La II República a Girona (1931-1936). 75è aniversari

F

a gairebé un any que vàrem inaugurar les dues darreres sales del Museu

d’Història de la Ciutat, dedicades als esdeveniments històrics del segle XX, i més
concretament a la Guerra Civil, la postguerra i la transició cap a la democràcia.
Amb aquestes sales es clou el recorregut museogràfic del Museu, que a hores
d’ara abasta tota la història de la ciutat, des dels primers assentaments prehistòrics fins a la recuperació de la democràcia i les eleccions municipals de
1979.
En aquella ocasió, al veure que ens acostàvem a la propera celebració del 75è
aniversari de la proclamació de la II República, vaig proposar de dedicar-li, amb
aquest motiu, l’exposició que ara presentem. La República representà, per a la
ciutat de Girona i per a tot el país, un període d’esperança i de lluita, uns anys en
què la idea d’una societat més justa, més culta i més igualitària es va tocar amb
la punta dels dits; una utopia que malauradament es va veure frustrada, però
alguns dels millors fruits de la qual encara perduren.
En aquesta exposició es ressegueixen els principals esdeveniments polítics i
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històrics que van marcar la Girona d’aquells anys, però també es vol fer esment
dels aspectes socials, educatius i culturals, sense els quals el retrat de la II
República i dels seus assoliments i mancances quedaria incomplet. Esperem que
............................
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la mostra serveixi com a aportació a la recuperació de la memòria històrica i al
millor coneixement de la història recent de la nostra ciutat, sobretot pel que fa a
un dels seus períodes més apassionants.
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La II República: esperança i frustració

L

’abril de 1931, la ciutat de
Girona va estar al lloc que li
corresponia: fou la primera capital catalana en la participació
electoral i apostà, majoritàriament, per la República, és a dir,
per la democràcia, la llibertat, la
justícia, l’ordre, el reconeixement de la personalitat de
Catalunya, les millores socials,
la moralitat en l’administració i
la instrucció a l’abast de tothom.

Rebuda popular als membres de la Generalitat.
Plaça de Sant Jaume. Barcelona, 3 de març de 1936.
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L’assaig de democràcia reformista que perdurà fins al 1936
va ser dirigit, en el pla local,
primerament per un govern
municipal d’esquerres (coalició
del Centre Republicà amb
Acció Catalana) i, a partir de
1934, per un altre de dretes
(coalició de la Lliga amb
monàrquics i carlins), la tasca
dels quals va ser fortament
condicionada pels vaivens de la
política espanyola i catalana.

La imatge de la II República es pot exemplificar en el seguit de consultes electorals,
la pluralitat de la premsa, la construcció de l’escola de Montjuïc, la visita del president
Azaña per cedir els baluards a la ciutat, l’ascens del catalanisme polític, el nomenament de Miquel Santaló com a ministre del govern de Madrid i -després- com a conseller primer de la Generalitat, però també amb les frustracions obreres, les resistències de la patronal a les demandes dels assalariats, la de l’Església davant el laïcisme
o la revolta del 6 d’Octubre de 1934, la repressió que seguí i el triomf mesurat del
Front d’Esquerres en 1936.
Tanmateix, més enllà dels encerts i dels errors dels uns i dels altres, de l’apassionament de les lluites polítiques i socials, i de les baralles dialèctiques, en les quals va
aflorar la violència verbal o escrita momentània, cal remarcar que subsistí la convivència en el pla del pluralisme efectiu. Fins al juliol de 1936 cap persona de Girona no
fou assassinada per les idees i tampoc no fou cremada cap església.
Totes les esperances de concòrdia s’esvaïren el 19 de juliol d’aquell any, quan els
militars de la guarnició i elements de l’extrema dreta secundaren el moviment subversiu ideat, ja abans de les eleccions de febrer de 1936, per Mola, Sanjurjo i altres
conspiradors contraris del vot popular i del sistema de partits. Una guerra civil de
dimensions internacionals i una torna llarguíssima -en forma de dictadura reaccionària- frustraren el programa d’uns republicans reformistes que aspiraven a transformar l’estructura social del país perquè esdevingués modern, i evidentment les
esperances de col·lectius amplis que confiaven en el progrés personal i comunitari.
Josep Clara
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L’exposició

Proclamació de la república

E

n les eleccions municipals del 12
d’abril de 1931, i com la majoria de
“Ciutadans de Girona
les capitals espanyoles, Girona votà pacíA les sis de la tarda de la gloriosa jornaficament a favor de la República. Amb
da d’ahir va proclamar-se la República a
una participació del 77% de l’electorat, la
Girona encarnant la sobirania voluntat
més alta de les capitals catalanes, van ser
del poble.
elegits quinze regidors de la coalició
Els homes elegits pel sufragi univerrepublicana, cinc de la Lliga Regionalista,
sal, han constituït el nou ajuntament per
a respondre als dalers de justícia, d’ordre
dos carlins i un de la Unió Monàrquica. El
i de legitimitat de Poder.
triomf fou complet i rodó a totes les secAquest ajuntament vol dir en primer
cions electorals, si exceptuem la del Pont
terme com estima cordialíssimament el
Major, on guanyà la Lliga.
civisme exemplar del poble en les hores de
La proclamació oficial de la República, el
màxima responsabilitat, i la confiança de
14 d’abril, va ser una jornada plena d’enquè tothom voldrà continuar en l’actitud
tusiasme i d’esperança per a la petita i la
intel·ligent i ferma que ha d’ésser penyomitjana burgesia i el proletariat; una data
ra de màxima garantia per a la consolide recel per als sectors més conservadors
dació del nou règim.
i clericals. L’exèrcit, que acatà la voluntat
Visca la República!
popular, anuncià l’estat de guerra per eviM. SANTALÓ, alcalde”
tar desordres i féu custodiar l’edifici del
Banc d’Espanya. L’emoció del moment
Ban de Miquel Santaló, alcalde de Girona.
fou indescriptible, perquè s’obrien portes
El Autonomista, 15 d’abril de 1931.
de progrés, modernitat i llibertat.
El homes forts de la nova situació foren Miquel Santaló, professor de l’Escola Normal,
que ocupà l’alcaldia com a candidat més votat; Cassià Costal, pedagog, i Albert de
Quintana, advocat, els quals s’encarregaren interinament de la Diputació i el Govern
Civil, respectivament. Van ser qualificats de triomfadors de l’ideal.
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La recuperació de l’autogovern

L

a restauració provisional de la Generalitat significà el reconeixement del catalanisme polític i la desaparició de la Diputació provincial, transformada en
Comissaria delegada del govern autònom. Fins al 1934, la nova institució fou dirigida pel guixolenc Josep Irla i pel figuerenc Josep Puig Pujades.
L’Estatut d’Autonomia, redactat al santuari de Núria i sotmès a referèndum el 2
d’agost de 1931, va ser acceptat per la
gran majoria dels gironins: 3.531 vots
afirmatius i només 119 de negatius.
La campanya de suport hagué de desmentir el rumor que Girona i les seves comarques es veurien perjudicades per la
implantació d’una estructura política centralitzada a Barcelona. El vot afirmatiu va
ser demanat per la majoria de les organitzacions polítiques i també per les entitats (Ateneu, Centre de Dependents del
Comerç i de la Indústria, Esbart Gironí,
El president de la Generalitat, Francesc Macià,
Palestra, Grup Excursionista i Esportiu
al balcó de l’Ajuntament el dia 21 de juny de 1931.
Gironí, etc.). Solament els partits d’extrema dreta i el Bloc Obrer i Camperol, per raons diferents, no abonaren la proposta.
El text que finalment va ser aprovat per les Corts espanyoles el setembre de 1932
rebaixà les aspiracions que figuraven en el projecte ratificat pels catalans, però el 20
de novembre del mateix any el poble de Catalunya va elegir el primer Parlament de
Catalunya. El partit més votat fou ERC i la minoria més important, la de la Lliga.
Les transferències del govern central arribaren lentament. Els governs civils no foren
suprimits fins al gener de 1934, en assumir la Generalitat les competències d’ordre
públic.
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L’obra republicana

U

na de les tasques primordials de la primera etapa republicana fou la preocupació
per la cultura, per tal que els ciutadans del país fossin estimats i considerats a
escala local i internacionalment.
L’interès per l’escola primària es traduí en la creació de noves places escolars. El primer consistori, en tres anys, n’instituí més que la monarquia en molts lustres. El grup
escolar dedicat a Ignasi Iglesias a la muntanya de Montjuïc, inaugurat pel president
Macià el setembre de 1933,
esdevingué un centre modèlic i
el símbol de la Girona republicana. Abans, l’abril del mateix
any, havia estat estrenat el grup
Ramon Turró (ara Lorenzana), a
la zona de l’eixample.
La Comissaria delegada de la
Generalitat, per la seva banda,
contribuí a la celebració de la
Festa del Llibre, atorgà beques i
El president del Govern de la República, Manuel Azaña, presideix,
amb Francesc Macià i Miquel Santaló, l’acte de culminació de
subvencions, fomentà cursos de
l’enderroc de la muralla. 19 de desembre de 1931.
gramàtica catalana, propicià la
tasca protectora i de catalogació del patrimoni artístic i monumental, etc. i cooperà en
el traspàs de la Biblioteca Provincial a la Generalitat.
La vitalitat cultural de la ciutat fou completada pels centres d’ensenyament secundari
o professional (Institut, Escola Normal de Mestres, Escola de Belles Arts), les entitats
i les institucions de la societat civil (Ateneu, l’Associació de Música, el Grup
Excursionista i Esportiu Gironí, etc.), la premsa, la celebració dels Jocs Florals, la
tasca particular d’artistes i escriptors, així com la producció editorial de la casa
Dalmau Carles-Pla, coneguda arreu per la publicació de textos escolars.
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La República de dretes

E

l viratge cap a la dreta, observat ja a escala espanyola el novembre de 1933, es
repetí a Girona en les eleccions municipals del mes de gener de 1934, celebrades
d’acord amb la nova llei catalana que introduí les llistes tancades. Per poca diferència
de vots -3.788 contra 3.741-, les forces de dreta -liderades per la Lliga, la qual no
dubtà a aliar-se amb tradicionalistes i monàrquics, enemics de la República i de l’autonomia- superaren la candidatura d’Esquerra Republicana, que aquesta vegada no es
coalitzà amb Acció Catalana i
pagà car l’error.
El nou consistori va ser compost per setze elements de la
coalició dretana i vuit d’Esquerra Republicana. Els dos
homes forts de l’ajuntament
foren Francesc Tomàs, industrial, i Manuel Bonmatí, banquer, ambdós de la Lliga, que
assumiren l’alcaldia i la primera tinència, respectivament.
La nova etapa d’actuació
municipal fins a 1936 va ser
La central lletera de Girona. Juny de 1935.
condicionada pels vaivens de la
política general i la divisió interna del consistori, la qual cosa no aturà l’obra cultural
ni l’interès per l’escola pública o determinats projectes per millorar l’urbanisme. Una
de les realitzacions importants del nou equip de govern fou la construcció de la central lletera. L’obra tenia un objectiu clarament higiènic, però hom no pogué evitar
l’alarma i la protesta irada de la població, quan el mes de juny de 1935 es posaren a
la venda ampolles de llet fermentada.
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La revolta del 6 d’octubre de 1934

L

a campanya electoral de les eleccions
municipals de gener de 1934, marcada per
un clima de violència verbal i escrita, i pel
trencament d’una urna, es projectà com a preludi dels fets d’octubre del mateix any. Com a
resposta a l’entrada de membres de la CEDA
al govern de Madrid, el 6 d’octubre de 1934
l’Aliança Obrera decretà la vaga general revolucionària i el regidor Joaquim de Camps i
Arboix, cap de la minoria d’Esquerra, repetint
el gest del president Lluís Companys,
proclamà l’Estat Català després d’haver-se
Lluís Companys llança des del balcó del
investit com a alcalde-gestor. L’exèrcit sortí al
palau de la Generalitat el lema
carrer, deixat expressament a les fosques pels
“Tornarem a vèncer”. Març de 1936.
revoltats, i procedí a la proclamació de l’estat
de guerra per tal d’oposar-se a la rebel·lió del govern autònom. Els rebels resistiren a
l’edifici de la Comissaria delegada de la Generalitat, on hi hagué un tiroteig. Hi trobaren la mort un militant del Bloc Obrer i Camperol i el comandant Rafael Domínguez
Otero, que fou agredit mentre llegia el ban contra els resistents.
La repressió que seguí la rendició, a més de la suspensió de l’Estatut, clausurà locals
de les organitzacions polítiques i sindicals, tancà centenars de gironins a la presó i donà
un protagonisme de primer ordre als militars. La delegació de la Generalitat va ser confiada a un tinent coronel i l’estat de guerra fou prorrogat, diverses vegades, fins al mes
d’abril de 1935. Per poder albergar el presos de comarques, calgué habilitar el recinte
de l’antiga fàbrica de paper La Aurora, del barri de Pedret. Fins al gener de 1936 se celebraren consells de guerra per escatir les responsabilitats de la revolta. El comissari
delegat de la Generalitat Josep Puig Pujades fou condemnat a vint anys de presó.
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El triomf de les esquerres de 1936

L

a convocatòria d’eleccions generals el febrer de 1936, polaritzà les opcions en dos
fronts: el Front d’Ordre i el Front d’Esquerres, anomenat també Popular. El primer
va fer girar la campanya a l’entorn de la dicotomia revolució-contrarevolució i comptà amb el suport de l’Acció Catòlica del bisbat. El segon parlà de reconquerir l’esperit de la República de 1931 i desmentí el pànic catastrofista propagat per les dretes. A
l’hora de la veritat, els resultats, molt igualats, reflectiren la divisió de la societat: el
Front d’Esqueres assolí el 50,9% dels vots emesos i el d’Ordre, el 49,1%.
El triomf del Front d’Esquerres va significar el restabliment de l’Estatut, l’amnistia, la
reconstitució dels ajuntaments suspesos i l’aplicació de la Llei de Contractes de
Conreu. En definitiva, la recuperació del règim de 1931, reduït i bloquejat, durant l’últim bienni, per les forces dretanes d’Espanya.
A Girona es restablí el clima de diàleg a l’Ajuntament governat per les dretes, però
hom no pogué evitar la convocatòria d’unes quantes vagues d’abast sectorial ni l’organització d’un petit grup de Falange Española, compost sobretot per estudiants i
abonat per elements de la dreta més reaccionària. Les pintades amenaçadores, inspirades en un esperit de revenja, que aparegueren en edificis oficials i domicilis particulars arran de l’assassinat de
Calvo Sotelo a Madrid, anunciaren la tragèdia que estava a
punt de començar. Les esperances de concòrdia s’esvaïren
definitivament el diumenge 19
de juliol de 1936, arran del cop
d’estat dels militars que secundaren el moviment subversiu
ideat per Mola i altres conspiCiutadans dirigint-se a votar en les eleccions generals
del febrer de 1936.
radors contra la República.
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El moviment obrer

L

a Constitució de 1931 establí que Espanya era “una república de treballadors de
tota mena”, però en la pràctica els treballadors restaren a segona o tercera fila.
L’interès dels republicans per millorar les condicions de la classe treballadora topà
amb la resistència de la patronal i les repercussions de la crisi de 1929 en tots els sectors econòmics.
El problema de la desocupació forçosa afectà 223 individus el novembre de 1931. No
s’hi havia trobat solució a començament de 1933, quan un dirigent sindicat apuntava
que, a través de l’experiència dolorosa dels fets, els obrers aprenien a situar-se al lloc
que els corresponia i a prendre consciència del paper que havien d’interpretar. Les
demandes obreres foren, generalment, moderades. No s’empraren ni la violència ni
mètodes extremistes, però s’enregistraren vagues de paletes, metal·lúrgics, ferroviaris,
flequers, transportistes… i també de treballadors en empreses grans com la fàbrica
Grober. El 1933 va ser l’any més conflictiu.
La Federació local de Sindicats, vinculada inicialment a la Confederació Nacional del
Treball i dirigida per elements
del Bloc Obrer i Camperol, com
l’activíssim Miquel Gayolà, fou
la primera organització obrera
de Girona. El governador civil
Claudi Ametlla no va estar-se de
manifestar que era la que millor
caracteritzava l’obrer genuïnament gironí. La Unió General de
Treballadors, en canvi, era molt
més minoritària, però s’estengué
sectorialment entre ferroviaris,
Obreres treballant a la secció de debanament de la
mestres, etc.
fàbrica Grober. 1930.
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L’església i els militars

L

a República posà fi a l’Estat
confessional, de casament de
la política i la religió. Això va significar la pèrdua de poder per a
l’Església catòlica, acostumada a
viure del pressupost de l’Estat. La
República limità també les manifestacions externes del catolicisme, però de vegades -al·legant
pretextos diversos- foren les
mateixes autoritats eclesiàstiques
les que es replegaren a l’interior
El convent de Sant Domènec durant els anys 30, desamortitzat
dels temples.
i convertit en caserna militar.
Fins al setembre de 1932, la
diòcesi va ser regida pel valencià Josep Vila Martínez, prelat afí a les tesis de la dictadura de Primo de Rivera i que ja havia condemnat la República abans de 1931. A
continuació, i fins a l’arribada del nou bisbe, la Santa Seu nomenà administrador apostòlic el bisbe de Vic. El 1934, fou consagrat el tarragoní Josep Cartañà, recomanat del
cardenal Vidal i Barraquer, però amic íntim de Gomà, amb qui sintonitzava ideològicament.
A l’hora de les consultes electorals, el clergat es dividí entre els qui donaven suport a
la Lliga i els qui tenien una mentalitat més integrista i abonaven el tradicionalisme.
Les forces militars de Girona formaven part de la IV Divisió, amb direcció a
Barcelona. L’autoritat màxima era un general de brigada, que actuà de comandant
militar de la demarcació. La majoria de la tropa era integrada en dues formacions
bàsiques: el batalló de muntanya número 2 i el regiment d’artilleria pesada número 2.
Hi havia també serveis d’intendència, intervenció, veterinària i caixa de reclutament.
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Cultura i societat

L

a vida quotidiana va ser presidida per la jornada laboral, interrompuda només per
les festes d’un calendari molt marcat per la tradició. La cultura i l’oci de masses
s’obriren camí lentament. L’esbarjo normal dels gironins passava pels cafès i el cinema, per la trobada associativa en les diverses entitats. Si el Casino servia per aplegar
la burgesia distingida, el Centre Republicà podia exemplificar un lloc de recreació de
les classes populars, on es barrejava gent de
diverses tendències polítiques.
El ventall de possibilitats s’ampliava els dies festius amb passejades per la Rambla, la Devesa o
St. Daniel, els balls populars, la pràctica de l’esport, alguna funció de teatre, el bany de l’estiu,
l’assistència a un concert musical o un partit de
futbol. L’atracció per aquest esport augmentà el
1933, quan el Girona Futbol Club assolí l’ascens
a la primera categoria catalana i quan, en 1936,
es proclamà campió de la II Divisió espanyola.
Les festes de barri i les de Sant Narcís esdevingueren jornades extraordinàries per a l’esbarjo i la diversió. La creació, l’any 1932, de la Fira
Comercial i Agrícola va pretendre d’eixamplar el
vessant lúdic de les Fires cap a la vida mercantil
moderna.
Amb la inauguració de l’emissora de Ràdio
Girona, el desembre de 1933, va introduir-se a
les cases la nova fórmula d’entreteniment particular o familiar, que barrejava música, informaPrimer emissor de Ràdio Girona, EAJ38.
1933.
ció i cultura popular.
[ 14 ]

Sala d’exposicions del Museu d’Història de la Ciutat
Placeta Institut Vell, 1. Girona
Tel. 972 22 22 29
A/e: museu@ajgirona.org
www.ajuntament.gi/museuciutat
De dimarts a diumenges i festius
de 10 a 14 h i de 17 a 19 h
Tancat els dilluns no festius
Entrada lliure

Disseny: Jordi Fanyanàs
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