
EL 6DlOCTUBRE DE 1934

El dia 6 d10ctubre de 1934, el President Lluis Companys ,a les vuit
del vespre, i des del balc6 de la Generalitat, davant els microfons
de la radio i de tota la gent congregada a la pla9a de Sant Jaurre,
que llavors se'n deia Pla9a de la Republica, feia un parlament drama

tic.

Basicament,deia que la Republica imstaurada el 14 d'abril de 19 31,
estava en perill, perqu� elements monarquitzants i feixistes havien

entrat al govern, homes i forces decanradament antidemocratics,no re

publicans i enemics de Catalunya.
El govern de la Generalitat, doncs, trencava tota rclaci6 amb les ins

titucions falsejades, el govern que Companys presidia assumia totes
les facultats del poder a Cacalunya,
proclamava l'Estat Catala dins de Ia Republica Fedeal Espanyola,i
convidava els homes que arreu protestaven contra els intents feixistes



a establir a Catalunya el govern de la Republica ( provisional ),per
tal de fer cami vers una Republica federal lliure i magnifica
Demanava fisciplina a tothom i acabava cridant Cadascu al seu lloc

i Catalunya i la Republica al cor de tots.

Una hora despres el Govern central de la Republica, a W�drid, decla

rava lTestat de guerra a tota Espanya. Les forces de lTex�rcit de la

4g Regi6 Militar atacaren la Generali�at i lTAjuntament,i altres cen

tres de resist�ncia. Cap a les pri�res hores de la matinada va obrir

se foc de can6 i el President de la Generalitat i el seu govern van

rendir-se. Foren aconduits a Capitania General i d'alli al vapor Uru

guay,amarrat al port, nm.. constituit en pres6 flotant.

Mes tard, sells formaria un judici en tota forma, amb querella del

Govern de la Republica contra el Govern de la Generalitat,davanc e1

rribunal de Garanties Constitucionals,Informe dels ponents, del fiscal,

Defenses, declaracions i mes declaracions, fins a formar un sumari

gruixudissim ,on els conceptes de just.icia segons el cadi militar su

��IDm�illE��HrurunOOmWrnmmmmmmmmmm posaven un atenptat contra la forma de
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1 'Estat i La seva e aaeric La , els acusats, President i consellers eren

condemnats a 30 anys de reciliusio major •

El 1936 el triomf ales eleccions germm:als del Front Popular retorna

ria aquells homes a la llibertat.

Com s'havia arribat en un morrent tan drammic com aquell del 6 d1octubre?

La Republica fou consequ�ncia d'unes eleccions generals,el rei va avang

gar-se als esdeveniments i feu renUilcia. La republica era esperada i

es considerava cosa segura ja des de 1930. A la destitucio del general
Primo de Rivera, els governs subseguents ja nomes foren governs-pont.
El Pacte de San Sebastian entre republians,catalanistes i mmmqmm autono

f
mistes altres, era la preparaci6.
Hom divideix el periodes de la Republica en tres s�ries : de 1931 a

1933,Corts constituents i primeres legislacions socials republicanes:

de 1933 a 1935 periode de predomini de les dretew i "restauraci6 social"

o sigui intents de desfer l'obra anterior.I de 1935/36 a 1939 ultimes

etapes,amb predomini de l'extrema esquerra i periode de Guerra.



Pel que pugui tenir de parql.lelisme amb els moments actuals, cal

que ens fixem ben be en el p�oces de relacions entre la Generalitat i

el gobern central

a) la Generalitat fou un invent dels membres del govern provisional

de la Republica : a.LLo que �fb,��fug1fi��mt Macia havia proclamat a

Barcelona el 14 dTabril fou la Republica Catalana. Un Estat Cat aLa

dTacord amb ITesperit latent i previ a ITEstatut de Nuria. El dia

17 mmmmmrnfufummme un equip de membres del govern provisional de la

Republica anava a Barcelona a fer dessistir l�cia d'aquella confusa si

tuaci6,li recordaren el Pacte de Sant Sebastia. Fou pecis que anes a

Barcelona el President de la Republica, provisional, Niceto Alcala

Zamora, el qual aconsegui que l�cia sjavingues a la Generaliuat,amb

la promesa d'un plebiscit a Catalunya per votar ITEstatut. 1�cia encara

declararia "Si les �orts no donen a Catalunya totes les seves lliber-

tats, aqaest problema sera gravissiin It. Profetic. Han passat quaranta

sis anys i continuem enfrontats a la mateixa gravetat.



de i.xaf el primitiu projecte de Nue tr a sense
estructura federal

govern comu per als PP.CC.
LIe ngua oficial
Legislaci6 exclusiva sobre

ense nyans nt

R�gim mUjicipal i divisi6
territorial

agricultura exclusiva

Per tant, teniem una Generalitat, es a dir, un principi de govern auto

nom, pero que calia que tingues el refrendament constitucional de les

Corts de la Republica. El proces total seria

Govern autonom convoca una ponencia per a estudiar

un estatut. Aquesta Pon�ncia,acabada el 20 de juny

de 1932 a Nue±±a preveia un plebiscit i la posterior

presentaci6 del projecte ales Corts Constituents de

la Republica, a n�drid,on es debatria.

b) L'Estatut
"De L de Nue i.ra, no en queda gran co sa , Bls conceptes d 'Bstat

Catala foren aubet i.tu'lt e pels de Regi6 Aut onome ,« Regi6 Catalana,
llei .

i l'Estatut que votaren les Corts e� 9 de setembre de 1932 havia
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Les Corts discuGiren ferotgement . ?passionadament aquest projecte
d)Estatut i 1 T

anaren reduint des de IT agost a1 setembre. :

Regi6 autonoma
bilingiiisme.
competencia legislativa retallada
no exclusivitat de �a Genera1itat en ITensenyamant.
E1s decrets 0 lleis lim elaboraGsa a Cacalunya podien ser invali

dats pel 'l:. de Garanties Const. a Madrid.

c) en resum, ens quedava, a partir del setembre de 1932:
Un President de 1a Generalitat ('govern autonom ).
Un Consell,format per consellers ( ministres)
Un par lament de cambra unica amb diputats
Un Triblma1 Superior.

Quan es parla de les poques coses que la Genera1itat pogue fer no es

te en compte 0 es te poc en compte el temps escassissim dTactuaci6.Cosa
semblant passa amb la mateixa Republica. La Republica fou combatuda

des de la seva implantaci6,i molts enemics declarats de la Republica
actuaren sense parar per desfer-la i obertament i publica. El regim au-

tonomic a Catalunya comenga de tenir la infraestructura i els ressorts



II

a punt a finals de 1932. El 1934,com veurem, ja era desfet temporalment
tota aquesta bastida pel propi govern de la Republica. El 1936 es refan

les coses ,pero nomes de febrer a juiio1: al mes de juliol ja comen-

cava la guer-r-a,
Cal t enir en compte les tensions i adversitats que desvetllava l' autono

mia de Catalun�a a l�drid. A Castella hi havien retols ales botigues
"Ro se compran generas catalanes", i diversos partits politics d'ambit

espanyol no amagaren llur enemistat al nacionalisme catala. No podem
oblidar que si be la CNT havia tingut a comen9aments de segle i fins

als anys vint un sector catalanista,o almenys preocupat per contactar

amb el nacionalisme, ja vers els anys 30 feia una politica i actuava
amb una tactica hostil al caGalanisme 0, en el millor dels casos,indi
ferent. En els fets del 6 d i

octubre de 1934, la CNT va inhibir--se .Ben

cert que hi havia l'enemistat Estat Catala-Anarquistes, pero si baguessiJ
entes i compartit els ideals autonomistes,haurien pres part en la llui

ta : pero a les centrals sindicals,pel·damunt de tot, els interessava

en aquell moment l'enfonsament de 1a burgesia i de la classe mitjana. ,

.'.



ries tenien encara molt de pes.

Els pitjors enemics, pero, del ca�alanisme politic 0 del catalanisme

a seques eren els partis monarquics, els de dreta extrema, els vincu

lats al gran capital, i .els conservadors. Al llarg €lel proces critic

del 6 dToctubre i subseguent, la L�iga de Camb6 no ajuda gens el fet

catal.a , va inhibir-se tant com La CN Ir. Ja hi arribarem.

L'any 1933 es un any crucial per entendre la nostra historia recent:

Fins a 1933 els success ius governs de la Republica eren formats per

gent dTesquerra,i tambe els de la Generalitat: 0 sigui que,d'acord amb

l'experit triomfant el 14 d'abril de 1931, els moviments esquerrans

o de centre-esquerra dominaven l'espectre politic. Les eleccions a

Corts Constituents del 28 de juny de 1931 havien donat un esultat

de 263 Yill�cs per ales esquerres,110 per al centre, i 44 per a dretes.

Les e squer-r-e s e smerrt a.de s eren IlFllll!lJimhirmmrmmrnrmlp en bona part radicals , el

partit format per Lerroux,i que a tantes situacions s'h&-via sabut adap

Gar.

Pero, socialment, £spanya era un pais on les antigues oligarquies agra-
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I era molt dificil d introduir lleis progressistes. La Grandesa dTEspanya
els grans nobles, tenien les segt!.ents propietats rustegues :

577.146 hectarees • 10.000 families posselen la meitat de tota

la terra del catastre d'Espanya : Duc de Medinacelm 79.146 Ha
" de Pefiaranda 51.G115
" Vistahermosa 47.303.
"Alba 34· .455

Comte Romanones 15.171.
I

Hem dit q_ue s arrossegava una suspicacia contra ITEstatut: Aquell estatut

que es debate ferotgement ales Corts republicanes, -com es debatra amb

passi6 el .f'utur- estatut dels nostres temps. Hi hague ,segons e Ls his

toriadors, una
II ofensiva contra 1· rEstatut": Ortega i Gasset, Unamuno,

Gil Robles, Royo Villanova, ••• portaven la contraria a Azafia, q_ue defen

sava ITEstatut.Azana deia : "�nh Ca�aluna dice, los ca�alanes dicen:

queremos vivir de o"tra manera dentro del Estado espafiol.La pretensi6n

es legitima ; es legitima porque la autoritza la ley,nada menos que la

ley constitucional". I quan el general l'anjul va dir que els diputats

catalans eren uns traidors, Ossorio i Gallardo li respongue,defensant-los



"Cada cual tiene su concepci6n y sus modos de servir a la patriae Y yo

os Iliigo : patriotismo verbalita, no; patriotismo estancado, no; patrio
tismo monopoli)\.ado,no ; marcha de Cadiz,no !"

El mes gran obstructor de l'Estatut fou Royo Villanova. Agombolat
tambe fora del par lament per moviments dTextrema dreta, com els �ue
formaven a1 voltant dels diaris ABC i e1 Debate, i els organismes Acci6n

Nacional ,amb Angel Herrera,i JaVi8r Martin Artajo.0 el cfrculo monarquic

independiente Luea de Tena,Gabriel l�ura, Conde de Gamazo ...

Des de 1931 dTaltres elements hostisl eren IDona part de les altes au

toritats e o Le s Lae't i.ques , com el C,."rdenal Segura, els militars, als qua.l,s

Azana havia vo1gut reduir -mesura generosa, pdrqu� els conservava el sou

integre als qui es retiraven- ,0 alguns grans financers com Joan ��rch

Els militars h�tis9 prepar::ven un cop de forga: e1 1932, a 1 agost ,
r:

tindria lloc dirigit per S nurjo i sense xonsequ�ncies. Es simptomatic
. ):3

que el general Franco, governador milirtlm.r de 1a Coruna no hi volgue sa-

ber res.

Yambe eren enemies de la Republica Onesimo Redondo que a

organitzava les J.O.N.S.



Havia nascut un element decisiu per a les crisis republicanes
nascuda de Gil Robles.

La CEDA Confederaci6n Espanola de Derechas Aut6nomas, era VB partit

la CEDA

':rornem a l'any 1933 : Hitler ha arri bat al poder a Ale.manya • .J:!jls movf,

ments feixistes internacionals ,amb Mu.s soLfn L i Hitler, creixen. A JY.fa

drid les J.O.N.S.s'enfrontaven a la Iim1fl F.U.E.

El 1933 es funda un s etmanari El Fascio, amb r-e daet or-s com Ernesto Gime

nez Caballero,Josee Ant.Primo de Rivera,Ramiro Ledesma Ramos ,Rafael
Sachez I�zas i Juan Aparicio, -tots ells molt destacats en el r�gim de

Franco.

Els exiliats conspiren : Calvo Sotelo, sobretot,i Eduard Aun6s, situllllJis

a Paris, fan viatges a Italia i s
i
entrevisten amb Italo Balbo i gent del

Pas c Lo,

d l una banda lligat a oligarquies, especialm-nt agraries,perb t ambe als

patrioters castellans de la producci6 bladera. Anti-catala, i anti-repu

blica, els seus membres ,adhuc diputats, no havien jurat fidelitat a la

Republica •••



La CEDA havia nascut com una necessitat de les dretes de tenir una

formaci6 politica que representes les aspiracions dels antics retims

pero que sabes maniobrar politicament dins les Corts i fins i tot po

gues entrar al govern si convenia.

El partit sThavia format el 1933 a partir dTAcci6n Popular, ja exis

tent des de 1931, mes la Derecha Regional Valenciana,i alguns elements

mauristes - de Gabriel IVlaura •

En molt poc temps la CEDA va tenir molts adherents .Un any despres de

la seva fundaci6 ,la CEDA reunia a El J::lscorial 25.000 homes enardits

als crits de "Jefe,Jefe,Jefe !".

Ales eleccions legislatives del novembre de 1933 la CEDA obtenia 115

diputats, no pas majoria absoluta, pero quasi. Ara be, no els intere

ssava encara de provar de formar govern: de ixaven , de moment, que gover

nessin els radicals de Lerroux ( cfr. PSOE-UCD)i de Samper.
Des del moment que les forces dretanes de la CEDA i altres tornaren a

moure's per l�drid i Castella,i en alguns altres punts, ITalarma va

emparar-se dels republi cans liberals i dels catalanistes, que eren repu-



blicans de cor. Es a dir, els cacalanistes eren anti-paralisi,i si

el regim monarquic del torn de partits havia resultat inoperru�t ells

havien crGgut que l'adveniment d'una Republica permetria de fer una

reorganiGzaci6 -0 revoluci6-social,i,per tant, havien recolzat, sempre

els elements republicans, esqrnrrans,i de centre ,la classe mitjana a

Catalunya les reformes econamiques pert inents, reforma agraria,resitua
ci6 dels militars; pera entre 1933 i 1934 hi ha un refloriment dels mo

vimn�s feixistes a Europa,i sembla que alguns dels elements dretans

enemies de la Republica,tant militars',com potentalis, com eclesiastics

o propietaris,tenen tend�ncia a decantar-se vers solucions de tipus

autoritari i feixista: alla que no havia arribat a ser Primo de rivera

pare podia ser-ho Primo de Rivera fill.

A partie ,dones, de les iled eleccions de 19.33,en que comerica un periode

parlamentari tremendament actiu i violent,amb amenaces verbals i fins

i tot enfrontaments al carrer, hi ha la por constant d'ill� cop militar

o paramilitar. Hitler ha guanyat· plenament a Alemanya, Mussolini s'ha

consolmat a Italia, Dollfuss ha feixistitzat Austria, a Franga hi ha A

inclus un fort moviment conservador, a B�lgica hi ha el grup Degrelle,



la proclamaci6 de la Repu�lica.

a Gran Bretanya Sir Oswald Mosley i els seus desfilen amb camises negres
i e1 brag enlaire.

Contraposats a aixo, els socialistes han repetidament anunciat que si

la republica i la revoluci6 social pendent es posen en perill, ells s6n

capagos de sortir al carrera No hi ha unitat entre socialistes i comu

nistes -no hi ha estat mai a l'Europa moderna -,pero la situaci6 �s

aquesta : dretes que s6n c ada cop me s evidents i nombroses
republicans purs i classe mitjana progressista suspicag
extremistes disposats a la lluita contra el feixisme.

Els passos ineluctables- que porten al 6 d'Octubre

II
I,

I,
I,

'El 1933 comenga el bienni radical-cedista, amb un govern Lerroux

que es diu de centre, pero apoiat per la plutocracia. La timida reforma

agraria que els dos prirrers anys havia empr�s la republica -Azana -

eS vol aturar i fins i tot fer marxa enrera: Gil Robles ,que no �s al

govern,diu en un discurs que ell i els seus van veure "amb dolor i temor"
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Amb 115 diputats cedistes al parlament,i els socialistes dividits en

ala ac t Lva -Prieto - i ala pactant - Besteiro - Lerroux comenga l'obra

de desfer el Que la Republica havia fet .D'aquesta accio se'n dirs.

Itrestauracion social" (hipocresia). Calvo Sotelo i altres monarquics

tornen de l'exili,i neix el Fascismo Espafiol,que fou el primer nom Que

es dona el grup de JoseAntonio Prliuno de Rivera: despres va canviar-lo,

pero no les inicials F.E. Ansaldo, militar de tipus guerriller i aven

turer, decidit, organitza els grupos de choque falangistes.

Tot semblava propiciar una, situacio tibant. Enciemes, e8 donava 18.

paradoxa que a NadJ.Zid ,a Espanya, hi havia un govern de republicans

no gaire de fiar, mes aviat reaccionaris, i a Catalunya un govern es

querra, republica pur.

El dia de Nadal de 1933 moria el pr-e sl.derrt ]:Tacia. Fou un dol gen.ar-aL

a Catalunya. Elegit Lluis Companys,fins aleshor��eai�ti£�td�te��E�B¥eR�
la Generalitat forma un govern de concentracio d'esqarres. Unio Socualis

cl'fS�� RepubIl-
ta de Cacalunya, Partit Nacionalista Republica �t�, Accio Catalana
cana de CataL unya
Republicana i �sQuerm Republicana de Catalunya

.'
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Entravem al 1934 amb una altra tensio que es faria mes evident a mesura

que passaven els mesos. La Lliga de Catalunya,amb Cambo al front, es ma

nifestava discomforme amb diverses mesures i disposicions del govern

de la Generalitat •••

Gener : eleccions municipals a Catalunya: triomf de l'Esquerra 580

municipis,seguida de la Lliga, a 442.

A finals de gener la Lliga ret ira la seva minoria parlamentaria al Par

lament de Catalunya.
El Parlament de Catalunya elabora una Llei de Contractes de Conreu,evi-

,

I,

dentment progressista. AquesteJi llei seria aprovada el 21 de margo

IVIENTRE: a lYIadrid era tot el contrari. L'onze de febrer de 1934 es produla

l'expulsio de molts camperols de gran quantitat de finquBs extremenyes
castellanes i andaluses, se suspenia lTanunciada revisio de rendes de

les finques rustegues i es produla una baixa de salaris agricoles. Les

regnes de la politica camperola tornaven a estar en mans dels terratinent

e spe o La Ire nt a Castella, Extremadura i Andalusia.

I,
"

Les LegLe.Lac Lorie , doncs, eren ericorrt r-ade s, La Ll.e L de Contractes de
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conreu no solament no agradaria a ]Wg,dird, sin6 que de s p.Laur-La els

propietaris catalans, i sobretot els agrupats dins l'Institut Agricola
Catala de sant Isidre.

El 12 d'Abril el govern de la Generalitat,vista l'aprovaci6 del �arla
ment de Catalunya , promulga la llei de contractes de conreu. Aquesta

+lei, que acaba de comblar el vas de la IRciencia dels anemics del re

gim autonomic i dels enemics del reformisme progressista deia basicament

a- el termini de contracte d'arrnedament mai no seria inferior

.a sis anys, tacitament recondulble any per any.

b- nome» es podia treure el cultivador si el propietari passava

a portar personalment la terra 0 en cas de mal conreu 0 de

manca de pagament de l'arrendament.

c- Bl propietari,en acabar-se el contracte, estava obligat a

pagar a l'arrandatari les millores fetes a la terra.

d- la transferencia de propietat no era causa de rescissi6 del

contracte.

e- Al cap de 18 anys de portar una terra el cultivador podia
comprqr-la

f- La rabassa morta es transforma en cens redimible.



I

A Navarra els tradicionalistes tenen camps d entrenament militars. En
. r

tren vaixelles enters d1armes per als socialittes, que s'enfronten sovint

amb les patrulles d'Ansaldo, i per als tradicionalistes.

La CEDA tampoc no estava del tot unificada: Gil Robles i altres volien

conquistar el poder des de dins de la Republica Un altre sector volia de

rrovar la Republica, i temptejava els militars.

Ment r-e snarrt , la Lliga i els terr.:::tinntts de l' Institut Agricola CaGala

de Sant Isidre, denuncien davant el Tribunal de Garanties Constitucionals

o sigui el tribunal politiC suprem d'Espanya, �a Llei de C. de Conreu.

Gil Robles, que estava decidit a debilitar cada cop me eels republicans
de centre i radicals,comenga de fer mitings de gran audi�ncia: es un bon

orador. "Vamos a conquistar el poder",repeteix. I diu" A::J.b quin rttim ?

Amb aquest, 0 aquell, com sigui: e.L cas es que conquerirem el poder".

La CEDA ja te forta influ�ncia ales altes esferes, i Lerroux es fet dimi

tir,entre �� i el President Alcala Zamora. LJavors es forma un altre

govern cent Gal presidit per un radical valencia, Ricard Samp3r,home gris,
ninot de Lerroux.



Una gran vaga agricola de I'o Ledo en avall coincideix, al me s de juny ,

arnb la deoLar-ao Lo=ent.enc La del 'rribunal de G.Constitucionals declarant

anticonstitucional la Llei de C.C.

Comenga la rebel.li6 de Catalunya. La Generalitat no acata el dictamen

del rribunal,i el Parlament de Catalunya torna a votar sense cap esme

na la Llei.

Gil Robles acusa per escrit i de paraula

la Genralidad".

Durant l'estiu, aprofitant la suspensi6 de les Corts, Co�anys fa

parla de la "Rebeldia de

un arranjament amb Mad±id,i fa un �ou reglament de Llei de C.Conreu

traient-ne els punts mes espinosos. Ni aixi es acceptat per la CEDA.

encara que els elements a ��drid,en general,la troben passable. No

aixi els propietaris forts de Catalunya que es concentren el 8 de

setembre davant Gil Robles, que els fa un parlament inflamat.

L'onze de setembre, hi ha dos assassinats a San Sebastian,un falangis

ta i un 16f6*�j�� republica, el segon represalia del primer.

Comencen a c6rr�r rumors d1estat de Guerra, que no s6n confirmats.

Pero' hi ha un ions militars secretes: molta gent es va fixant en un ge-



militar jove, general ,director de L'Acaderni.a General ]\,lili�ar fins que

l'havien fet dimitir: Franco. Pero Franco era un home que sempre va

rebut jar les conspiracions: tenia encara mes paciencia que Gil Robles:

esperava que tot estigues a punt,i, per damunt de tot, en aquells moments

se sentia militar. Mes teoritzants i polititzats eren Mala i Sanjurjo,o

Goded,Orgaz, uFanuul.

El Primer d '
o c tubr-e s

J
obren les Corts, i Gil Robles, en Ul1 violent

discurs, fa dimitir Samper. Lerroux torna a formar govern radical, pero

ja hi entren tres ministres de la Ceda.

Els socialistes i comunistes, be que no a tot �spanya formen les

Aliances Obreres. L'ilnica que continua passiva es la CNT.

L'entrada de tres ministres de la CEDA al govern alarma enormement els

republicans. Els partits republicans fan publiques, tots ells, notes de

pro testa, i de ruptura amb les Institucions. Es declaren incompati

nles amb una Republica falsejada.

A Barcelona es mobilitzen les patrulles 0 escamots d'Estat Catala, i



Companys esta preparat per esbrinar la veritat que hi ba darrera dels

rumors dJEstst de Guerra. Al surnari del seu pr o ce s es demostra de tota

evid�ncia que estigue dos dies teldfonant a W�drid i comunicant-se per

telet ipo amb el ministre de Governaci6 i eL Sub secretari de la Presiden-

cia •••

Els part its politics que declaren que s6n incompatibles amb la Republi

ca tal com esta aleshores, envait el govern per 1 CEda s6n :

Izquierda Republicana - Uni6n Republicana - Partido Nacional Republi

cano - Izquierda Ra.dical Socialista - Partido Federal Autonomo- Partido

Conservador -

rambe dimiti del seu carrec per considerar que la Republica estava

adulterada, el President del 'rriiluual de Garanties Contitutionals, Alvaro

de Alvornoz.

Al minis teri de la Guerra han portat de conseller i Cap de 1 "Eeta't

N�jor Central el general }!'ranco. El Iv1inisteri de la Governaci6 mobi

litza la forga publica



A la mit que va del 4 al cinc d'octubre hi ha una vaga general a tota

Espanya,promoguda per par-tits molt a l'esqrerra i centrals sindicals:

per exemple a Barcelona l'ordre de vaga sarti de :

Alianza Obrera ( Psoe,UGT,Uni6 Socialita de Cat. l'Esquerlu
Oomuni s'ta i la Uni6 de R.4l.bassaires) La CNT i la FAill no hi intervenene.

t:""'!

El dirigent Durruti ha estat detingut pel Conseller dg�ID����iB�g�g Dencas

el qual ha donat la seguent ordre : "Vigileu-me la FAI".

IVIentre, el dia 5 comenga una acci6 revolucionaria coordinada

al tBrritori d'Asturies. AlIi La lluita arribara a 6sser -com una petita

guerra, q.ue durara fins al 18 .Immedia-Jiament a Astu.ries es declara l'es

tat de Guerra. I el general Franco des del seu despatx al IVIinisteri de

la Guerra coordinara les accions de la tropa,que manaran YagUe, L6pez

Ochoa,i altres militars, amb Tercis i tropes regulars dTAfrica.

A Catalunya la vaga general raralitza el Vall�s. Pero a Barcelona

no hi ha uni6 � les dissensions entre Estat Catala -que ara jugara

un paper de forga de xoc,l'extrem del catalanisme politic - CNT i fins

i tot hi ba difer�ncies amb ITAlianza Obrera.



IT _.-

Encara que Sf ha f et famosa La proclama del 6 d T

octubre, la veritat es

que el dia 5, el president Companys fa dues al:locucions per radio

recomanant calma, i derrBnant que no hi hagin accions extremistes ni

violentes.

Ii

I arribem al dia 6 •

A la matinada lfAli8nga Obrera fa coneixer �m manifest·revolucionari,
pc)ro no solament revolucionaria socialment sin6 estructuralment,poli
ticam..ent : liEs avui que cal proclamar la Republica Catalana. Visca la

vaga revolucionaria. Visca la Republica Catalana".

Companys espera tot el dia per.comunicar-se amb .Prewidencia del Consell

de Ministres. Al mateix temps,el senyor Azana,que era a Barcelona,
sTentrevista amb Moles, Hurtado i Nicolau dfOlwer,per tal de discutir

el proposit de Companys que era de proclamar un Estat Federal,i cap

d'ej_ls no ho creu viable. Mentrestant, tambe la tarda del dia 6 Com-
-

panys sfentrevista arab el General Domingo Batet, capita general de Ca-

talunyai el delegat de lfEstat a Catalunya, senyor Carreras Pons, i els

drhu que el govern no inspira confie.nga als republicans autentics i

\�



que el govern de la Generalitat havia provat mmmmmmm@mmmrnm �B di:c��
S�G de comunicar amb Iel President de la Republica i que la linia
estava sempre ocupada.
El fet, -com revelaria �espres LLui en laseva declaracio, era que hi

havia un fort temor de cop d 'Estat 0 d ' atemptats contra e L President
de la Republica i els senyors Prieto,Azaa 0 Largo Caballero.

�b les seves declaracions el president Companys,a IJhora de ser jut
jaG digue i repeti una i mil vegades que el peri1l que havia corregut
i corria 1a Republica IThavia empes a pr1clamar la

govern i la proclamacio de ITEstat Catala dintre de la Republica Federal

Espanyola.
Ales vuit del vespre el president Companys sortia al balco de la

Generalitat. A la pla�a que aleshores se'n deia de la Republica hi ha

via una gen-tada. la proclama que llegi deia :

" Catalans :
Les forces monarquitzants i feixistes que drun temps

enga pretenen de trair la republtica han assoJit 11ur objectiu i han



,
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assaltat el Foder.

Els partits i els homes que han fet publiques manifestacions contra

les migrades llibertats de la nostra terra, 81$ nuclis politics que

prediquen corntancment l'odi i la guerra a Catalunya,constitueixen

avui el suport de les actuals Institucions.

Els fe�s que s'han ppoduft donen a totes els ciutadans la clara

sensacic5 que la Republica, en els seus fonamentals postulats democra

tics es troba en gravissim perill.

Totes les forces autsrrt Lcamerrt republicanes d TEspanya i e Is sectors

sociam avangats, sense distinci6 ni escepci6, sThan aixecat en armes

contra l'audag temptativa feixista.

La Catalunya liberal, democratica i republicana, no pot estar absent

de la ppotesta que triomfa arreu del pais, ni pot silenciar la seva

veu de solidaritat amb els germans que en les terres hispanes lluiten

fins a morir per la llibertat i el dret. Catalunya aixeca la seva ban

dera i crida a tOGS al acompliment del deure i a l'obedi�ncia abololuta

,.:
-

'
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al govern de la Generali-tat, que des a1aquest moment, trenca tota rela

ci6 amb les institucions falsejades.

En ag_uesta hora solemne, en nom del poble i del Parlament.el govern

que_presideixo assumeix totes les faoultats del Poder a Catalunya,procla

ma l'Estat Catala de la Republica Federal Espanyola,i en establir i en

fortir la relaci6 amb els dirigents de la protesta general contra el

feixisme els invita a establir a Catalunya el govern provisional de la

Republica, el qual trobara en el nostre poble catala el mes gener6s im

puIs de fraternitat en el comu anhel d1edificar una Republica federal

lliure i magnifica:
Hi havia un paragraf mes referit a la necessitat de disciplina i d1obe-

diencia al govern i acabava

Catalans: l'hora es greu i gloriosa. LTBsperit del President rJIacia,

restaurador de la Generalitat,ens acompanya. Cadascu al seu lloc i Catalu

nya i la Republica al cor de tots.

Visca la Republica i Visca la Llibertat.

II
II

I!

II
II



Simultaniament, es prodUlen moviments de vaga i preparatius dTescamots

armats, forces sindicals, elements d'Escat Catala i Socialistes en d'a

altres punts del pais • A L:'eida se suspenien els serveis ferroviaris,
l

perqu� a Lleida portaren llacci6 en gran manera els ferroviaris. A l�n-

resa les tropes i la Guardia Civil ocuparen els llocs esyrat�gics,

casc central, carreteres, i Campsa. A Granollers calgue desocupar

ITAjuntament,ocupat revolucionariament. fambe a Vilanova i la Geltru

on sThavia declarat la Replinlica Socialitta Comunista Ib�rica ;a Tarra

gona Reus, Girona, La Seu dTUrgell,i Figueres calgue fer rendir els

ocupants dels edficisi oficials.

Tornem a Barcelona: el president Companys ha parlato I�nediatament

despres dTell,ho fa en una al.locuci6 mes curta Ventura Gassol. El go

vern de la Generalitat en pIe i solidariament,per unanimitat, ha deci

dit el pas. El President del Parlament de Catalunya Joan Casanovas,arri-

ba a la Generalitat i subscriu la declaraci6 • El diputat pel Parla

ment Joan fauler,que es casualment al Palau de la Generalitat es enco

manat pel President Companys que dugui un sobre amb una missiva a Capi-



tania. Pr�viament, hi ha hague dues conversacions telefoniq_ues totes

dues protagonitzades pel Capita General, Dom�nec Batet.

a) Conversa a les 7,�� ,entre el General Batet i el President del Con-

sell de Ministres, Alejandro Lerroux_. Posats en contacte telefo

nic els dos homes a traves del Subsecretari a ]),1fadrid i del senyor Carre

ras Delegat del govern a Catalunya, parlen el general Batet i Lerroux.

rranscric el text exacte, IY' es t"lii@:€Igre:f4:9!inl�t taq_uigraficament:

Oiga Madrid, aq_ui Carreras, el general Batet esta al aparato. - Al

habla el senor Presidente del Consejo de Ministros. El gobi�rno de la

Republica ha tomado el acuerdo de declarar el estado de guerra �n todo

el pais con todas sus consecuencias.

El general Batet diu que immediatanent publicara i fixara el ban

de proclamaci6,i ,tot d l
una li arriba noticia directa del ��ral discurs

de Companys, i ho comunica a Le r-r-oux : " En estos momentos rompe el sr.

Companys toda relaci6n con el gobierho central,y proclama desde el bal

c6n de la Generalitat el Esbado Catalan.- Voy,pues, a mi despacho para

proclamar inmediatament el estado de guerra. - Conforme, energia y

suerte II
•



b) - Gonversa telefonica entre Companys i natet. El President demana
al Capita Gen·;:;:ral, q_ue,havent deci.dit assumir totes les funcions del

govern, es posi ales seves ordres. Batet respon que l'assumpte es molt

greu i necessita una mica de temps.
De fet, el Capita General escriu el ban, el fa imprimir a la imprempta

militar i surten els destacaments de tro-pa al carrer a fixar-lo i procla
mar-lo. Comencen per la propia Comand-ncia Militar i les Drassanes,pugen
per la Rambla de Santa MOnica i des del Centre Autonomista de De je ndents

del Comerg i de la Industria sorgeixen els primers dispars. Hi ha algw1s
ferits entre la tropa. A la plaga del featre, nous trets i noves baixes.

Les forces militars r-et or-nen al Pas se Lg de. Colom. El c-ombat contra el

CADCI continua hores i hores i calgue emprar l'artilleria.

Mentrestant, el comandant d'Artilleria Jose Fernandez Unzue rebia ordre

d' ocupar 1 TAjunt ament i la Genralitat, col.llcant previaIlB n t; als ter:ra ts

veins forces de la GuB"rdia Civil.

A la Plaga de Sant Jaume hi havia els mossos de ITEsquadra sota les

ordres del cOInandant Perez Farras,i comenga el combatd-espres-del segtient

diB"leg:



-On vas? A ocupar la Gendralitat- Doncs, hauras de fer-ho a la flrga

perQu� tinc ordres de defensar-Ia contra Qui sigui.

Hi ha un intens intercanvi de dispars tota la nit. Porten canons a

ia plaga de Sant Jaume• A l'Ajuntament l'alcalde, Carles Pi i Sunyer i

els regidors eSle ren a remolc de la Ge_neralitat. Per la ���iijn;t)\ge l' Ange

hi ha dispars entorn de I' edifici de La Cambra Oficial de La Pr-o p.ie tat

Urbana. Ja hi ha morts entre els oficials i soldats.

A l'alba els canons disparen direccament contra Ajuntament i Genera

lit at • El President Companys anuncia que es retra. 'relefona al gencr al

Batet. Batet Ii replica Que ha d'issar bandera blanca i lliurar-se sen

se condicions. �g&���mID�xgl comandant Fernandez Unzue ordena ocupar

mili tarmenG els edficisi i conduir presos els regidors i conselle rs.

De primer Comapnys i govern s6n portats a Comandaric La :iYlilitar de La

49 Regi6 • Ofic ials d r:Sstat r�j�¥t�l� ���:h��rles primeres declaracions

i conduIts despres al vapor Uruguai,convertit en pres6.

TOG el govern s "hav.i.a retut except e e1 conseller de Governaci6 que

hav i.a fugit, i Badia.l C .-C�' )
L'endema desenbarcava a Barcelona una bandera del Ter:; i un batal16

de Cagadors d'Africa.



A I�drid el Govern de la Repu lica decidi de suspendre tempral
ment la Generalitat, pe r-o Calvo Sotelo,Mmm:mnunmiih!lgrrnel'lH1l])mlfl i t ambe La CEDA

coldrien que se suprimis 113 r sempr-e i der-ogue s la Generalil:; at. 'rambe

la volien els tradicionalistes

Els detinguts ,als quaIs s'hi han afegit els membres del Patronat

de la Universitat Autonoma, suprimida, amb Pompeu Fabra al davant, es-
t

peren el judici, que no tinria 110c fins al � de 1935.

Mentrostant, es forma una agrupaci6 politica centralista, el Blo

que Nacional,amb Calvo Sotelo, GOicoechea, el duc d'Alba,Victor Pradera,

-que jugaria un gran paper en el judidi - Areilza, Sainz Rodgiguez,
i aquesta agrupaci6 crea unes milicies que dirigira Ansaldo,que havia

abandonat els de la Falange,i que duen camises grises.Aviat hi haura

1.000 militants armats.

�kntre, Gil Robles i la Ceda, voldrien la supreswi6 de l'Estatut,

pero tot parlamentariament.
Jose Antonio Primo de Rivera escriu una carta als militars in

dicant-los la conveniencia de fer un cop dTEstat. Concretament en carta



ta a Franco, del 24 de seGembre de 1934 oferia ajut a Franco. Alguns
militars comencen a considerar la idea. Franco no la consid�ra mai:

ara sabem la nosa que Ii feia Jose Antonio Primo de Rivera. Al lliore

mmEmmrnmmmmmmmmmmIDmm�mw�m�o Hietoria de la Falange �spanola
y de las JONS,de Francisco Bravo;�4ges d'indfuar-se el pla del noi

Priio de Rivera per un algament, s'explica el govern que Jose Antonio

pensava constituir : alguns minietres en serien Defensa, Franco,
Justicia Serrano Suner,Educacio Aunas, Interior �bla •••

El juny de 1935 al Tribunal Suprem es va veure la causa.Bls advocate

dfensors recusaren alguns membres del rribunal,que cert2ment,eren molt

2nemics de la l:i-eneralitat i no podien s er-ne j'utges:Victor Pradera, el
mes coooatiu; havia escrit Aspira el catalanismo a esclavizar a Cata

luna para luego hacer de la Espana entera su provecho" (ABC 21 juny 34)
tuna perfida y falsa cultura ha descatalanizado a los catalanes a pre

texto de catalanizarlos "(20-juliol-34) - !1Ahi esta chorreando ignomi-

nia el manifiesto de Companys .••Bn su llcura de grandeza llego a imagi

narse a Ebpafia como un pueblo a la misma sojuzgadoll( 21-octubre-34 !!)



disparar en a�uel momento ? - No tenia ninguna noticia en ese sen-

Els altres recusats eren Eduardo �fu,rtinez Sabater i Carlos Ruiz del

Castillo,que eren del Bloque Nacional. La recusaci6 no fou accetada.

El fiscal de la Republica era Don Lorenzo Gallardo,el qual aplica
als acuaa't s els articles. 237 del Oo d l de Justicia 1\11ili tar sobre rebeli6

militar el 238 sobre el castig -pena de mort- i el 44 del Codi Penal

-reclusi6 major - i el 108 de la lIei d'enjudiciament criminal sobre

defensa dels acusat s.
-

EIs interrogatoris foren vergonyosos en alguns moments.E1 ffucal sem

blava assedegat de sang.E1s- pne ponent i vocals del tribunal intefvenien

amb preguntes de v.ir-u'l.enc La singular: per exemple, insistiren molt en

e1 fet de ps r que els acusats havien fet resistencia a les forces de

l' exe r-cLt de' la Re piibLa ca: GassoI :mB!WJihrhn:IBDmqmm a la pregunta
- Pregm�to si oyeron 0 no los canonazos. - Yo oi los canonazos -

Tenia noticia de que. aIguna fuerza facciosa tuviera canones que pudiera

tido; pero tampoco tenia "motivos suficientes para demostrarme 10 contra

rio.Porque no seria la primvra vez que a base de canones y de Ejeriliilitos .

se dan golpes de Estado�
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La defensa fou brillant especialment per part d'Osrorio i GalJar

do en favor de Companys. i finalment el 31 de maig acaba la vista i

es don� sent�ncia :

Trenta anys a Companys, Gassol, L�ui, Esteve ,Barrera, Mestres
1

i Comorera. (Perez Farras havia estat jutjat per Consel� de Guerra i

condemnat a mort). Algnns vocals del TribLLl1al dissentiren de la senten

cia i demanen ITabsoluci6, com havia fet la defensa.

El President de la Republica, Alcala Zamora, es mostra decdit par

tidari d'una pena minima,adhuc de l'absoluci6, i pOba al govern Lerroux

contra la paret.Lerroux diu ales seves memories,: si haguessim tirat

endavant la sent�ncia nomes hauria quedat be el President de la Repu
blica. Aixi, finalment, el govern no conf i r-ma .£§12. x sent eno La , La Jire

pubolica caminava cap al seu final. El 1936 al febrer triomfava el Front

Populsr, i els processats eren posats en llibertat.

En tornar a Barcelona Companys torna a parlar des del balc6 fam6s:

"Tornem a reprendre la nostra tasca despres dThores doloros�s i amargues

Recollim les lligons de l'experi�ncia. Tornarem a sofrir, tornarem a

Lluitar, �ornarem a v�ncer.



\
hs pot torner a produir una situaci6 aom la �ue condui al 6 dToctu

bre Q Es possible sempre, en politica. Sobretot, en un pais tan actiu,
tan vital com Cabalunya, tan pIe d'iniciatives.
Si les tensions de la petita politica permeten la debilitaci6 de la

mmmmmmFmmmIDm consciencia nacional de Catalunya tot es possible. Si tota

Espanya camina cap a algm� extremisme -de dreta 0 es�uerra - es possi
ble.

Possiblement la missio de Catalunya sigui la dTe�uilibrar tot l'Estat
�s�anyol. Per tant, primer hem d'estar e�uilibratsadintre.

Per si podia servir de recordatori i 11ig6 preparatoria per a alguns
Idels mmus oients he volgut recollir en aquesta conversa d avui els fets

dolorosos, dolorosissims del 6 dJoctubre de 1934. I recordar que
1a qliesti6 no es de regim socia1ista, republica 0 monarquic: 1a questi6
les, purament i en el fons � de govern propi , govern exemplar i pinya
durissima entorn de 1es institucions catalanes : Estatut i Generalitat.


