nou alcalde en substitució de
Lluís Prunés.

11993322

GGeenneerr,,  1111--1122: insurrecció anarquista i
dura repressió a Casas Viejas (Ca-
dis).
SSeetteemmbbrree,,77: cau el govern Azaña;
1122: govern radical sense socialistes,
presidit per Lerroux.
NNoovveemmbbrree,,  1199: eleccions generals,
primeres amb sufragi femení: triomf
de la coalició del Partit Radical i de la
CEDA; govern presidit per Lerroux.

GGeenneerr: insurrecció anarquista a di-
verses ciutats catalanes.
MMaaiigg: el Parlament aprova l’Estatut
de Règim Interior.
NNoovveemmbbrree: eleccions legislatives es-
panyoles: triomf de la Lliga.
DDeesseemmbbrree,,  2255: mort de Francesc Ma-
cià; el substituirà Lluís Companys.

AAggoosstt,,  2200: els Germans de les Esco-
les Cristianes han de deixar l’ense-
nyament.
NNoovveemmbbrree,,  33: aprovació del Pla de
l’Eixample i Reforma Interior; 1199:
victòria d’ERC a les eleccions a Corts.
DDeesseemmbbrree,,  99: explosió d’artefactes
en alguns llocs de la ciutat, a càrrec
de membres de la FAI.

11993333

Cronologia

GGeenneerr  2244: dissolució de la Compa-
nyia de Jesús.
AAggoosstt,,  1100: intent de cop d’estat del
general Sanjurjo.
SSeetteemmbbrree,,  99: les Corts aproven la Llei
de Reforma Agrària i l’Estatut de Ca-
talunya.
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JJuunnyy,,  99: el Tribunal de Garanties de-
clara anticonstitucional la Llei de
Contractes de Conreu; 1122: els dipu-
tats d’ERC es retiren de les Corts.
OOccttuubbrree: la CEDA entra al govern; va-
gues i insurreccions a diversos llocs
de l’estat; insurrecció armada a As-
túries, esclafada pels militars; pro-
clamació de l’estat de guerra.

GGeenneerr,,  1144: victòria d’ERC a les elec-
cions municipals; la Lliga abandona
el Parlament de Catalunya.
AAbbrriill--sseetteemmbbrree: aprovació al Parla-
ment i polèmica sobre la Llei de Con-
tractes de Conreu.
OOccttuubbrree: els diputats de la Lliga tor-
nen al Parlament; 66: fets del Sis
d’Octubre; 77: detenció del govern de
la Generalitat. Suspensió de l’Estatut
d’Autonomia.

GGeenneerr,,  1144: victòria de les esquerres a
les eleccions municipals; 1155: accions
vandàliques a «El Pla de Bages» i a
«Pàtria».
FFeebbrreerr,,  11: Francesc Marcet és reelegit
alcalde.
JJuunnyy,,  2288: mor Joan Selves i Carner
sent conseller de Governació de la
Generalitat.
SSeetteemmbbrree,,  1155: Lluís Companys inau-
gura el grup escolar Renaixença.
OOccttuubbrree,,  66: fets del Sis d’Octubre.
Detenció de l’alcalde i els regidors i
suspensió de l’Ajuntament democrà-
tic; 1111: el militar Luis Menéndez Ma-
seras és nomenat alcalde-gestor.

11993344

GGeenneerr: aixecament de l’estat de
guerra.
OOccttuubbrree,,  2288: dimissió de Lerroux per
l’escàndol de l’estraperlo.

AAbbrriill: aixecament de l’estat de guer-
ra. L’Estatut continua suspès.

MMaaiigg,,  1144: Josep M. Servitje, de la Lli-
ga, és elegit alcalde. El consistori
l’integren membres de la Lliga, la CE-
DA, radicals i carlins.

11993355

GGeenneerr: formació del Front Popular.
FFeebbrreerr,,  1166: eleccions generals, triomf
del Front Popular; Azaña president
del govern.
MMaaiigg: Azaña president de la Repúbli-
ca; govern de Casares Quiroga.
FFeebbrreerr--jjuulliiooll: vagues, violència terro-
rista i preparatius colpistes.
JJuulliiooll,,  1144: assassinat del diputat
d’extrema dreta Calvo Sotelo; 1177: s’i-
nicia la insurrecció militar a Melilla,
que donarà lloc a la Guerra Civil.

FFeebbrreerr,,  1166: triomf del Front d’Esquer-
res a les eleccions a Corts; retorn de
Lluís Companys i restitució de l’Esta-
tut, la Generalitat i els ajuntaments
democràtics d’abans del 6 d’octubre.
AAbbrriill: assassinat dels germans Badia
(militants d’Estat Català) per la FAI.
MMaaiigg: Companys nomena un govern
de centreesquerra.
JJuulliiooll,,  1199: fracàs de l’aixecament mili-
tar. S’inicia una etapa revolucionària
que durarà fins al final de la guerra.

FFeebbrreerr,,  1166: victòria de les esquerres
a les eleccions a Corts; 2200: Francesc
Marcet és reelegit alcalde, després
de la restitució dels ajuntaments de-
mocràtics.
JJuulliiooll,,  1199: Manresa viu a partir d’a-
quest moment els avatars d’una ciu-
tat de la rereguarda. En els dies se-
güents un Comitè Revolucionari tin-
drà el poder real.

11993366
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Joves i republicans. La República a Manresa
(1931-1936) és un dossier divulgatiu comple-
mentari de l’exposició produïda per l’Ajunta-
ment de Manresa, amb motiu del setantè ani-
versari de la proclamació de la República.
Tanmateix, l’obra té prou entitat per si mateixa
i esdevé una eina molt útil per conèixer una
època decisiva de la nostra història i els seus
protagonistes.

El dossier –que aporta diverses fotografies i
documents inèdits– pretén, d’una banda, divul-
gar l’obra de govern de l’Ajuntament republicà
en època de pau, abans de l’esclat de la Guerra
Civil, especialment la seva aposta per l’ense-
nyament, els temes socials i la modernització
de la ciutat. De l’altra, vol destacar els ideals i
la trajectòria d’algunes personalitats polítiques
i intel·lectuals de la Manresa i del Bages d’a-
quella època. Malgrat la joventut de la majoria
d’ells, aviat ocuparen càrrecs de responsabili-
tat i es donaren a conèixer en els seus respec-
tius camps. 

Els projectes i il·lusions d’aquests joves re-
publicans van ser segats de soca-rel per la dic-
tadura franquista. L’execució, la presó, l’exili,
els camps de concentració i, en el millor dels
casos, l’ostracisme i el silenci obligat van ser el
seu destí. Simbolitzen una generació estronca-
da per la Guerra Civil i el franquisme.

En definitiva, el dossier intenta explicar pla-
nerament els trets essencials de l’etapa repu-
blicana des de l’àmbit de Manresa, Catalunya i
l’estat espanyol, fins a l’esclat de la Guerra Ci-
vil. Una etapa convulsa, però de democràcia,
entremig de dues dictadures. 


