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'1939 com el
Cal entendre el període que va de l'any 1923 al
nucli central d'una época que es va caracteritzar, essencialment, per un context polític fodament polar¡tzat ique ésfonamental per entendre la conflict¡v¡tat soc¡al que marcá el curs
dels esdeven¡ments d'aquells anys. Aquesta polarització,

expressada a través d'una gran heterogeneltat d'agrupacions, organitzacions, partits polítics isindicats, mostra la
diversitat de propostes participatives en l'ámbit de la presa
de dec¡s¡ons públiqu6s, sovint també vehiculades a través de
lormes de sociabil¡tat ben d¡ferents, i que marcaren un dels
moments més rics ¡prolífics de la societat gironina del segle
)«. Perd aquesta experiéncia de cristallització de la vida
pública s'ha d'emmarcar i s'ha d'entendre a partir d'un marc
molt més ampli que no és altre que el llarg procés de transició de l'Estat absolutista a l'Estat liberal. Un procés que
comengaria a final del segle XIX i que es perllongar¡a ben bé
un centenar d'anYS.
En el període de'1923 a'1939 la ciutat de Girona va seguir
exerc¡nt una gran importáncia económica en el seu ámbit
territorial. Centre indiscutible de negoc¡s i d'¡ntercanvi de productes, experimentaria també una ceda consolidació ¡ndustrial i una expansió urbanistica que es reflectir¡en en un creixement demográfic ininterromput: la ciutat passaria de
'17.691 habitants l'any 1920, a 21.845 el 1930, ia29.632 l'any
1S40.

Aquests anys es poden presentar a través de tres etapes

ben d¡ferenciades. La primera arrenca el 1923 ¡es clou el
1931. Són els anys de la Dictadura de Primo de Rivera i els
de la pérdua de la legitim¡tat de la Monarquia. Són els anys

en qué la c¡utat de G¡rona experimenta un increment notable
de les obres públ¡ques, uns añys en qué s'apl¡ca la reforma
de l'administració local, ¡també uns anys en qué l'¡ntent d'espanyol¡tzació de les diferents formes de la vida social de la
c¡utat per part de les autoritats no va acabar d'imposar-se del
tot. Temps també de censures, de clandestinitats id'exilis. La
segona etapa va de 1931 a 1936. La proclamació de la República el 14dabrilde1931 va ser, peraalguns lesd€veñiment
ioiós més recordat de tots aquests anys. Peró també generaiia animadversions. La reforma agrár¡a. les cláusules religioses de I'article 26 de la Constitució i l'aprovació de l'Estatut
del 1932 en serien causes evidents. Tanmateix, un nou estil
de fer política marcat per una foda sensibililat en el terreny
social es va aprop¡ar de la ciutat. Peró factors d¡versos varen
comprometre el paquet de reformes del régim republicá Les
tensions entre sls treballadors i els patrons varen ser un focus
constant d'inestabilitat. Més enllá d'aquest aspecte, cal considerar les fortes diferéncies entre el Govern de la Generalitat
de Catalunya ¡ el Govern de l'Estat. La crispac¡ó dels Fets
d'Octubre de 1934 les seves conseqüéncies acabarien
determ¡nant un trágic desenllag. lfinalment la tercera, la Guerra Civil, entre 1936 ¡ 1939. Girona la va viure en plena rereguarda. Va conéixer la gestió del comité antife¡xista, l'arribada de nombrosos contiñgents de refugiats de diferents árees
de l'Estat, l'experiéncia de les col lectivitzacions, patir¡a els
racionaments, la repressió de la rereguarda primer i la de les
tropes franquistes després. Finalment hauria de conviure
amb els bombardejos i ser test¡moni de l inacabable corrua
de persones que, deixant Girona enrere es dirigien cap a un
exili del qual molts ja no tornarien ma¡ més.

i

Setembre de 1923
Cop d'estat de Miguel Pr¡mo
de Rivera.
Gener de 1930
Destitució de Miguel Primo
de Rivera.

Abril de 1931
Eleccions mun¡c¡pals.
Proclamació de la República.
El rei Alfons Xlll
es veu obligat a exiliar-se.

Gener de 1932
Moviments insurrecionals
llibertaris a la zona minera
de l'Alt Llobregat i del Cardener.

Agost de 1932
Aixecament del general
Sanjurio contra la República.

Setembre de 1932
Aprovació de l'Estatut
de Catalunya.
Aprovació de la Llei
de Reforma Agrária.

Géner de 1933
Fets de Casas Viejas.

Maig de 1933
Aprovació de la Llei
de Confessions
i Congregacions Religioses.
Novembre de 1933
Les dretes passen a governar la
República.

Desembre de 1933
Mort de Francesc Maciá
i elecció de Lluís Companys
com a nou president
de la Generalitat de Catalunya.

Juny de 193Íi
La Llei de Contractes de Conreu
és declarada anticonstitucional.
Octubre de 1934
El govern de la República nomena
tres ministres de la Confederación
Española de Derechas Autónomas
(cEDA).
Proclamació de l'Estat Catalá.
Empresonament del president
Companys i dels membres
del govern de la Generalitat
de Catalunya.

Febrer de 1936
Victór¡a electoral del Front
d'Esqueres.
Alliberació dels presos
dels Fets d'Octubre.

Juliol de 1936
A¡xecament militar
contra la República.
Constituc¡ó del Comité Central
de M¡lícies Antifeixistes.

Agost-Setembre 1S16
Mixima intensitat de la dinámica
repressiva a la rereguarda.
Arriben els primers refugiats
de guerra.

Sortida de Maciá cap a Catalunya des de l'estació d'Orsay de París el dia 2'1 de febrer de
'1931. Entre les persones que varen anar a acomiadar-lo hi ha Gascon, Josep Maymí
Lloveras, i Vinyas. Dos mesos més tard Francesc N¡acie esdevindria l'artífex d'un canvi
sense precedents en la Catalunya contemporánia.

Octubre de 1936
Dissolució del Comité Central
de Milícies Antifeixistes.
Decret de Col.lectivitzacions.
Novembre de 1936
El govern de la República
s'estableix a Valéncia.
Desembre de 1936
Creació de I'Exérc¡t de Catalunya.

Abril de 1937
Bombardeig de Gernika.
'1937

Ma¡g de
Enfrontament entre les forces

de l'espectre polít¡c de l'esquerra
als carrers de Barcelona.
Novembre de 1937
El govern de la República
s'estable¡x a Barcelona.
Novembre de 1938
Acaba la batalla de l'Ebre.

Gener-febrer de 1939
Entrada victoriosa de l'exércit
franquista a Tarragona,
Barcelona i Girona.
lnici de la repressió franquista.
Retirada i exili dels venguts.

que obriria el període que es coneix com

a la Dictadura de Primo de
Segons Enric U. Da

Ca|

Rivera.

"pels partidaris

del cop, calia assegurar, abans de fot, la

EI projecte

polític de la
Dictadura
urant el període de la Restauració
Catalunya va jugar un paper transcendental en el terreny polític. L'emergéncia i progressiva implantació del
catalanisme com a forEa política que
s'expressava diferentment a través de les
files de la Lliga i de les files republicanes
s'acabaria converlint en un dels factors
decisius del tombant de segle. El símbol
d'aquest protagonisme va quedar fixat en

la Mancomunitat, que va significar la
integració de les quat¡e diputacions catalanes en un marc de cooperació econdmi-

ca comuna. Aquesta institució política
havia estat creada l'any 1914 i havia
aconseguit posar en práctica una manera
diferent de gestionar la vida pública.
El model restauracionista de l'alternanga política enfte liberals i consen¿adors
monarquics no duia enlloc. El caciquisme
i la com.rpció formaven parl de I'engranatge de la gestió del poder Prácticament n'eren les expressions més visibles. Per altra
banda, fets altament significatius com el
desastre d'Annual

l'any 1921, que signifi-

cava la desfeta de les tropes espanyoles al
Marroc, contribui¡ien a fer més evident la
parálisi que vivia el país.

Aquests

i

d'altres elements expliquen

les simpaties que tindria el cop d'estat del

13 de setembre de 1923 a Catalunya, i

sobirania de I'Estat arreu del 'territori
nacional'. El propósit Jinal era que I'administració, vista com a conjunt, fos efi-

cag, i servís tofs els ciufadans espanyols
amb la mateLta pulcritud". E1 model
catalá havia estat font d'inspiració per a
Primo que, inicialment "pretenia recollir
el que havia vist a Catalunya de la Mancomunitat, i 'catalanitzar Espanya', (...)
per porfar a tetme l.a r{orma administrativa, tant la local com la central, pen-

dent des dels anys vuitanta del segle
anterior".
La realitat fou ben diferent en alguns
aspectes. En d'altres cal reconéixer aporla-

cions ben interessants. La més destacable,
sens dubte, fou la tan desitjada reforma de
l'Estat. En poc temps es promulgaren dos
textos legislatius que afectaven l'administració local. El primer ho fou el mes de
metrq

de l9U. Es tractava de l'Estafut

Municipal que naixia sota l'empremta d'un
projecte previ d'Antonio Maura. Finalnent
s'establia un model legislatiu per aplicar a
l'ámbit municipal que constituia un exemple de sistematització important. Com afirma Lluís Costa, "més que una llei és un

codi", de manera " que al capdatall va
ten¡r urur nomble influéncia en la LIei
Municipal de Catalunya de 1933, en la Dei
Mutticipal republicana de 1935, aLrí com
en la legislació franquista". El segon text
va

ten

un procés d'elaboració més lent.

Va ser promulgat el mes de marE de 1925

i

marcava la fi de la superioritat jerárquica
de les diputacions en relació als ajuntaments. Així mateü, el naixement de l'Estatut Provincial va comportar la desaparició
de la Mancomunitat de Catalunya.
El projecte inicial de Primo de Rivera
s'havia reconsiderat d'una manera nota-

ble entre 1923 i 1925. En primera instáncia pensava que amb un recolzament signifrcatiu de la ciutadania podria assentar
les bases d'un canvi de rumb en la política de I'Estat en un període mdxim de tres
mesos. Perd l'entrada en escena de diver-

La presénc¡a de Pr¡mo de R¡vera a
G¡rona va ser tot un esdeven¡ment. Els
habitants de la c¡utat varen poder
aprec¡ar ben d¡rectament la naturalesa
del nou projecte polít¡c amb una
desfilada que tenia un carácter clarament
s¡mbólíc del nou ardre que reg¡a a
I'Estat.

ses iniciatives polítiques que podien
desestabilitzar el seu projecte varen conla decisió de Primo a mantenir-se
en l'exercici del poder Progressivament,
la tendéncia relormisla que propugnava i
que en l'equip de Calvo Sotelo trobaria la
seva máxima expressió, s'aniria confonent amb una línia d'actuació clarament
repressiva ique tenia com a máxim responsable la figura de Marlínez Anido.
Lany 1923 Miguel Primo de Rivera era
el capiti general de Catalunya. Es el iloc on

tribuir

a

foment¿va l'ús del castellá es va generalitzar en diversos i,rnbits. Considerant el canvi de llengua dels rétols de places i carrers;
les disposicions que obligaven als ajuntaments a expressar-se en castelh tant en les
relacions orals com en les escritesl la descatalanització de l'escola i les diferéncies
conegudes entre sectors catalanistes de
l'Església i les autoritats de la Dictadura, es

es va planificar

pot aftmar que la iniciativa de fomentar
l'homogeneització cullural va tenir una

el cop d'Estat. Entre els
objectius del nou régim no hi havia una
voluntat essencialment anticatalana. i enca-

preséncia notable en la vida social. De totes
maneres no deixa de ser una paradoxa que

ra menys una esffatégia hostil contra la

fos precisament en la segona meitat de la

població. Perd

década dels anys vinr que les publicacions

realitat és que en el hanscurs de la gestió de Primo els sectors més
centralistes del Directori s'anirien imposant d'una manera clara. Aixó tindria conseqüéncies tangibles. Una política que
1a

literáries en catalá visquessin un impuls
significatiu. Una mostra clara de l'ambivaléncia que sempre ha planat en la interpretació d'aquest peíode.

La representació

del poder central
uan de Urquía va rebre un telegrama
de corlesia que la premsa va poder
publicar el dia 9 de gener de 1925. Esta-

J

J

va signat pel president del Directori
Milita¡ i general en cap de l'Exércit, i
deia el següent:

"Muy agradecido a felicitación y
buenos deseos que se expresan en tu telegrama así como en nombre de la provin-

cia de tu mando deseo a todos feliz y
próspero año nuevo. Miguel" .

La província en qüestió era la

de

Girona i la figura que la comandava era
el governador civil, que s'erigia en la
máxima autoritat de la seva jurisdicció
territorial. Era el delegat del govem central, i en funció d'aquesta representació li
eren atribuides rot un seguit de funcions

d'entre les quals destacaven l'ordre
públic i vetllar pel compliment de les
disposicions que provenien de la cúpula
del poder central. Una de les seves atribucions consistia a determinar qui entrava a formar part de la política local, ja
fos a l'Ajuntament o a la Diputació. Els
nomenaments i els cessaments estaven a
['ordre del dia. de manera que la capacitat d'intervenció era prácticament abso-

luta. Una altra feia referéncia al control
de la premsa. I potser la més significativa se centrava en l'exercici de la repres-

sió. La promulgació de reials

decrets

obligava els governadors civils a aplicar-

los, fet que suposava en alguns casos l'ús
de la forga coercitiva. Orientada sobretot
cap a aquelles manifestacions que generava el catalanisme, la Unió Catalanista
veié com "el 14 de maig cle 1924 li eren
incautats segells postals, insígnies i cl'altres pertinences de I'entitat i li fou oberta una causa, instruida pel jutge militar

capitd Caturia". Tanmateix,

com

segueix dient Lluís Cosfa, "possiblement

les autoritats s'adonaren que la Unió
Catalanista era una enlitat sense vida i,
el mes d'agost, fou sobreseguda la causa, prévia destrucció dels esmentats
efectes".

Durant els anys en qué la Dictadura
va ser vigent a Girona hi va haver cinc
govemadors civils diferents. El primer
ho fou prácticament durant una vintena
de dies i própiament no era un govemador civil. Amb el cop d'estat i per ordres
directes de les més altes instáncies, el
govemador militar de Girona passava a
fer-se ciLrrec, també, del govem civil. Per
tant, Pascual Gracia Pemrca, en l'exercici del nou cárrec, presidiria la constitució
del primer Ajuntament de la ciutat de
Girona en període de Ia Dictadura i que
s'efectua el dia 1 d'octubre de 1923.
Deu dies més tard fou nomenat gover-

civil de Girona Arturo Carsi
Morán. L exercici del seu ch:rec es perllongaria durant deu mesos. Al moment
nador

del seu nomenament era general de briga-

da d'artilleria de la setena divisió i fins
llavors no s'havia mogut del govem militar de Segóvia. La seva gestió va tenir
una forta significació anticat¿lana. Per
altra banda, segons E/ Autonomista, ya
tenir una actuació positiva en el terreny
de la beneficéncia, en el de I'ensenyament i també en la seva intermediació en
afers que afectaven els drets dels treballadors. Tot i aixó, durant la seva perman¿ncia en el cárrec es va prohibir la manifes-

tació del primer de maig. L estiu de 1924
noves responsabilitats varen pofar Carsi
a haver de fixar residéncia a la capital de
l'Estat, de manera que el 4 d'agost cessi
del seu cirrec de governador civil. S'obria un breu peíode en qué Pedro José
Moreno Torres, president de I'Audiéncia,

va assumir les funcions de delegat del
govem central en espera d'un nou nomenament que no trigaria gaire a arribar.
Fou el dia I de setembre. El nou
govemador es deia Juan de Urquía i era
d'origen canari. Amb la missió explícita
de vigilar de prop tant el personai de la
Diputació com el de I'Ajuntament, Urquía
va seguir la línia anticatalanista que havia
marcat el seu predecessor en el ci,rrec.
Peró e1 cert és que la dinárnica de 1a política local el va acabar superant. Segons
Lluís Costa, "en una ciutat com Girona,
dominada per les intigues, les capelletes,

l'aribisme i I'afany

de

pode¡ el govema-

dor es yeurd incapaq de controlar la
situació i patira reiterades ronspiracions" que acabarien provocant l'admissió de la seva renúncia el mes d'octubre
de 1925, quanja feia dos mesos que havia
abandonat 1a ciutat. Onofre Pont, que lla-

vors era president de la Diputació de
Girona, fou nomenat govemador civil.
Era un comerciant allunyat de la política,
tot i que el seu pare havia tingut un cert
protagonisme en les files republicanes el

darer terg de segle XIX.
Amb el mes de novembre arribaria e1
nou governador. Es deia Prudencio
Rodríguez Chamorro, era natural de
Zamora i cap de policia de la frontera. En
una sessió de la Diputació de l'any 1928
no va tenir cap inconvenient a manifeslar: "si creéis que es conveniente un
cambio de Gobemaclor yo estoy dispuesto a foda clase de sacriJicios ". Dos anys
més tard seria rellevat del cárrec.

Una de les instituc¡ons que s¡mbolitzava
clarament la representació del poder
central a la ciutat fou el Govern C¡v¡|. A la
fatograf¡a es pot apreciar una v¡sta aér¡a

del Govern C¡vil a la Gran V¡a Jaume I
després de la Guerra Civ¡|.

ll

La monarquia
Tl

I dia 26 d'octubre de 1927 va ser un

-Ddia

¡nusual a Cirona. Era un dime-

cres, un dia laborable. A mig matí, a l'estació de tren hi havia una gentada de por.

L esdeveniment s'ho mereixia. Amb
motiu d'una visita a Olot, els monatques
i les infantes feien una parada llampec a
la ciutat de Girona. Va ser un acte protocol{ari que simbolitzava l'alta significació social que jugava la figura del
monarca en l'escala jerárquica de I'Estat.
La recepció es va preparar a conscibncia.
Uarribada del tren procedent de Barcelo-

na es va produir a les onze en punt. El
Diario de Gerona l'endemá, publicava
que "los andenes, los muelles y entrevías
de la estación del ferrocarril de Olot
estaban atestados de público cuando llegó el tren real. A lo largo de una amplia
plataforma, alfumbrada y adomada con
plantas y flores, que unía la yía del trasbordo de M.Z.A. con el andén del ferrorarril de Olot, situdronse totlos las autoridades civiles, militares y eclesiásticas
de la ciudad, representaciones de corporaciones y entidades oJíciales y particulares. nu¡ridas comisiones de luncionarios de todos los cenfros y dependencias
del Estado, provincia y municipio".

li

expectació estava servida.
El seguici dels monarques estava configurat per persones distingides entre les
autoritats del moment. Hi havia el senyor
Barrera, capitá general de Catalunya; el
senyor Rodíguez Chamorro, govemador
civil de la província de Girona; el senyor

Llosas, govemador civil de les Illes Balears; el senyor Bassols, president de la
Diputació de Girona, i el senyor Ferran,
que era diputat provincial. A l'andana,
l'alcalde de la ciutat, el senyor Bartrina,

els va donar la benvinguda. Entre les
nombroses dames que varen oficiar la
recepció als monarques hi havia la senyora de l'alcalde i les dues filles del governador civil de Girona. Elles varen ser les
encarregades d'enregar els rams de flors
que s'havien fet preparar per a l'ocasió.

Només hi va¡en faltar les forces de
l'Ex¿rcit. En aquella ocasió, doncs, no
varen escenificar el ritual tradicional de
submissió al representant de la Corona.
Els Explorarlores de España, luna institlu-

ció que era una barreja d'escoltisme
i de formació paramilitar que es
va impulsar des d'instá,ncies oficials amb
l'objectiu d'arribar a diversos secto¡s de
espa.nyol

la joventut gironina, varen formar en la
recepció dels monarques. Des dels dos
costats de la plataforma on hi havia les
autoritats varen interpretar la marxa reial.
Els aplaudiments i els crits de la gent es

varen complementar amb el repic de
campanes d'algunes de les esglésies de la
ciutat. Tot seguit els monarques i el seu
seguici varen pujar al tren especial que

els havia de portar fins a Olot. Estava
compost per "dos coches mLttos de primera y segunda, y un coche salón que iba

en cola, y en el que se acomodaron las
reales personas y las más significadas
personalidades del acompañamiento " .
Havien passat deu minuts. A les onze

i deu del maú el ren reial sonia cap a
Olot per arribar-hi a tres quarts d'una.
Cap a les sis de la tarda del mateix dia
emprendria el viatge de tomada cap a
Barcelona. Quan faltaven cinc minuts
per tres quaÍs de vuit del vespre varen
fer una nova parada a l'estació de Girona. L expectació popular es va repetir

Alfons

Xll ¡ M¡guel

Pimo de Rivera
varen ser els
atlífexs de la
D¡ctadura de I'any
1923. El re¡ va
segu/¡ ies passes

del seu pare ¡ va
fer conf¡anQa a

I'estament m¡l¡tar
Era poc am¡c de la
classe política, fet
que acabaria
segellant el seu
destí com a
monarca.

Peró d'entre la multitud, una senyora es
va poder dirigir a la reina. Segons el
fedactor del Diario de Geronalacosava
anar de la manera següent:
"Al asomarse la Reina Victoria a una
de las ventanillas del coche acercósele

dre, va seguir les passes del seu pare i va
acabar acostant-se a I'estament militar.
En un dels seus primers discursos com a
monarca va afirmar:

una pobre mujer llamada Mercedes
Monfort, residente en Figueras, y le hizo
entrega de un memorial suplicando el
indulto de su marido, apellidado Arate

dencia tal y cómo están las cosas; porque
de mí rlepende si ha de quedar en España
la morutrquía borbónica o la República...
Yo puedo ser un rey que se llene de gloia
regenerando la Patia... pero también
puedo ser un rey que no gobieme, que sea
gobemado por sus ministros y, por fin,
puesto en la frontera" .
lany 1923 Alfons XIII va nomenar
Miguel Primo de Rivera president del
Consell. D'aquesta manera legitimava el
cop d'estat i trencava definitivament les
seves relacions amb els parlits polítics.

García, que hace 29 años que sufre condena en el penal de dicha población.
Doña Vctoria dirigió a lo infeliz mujer
palabras de consuelo".
Alfons XIII havia crescut i regnat en
plena Restauració. Aficionat als automóvils, aillat de la vida quotidiana, marcat
per una cerla desil.lusió de la classe política, amb la qual mai s'acabaria d'enten-

"En esfe año me encargué de las riendas del Estado, acfo de mucha trascen-

Diario de Gerona va descriure el distingit comit¿ que va oficiar la rebuda de la

llestament
religiós
T

Tna de les celebracions més sonades
qr. u-"n presidir les autoritats

L,J

eclesiástiques durant la década dels anys
vint a Girona va ser la visita del nunci, la

persona que "ostenta la prerrogatiya
d'ésser el plenipotenciari a Espanya de
la Santedat de Pius XI, Jerarca de I'Església, que, des d'una de les set carenes
de Roma, exerceix la més ampla i la més
pregona de les sobiranies que presideixen la successió dels segles i la immutabilitat de la paraula viva" .
Feia deu anys que la ciutat no vivia
un esdeveniment semblant. La darrera
vegada fou l'any 1918. En aquells
moments el representant de la Santa Seu

manera que segueix:
"Desde las seis de la tarde en la plaza Marques de Camps había un gentío
enorme aguardando la llegada del Nuncio, y en pimerafila el llmo. señor Obispo doctor Vla con una representación

del Cabildo Caterlral, el Gobernador
civil Rodríguel Chamoto, el Alcalde
señor Bartrina con una comisión del
Ayuntamiento, el Presidente de la Diputación señor Bassols, el Presidente de la
Audiencia señor del Pino, el Delegado
de Hacienda señor Nadal, y nutridas
representaciones de las asociaciones
religiosas y corporaciones civiles" .
De la plaga Marqués de Camps es varen

dirigir rápidament cap

a

l'Ajuntament. Allá

va ser aclamat per un púbüc entusiasta que

segons

la crónica de l'época omplia la
Al vesfbul de l'Ajuntament

plaEa del Vi.

s'havia instal.lat un altar. Des d'allá va
comengar a desfilar una processó de la qual
formaren
"todas las asociaciones de

prt

y clero con fuibins corales".
Varen comenqar pel carrer Ciutadans,
caballeros

varen seguir per les Sabateries Velles, s'en-

i

era Monsenyor Francisco Ragonessi, que

filaren pel carrer de la Forga

fou rebut, atés i hostatjat al Palau Episcopal. Durant I'estada el nunci va aprofitar l'avinentesa per visitar diverses
poblacions de la diócesi.
U any 1928 es va repetir la visita perb
en aquesta ocasió el nunci era Monsenyor Federico Tedeschini. Va ariba¡ un
divendres de la segona quinzena d'abril a
dos quarts de nou del vespre. Venia
acompanyat pel bisbe d'Eivissa, el pare
Huix; pel canonge de Girona, Dr. Vilaplans; pel seu secretari particular, pare
Gomara i pel majordom del pare Huix.
La primera recepció que li varen oferir les autoritats de la ciutat va tenir lloc
a una plaga molt próxima de l'estació. El

s'arribava a la plaga de la Catedral. Un cop
a dins el nunci va pregar des de l'altar
major. Tot seguit, "el señor Nuncio con los
Prelados se trasla-&i al Palncio episcopal
celebrándose la recepción en el Salón del
Zrono ". Monsenyor Tedeschini es va dirigir a l'audiéncia iva expressar "la emoción intensa que había etperimentado al
llegar a esta ciudad y la impresión profunda que le había producido el pueblo

finalment

manifestando con entusiasmo su subesión al Papado, y la Catedral con su
soberbia escalirutta y su grandiosa nave

expresando la grandeza de bs sentimientos religiosos de la ciudad" . Tof segtit v a
tenir lloc una desfilada de tots el presents

a l'acte, que varen presentar els seus respectes a la mAxima figura eclesiástica. El

president de l'Audidncia, el fiscal de sa
Majestat i el delegat d'Hisenda.

saló s'havia omplert del tot. La reunió es
va acabar a les deu de la nit.
L'endemá Monsenyor Tedeschini va
comenqar la jomada celebrant una missa a
la capella del Palau Episcopal. A les dotze
del migdia e1 nunci es va dirigir a l'església de Sant Feliu. El mossén Puigmidá
1'esperava a l'atri del temple amb una
representació de la comunitat religiosa.
Tots plegats es varen dirigir a l'altar de

Federico Tedeschini devia estar a
punt d'informar-se sobre la qüestió que
I'havia portat a Girona. A comenEament
d'abril havia escrit una carta al bisbe Vila
en qué demanava tres llistes de persones
destacades de la diócesi en relació a la
"cuesfión catalana". La primera llista
feia referéncia a les persones indiferents.
A la segona llista corresponien "las personas que sean consideradas como inclinadas a la solución que se puede decir
'catalana o catalanista"'. A la tercera
llista s'hi havien d'anotar noms de desta-

Sant Narcís. Finalitzada

la visita,

e1

següent punt de l'agenda del dia era una
atenció de les autoritats eclesiástiques cap

a una selecta representació de les máxi
mes jerarquies que enca.maven les máximes insútucions de l'Eslat

i

cats anticatalanistes.

que exercien

les seves funcions oficials a la ciutat de
Gircna. Estava prevista la celebració d'un
dinar al Palau Episcopal. El nunci havia
convidat el govemador civil, el govemador militar, e1 president de la Diputació, el

La v¡s¡ta de Monsenyor Federico
Tedeschin¡ a la c¡utat va ten¡r una
connotac¡ó clarament polít¡ca. En aquesta
fotograf¡a feta a |es escales de la Catedral
es pot aprec¡ar l enorme ¡nfluénc¡a que
jugava I'Esglés¡a en el marc de la societat
de comenQament de segle )<X.

Les normes de I'estatut de la Unión
Patiótica es varen redactar en forma de
manifest. Des d'aquest document es con-

La Unión

siderava que s'estava fent referéncia a
"una agrupación de hombres paÍiota¡
rectos y de buena voluntad, que desea la
salvación de la patria" . Lapnmera arnbi-

Patriotica

güitat, doncs, es plan§ava en la naturalesa de la própia organització, que no era
concebuda com un partit polític. Segons

T

a ciutat escollida va ser Sevilla. El
general Primo de Rivera s'adreqava
al país per primera vegada des del cop

I--r

d'estat perpetrat encara no dos anys
abans. A comengament de maig de l'any
1925 la Unión Comercial de 1a ciutat
andalusa li havia organitzat una festa
homenatge.
Una de les observacions que va fer la
premsa d'aquell discurs polític es focalitzava en la idea que el president del

Directori no havia fet cap referéncia a
una possible successió política, ni tampoc havia parlat de la Unión Patriót¡ca.
Davant d'aixó la premsa constataya "un
indicio claro y evidente de que los actuales gobernantes se sienten bien hallados
en las alturas, y de que no piensan abandonarlas

"

.

L'origen de la Unión Patriótica s'ha
de situar en l'any 1924. U abril d'aquell
any s'impulsaria per interés explícit de
Primo de Rivera la constitució d'una
nova formació política que, inspirada en
el feixisme italiá, buscava el compromís
i la complicitat de certs sectors socials
amb el nou régim polític. La indefinició
del seu programa va acabar resultant
evident. En primera instáLncia perqué
passaria gairebé un any abans no es
conegués amb una certa exactitud. I en
segon lloc, perqué s'hi podien detectar
certes ambigüitats.

fuformava el Diaio de Gerona, en no
tractar-se d'un partitpolític "no se inclina
a matiz alguno izquierdista o derechista,
desenvolviéndose sin la caraclerística de
jerarquía bajo la cual funcionan los par-

tidos polít¡cos". Seguidament es proclamava la seva neutralitat davant de les
velles formacions polítiques de I'Estat.
D'aquesta manera un dels objectius primordials de l"'agnrpació" era centrar-se
en l'análisi i l'es¡¡di d'aquesta heréncia
per tal d'aprofitar-ne els aspectes que es
podien considerar válids.

Les referéncies a ia Constitució i al
sufragi tampoc no aportaven gaires concrecions. Així, segons l'exposició que la
premsa feia del manifest la Unión
Patrióticd "respeta por igual la opinión
de los que nxantienen la continuidad
indefinida de la Constitución de 1876,
como la de los que proponen su rfotma

y sugieren sistemas de tipo representativo. Igual criterio ubícuo tiene respecto
al sufragio. pero añade que hay un principio de valor sustantivo. El que sólo por
un nuevo acuerdo soberano de las Cortes con el Rey podrá ser aberado, y es el
de la universalidad del sufragio". En
relació als afers intemacionals l"'agrupació" s'adheria a la política del régim al
protectorat del Marroc, i era partidi,ria
d'una implicació i recolzament de l'Estat
espanyol a la Lliga de Nacions, considerat l'drgan universal que havia de promoure la pau al món.

L eix que havia impulsat la seva creació estava lluny de dissimular-se. El seu
lema i la seva raó de ser se centraven a
incentivar i promoure l'amor a la pitria

espanyola i l'adhesió a la institució
monárquica. Amb aquests preceptes
calia treballar per millorar la compenetració entre l'esfera social i l'aparell
estatal mitjanqant Ia restauració dels
valors morals i educatius. el foment de la
bona imatge dels poders públics, la restitució del prestigi de l'autoritat i I'impuls
i la consolidació de l'autonomia del
régim local a través de la participació en
la gestió del govern municipal. Més enllá
d'aquests a5pecte5. tambe er lenia present que eren fonamentals la promoció
de l'ensenyament, i també tots aquells
aspectes que feien referéncia a la necessitat de dotar al país d'unes infraestructures essencials en el terreny de Ies obres

públiques, el treball i la producció.
Tot i que les autoritats gironines s'hi
varen compromefte amb femesa, la veritat és que l'arrelament i l'expansió d'aquest projecte polític varen ser molt relatius. Juan de Urquía, govemador civil de
Girona. va dedicar-s'hi bastament recorrent la província buscant afiliats per a la
nova causa. A comenEament de gener de
1925 sembla que hi havia 139 comités i
un total de 2.281 afiliats. El setembre del
mateix any apareixia l'órgan de l"'agrupació" a Girona.
Era conegut amb el títol de I¡t Provinci¿¿, i va tenir una vida extraordinlriament
efímera, ja que va deixar de publicar-se al
cap de quatre mesos. Era un senyal inequívoc que posava de manifest la relativa
El d¡ar¡ La Provincla era l'órgan de
l"'agrupac¡ó" a Girona. La seva va ser una
histór¡a ben curta. Va aparé¡xer el mes de
setembre de 1925 ¡ durar¡a uns quatre
mesos. La Un¡ón Patr¡ót¡ca va ten¡r a G¡rona
una ¡ncidénc¡a práct¡cament test¡monial.

incidéncia social que havia tingut la
Ilnión Patriótica a la ciutat. i més enllá
d'aquesta, en el conjunt de la província.
Només alguns sectors de la burgesia
benestant havien respost a l'exigéncia
servil que havia fet el régim.

La propaganda
a leia dies que la premsa seguia amb un
interés insistent una de les efemérides
de I'any i, sens dubte, de la década. Es
tractava d'un raid aeri enfrel'Estat espanyol i la República de I'Argentina. Una de
les primeres cróniques de l'esdeveniment

J

J

va apardixer el dia 24 de gener de l'any
1926. Feia dos dies que el comandant
Ramón Franco Bahamonde, el capiti don
Julio Ruiz de Alda i el tinent de navili don
J. Manuel Durrín, acompanyats pels mecánics Alonso i Pablo Rada, es trobaven en

plena travessia. Aquesta havia comenqat a
Palos de Moguer i preveia cobrir la ruta en
tot un seguit d'etapes: la primera el dia 22
de gener, de Palos de Moguer a Las Palmas (Canarias), de 1.315 krn; la segona el
dia 23, cle Las Palmas a Cap Verd, de
1.700 km, on s'iniciava una ahrada de dos
dies de descans; la tercera el üa 26, de
Cap Verd a Pemambuco, de 2.845 km; la
quarta el dia 27, de Pemambuco a Río de

Janeiro, de 2.035 km; la cinquena el dia
28, de Río de Janeiro a Buenos Aires, de
2.225 km. Sobrevolarien una distáncia
total de 10.120 km per arribar a l'altre costat de I'Athntic.
Uhidroavió escollit per realitzar aquesta gesta de l'aviació va ser el Plus Uhra.
Fabricat entre Alemanya i Itália, era construil a partir de materials íntegrament

metál.lics. Com informava el Diario de
Geruna, "el aparato es un monoplano del

tipo llamado

comúnmente

parasol;

es

deci¡ con el ala dispuesta encimn del cuerpo central o finelaje" . A sobre de I'ala hi

Sessó de sardares a la plaQa del Gra. Al
llarg del segle XX les sardanes foren un dels
balls interpretats per orquestres que varen
esdeven¡r més populars. Quan h¡ havia una
celebrac¡ó o un esdeven¡ment impo¡tant
sempre hi eren presents.

havia els dos motors que, amb una pot¿ncia máxima d'uns 450 cavalls de vapo¡
consumien, en un vo1 normal, uns 230
litres de gasolina per hora. Amb aquests
motors I'aparell podia aixecar una cá,rrega
d'uns 3.500 kg i podia mantenir una velocitat d'entre 160 i 180 km per hora.

El mateix diari publicava la següent
notícia el dia 10 de febrer:
"De conformidnd con la Real orden
de 3 del actual, el Sr Rector de este d.istrito universitar¡o ha ordenado a la Inspección de l'cnseñanza de esta provincia recuerde a los señores Maestros el
exacto cumplimiento de la mencionada
disposición que prescribe Io siguiente:
Artículo 1" Al día siguiente de conocerse la llegada a Buenos Aires del hidroplano 'Plus Ultra', los Maestros y Maestras de todas las Escuelas Nacionales del
Reino rJarán a sus alumnos una lección
de Geografía sobre los lugares recorridos en su ifinerario por el ComrtndanÍe

Franco, con referencias históricas al primer viaie de Colón.
Artículo 2' Se invita al Profesorado
de la Escuelas municipales y pivatlas a

que den también dicha lección

a

sus

alumnos".

L endemá mateix es coneixeria la
notícia de l'aribada del Plus Ulta a
Buenos Aires. Arreu de I'Estat lajornada
fou viscuda com un dia de celebracions
impregnades d'un profund orgull patriótic. Fins i tot el rei indultaria un pres con-

demnatamortaGaiícia.
Peró el dia 11 de febrer, un dijous, fou

un dia plujós a Girona. El factor climátic

acabaria condicionant les celebrac ions
per la proesa dels aviadors espanyols. Al
matí hi havia hagut repicament de campanes general que anunciava 1a bona
nova. A dos quarts d'onze del matí "cdr?tóse a toda orquesta solemne 'Te-Deum'
en la Catedral con asistencia de militares y eclesiásticos" a més de les representacions oficials i del nombrós públic
que omplia el temple. A 1a Rambla de la

Llibertat va haver-hi dues audicions de
sardanes, una al migdia i l'altra a la tarda. També a la tarda, hi hauria una terce-

La cobla
orquestra ant¡ga
Pr¡nc¡pal de la
B¡sbal va ser una
de /es més

conegudes de
l'época.
En aquesta
¡matge de I'any
1921 els mús¡cs
varen ser
¡mmoftalitzats en
una de /es seves
v¡s¡tes a G¡rona.

ra audició a la plaga de la Independdncia.
Les orquestres encarregades d'amenitzar

el repertori sardanístic foren "Art Gironí" i "La Popular Gironina".
Lacte central fou a les quatre de la tarda. LAjuntament va ser el punt de sortida
d'una manifestació encapgalada per una

secció d'Exploradores de España,
" siguiendo los alumnos y alumnas de

escuelas públicas y particulares con sus
respecfivos profesores, y llevando los del
Grupo Escolar la bandera española" .l-)itinerari de la processó passava per la plaga

de la Catedral, per Sant Feliu, pel carrer
Ballesteries i per les Rambles, de manera
que acabava a la plaga Constitució. Perd
els discursos finals, segurament per causes
climátiques, es van acabar fent al Teatre
Principal. Pa¡laren un representant dels
escolars de Ia ciutat. el director de la Normal i les autoritats eclesiástiques, civils i
militars. A la sortida una massa coral va
cantar el Gloria a España, de Clavé, que
seria ovacionat. Segons recollia el diari,
"a mediodía cerraron bastanfes comercios, y por la tarde, a las cuatrc, cesó el
trabajo en las fábricas". Per als escolars
l'endemá hi hauria classe de Geografia.

Detencions
preuentiues

i complots
T I obse.sió pel control de la dissidénl---r

cia poliica era un dels trel5 distin-

tius de la Dictadura ide les auroritats que
la representaven. A vegades aquesta dissidéncia era únicament simbólica, peró
ni que fos de manera figurada, era susceptible de ser reprimida. Un exemple
revelador en fou sens dubte 1'episodi que
protagonitzi Salvador Dali l'any 1924.
El 15 de maig d'aquell any Alfons XlIl

va fer una visita oficial a la ciutat de
Girona. Aprofitant I'avinentesa, el
monarca es va voler arribar fins a Figueres per tal d'inspeccionar la guarnició.
Ripidament les autoritats varen procedir
a una múltiple detenció de possibles
sabotejadors i sospitosos per ta1 d'evitar
incidents desagradables. Peró es veu que

amb aixd no en varen tenir prou i les
detencions varen continuar després de la
r isita del monarca. Així lbren deringur:.
entre d'altes, Salvador Dalí, Martí Vilanova i Jaume Miravitlles. Miravitlles i
Vilanova eren militants comunistes i
Dalí havia compartit diverses experidncies de joventut amb ells. Amb Miravir
lles i altres companys d'Institut havien
col.laborat en 1'elaboració d'una revista
c:ullural, Studium. L'any 1919, Dalí ja
encapqalava alguna protesta a l'Institut.

Ell i els seus amics consideraven "putrefactes" les persones que reptesentaven
l'autoritat i els valors morals i socials
tradicionals. Entre 1919 i 1920. Dalí
també col.laboraria amb els seus companys més polititzats en una revista satí-

rica de la qual només apareixerien tres
números, El Sanyó Pancraci. Peró el
1924 era sospitós, de manera que fou
confinat en régim d'aillament el 2l de
maig a la ciutat de Figueres i traslladat a
la presó de Girona el dia 30 del mateix
mes. S'hi estaria fins el dia 11 de juny,
moment en qu¿ fou posat en llibertat sense cirrecs. Segons Ian Gibson, Dalí deia
que a la presó de Girona

"

els presos

poli

tics aut¿ntics i els seus amics I'hayien
afalagat; quan es va burlar de les auto-

ritats militors, I'havien rapat (segons
Dalí, Matí Vilanova ya consentar el
cabell del pintor per fer-lo empassar
algun dia aLs responsables), i quan el
yaren deixar anar hatia sigut rebut com
un heru¡i, amb 'una yertaderct ovctció' als
carrers de Figueres".
La realitat és que les organitzacions
polítiques i sindicals contr¿ries al r¿gim
aquells anys no ho varen tenir gens fácil.

i la desorganització del moviment anarcosindicalista foren evidents.
Per altra banda, els separatistes catalans
La crisi

tampoc estaven

en el seu

moment. Aquells anys, peró, uns

millor
i altres

acabarien col.laborant. Les ramificacions d'aquesta col laboració clandestina arriben fins a Girona. Com explica
Francesc Llobet:

"L'any 1926 .jo formava part de les

Joyentuts Llibendries. El deLegat propresos que teníem, en Josep Comas, de
Girona, que era un home més gran que
nosaltres, em va yenir a trobar i em diu:
'Escolta, no series pas capaE d'anarfins
a FranEa?' ; 'Si és per defensar la nosfra
causa no importa'; 'Doncs mira, tal dia

El pla

de

Prats de

Molló, tot ¡ la seva
desfeta, va donar
un ¡mpuls def¡ntiu
a la carrera polít¡ca

de Francesc
Mac¡á. Aquest
acabar¡a
esdeven¡nt una de
les f¡gures

públ¡ques cabdals
de la década dels
anYs trenta.

véns al ct{é Norat de Gírona i allii t'esperem'. I sí, sí, vaig cap al cajb Norat
aquell día í alld em vaig trobar tres sen\)ors que en aquell moment no en vaig
conéixer cap; més tard en vaig conéLxer
un que li vaig veure la foto en un periódic, era en Miquel Santaló. Em varenfer
unes preguntes. Llavors hi havia I'Oliva,
que va ser el primer governador republicd que vdrem tenir, peró que llavors
era un obrer del govemador i diu: 'Mira,
anirás al Govern Civil Erc et facin el
passaport', i em varen donar una nota,
Les insfruccir¡ns eren portar I'encdnec
que em donaten a Ceret, al CLub Catald
que hi hat ia a Ceret, que era un poble
petit. Doncs em varen donar 100 pessetes pels gastos i cap a Ceret. ALxó era per
en Maciit, per I'organització que feia a
Prats de Molló. Allí hi havia fots els que
estaven refug¡afs de la CNT d'aquí, tots
estaven a disposició d'ell".
Perpiny) també havia acollit un nombre considerable de refugiats polítics.
Perd I'auténtic focus contra la Dictadura
és a París, on gent com Blasco Ibáñez i
Unamuno personifiquen I'oposició repu-

blicana al régim. Francesc Maciá té contactes amb la CNT, amb el Partit Nacionalista Basc (PNB) i amb e1s comunistes.

Perd no hi ha manera de concretar cap
acció conspirativa conjunta contra la

Dictadura. Davant d'aixÓ Maciá acabá
dissenyant el seu propi projecte. El1 pensava que amb una acció simbólica a
Catalunya la resta de les árees de l'Estat
el secundarien. E1 pla era el següent: es
tractava de softir de Prats de Molló i de
Sant Lloreng de Cerdá amb l'objectiu
d'arribar fins a Olot i apropiar-se del
dipdsit d'armes. Aquesta acció armada
havia de coincidir amb una vaga general
sota la responsabilitat de dirigents cenetistes. Entre els que formaven part d'aquell grup reclutat per Maciá hi havia,
també. italians antifeixistes. A darrera
hora el complot fou descobert i Maciá,
juntament amb d'altres conspiradors, fou
detingut a Prats de Molló. D'allá fou
traslladat fins a Peryinyá i tot seguit passaria a La Santé de París. Seria jutjat i
finalment expulsat del país. La seva nova
residéncia a
Brussel.les.

l'exili

quedaria establerta a

EIs projectes

urbanístics
¡-\
\J

irona har ia emprés un camí de profundes trrns[ormacions en el rereny
económic des de comengament de segle.
Aixó significava que, d'acord amb el
creixement del comerq i de la indústria,
calia que la ciutat es dotés d'aquelles
infraeslructures i 5erveis necessaris que

havien de contribuir amb el máxim de
garanties possibles al desenvolupament
que les noves relacions económiques exigien cada vegada amb més determinació.
Un dels exemples més visibles d'aquest procés es pot apreciar en I'evolució
que va seguir la implantació a la ciutat de
l'enllumenat eléctric. Des de 1906 fins a
1918 Empresas Eléctricas fou la conces-

sionária de l'enllumenat públic a Girona.

Durant aquesls anys s'ampliaren

ies

modemitzaren les instal'lacions, peró no
n'hi havia prou, de manera que sovint es

produien deficiéncies en

el

subminisrra-

ment d'energia eléctrica. Com explica
Ramon Alberch, "la manca d'aigua a la
séquia Monar i a la central del Molí
durunf el dia i en hores de funcionament

cle I'enllumenaf proNocayen queixes moh
freqüenÍs i, a cops, acusacions direcfes a
empreses com I¡t Gerundense i la fdbrica
de ciment Josep M. Pére1 Xifra. Lt causa
era que aquestes empreses absorbien d.e
manera Jreqüent una quantitat considera-

ble d'aigua, motiu pel qual el fou d'aigua
a Pedret no era suJicient per donar llum

El del mercat fou un dels grans projectes
urbanístics de la ciutat que mai no es podr¡a
acabar de real¡tzar La negat¡va del Min¡ster¡
de Governac¡ó va cons¡derar inviable
el projecte ¡ va aturar les obres quan

ja hav¡en comenQat.

als arcs voltaics". Aquests fets acabarien
evidenciant la necessitat de construir una
nova central al carrer Migdia. Paral.lelament s'instal'laren nous llums de filament

metállic amb protectors de vidre o de
fero. L any 1918 l'Ajuntament passá a
fer-se ci,rrec de la gestió de I'enllumenat
eléctric i, per tant, es va municipalitzar el
servei. Cinc anys més tard, el 1923, es realitzaria un acte al Teatre Municipal en el
qrral la Cooperafhta de Fluíclo Eléctrico
presentava el pla que havia elaborat i que,

patrocinat per les Cambra de Comerg i de
la Propietat, pretenia donar resposta a la
contínua ampliació del subminishament
eldctric que eigia el creixement industrial. En els anys successius la dotació
d'inf¡aestructures no pararia de créixer: es
modemitzaria la maquinária de la central
del Molí; s'instal.larien fanals de formigó
a l'avinguda Jaume I i columnes de ferro
fos per als nous fanals de la Rambla; l'any
1930 ñnalitzarien les obres d'una altra
cenhal eléctrica, la de Peüet i s'inaugura-

ria una estació transformadora

i distribui

dora a la carretera de Barcelona. a l'altura

de la cruilla amb la carretera de S¿mta
Coloma de Farners. De totes maneres
havien quedat coses per f'er Una d'elles
era una instal.lació subterránia de cables
que finalmenr s'acabá desestimant.
Enüe les obres més significatives que
es varen realitzar a la ciutat durant els anys

vint, grácies als emprdstits i crédits facilitats des del Banc de Crédit Local. cal
esmentar Ia construcció de diferents edificis, la continuació de la porxada de la plaga
de Ia Independéncia, la reforma i ampliació

de l'e:corxador. lu urbanització isanejament del riu Onyar, i la urbanització de
diversos emplaqaments com Ia plaga Marqub: tle Camps iPedret. Airí maleix. es
varen dedicar esforqos per millorar el claveguer¿rm, l'empedrat i les voreres dels
carers.

Peró la veritat és que se'n podrien
haver fet més. Un dels projectes que es
va quedar al calaix per les complexitats
que comportava fou el del tranvía eléctrico y vapor tle Salt ct Gerontt y Sariá.
Fou presentat a l'Ajuntament a comenqament de maie de 1925 per lt Compoñt,t
de Fe rrocarrile s Ecorujmicos Españoles
S. A. i pretenia donar resposta al trifec

creirent que genera\en els in¡ercrnris
comercials a la ciutat. Amb un pressuEls plánols
dlssenyats per

I'arqu¡tecte
Joaqu¡m
Maggion¡
preveien la
construcc¡ó
d'un edif¡ci
c/asslc/sta. A
la ¡matge, es

pat veure la
faeana del
mercat de
cara a la
Rambla.

s
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post d'unes 700.000 pessetes es va plantejar un reconegut que no estava exempt
de complexitats. El tramvia sortia de Salt

i

entrava

a Girona per la carretera de

Santa Eug¿nia, enfilava pel carrer Nou i
travessava el barri vell de la ciutat passant per la plaga del Vi, Ciutadans, Cort

Reial, Ballesteries, plaga Sant Pere i
d'allá cap a Pedret, on connectava amb la
línia del ferrocarril. No cal dir que el projecte no va ser ben vist per bona part dels
ciutadans que vivien en uns carrers acostumtls f,l pus dels caros. le. larlanes i
dels propis vianants.
Tot i que.ja se n'havia parlat amb anterioritat, l'any 1929 es va concretar el projecte del mercat que la dinámica de la ciutat ja feia temps que exigia. La idea era
molt ambiciosa. Es pretenia cobrir el llit
del riu Onyar a l'altura del pont de Pedra i
consüxir-hi un edifici que seria destinat a
mercat. L arqui.tecte encarregat del disseny
fou Joaquim Maggioni, que va concebre un

edifici de creu grega amb quatre faganes,
una cúpula cenhal i d'un to clarament clas-

sicista. Els materials que s'havien d'emprar eren: formigó, feIro, rajol i vidre. En
¡ealitat es varen comengar les obres, peró la
negativa del Ministeri de Governació a la
idea de cobrir el riu va obligar a paralitzarles. La ciutat s'hauria d'esperar encara uns
quants anys per poder cobrir el riu.

La indústria

i el comerg
I mb la dinámica econt¡mica engegada
f\per Ia Dictadura de Primo de Riiera,
que va destacar per les inversions en les
obres públiques, es va contribuir a impulsar un creixement significatiu de la indústria. A Girona, els oígens d'aquesta cal
situar-los un temps abans i localizar-los
en un barri molt concret de la ciutat amb el
rerefons de la desamortització i la progressiva determinació de les autoritats que aca-

baria comportant l'enderrocament de la
muralla. Com afirma David Iglésias, "el
barri del Mercad.al fou I'indret on es concentraren majoritdiament, a mitjan segle
XIX, les noves fdbriques, que contribuiren
nofablement a la transfotmació de la
societat gironina. Fins aleshores, I'Hospici hayia esfat l'únic centre de producció
fabil (centrat en el téxtil). Els espaís lliures donaren lloc a I'establimenf de noves
indústües, com la de turbines de lafamília
Planas, la de gas de Bosch i Barau, o la
de paper continu ltt Gerundtnse".
Fou en aquest mateix barri, al Mercadal, on s'instal.lá la Grober y Cía., la
Í?brica téxtil més important de la ciutar.
Cal buscar-ne l'origen l'any 1892,
moment en qu¿ la societat fou constituida
davant de notari. Els promotors foren

l'i-

taliá Cristdfol Grobe¡ el fabricant de Lió
Etienne Marie Irénée Brun Barredon i els

i Ramon
Rodríguez, ambdós de Barcelona. Fou la
comerciants Narcís Barrera

primera empresa de tot l'Estat que fabricá
trenyelles (cintes estretes). El capital inicial era de 450.000 pessetes, que es repartien de la manera següent: C. Grober
150.000, hénée et Cie. 150.000, N. Barrera 75.000 i R. Rodríguez 75.000. La famí
Iia Grober dominaria l'empresa prácticament fins al 1919. L any 1921 comptava

amb una plantilla d'unes 937 persones.
Els homes eren minoria. uns 210. La má
d'obra de les dones era la majoritaria:
sumaven un total de 727 . Enfre les feines
més habituals que feien les dones hi havia
la confecció, la fabricació de botons, telar
cintes i telar trenes. Els homes es dedicaven més a feines com l'expedició, enllusA padtr de I any 1892 la Grober va prcstdir el barr¡ del Mercadal, un dels barris
céntrics de la c¡utat. Va ser la fábr¡ca téxt¡l més ¡mpoñant de G¡rona. Homes,
dones ¡ nens h¡ hav¡en treballat en difíc¡ls

condicions de treball durant décades
,ir. ar{iCalE !'

F¡tr:i¡ il.

i.'
Ce'Qhi

.ri,:,i.r É,o.i,$o

trar fi1, e1 úntat
manyá, carreter

i

i

acabat, i els oficis de
fuster. Va1 a dir que era
hagués menors d'edat

habitual que hi
entre els treballadors. La ñbrica també
seria coneguda per les dures condicions
de treball i pels abusos infligits als operaúsialesoper¿,ries.
Altres labriques don¿Lren dinamisme
económic a la ciutat. Entre aquestes cal
destacar les de paper: ln Gerundense al
carrer Séquia i 1z Aurora a Pedret. A 1' a\tre extrem de la ciutat, a Palau, s'instal.laria

Ia fábrica Industrias Químicas y Tar"táicas, S. 4., coneguda populament com "els
químics", que seria fundada 1'any 1918 pel
doctor Vila i adquirida per Josep Ensesa

l'any 1926. La destil.leria Regás, que fabricava anisats i estomacals, era prou coneguda entre la població gironina; procedent del

Pont Major, l'any 1936 es traslladaria
Santa Eugénia.

a

La fábr¡ca dels químics de Palau va ser fundada l'any 1918 pel doctor Vila ¡ va acabar
esdeven¡nt una de les empreses més s¡gn¡f¡cat¡ves de la c¡utat. El seu nom autént¡c era
el de lndustr¡as Quím¡cas y Tarlár¡cas, S. A.
La seva xemene¡a s'ha acabat conveft¡nt en
un dels simbols de Girona.

I finalment cal fer referdn-

cia a l'empresa Dalmau Carles Pla, S. A.,
que s'especialitzá, sobretot, en llibres d'ensenyament primari; l'any 1929 va obtenir
el Diploma d'Honor de l'Exposició Internacional de Barcelona pel conjunt de les
seves edicions.

Perd 1a ciutat de Girona destacava
sobretot per la seva vida comercial. Les
botigues i els comergos han estat, des de
sempre, un dels trets distintius de la vida
econdmica gironina. Segons una publicació de la Cambra de Comerq i Indústria de Girona de l'any 1980, el fres establiments més antics de la ciutat són, per
ordre d'antiguitat: el de la família Servit-

ja,

instal.lada a Girona des de 1839 i
dedicada al comerq téxtil: la botiga i

estudi de fotografia Unal, a partir la
segona meitat del segle XIX; i 1a botiga
dels Corominas, centrada a la venda al
major de producres alimentaris ique
havia estat fundada cap a 1860.
D'establiments a la ciutát, n'hi havia
molts més. Entre d'altres es pot r€cordar,

per exemple, els Magatzems Llens del
carrer Nou (1880), la Casa Oriol Carbó de
camiseria i confeccions dels Quahe Cantons (1884), la casa Llapart, establiment de
matalasseria del carrer de Ciutadans (1884),
la Fereteria Puig (1886), i la Casa Pijaume,
on es venien esclops i espardenyes (1895),
ambdós a la Rambla de la Llibefiat.

També fou ben coneguda la companyia mercantil Atlroher Hetmanos, S. 4.,
de 1911, que es dedicava a la importació
ila venda de material eléctric. Segons
documentació de la companyia, aquesta
era concessionária de l'empresa Chevrolet a la ciutat de Girona. L'any 1927, "un
turisme costava 6.570 pessetes, un cupé
8.100, un sedan 8.750 i una camioneta
á390". Segons Narcís-Jordí Aragó, el
dia de Reis de 1925 "ek germans Adroher tan fer a casa sera una demostració
de radiotelefonia sense fils amb aparells
cle la seva exclusiva construcció". Fon
un esdeveniment que despertaria I'admiració de tots els assistents.
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La Diputació

Provincial
de Girona
A I linal de l¡ décrtL del. an). \inl
Al'¡cririrar que duia a rerme lá Diputació de Girona es desplegava en camps
ben diversos. Entre aquests cal destacar
els diferents ámbits que caracteritzen la
gestió pública: operava en relació a la
conjunlura econornica de l epoca. principalment I'agricultura. la ramaderia i la
indústria: a les vies de colnunicació: a la
cultura; a la beneficiéncia i a la higiene.
Així mateix contribuia també a l'execució del que llavors es coneixia com el
Servicio de Adminístración y Cobranza

Pañada de la l',,lemór¡a Anual de la
Diputac¡ó Pravinc¡al de Girana
carrespanent a l'any 1929. Bana
patl de les activ¡tats que es varen
realitzar aquell any fe¡en referénc¡a
a d¡verses obres ded¡cades al
mi I I orament d e les ¡nf raestru ctu res.

del ltry)Ltesto de CédLtltts personaLes t,de

R€ruuda,

it'tt dc lct, C,,ntribruiones

t

Impue,\tos del Estodo.

L'any 1929 un dels projectes que
lr ;omi.

\ rren impul.ur la pre,iLlencir i

sió permanent de la institució fbu el de
la construcció d'una nova seu. que varen
batejar amb el nom de pa)au de la Dipu-

tació. En sessió del 14 de maig, Ia
"Comisión prutvincictl acortló instruir el
oportuno expedienfe pora soLicitar de la
Strperioridol ltt otttori:Llt iún nt t c.\Ltritt
poro edificar eL Pttlctcio de la Diputa,'itin cn tcrrtno¡ lihre: J¿l Hospir.ro pro-

ul¿cl¿l . Durant l'e.tiu lt iniciati\r \f,
prendre forqa. EI 23 de juny es varen
aprovar les bascs per al concurs de pro-

26

jectes

i a final d'agostja s'encarregava a
1'arquitecte provincial la realitzac ió
d'un avantprojecte i d'un projecte definitius. L'arquitecte Ricard Giralt seria
designat per col.laborar en la confecció
del projecte.

Aquell mateix any la Diputació va
centrar molts dels seus esforqos a la
recuperació del patrimoni cultural de la
ciutat. Així, "después de fructffbrcts gestíones, en el mes de Febrero de 1929, el

Excmo, Señor Prcsidente de lct Diputttción 1, lx Mu' Retda. Madre Abndesa y

Comunidad del Monasterio de Religiosas Capuchinas llegaron a un acuerdo y,

aprobado que fué por la Comisión, en 26
del indicado mes, el oportuno proyecto

de conyenio, redactado por el suscrito
Secretario, firmaron un documento priyado en el que se concretaba todo lo
relativo a la clausura religiosa, restauración y habilitación para la visita
pública de los 'Baños Arabes"'.
Finalment s'havien pogut resoldre
satisfactóriament els informes dels arquitectes Gerónim Martorell i Rafael Masó,
que ja feia temps en reclamaven l'exclaustració, la restauració i l'obefura.
L inici immediat de les obres de conservació i restauració i el seguiment escrupolós que se'n va fer varen pernetre que
la ciutadania pogués visitar el conjunt
arquitectónic durant les festes de Sant
Narcís. Dos mesos més fatd "la Corporación dispuso que se procediera a la
preparación de los antecedentes necesarios para la instrucción del opornno
expediente para obtener del Estado la
caÍalogación y decktración rlel Monumento Nacional de clichos 'Baños
Arooes
Pel que fa a les vies de comunicació,
en e1 transcurs de 1929 es varen dictar
múltiples acords d'entre els quals es pot
fer referdncia al del l8 de marq, quan es
va adjudicar "a D. Juan B. Masoliver la
subasta de las obras de acopios de piedra machacada en el camino vecinal de

la

Crehueta

a la Ermita de Nuestra

Riudellots de la Selva a la Bisbal amb
ramal a Sant Mateu de Montnegre, entre
moltes d'altres.
En funció del reglament general de
funcionaris i subaltems provincials del 2
de novembre de 1925, el compliment
dels serveis que corresponien a la Diputació quedaven estructurats "en las tres
dependencías de Secretaría, Interyen-

y Depositana'. La Secretaria era
considerada l'brgan de comunicació de
cadascuna d'elles amb el cos provincial,
amb el seu president i amb les comissions i ponéncies corresponents. De la
Secretaria depenien tot un seguit de seccions: la Central, que s'ocupava del funcionament de la corporació i també gestionava la direcció dels serveis culturals,
l'arxiu i la biblioteca; la de Foment, que
ción

tenia al seu cárrec la gesúó de serveis
com les carreteres provincials, aigües,
mines, vies fBrries o colbnies agícoles;
la d'Obres i Vies. dirigida per un engin-

yer

i

que s'enc¿rrregava de la redacció

dels projectes; i finalment la de Beneficéncia i Sanitat. La dependéncia d'In-

tervenció comprenia l'oficina d'Intervenció i la secció d'Hisenda. La tercera
de les dependéncies era la Caixa provincial: s'hi custodiaven fons, valors i documents; es recaptaven cobraven exaccions, impostos, arbitris, drets taxes;
s'hi efectuava el pagament de les contribucions, i s'hi administraven els béns de
la corporació. entre d'altres operacions.
Presidida per Frederic Bassols, i amb

i

a

i

Señora de los Ángeles por la canti&td de

la

26.459 pesetas". També es varen concedir subvencions per habilitar els camins
que condui'en al santuari de la Ma¡e de
Déu del Mont, per a les obres de construcció del camí de Romanyá de la Selva
a la cafiefera de Girona a Sant Feliu de
Guíxols, i per a les obres de construcció
del camí veinal de Quart a la carretera de

Saüch, la Diputació de Girona comptava
amb tres pressupostos l'any 1929: I'ordinari, que sumava unes 3.22O.229,21 pes-

vicepresidéncia

cárrec d'Enric

setesl l'extraordinari b (pla de camins
veihals), que en sumava 700.000; i l'extraordinari c (obres diverses), que tenia
5.000.000 pressupostats.

Fires i festes
de Sant Narcís
f,
I-)

lcanell que anunciava les Fires de
Girona. al comengament de la déca-

da dels anys vint, era la viva expressió i
el resultat de l'antiga tradició d'intercanvis comercials que históricament havien
caracteritzat la ciu¡at i de les iniciatives
lúdiques i culturals generades a1 llarg
dels dos primers decennis del segle XX.

Lentament s'hi havien anat incolporant
tot un seguit d'activitats diverses que
anaven adquirint una imponáncia iun

protagonisme notables. A cavall dels
mesos d'octubre i de novembre s'hi
anunciaven solemnes funcions religioses, una funció cívica i religiosa, fires de
bestiar, festes dels Jocs Florals, sardanes
en e1s passeigs públics, focs artificials,
una festa

"folkldrica". diversos concerts

públics i váries funcions al Teatre Principal. A més, com cada any, la preséncia
d'algun orfeó i de les orquestres estava
més que assegurada.

Aquesta programació festiva amb
carácter anual tenia els seus orígens fbrmals al segle XIX. L any 1817 l'Ajuntament de la ciutat va decidir que el dia 5 de
novembre de cada any se celebraria una
funció cívica i religiosa amb la voluntat
fer peruiure la memdria de tots aquells
que havien defensat la ciutat de Girona
durant els setges de 1808 i de 1809. Hi ha
constáncia que I'any 1867 l'acte religiós
va tenir lloc a I'església de Sant Feliu. Hi

varen assistir les autoritats civils. militars
i religioses pertinents. Després de l'ofici
religiós er varen fer les visiter de rigor a
Sant Narcís i a Alvarez de Castro. La cloenda definitiva va consistir en el repartiment de pa als pobres. Peró encara haurien de passar uns anys perqué les Fires
fossin reconegudes com a tals. lJany
1887 va ser el primer en qué es varen
anunciar com a Fires i festes de la ciutat.

Com ahrmen Alberch, Freixas i Miró,
"els prímers canvis oficials a les Fires
d'aleshorcs tenien com a objecriu principalíssim fer més entefinguda I'estada
dels forasters i recollir el benefici que
produila en el comerq la perman?ncia a la
nostra ciutaf de pagesos í comerc¡ants
benestants de la rodalia"

.

I

la veritat és que els responsables
municipals ho varen aconseguir. L acceptació va ser cada vegada més gran i la
tendéncia a créixer es va manifestar any
rere any. Llavors va caldre buscar
emplasaments nous pff a les Fires. El
mercat que sempre s'havia celebrat a la
plaga de les Cols, (ara la Rambla de la
Lliberlat) seria traslladat a partir del
1900 a la plaEa de 1a Independéncia.

Comerciants. firaires

i

atraccions eren
desplagats a un espai més gran i més adequát a 1es necessitats del moment. Peró
amb l'anibada dels anys vint la plaqa

aniria quedant petita i progressivament
l'activitat es va estendre per 1'avinguda
de Ramon Folch, per la Gran Via de Jaume I i pel passeig de Canalejas.
El paper que tenien les diferents entilals de la ciula[ durant les Fires era considerable. Una d'aquestes, el Casino, organitzava tot un seguit de balls que solien
ser presidits pels sectors socials més
benestants. Tant el casal obrer l¡t Amisla¡1 com el Centro ll4orul. que lenia una
concurréncia ca ina i conservadora, programaven obre. de teatre que eren segui-

Un dels espals
de la c¡utat que
trad¡c¡onalment ha
generat act¡v¡tat
durant les Fires ha
estat el de la plaQa de
la Independénc¡a,

també coneguda com
plaQa de Sant Agustí.
Els productes que
s'h¡ ven¡en eren

diversos I felen /es
delíc¡es de pet¡ts ¡
grans.

Al Círculo de
Uníón Española I'any 1923 hi havia

des amb gran expectació.

anunciada I'actuació del violinista Xavier
Cugat. Perd els actes previstos eren tants
que la ciutat vivia en una ebullició constant aquells nou dies dedicats a la diversió i l'entreten iment. Un dels epicentres
de les Fires era el Teatre Principal. Al1á es
feien balls de ga1a, comédies i uns dels

espectacles més esperats. les funcions
d'dpera i les actuacions dels orfeons i de
les orquestres catalanes. Els anys 1922 i
1923 1a preséncia de l'orquestra del mestre Pau Casals a Girona va ser objecte
d'un gran reconeixement. I finalment els
focs artificials, que tenien 1a funció de
donar per acabada ia xerinola de tants
dies. Tot i que varen tenir diferents
emplaqaments, els més habituals varen
ser el del Camp de Ma-rt de la Devesa i
prop del riu Onyar. a l'areny del riu.

L'Ajuntament de la ciutat estava
decidit a fer rutllar les Fires de totes
totes, perd no era qüestió de perdre el

nord. L activitat comercial sempre hi va
ser present. Una de les iniciatives amb
més empenta va ser el Gran Concurs de
Bestiar. que es celebrava cada any ique
comprenia des de cavalls sementals i
eugues de ventre fins a bous, vedells,
ovelles, porcs i truges. No va ser fins
I'any 1932 que naixeria la Fira comercial i agícola per iniciativa de persones
com Josep Colomer, Francesc Gallostra,

Lluís Bota i Hermenegild Vilardell.
Entre les institucions més destacades

que formaven part del seu patronat hi

havia I'Ajuntament,

la

Cambra

de

Comerq, la Cambra Agrícola, 1'Associa-

i el Col legi d'Agents
Comercials. Peró la veritat és que la
seva vida va ser molt cufia. Nomes se'n
varen poder fer tres edicions, fins e1
1934. En 1a tercera edició havia arribat a
tenir una cinquantena d'estands. Els
temps que venien no eren propicis per a
celebracions. Durant els anys de 1a guerra les Fires varen emmudir.

ció de Premsa

EI Grup

Excursionista i
Esportiu Gironí
I
f\

mb unes línies corbes en forma d'U
[org, arrer ides per a l'época. Josep
M. Busquet.. artisla. decorador i assoc¡at
al Grup, va dissenyar un dels emblemes

d'aquells primers anys del GEiEG. A
l'interior, hi va dibuixar una figura de
perfil bellament estilitzada i en posició
de caminar. Altres elements completaven

aquella compo,.ició: un arbre. un paisatge de muntanya i un estel. Era 1'any 1922
i apareixia per primera vegada a la portada del butlletí de l'enritar.
L'origen del Grxp es remunta a l'any
1919, quan a Girona es fundá l'Agrapación Excursionísta. La tradició del Centre
Excursionista de Catalunya de 1890 havia
fet escola a la ciutat. Amants de Ia muntanya i del paisatge com Quim Coll i

Agustí Gallostra entre molts d'altres
havien aconseguit institucionalitzar la
práctica de l'excursionisme a ffavés de la
creació d'una entitat molt modesta. Peró
ben aviat aquesta despertaria l'interés de
gent mésjove, fet que provocaria el primer
canvi de nom. La generació de Narcís
Prat, Josep Torrellas, Marian Tabemer i
Josep Planes li donaria un impuls definitiu. Amb la complicitat d'Agustí Gallostra
aconseguirien que I'entitat fos coneguda
amb el nom de Grup Excursionista Gironí.

SUMARI
La ¡matge del GE¡EG va ser tat un símbol
de les ¡ntencions de I'entitat. Una f¡gura
humana en plena forma est¡mulava les
ganes per ded¡car-se a act¡v¡tats com
l'excurs¡an¡sme a a alguna de les
diverses modalitats esportlyes que es
varen pramoure des del Grup_

Sota el paraigua del Grup varen comenEar
a florir tot un seguit d'iniciatives i d'activitats que menarien a Ia seva redefinició en la
década dels anys vint. Es reconvertiria el

concepte d'excursió per associar-la al
coneixement de continguts geográfics,
histdrics i culturals. es farien softides en
bicicleta i partits de futbol, d'altres
comenqarien entrenaments de cultura física
i aLietisme a la Deve.,a. i mmbé es constituirien les seccions artística i de propaganda. Aquest creixement imparable va con-

dui¡ tots els socis a la realització d'una
reunió general exüaordinária a la sala del
teafie de ln Amistad (agmpació obrera de
l'época), al carrer de la Forqa número 29,
que era on el Grup tenia el local social. Allá
es \ a ascumir la creació de noves ¡eccions

autdnomes amb la voluntat de converlir el
Grup en una entitat poliesportiva amateut

Segons va escriure Josep Planes, amb
aquella regulació es pretenia " donar vida a
una associació de base popular; oberta a
tothom que practiqui La cukura fís ica i I'es-

poñ amateur, i que siguí amic de la cultura de kt nostra terra més enlld dels panidismes, classísmes i dogmatismes". Era
l'any 1922 i havia nascut el GIup Excursionista i Esportiu Gironí.
Dos anys més tard hi hauria canvi de
local. El nou emplaqament era a la Cort
Reial, a les Voltes d'en Rosés, on hi havia
el Cr{é de la Habana. Des d'allá es programaven les activitats que s'havien de
realitzar Una de les que va donar més projecció al Grup en aquells moments va ser
la primera Exposició d'Arts Plástiques,
que va tenir lloc durant les fues de Sant
Narcís de 1924. Francesc Gallostra va serne l'ánima organitzadora. Finalment s'hi
presentaren més de 150 obres d'un total de
J8 anistes. entre les quals hi havia repujats
de Pere Vallmajor, una col.lecció de nines
d'Assumpció Cid, les arquetes d'Adolf

Fargnoli, les fotografies populars de
Vicens Fargnoli, les escultures de Carrera,
Comes i Oliver, i naturalment, un estol de

pinrures del mateix Callostra i d'un joreníssim Salvador Dalí, entre d'altres. L any
següent, a la segona edició, es comptava
amb una secció histórica amb obres de
gent com Fidel Aguilar, Xavier Montsalvatge, Isidre Nonell i Vayreda.
La junta de l'entitat es renovava cada
any, peró alguns membres varen conservar el cirrec durant diversos anys. Potser
el més significatiu va ser Camil Roqueta,
que en fou el president entre 1924 i 1929.
D'altres hi serien d'una manera més discreta. Entre aquests, Miquel Santaló, que
en seria el vicepresident els anys 1924 i

1925. Aquesta época,

Joan Cerezo

i el

el

secretari fou

bibliotecari Marian

Taberner.

L any 1926, grácies

a la bona predispo-

sició de Carles Rahola, el Grup estrenava
un nou local a la seu de l'Ateneu de Girona. Es tractava d'una cambra rellogada al
número 6 de1 carrer de les Sabateries

Velles. Com afirma Josep Planes, "14 nos-

tra estada a I'Ateneu de Girona fins el

desembre de 1933 signiJica SET an¡'s diflcíls de proves esperanqades de laboratori,
de tempteigs silenciosos". Sens dubte dos

esdeviments cabdals l'any 1930 varen
marcar aquest peíode. La celebració del
primer Aplec Excursionista a Rocacorba
va generar una gran pafiicipació popular.
rli varen assi\itir mé: de 1.500 excursionistes: gent d'Olot, de Figueres, de Banyoles, de Girona i hns i tot alguns de Barcelona. EI segon, la campanya brillant de la
secció d'atletisme al fesúval de fires, que
s'havia imposat per sis punts al conjunt
atlétic del

F C. Barcelona. Segons Planes,

en aquells moments la secció comptava
"amb unes quantes fi1ures clestacades:
Colomer i Cosclles. tampions d'Epatt¡'a i
de Catalunya; Ballesteros, seleccionat per
la federació nacíonaL; Esteba ha Suanyat
la cursa del Correo Catalán a Barcelona. . ,
els primers alletes intemacionaLs de Girona són del Grup EiEG" .
.

La ¡dent¡f¡cació del Grup amb la c¡utat es fa
més que evident amb aquesta ¡matge. Els
s/'mbols més vlsib/es de G¡rona ¡ les

muntanyes que I'envolten denaten un doble
interés: el de I'aprox¡mac¡ó a la natura ¡ el de
la pred¡spos¡ció a ampl¡ar cane¡xements.

IDlo¡lode
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La premsa
pn
LIa

el. primers decennis del segle XX
premsa de Girona va tenir fona-

mentalment dos periódics que tindrien
una enorme importáncia en la vida ciutadana. Tanmateix. n'hi havia un tercer en
discórdia.

El None, de tendéncia carlina. s'intituDiario católico de ayisos ! noticias.
Tot i aixó, sembla que no aribava a la
totalitat dels sectors del clergat ni dels
grups catblics que hi havia a la ciutat. De
totes maneres, la seva posició respecte a la
).ava

Dictadura no donava peu a falses interpretacions. Des d'aquest dizri la Dictadura

era justificada sense complexos. Per

Portada del Diar)o de Gerona: de av sos y

t'ol cias del dia 30 de gener de l'any 193A. El

exemple, en una de les seves edicions del
mes de desembre de 1924, es podia llegir
un aficle firmat per J. M. Thió on es reflexionava sobre la situació que vivia el país:

relat de la natíc¡a que la Dictadura de Primo
de R¡vera estava arr¡bant a la seva f¡ va ser
extraord¡nár¡ament escrupolós ¡ detal sta.

"Pero, ¿quiénes t¡enen la culpa de
que se hayan tenido que tomar medidas?
Ciefiamenfe no son los dignísimos gene-

En realitat, tothom que tenia una concepció no toÍalment maferiLlitzada ten-

rales que, con peligro de su vida, han
demostrado su amor a Cataluña, logrando la libertad de trabajo...".
Peró aquest exemple no és rcpresentatiu de la vida periodística gironina. Una
lectura atenta de Josep Pla ens ajuda a
con¿ixer aquesta representativitat. Per a
Pla, a Girona "hi havia dos grups que
oüuaven d'una manera molt renouera i
fitls a cert punÍ molt emfdtica. Per Jbr-ho
curt, diré que hi havia un grup que anomenarem rl'esquerres i un grup que sense ser radicalment consen¡ador era molt
obert, dintre una composició tradicional.

dia a un d'aquests dos grups". De fofes
maneres, el fet és que, "des d.el punt de
vista polític es produí, entre aquests dos
grups, molta animadyersió, accentuada
pel provincicnisme. Ara: des del punt de
rista literaü, artístic i musical, els seus
components passayen d'una banda a
I'altra com s, r¿J". Tots dos grups compartien una altra característica: ni els uns
ni els altres tenien gaires diners.
A l'entorn d'aquests dos grups naixeren dos periódics d'un cert prestigi. La
famfia Masó era la propietária del Dlario de Gerona, una publicació representativa dels sectors catalanistes de la Llisa

Regionalista. L altre diari era El Autonomista, q:ue s'identificava amb el republicanisme. Darius Rahola. el \eu propiera-

ri,

acabaria esdevenint una auténtica
institució. Darius Rahola passava moltes
hores al café Norat, i com comenta PIa,
"es dedicava a fer favors. Per la seya
taula del café Norat, hi passaya tothom
que tenia alguna cosa per arreglar: des
de secretaris d'Ajwntament i pares de

sentaría la dimisión de lefe de Gt¡bierno.
No publicamos la noticia porque creímos
ser molestados por la censura, y porque,
(...) no übamos crédito al rumor". Peró
a les deu de la nit la rádio confirmava la
notícia, de manera que "corrió nipida-

mente

por la ciudad, divulgándola

traforts (le la societaf".
El dia 29 de gener de 1930 els dos diaris oferi¡ien una visió forga diferent dels
esdeveniments que s'havien produil el dia

la olegn:d (on\iguiente, dadas sus conyicciones liberales, poniendo no obstante en duda, por
temo1 diciendo que no se poclían'echar
a yuelo las campanas' hasta que fuertt
rdtificada la importante noticia ! otros,
nafuralmente los menos, lo desmentían
porque sus scnt¡mi(ntu.\ )'\u.\ ronviccio-

ábans. Sota el títol El Gobiemo en crisis- el

nes se avenían en la

Diaio

temd con que se gobemaba desde hctce

família

descontents, Jins

al últims

con-

de Gerona plblicavales notes "d¿l
Gobiemo tlimisionario y de su Presidente". Una d'aquestes deia el següent: "El
conseio de minisftrts ha conocido las razones personales y de salud que su presidente ha expuesto como motiro:i irreyocables

para presentar su dimisión. El Gobiemo
comprendió que dicha tlimisión encerraba
La de los m¡nistros, y éstos han rogado que
presente a S.M. la de todos elk¡s". Més
endaranl.. el dian recollia le: impressions
del comte de Romanones. Aquest manifes-

tava que "e/ Re_v ha salvado al ejércíto y
como sín ejército no se puede gobema¡
hemos de alegramos todo\ como e5pañt'les y como monárquicos de que el Rey haya
sabido recoger los latidos de la opínión".
Miguel Primo de Rivera es veia obligat a deixar el cárrec en un context de
crisi económica mundial que va compro-

metre la seva gestió al capdavant de la
Dictadura.
El tractament de la notícia que en va
fer El Auknomista ya sü sensiblement
diferent. Amb el títol ¿1 Fin de una Díctadura, el diari republicá comengava
dient que "ayer a las cinco de la tarde, se
nos dijo desde Barcelona que se ntmoreaba que el general Primo de Rfuera pre-

muchus personas con

forma, método y sis-

cerca de siete años, a espaldas del pue-

blo".
El f¡n de una D¡ctadura va ser el tital
esco//it pels ed¡tars de E Autonom sta a
I'hora de refertr-se a la notic¡a que
sec¿ors socia/s s/stnlflcat¡us de ia ciutat
esperaven des de feia temps.

ELECCIONS MUÑICIPAI

S

CANDIDATURA REPUBLICANA
DISÍRICTA PRIMER

toaqulm fordora Oirbau. r"a-r.r.r
Llorcng BurqueB Ventur!, o.i-ü,.
Pere Cerezo Heroler. r", **,
Romóo Y¡rderi

lolt,

c**¡

Jcrqulm Colomer Clrá, u**r
M¡quel 5.nlaló Parvcrell, ¡,"¡-..

Les eleccions

municipals
de 1931

DISÍRIC¡I] §E@N

lorcp Yl&l Mrynegro, m.naa
Aiñeñgol Vil¡rdell ll¡nch ¡r-*.
Pompou Paxud C¡rb4 x¡¡.
DISIR¡CTE TERCER

Mqucl de Palol Felip, *
¡§rcp M.' D¡kn { C¡¡adcmo¡t, ¡¡rFrenact<

llb.r

Ercuhel,

c*¡.r

D¡S'RICÍS QU¡RT

D¡rt¡¡ R¡hol¡ Lloren¡, ,o.¿r,'
lorop Ercatllrr Bo¡el, ¡*¡",r.
ll.rLn ,uli¿ llu¡l¡¡f, r.¿"*¡'

T a

convocatória d'unes eleccions
I---rmunicipal: havia estat el recurs Ilnal
a qué podia recórrer el govem Aznar per
sortir de la profunda crisi en qué es trobaven les institucions de l'Estat. Considerant el desgast de la gestió política del
general Berenguer, que s'havia caracteritzat pel menyspreu de les lliberlats constitucionals, i envoltat d'un gabinet de polí
tics monárquics, l'almirall Aznar va haver
de fer concessions. Les eleccions varen
quedar fixades per al dia 12 d'abril de
1931.

A Girona només duer formacions
po1ítiques d'orientació catalanista tenien

possibilitats reals en aquella contesa
electoral. La Lliga Regionalista, que
comptava amb uns 200 socis, era un dels

partits amb máximes aspiracions. La
seva llarga experidncia en la vida política catalana l'avalava com una opció con-

La candidatura republicana g¡ron¡na a les
elecc¡ons mun¡c¡pals sorlir¡a clarament
v¡ctar¡osa de la contesa electoral. lns¡gnes
f¡gures com M¡quel Santaló, Pompeio
Pascual, M¡quel de Palal o Darius Rahola en
formaven part.

Republicana de Catalunya. Un conglomerat extraordináfiament heterogeni de
tend¿ncies compromeses amb el canvi
social. A Girona, el Pafiit Republicá
Federal Nacionalista va acabar dilurht-se
en el si d'ERC. Els sectors republicans
comptaven amb uns 700 socis.
Aquelles eleccions van ser celebrades
encara sota I'acord de la llei de 1907,.
segons la qual que només podien votar
els homes a partir dels 25 anys, i a més,
en cas de manca de representants electes
els candidats podien ser elegits automáticament sense necessitat del procés elec-

servadora perfectament válida. L'altre
aut¿ntic protagonista era una partit de
nova creació. S'havia fundat feia tan sols

toral.

un me\. Sola el lideratge de France.c

cions es varen caracteritzar per una nor-

Maciá, les diferents branques del nacionalisme radical, del federalisme, del
republicanisme, i de sectors comprome-

malitat absoluta. Les meses electorals dels
quatre districtes de la ciutat varen obrir les
seves portes puntualment, a les vuit del
matí. Tot el dia es va viure amb una gran
expectació. Nombrosos grups d'electors

sos amb les reivindicacions obreres,
havien donat peu a la creació d'Esquerra

Segons Ia premsa de l'¿poca les vota-

s'agrupaven a carrers i places esperant
amb dilig¿ncia el resultat d'aquella consulta. A l'hora de l'escrutini, els diferents
col.legis electorals varen acaparar f interés dels ciutadans. La victória dels republicans es va confirmar aquella mateixa
nit. Al Centre Republicá va ser una vetllada de felicitacions i d'alegries que s'anaven confimant de manera progressiva. El
degoteig d'informacions que els emissari.

del partit

i

els telegrames donaven a
conéixer certificaven que en moltes
poblacions de la província el recolzament
popular que havien obtingut les llistes
republicanes era incontestable. La consulta prenia un carácter de plebiscit que mzLrcaria un canvi de régim polític a Catalunya i a la resta de l'Estat.
A Girona es varen emetre un total de
3.616 vots. El cens de votants era d'unes
.1.218 persones (el 19,30 % de la poblacici totall. La participaeio ra ser superior
al 80 70. Esquena Republicana de Catalunya va obtenir un total de 1.820 vots
que es varen correspondre amb 15 regidors. La Lliga Regionalista va aplegar

vots que significaven uns 5 regidors. Aquestes dues formacions polítiques es varen presentar a1s quatre distric91¿1,

tes de la ciutat. L opció Católico-Monárquica va concórrer a le. eleccion. municipals a tres districtes. Va obtenir 565
vots i dos regidors. La Unió Monárquica
ho va fer a dos districtes. Va sumar 317

vols. La sera representació al consi.tori
municipal es va limitar a un sol regidor.
Els republicans havien obtingut amb
escreix la legitimitat per aplicar Ia seva
proposta de gestió pública al municipi. En
el seu manifest, plblicat a El Autonomisttt
pocs dies abans de les eleccions, es compromet¡en a equilibrar el pres.upost i r
establir criteris equitatius en la tributació,
incrementar el mercat dels dissabtes, posar'
la major cura en e1s serveis de neteja i els

desguas"o'. impu lsar l'ensen¡rment prim¿Lri amb carácte¡ de glatuitat absoluta,
fomentff insütucions com la Biblioteca
popular i, finalment, treballar per la cessió
dels baluards, l'expropiació d'habitatges
ini'ectes i la consmtcció d'altre. de siur. i ¡
l'abast de les classes modestes.
El til¡ssatge dels republicans estara '. at
Després de l'astrac¡sme palilic llle "trre¡l
v¡scut durant els anys de la Dic:¿11r: d9
Pr¡mo de Rivera f¡nalñe'tt h?ria.1t.l)ali
t'hata o -! ,.d -a-d-a ' o o
Estaven sobradament nlotitaii; a-o'fet h..

Elccr,o¡!
s llab¡¡¡4 do teühoi¡n.
0Íc &oi*foe?

i,ntC¡uoaió

Yota ta eandidotura reBuhticana

El referéndum

per l'Estatut
f, I proces que s'hrvia oben el tlia 12
Ij.t'aO¡l \ a ser imparable ja que va significar el col.lapse definitiu de la Mona¡quia. El rei va acabar abandonant el país.
A Barcelona, dos dies després de les eleccions municipals s'obria una etapa ressenyable de la nostra história política. La pro-

clamació de la República primer, i la de
l'Estat Catalá dins la República Federal
Espanyola després, deixaven entreveure
clarament quines eren les aspiracions dels
nous representants del poble. Aquelles
jomades d'abril acabarien significant el

de:penar

poliic i culrural d'una .,ocierar

ávida de pafticipació en la presa de decisions públiques i en el compromís amb la
dinamització veinal de base.
A Girona, el l.l d'abril va ser el dia en
qué es va efectuar el relleu de les autoritats del municipi. A la tarda, una manifestació encapgalada per la bandera republi-

cana es dirigia cap a l'Ajuntament. La
gentada seguia entusiásticament aquella
iniciativa espontinia que actuava en funció dels fets esdevinguts a Barcelona.
Miquel Santaló, erigir capdavanter de la
representació republicana. va parlar des
del balcó del consistori donant la benvinguda a la República que acabava de néi-

xer EIs símbols de la Monarquia foren
i les autoritats de la Dictadura
varen reconéixer immediatament el gir

bandejats

polític que s'estava experimentant.

Peró amb la proclamació de la República no n'hi havia prou. La realitat era Ia
que era i el realisme de Maciá va ser
decisiu. Passada 1'eufdria del 14 d'abril
s'havia de pa ar amb els representants
de les institucions a Madrid. El govem
prorisional de la República va enviar
tres ministres a Barcelona. Els gestos
polítics des dels balcons de la plaEa Sant
Jaume havien tingut el seu efecte i havia
aribat I'hora de negociar. La República
Catalana es transfigurava finalment en la
Generalitat de Catalunya. Les autoritats
de l'Estat reconeixien un govem autonómic a través de la recuperació d'una ins-

titució histó¡ica.
A partir d'aquest moment l'activitat
va ser frenética. El 2.1 de maig i el 7 de
Juny es varen convocar unes eleccions
El dia 1 d'agost de 1931 el d¡ar¡ El
Autonorn sta pubilcava aquest acud¡t
en el qual es preten¡a estimular la
part¡c¡pac¡ó ciutadana al referéndum
per I'Estatut que s'havia convacat per
l'endemá. Es tractava d'un
compromís ¡nel. lud¡ble.

que tenien com a finalitat elegir

els

representants que havien de redactar un
projecte d'Estatut. El que seria conegut
com l'Estatut de Núria seria redactat al
llarg del mes de juny, de manera que va
ser aprovat el 14 de juliol. Tot seguit es
va decidir que havia de ser ratificat pels
ajuntaments i, en forma de referéndum,
pels ciutadans.
En aquells dies de juliol es va iniciar
la campanya proEstatut. Catalunya la va
viure de manera intensa. A Girona, el dia

23 de juliol, personalitats com

Josep

Irla. comissari de la Generalitat a 1a ciutat, i els diputats electes com Laureá
Dalmau, Josep Puig Pujades, Joan de
Garganta, Antoni Xiberta, Jaume Bofill i
Mares iJoaquim de Camps iArboix. que
era adjunt de la Comissaria Delegada de
la Generalitat, publicaven un manifest a
El Autonomista en qué esperonaven la
ciutadania a 1a seva participació activa
en uns moments histbrics amarats de la
més intensa emoció. El dia 30 del
mateix mes es va realitza¡ un míting a
Girona amb la preséncia de personalitats
com Francesc Maciá i Manuel Carrasco
i Formiguera.
De raons i d'arguments, no en faltaven. Amb el llenguatge de l'época, la
ratificació de l'autonomia significava per
a 1es comarques gironines una intensificació de llurs lonts de riquesa. i concretament la ciutat Girona veuria millorats
els seus serveis més importants, especialment els de cultura, beneficéncia i obres

públiques.

Les votacions a Girona es varen realitzar el dia 2 d'agost. La consulta popuIar va constituir un ¿xit rotund. La ciutat,
que en aquells moments regisfava un
cens de 5.344 electors. va obtenir els
següents resultats: vots a favor, 3.531;
vots en contra, 117; vots en blanc, 12. Va
votar un 66 7o del cens electoral. A l'en-

La campanya ProEstatut va ten¡r un
éxit práct¡cament absolut. A la
fotografia es poden veure algunes de
les personal¡tats Polítiques que
tre bal lare n ¡ ncan sabl eme nt Per
obten¡r uns bons resultats: entre
aquestes h¡ ha Josep lrla, Francesc
Mac¡á ¡ Miquel Santaló.

tom d'uns 500 electors es varen abstenir
d'exercir el seu dret al vot.
Malgrat que en aquells moments les
dones encara no podien votar, aquella
consulta popular va incorporar la preséncia simbólica de I'opinió femenina. Es va
conéixer com el plebiscit femení pro
Estatut de Catalunya. Les llistes per
recollir la voluntat de la població femenina estaven instal.lades a la porteria de
l'Ajuntament, i la consulta es va allargar
fins al dijous dia 6 d'agost.
Tots els municipis de Catalunya votaren a favor de l'Estatut. El referéndum
del 2 d'agost va obtenir uns resultats
aclaparadors. Un 99 Vo dels votants
havien votat afirmativament. Peró l'Estatut encara trigaria a arribar. No seria
aprovat fins e1 mes de setembre de l'any
1932, després d'haver estat discutit i
rebaixat.

Miquel Santaló
L'any 1923 va ser molt imporlant per a Miquel Santaló parvorell. Va publicar
dues obres molt significatives dins del món de la Geografia. La primera era un
manual destinat a l'ensenyament, Geografia general e iniciación o la Geografa
descriptiva. La segona era la viva expressió de la renovació de conceptes i
metodologies que havia impulsat en el camp de la Geografia des de feia arys. Hi
aflrtmava, per exemple, qtre "l'explicació raonada de les regions naturals i de les
comarques és lafrnalitqt immediata i mediata de la investigació geogrdfica. per
ellq arribará I'home a comprendre les modol¡tats totes convergents de la vida
humana dqmunt lct terra...i, a I'ensems, a conéixer amb precisió els llocs que
oJéreixen més i millors possibilit(tts per a aqueixa vida". Es tractava de l,obra
Per I'estudi de Catalunya. Assaig monogrdfic: el Gironés.
Santaló havia nascut en el si d'una família que s'havia dedicat a l,ensenyament.
El seu pare ja havia exercit de mestre amb ur certificat d'aptinrd a Albanyá, lloc on
varen néixer els sis germans d'en Miquel. D'aquests, dos varen cu¡sar els estudis de
magisteri. Nascut a Vilatir el 1887, ben aviat va seguir la t¡adició familiar De 1905
a 1907 va fer el grau superior a la Normal de Barcelona. Uany 1908 es va traslladar
a París, on va estudiar el francés

i va aprofrurdir en els coneixements pedagdgics.
Ben aviat comengaria la seva tasca de mestre. El 191 I es va haslladar a Guadalajara
després d'haver aprovat les oposicions al magisteri oficial. euatre anys després va
aprovar l'examen d'itgrés ala Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, a
Madrid. Com va escriure Joan Puigbert , "alli s'imbuí del pensament reformista de
la lnstitución Libre de Enseñanzq, molt en consondncia, d'altra bqnda, amb
I'atmosfera que respiraya el sector més dinámic del magisteri". Entre 1915 i 1918
Santaló trobaria en la Geografia una disciplina a través de 1a qual es podien renovar
els métodes d'ensenyament. Aquell 1918 marcaria el seu inici com a professor de
Geografia de la Normal de Girona, una ocupació que mantindria fins el t 931.
El novembre de 1929 va donar una conferéncia a Figueres sobre les noves
modalitats per a l'ensenyament de la Geografia a l'escola primaria. Va continuar
amb aquest ñ1 argumental un any més taxd a Girona, on afirmaia que ,,la
Geografia no es ya solamenfe descripción, sino explicación de los distintos
aspectos , Jbnómenos y yariaciones que sufre la tierua en su constitución, vida y
qcc¡ón humana". D'aixd n'exheia "la variedad de modos de vida...
lo que ruts
lletará al respeto de otras costumbres distintas de lq nuestras, y la dependencia en
todos los órdenes entre todos los hombres y entre todos los pueblos". Sens dubte,
reflexions d'aquesta naturalesa havien conduil Miquel Santaló a una altra de les
activitats a les quals es dedicaria durant molts alys de la seva vida: la política.

3A

De fet ja feia temps
que hi estava
compromés. Només cal
recordar que I'any 1923

havia est¿t elegit diputat
pel districte de Girona a
les eleccions de diputats
provincials del mes de

juny. Vinculat des de
sempre a Unió

Republicana, l'any 193

1

va assistir a la
Conferéncia d'Esquenes

entre a Barcelona, que acabaria
de significant el naixement
política:
d'una
""': forga
'
era
: * - nova
Esquerra Republicana de

Francesc Mac¡á, Manuet Azaña ¡M¡quel Santaló
les autoritats que pres¡d¡en I'acte d'enderrocament
la muralla a I'actual Gran V¡a Jaume L A comenQ-ament
de la década dels anys trenta MiqLlel Santaló
I'alcalde de Ia

ciutat

Catalunya. Santaló
proclamaria
la
República des del balcó
acabaria essent elegit alcalde de Girona i
de l'Ajuntament. Eljuny del mateix 1931 va ser elegit diputat a Corts per la
circumscripció de Girona en les eleccions generals. Dos anys més tard dimitiria
del cd,rrec de I'alcaldia de Girona.
La seva dedicació a les Corts republicanes va ser ininterrompuda, ja que hi va
ser present en les tres legislatures. Val a dir que entre el setembre i I'octubre de
1933 va ser ministre de Comunicacions en el primer govem de Lerroux. Amb
aquest nomenament va culminar el període de les Corts constituents de la
República, on Miquel Santaló va fer un total de 46 intervencions, d'entre les quals
cal fer referéncia a la seva contribució a la discussió del projecte constitucional, i
a la de l'aprovació de l'Estahrt catalá. En una de les seves interyencions arribaria
a afirmar que "no hay m España, no la ha habido nunca, ni unidad histórica, ni
unidad de tradición, ni uni.dad de lengua... No creo que haya más unidad que la
que dct a España la configuración del territorio. Hay una unidad territorial que
nace, indudablemente, de la configuración peninsular del teritorio; peru dentro
de estct unidad... hay la diversidad mas grande, la diversidad más profunda que se
manifiesta en ninguno otx¡ de los territorios europeos... Hablar de un pueblo
español en términos científicos es sencillamente una ft'anca y manifiesta hereiía".
L'esdevenidor va portar Miquel Santaló a te[es llunyanes. Primer a Franga,
on seria ministre del Govem de la República a l'exili. Després a Méxic. Hi va
anar I'any 1949. Va morir a Guadalajara, Jalisco,I'any 1962.

les seves manifestacions públiques havia

El culte

religiós
T

Tna de les discussions més acalorades que es varen viure a les Cons

L.,l

republicanes de Madrid es produí durant
el debat de l'article 26. Era la tardor de
1931, i un comitd de les Cons acabava de
redactar un avantprojecte de Constitució.
S'hi varen plantejar aspectes essencials
que fins llavors havien contribuil a mantenir els mecanismes de jerarquització i

de diferenciació en el si de l'estructura
social. Basada en els ideals del socialisme humanista, la Constitució republicana pretenia repensar el paper de I'Església, la funció de l'Exércit i propugnava
reformes en el sistema latifundista i en la
Iegislació laboral.
I a¡icle 26 separava l'Església de
l'Estat. D'aquesta manera I'Església es
conveftia en una institució més. D'acord
amb aixd els diferents ordes religiosos
s'havien d'inscriure al Ministeri de Justícia i haurien de pagar els impostos ordinaris. Com afima Raymond Carr, "es la
acabar amb el pagament de béns al clero per part de I'Esfat, es va disposar la
dissolució dels jesuites i la confiscació
de Les seves propietats, i es vafer que I'existéncia perrnanent clels altres ordes
depengués de la seva bona conducta. Es
va vetar l'ensenyanqa als ordes religiosos i es ya eliminar el crucifix de les
escoles públíques ". Una altra de les disposicions feia referéncia al culte, que en

de ser autoritzat de manera oficial. Tot
aquest procés va concloure amb la ley
de Confesiones y Congregaciones Religiosas del 10 de maig de 1933.
La realitat és que amb I'entrada en
vigor de la nova Constitució a final de
1931 es provocarien situacions cefament
inaudites en el terreny del culte religiós.
Una d'aquestes era la necessitat de presenfar \a Declarctció Aut¿ntica q\e fÍtnaven el declarant i els testimonis corresponents, quan "per raó professar lct Religió
Cafólica". hom feia constar la seva
"expressa yoluntat que l¿ conclucció i
enterrament del meu cadiiver es .facin
conforme al ritu de la SanÍa Església
Católica, Apostólica i Romana; i per tant
que es compleíxi i es respecti la meva
voluntat" . La nota de peu de página d'aquesta declaració deia textualment: "Una
declaració personal firmada é: per ti
sola ja una declaració ctuténtica; la fitma
dels testimonis hi tl(tna més garantia.
Pels qui no saben o no poden firma¡ és
necessdria la firma de dos testimonis. Els
qui vulguin la major garantia, poden fer
avalar aquesta cleclaració amb la firma i
el segell clel Notari". La declaració era
bilingüe: hi havia una versió en catalá i
una altra en castellá.

El

gener de 1936 un conflicte d'a-

questa naturalesa va portar molts maldecaps a Manuel Termes, que llavors era

l'alcalde de Salt per ERC. Emparant-se
en la legislació vigent s'havia negat a
posar la creu en un cotxe mortuori. Asunción Freixa Capallera, Germana de la
Caritat, havia mort al Sanatori Martí i
Juliá i havia de ser enterada a Girona.
Quan el cotxe va enrar al terme municipal de Girona es va procedir a posar la
creu. L'alcalde de Salt havia escrit a la
Comunitat de Germanes de Caritat el dia
2 de gener en els Lerme: següents:

"Acuso rebut de lú vosfra comunrcacíó del dia d'¡tvui i en confestació a la
mateixn he de manifestar-vos que en
compliment rle I'anicle 3r de la Constitució de lú República -segons el qual
I'Estat Espanyol no té religió oficial- no
pot aquesta alcaldia disposar que en cap
dels serveis municipals hi hag¡ dist¡ntius
de culÍes religiosos de cap clnsse".
Amb 1'adveniment del conflicte bél{ic
el culte dels creients católics es va ariba¡

a conve(ir en una práctica clandestina.
Joan Planella era el rector de Vilobí d'On-

yar l'any 1936. Va fugir-ne amb la
implantació de1 peíode revolucionari de
I'estiu. Després de passar uns dies a Sant

Andreu Sa1ou, finalment va arribar

a

Girona, on sembla que seria protegit per
la família Batlle, de Palau Sacosta. Juntament amb la complicitat d'altres famflies,
Joan Planella va formar part d'una xarxa
de culte clandestí. En el diari que va
escriure, el dia 7 d'agost de 1938 anotava
que havia "dnat a Palau a visifar Carles

Alumnes de I'escola de la Immaculada
dels Germans Maristes surten en
processó a /es escales de la Catedral.
La dimens¡ó rel¡giosa estava foiament
arrelada a la nostra soc¡etat ¡ const¡tuiA
un element d'enculturac¡ó de pr¡mer.

Batlle amb tota sa família de Palau; hi
havia la Montserrat Porcioles, mestressa
de Lloret. M." i Montserrat Porcioles
desitgen tenir missa a sa casa, i m'ho proposen per organítzar-ho" .El2 de novembre del mateix any havia deixat escrit que
a Lloret de Mar, per la festa dels difunts
havia fet una " lo missa a les 7. 2". 7 i '/r.
3", a casa Artau a 8 it/2, missa amb 20
assistents i 20 comunions" . Els dies 2, 3 i
4 de febrer de 1939 va fer misses clandestines a Girona. El dia 4 va escriure: "nzlssa al primer pis, a 2/4 de 8. Combregar 10
persones. He passat el dia a I'escaleta,
defensant-nos de la lluita sostin?udn per
entrar a Gírona dels nacionalistes contra
els comunistes, de les l0 tlel matí a la una
i m¡tja, que entraven victoriosos".

,l§§N

ment el seu protagonisme en l'ordre
social, a poc a poc comenEava a prendre
la seva própia iniciativa. El marE de 1932,

Iensenyament
de la religió
a voluntat reformista de les Corts
republicanes va incidir d'una manera
notable en l'ámbit de l'ensenyament. En
el seu fonament el que es pretenia era crear un model d'escola innovador i renovador. Segons Salomó Marquds, "amb I'arribada de la República hem de parlar de
I'establiment d'un model republici d'escola en consoniincia amb els nous valors
emergents. L'Estat exercird

la responsabilitat que fé en el camp de I'ensenyament. Es voldrd establ¡r un sistema educatiu unirtcaf" . Si bé les dihcultats en la
reforma educativa no serien poques, era
evident que un dels primers esculls que
s'havia d'afrontar feia referéncia al paper
que fins llavors havia tingut la religió a
les aules. " Intentar establi1 per exemple,
una escoln laica (supressió de I'obligato-

rietat de I'ensenyament de la religió;
reconelx.ement de la llibeftaf religiosa
com a respecte de la consciéncia dels
infants i dels mestres) no serd gens
fdcil". El procés de lalcització de 1'ensenyament va comengar amb una empen-

ta sense precedents en el nostre país. Un
decret del 17 de marg de 1932 del Minislerio de lnstrucción Pública supnmta
I'assignatura de religió a les escoles.
La reacció per part de l'Església va ser

més que immediata. Després d'haver
seguit amb preocupació el debat de l'article 26 de 1 93 1 , que disminul? ostensible-

des de Tarragona, el cardenal Vidal i
Barraquer propugnava una fórmula perfectament legítima i legal que passava per
" agrupar a los padres de los alumnos de
cada Colegio presentes y futuros en una
persona moral que pemita su actuación.
(...) Para ello se ha excogifado la fonrut
de Asociación mura¿l". Havien nascut les
Mútues escolars amb I'objectiu d'assegurar I'ensenyament religiós a les escoles de
primária. La reforma legislativa havia trobat una resposta decidida amb I'aparició
de noves associacions civiis que fonamentalment estaven formades pels pares
dels alumnes. A Girona se'n varen crear

sis: la Baldiri Reixac, la Balmes, la
Gerundense,l'Eiximenis, la Masmitjá i

1a

Galiana. L any 1934 només estaven en ple
funcionament les dues primeres.
El Paedagogium va ser l'alra iniciaúva destacada de I'Església que va prendre

forma a Girona. Com expüca Joan Busquets, era "una enfitat que oferia I'ensenyament de la religiófora de les aules, i que
s'adreEava pincipalment als joyes estu-

diants de Batxillerat i de Magisteri. (...)
Ta matebc, el Paedagogiumfou, en Ia realitat, una institució molt modesta, unn
mica improvisada i de durada breu -del
1932 al 1936-, semblanfment al que passd
amb tantes ahres iniciatiyes ¡ insfitucions
pastorals que tot just bx¡faven i van ser
truncodes amb I'alEament militar la persecució i Ia guerra". Impulsat pel canonge \tlaplana i pel mossén Narcís Busquets, l'entitat s'esfucturava a partir de
tres seccions: per un costat hi havia les
classes de religió per a nois i noies de batxillerat i magisteri; per l'altre l'Escola de

Catequistes; finalment també tenien
importi,ncia els Estudis de Cultura Superior religiosa.

LEscola Formativa de Catequistes
Auxiliars estava pensada a partir de tres

i

havia previst un temari cenament molt ambiciós. El primer curs es
dedicaria a matéries com el Comentari al
Catecisme Diocesá, la Histdria SagradaAntic Testament o a Nocions de Pedagogia. El segon se centrava en el Dogma, la
Moral. el Nou Testament i la Metodologia catequística. El tercer ho feia en la
História de I'Església, Litúrgia i Nocions
d'Ascética i MÍsúca. enrre d'altres a'signatures. Per altra banda, la secció d'Estudis de Cultura Superior religiosa també
preveia la realització de tres cursos en el
transcurs dels quals s'havia d'estudiar: la
Lógica i la Criteriologia, 1a Teologia
fonamental, la Teologia dogmática, la
Sociologia, la Teologia moral i el Dret
públic eclesiástic, entre d'a1tres.
cursos

Pel que sembla el Paedagogium no va

tenir un emplagament

fix ni

definitiu
durant els anys del seu funcionament. La
seva secretaria havia estat situada al núme-

ro

16 de la Rambla de la Llibertat. a la

Galeria de Bells Oficis dels germans Busquets Mollera. Si bé a la secretaria també
s'havien realitzat algunes classes, un altre
dels locals que va acollir els alumnes de
l'entitat va ser la seu de la Federació de

Joves Cristians de Catalunya. Pr)cticament al costat, als baixos de la Cofi Reial
número 19, de la Llibreria Geli, també hi
havia hagut acti\ itat docenl. Altres espais
que varen ser utilitzats serien la Biblioteca
Santa Teresina,

a1

Sagrat Cor, i

1a

Bibliote-

ca Popular de la Dona, que estava en un
pis de la seu de la Caixa d'Estalvis al
carer Santa Clara. Per voluntat del bisbe
Cartañá el curs 1935-1936 del Paedagogíum tindia rna seu prdpia, el Casal Diocesá d'Acció Catblica, que era a la Casa
Carles, de la plaga del Vi.

L'actual plaga del V¡ en una imatge de
l'época. Al costat de I'ajuntament, a sobrc de
les arcades, h¡ ha la Casa Carles. Va ser la
seu del Paedagog¡um el curs 1935-36. En
aquells moments a la Casa Carles h¡ hav¡a el
Casal Diocesá d'Acc¡ó Catól¡ca.
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dissabte 25 d'abril de

les entitats més significatives de la ciutat
de Girona. L Ateneu havia d'aprovar els
comptes i tocava renovar la Junta. La
mera convocatória era a les set de la tarda, i la segona, en cas de no assistir-hi el

U"¿ fésta

ció en el cárrec. Els comptes amb

els

justificants es varen posar a la disposició dels socis en cas que aquests volseus
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tents, fef que va provocar la seva renova-
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nombre suficient de socis. tindria lloc
mitja hora més tard, a dos quarts de vuit.
Finalment, i en la reunió de segona convocatória, es va procedir a ex¿udnar els
comptes. El tresorer e¡a Jaume Castellvell i havia pres possessió del cárrec l'abril de I'any 1929. Lencert de la seva
gestió rr ser reconegut pels socis assis-
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Aquest era el prcgrama mus¡cal que Jasep
Cantó tenia preparat per a la ¡naugurac¡ó de
I'exposic¡ó de Francesc Gu¡natl. Les
act¡vitats culturals formaven paft de la v¡da
de l'Ateneu d'una manera ¡nd¡ssac¡able.

guessin examinar-los.

La Junta de l'Ateneu va quedar formada per les persones següents: pre5¡dent, Sr. Carles Rahola; vicepresident,
Sr. Joaquim Pla; bibliotecari, Sr Pelai
Negre; tresorer, Sr. Jaume Castellvelli
comptador. Sr. Esteve Soler; secrelari,
Sr Joaquim Lahoz.
L Ateneu era un centre cultural de
primer ordre a la ciutat. Havia estat fundat l'any 1922,'t cles del primer moment
havia promogut activitats que acostessin
el coneixement als ciutadans i en moltes
ocasions havia

ofef

les seves dependén-

cies per realitzar les activitats més diverses. Essencialment era un lloc de trobada, un lloc de ¡eunió i de discussió. Figures com Cassii Costal, Josep Junquera,
Joaquim Pla i Carles Rahola har ien esla¡

els promotors inicials en la creació d'aquest centre.

L'any 1931 la seva seu estava situada
al número 6 del carrer de les Sabateries
Velles. A comengament de gener ja hi
havia oberta una subscripció per recollir
donatius amb motiu de la festivitat de

Reis. La recol.lecta estava destinada als

de marE, que era la data del centenari. El

infants humils de Gi¡ona. L Ajuntament
hi va col.laborar amb 200 pessetes. Perd
la consergeria de l'Ateneu no era l'únic
lloc on es recollien les donacions. Entre
d'altres, un dels establiments que també
col.laborava en la iniciativa era la Llibreria Pla Dalmau. S. A.
Un dels focus d'interés de l'Ateneu
era la biblioteca. L accés als llibres i a la

doctor Carles Riba havia fet la conferéncia inaugural. A la segona quinzena d'ocfubre Cades Rahola va obrir l'acte de la
vetllada clausural del centenari. Per aca-

lectura hi estava garantit. Era una biblioteca que havia anat creixent a poc a poc.
Algunes de les publicacions provenien
de donacions. Una de les més significatives havia estat la que havia realitzat l'escriptor Cristófor Doménec. que en morir
havia deixat gran paÍ de la seva col.lecció personal a l'entitat.
Les lectures públiques que servien
per presentar noves publicacions, les
exposicions i les conferéncies estaven a
I'ordre del dia. L any 1931 Tomás Ga¡cés va fer una lectura de poemes de la
seva darrera obra. Poradís. L'escriptor i
aflisl¿ Prudenci Bertrana va realitzar una
exposició dels seus paisatges. Uns mesos
més tard Francesc Guinart també va
exposar les seves obres, amarades d'un

bar, Joaquim Pla va parlar de Goethe
com a educador
Aquell any es varen realitza¡ altres
activitats. Per exemple, un curset de filosofia amb la panicipació del pro[essor
Serra Hunter. Per altra banda, es varen
cloure les classes de llengua catalana que
impartia mossén Jordá. Havien comenEat
el mes de novembre de 1930 i acabaven
el mes de maig de 1931. Un total de 46
persones hi havien participat: vint senyoretes i 26 joves. La mitjana d'assistdncia
va ser d'uns 21 alumnes: nou senyoretes

i

dotze joves.

Lluny de limitar-se a aquestes activitats, la dinaÍnica de I'Ateneu també pretenia incidir en la vida pública del municipi. Així, en una d'aquestes iniciatives,
la Junta havia acordat de demana¡ a l'Ajuntament que posés el nom del poeta
Joan Maragall a un dels carrers o places
de la ciutat de Girona.

fofi

temperament. La inauguració, que
va tenir lloc el 19 de juny, va anar acompanyada pel concert del pianista Josep
Cantó. I ja passat l'estiu, Pere Dot va
muntar una exposició de roses. Dot n'era
un conreador experimentat. Era de Sant
Feliu de Llobregat i tenia un reconeixement intemacional ja que havia guanyat
diversos premis a concursos celebrats a
la península, a FranEa, Anglatena i als
Estats Units. Mossén Bartomeu Barceló
va pronunciar una conferéncia sobre el
Mestre Anglada, catalanófil. Peró una de
les programacions que va tenir més concurréncia aquell any va ser la celebració
del Centenari de Goethe. Els actes commemoratius havien tingut inici el dia 22

Carles Rahola va esdeven¡r una de les f¡gures

més destacades al capdavant de I'Ateneu. Va
ser-ne president fins I'any 1939.

El Grup Escolar

lgnasi lglésies
JlL.,lJna sessió pública ordinária del con-

sisrori gironí de la primera quinzena
del mes de maig de 1933, i d'acord amb
els dictAmens de la comissió central i de

cultura. va donar el nom a dos nous
grups escolars. El del bari de la Mercd
rebia el nom de Ramon Turró. El de
Pedret rebia el nom d'lgnasi lglésies.
Limpuls i el5 eslorqos que les autoritats republicanes donarien a l'ensenyament és digne de ser reconegut. En
aquells anys de la República l'escola era
concebuda en funció dels nous valors que
s'anaven imposant. El model educatiu que
es va seguir va ser essencialment liberal

i

democrátic, de manera que va incorporar

algunes innovacions remarcables, entre
les quals cal assenyalar la de la incorporació de la llengua catalana a les aules.
El nou Grup Escolar
s'er¡ge¡x de manera
v¡gorosa pac abans de
la seva ¡naueurac¡ó
oficial. Hav¡en hagut de
passar tres anys per fer
real¡tat el somn¡ d'un

nou centre educatiu
que bona falta fe¡a per
als nens ¡ nenes del
barr¡ de Pedret.

Una alúa de les més visibles queda
reflectida en una nova sessió ordinária de
l'Ajuntament i que recollia el diari L?¿tonomista el dia 19 d'agost. Amb el compromís de dur a terme la conversió en

escoles laiques a totes aquelles que
tenien un carácter confessional. es va
prendre l'acord de notifica¡ a la comissió
mixta la substitució de l'ensenyanEa religiosa que s'impania a 1'Escola de Belles
Arts, que estava situada al carrer del
Nord. El reconeixement de la llibetat
religiosa seria un cavall de batalla que
aquells anys generaria l'oposició de certs
sectors socials dins i lora del magisteri.
L objectiu que pretenia introduir la coeducació a les aules no seria tan senzill ni
tan immediat d'assoli¡. El Gmp Escolar
Ignasi Iglésies tenia una capacitat per a
uns 300 alumnes. Era un edifici que
constava de tres plantes. A la planta baixa hi havia uns porxos que estaven pensats per a la realització de tallers de treballs manuals. La cantina, que era al
costat, s'erigia com una de les grans
novetats. Al primer pis hi havia les classes per a les noies i els departaments per
a serveis sanitaris. El segon pis estava
pensat per a usos diferents: les classes
dels nois, una biblioteca, un museu escoIar. lr sala de prolessors i més serreis

L'Escola "lgnasi trglesias"l

¡nálguractó del Grup Escolar "lgnasi lglésiás,, amb assisténciE del Presidenll
dé la Generalit¡i, sényor Maciá; el governador general de Caratunya. senyor i
Solvas; €l lot-§ecreta.l del /vlinisteri d'lnstrucció Pr:blica, senyd Jaume Pt I
Suñyér, ¡ alhes p€rsonal¡lsts.
Grándiós ácl. d'a{irmsció culluralirepublicana alCenh€ d'Unió Republicáná.
P¿rláments del /v\iñishe d'Asr¡cultura, 3€nyor

Marcelli Domtngo, i del Pre-

sident de Clalurya, senyor Maclá.

I ú!h ¡oDs¿r

4d

[)eb

I

La inaugurac¡ó del Grup
Escolar lqnas¡ lqlés¡es fou
una mastra clara de la
sens¡bil¡tat dels palít¡cs
republ¡cans per ¡mpulsar el
món de I'ensenyament. El
d/a, UAutonomista se'n
feia ressó ded¡cant un
ampl¡ repoftatge a tal
esdeven¡ment.

sanitaris. Aquesta escola havia estat dissenyada per l'arquitecte municipal, el
senyor Giralt i Casadesús.
La inauguració del Grup Escolar Ignasi Iglésies va tenir lloc el 4 de setembre de
1933. Es va viure com un esdeveniment de
primer ordre. Hi varen assistir el president

de la Generalitat, Francesc Maciá;

el

govemador generaLl de Catalunya, senyor
Selves: el sotssecretari del Ministeri d'Instmcció hiblica, senyor Jaume Pi i Sunyer,
I'alcalde de la ciutat, senyor Miquel Szu.rtaló i altres personalilals com el comissari
delegat senyor Puig Pujades. El director de
l'escola, Silvestre Santaló, va rebre a tota

la concuréncia i el\ \a ler de guir per
totes les dependdncies del centre.
Un dels discursos més emoüus el va realitzar l'alcalde. Va reañrmar "l'ideal que
nosaltres tenimforjat de la nova escoLa i de
com la modéstia d'oigen dels infants i llur
escassetat de mitjans materials no ha de
constituir cap obstacle en el camí de llur
superació espiritual"; en referéncia a la
novetat que suposava la creació d'una escola al barri de Pedret, un barri compost
essencialment per treballadors i on no hi
havia hagut mai cap centre d'ensenyament.
Finalment s'havia clos un procés de més de
ües anys. l-es gestions havien comengat el
mes de ju1iol de 1930, quan Darius Rahola
havia fet una proposició a 1'Ajuntament per

a I'adquisició dels terenys

i

la posterior

realització del projecte escolar.

Les classes varen comenEar el 4 de
desembre d'aquell mateix any. La formalització de Ia matrícula s'havia hagut de
realitzar al negociat d'estadística de les
oficines municipals, i la premsa ja havia

avisat que l'assignació d'alumnes

faria segons criteris de

es

veinatge,
comengat pel carrer de Pedret, fins al de
la Barca. Pricticament un mes més tard.
el 8 de gener de I 934, hi varen comenEar
les classes d'adults.
El balang que va fer el director de 1'escola després del primer curs escolaq que
acabava a final d'any, va servir per fer
una reclamació. Va raonar

la

"necessitat

de constituir uno 'A¿rupació de pares i
persones amigues del Grup' per tal d'intensilicar l'r¡bra educativa ¡ instructiva
dels infctnts". La veritat és que la seva
demanda va tenir una resposta immediata

a la ciutat. El mes de gener de 1935 es
constituia l'Agrupació d'Amics del Grup
Escolar Ignasi Iglésies. La junta d'aquesta agrupació i e1s directors d'altres grups
escolars agraien la cooperació de tots els
assistents a la vetllada musical que s'havia realitzat el 28 de gener alTeatre i que
s'havia organitzat en benefici d'aquella
entitat que acabava de néixer i en bé dels
nens humils de Girona.

.

i

,,,r¡\."lilll:

lllnstitut
de Segon
Ensenyament
l,
A

ntigament el carrer de la Forga s'havia-guanyat a pols una certa consideració que transcendia e1 propi carrer per
converti¡-se en l'epicentre del que popu-

larment era conegut com ei barri de la
Forqa. Jordi Dalmau va escriure que "el
carrer de la Forga, més enllá d'aquesta
salsa d'estreto\ era tof un món". Allit li
varen fer les primeres ulleres, perb a més
hi havia diverses boúgues de queviures.
dues fleques, dues impremtes, dues tintoreries, un rellotge¡ un enquademador i
fins i tot una fábrica de xocolata i una de

paperines. Residéncia tradicional de
membres de la clerecia. a "un extrem del
carrer hi hayia el rétol tle 'Coloma Clopés, profesora en paftos', i a I'altre
extrem hi tenia el taller la funerária
Pumarola". Cal esmentar els diversos
centres que es dedicaven a l'ensenyanga:
" L'Institut

aquí, i

Francés també es ya establir

ja coronant el carer hi havia els

col.legis del Cor de Maria i de les Escoldpies, d'absolut reconeLtement. L' Institut
de segon ensenyament presidi.a el carrer
amb la seva enorme preséncia fisica" .
Des de 1846 el palau dels Cartellá de
Sant Gregori era 1a seu, per disposició
ministerial, dels estudis de batxillerat a la
ciutat de Girona. Nombrosos joves de la

Una de les aules representatives de I'lnst¡tut de
Segon Ensenyament que h¡ hav¡a al capdamunt
del carrer de la ForQa. Encan es poden
aprec¡ar alguns dels objectes que servien per
illustrar aspectes d¡versos de /es c/asses que
s'hi varen ¡mpartir durant tants anys.

ciutat i de les poblacions veihes s'havien
acoshrmat a deambular pels car:rerons que

envoltaven l'Institut, i amb els anys la
seva preséncia havia contribuit a dinamitzar la vida del barri. Als matins el tráfec
era continu. Entre classe i classe s'havia
institucionalitzat un quafi d'hora d'esbarjo que acabava tenint objectius ben diferents. Joaquim Estrach, que hi va fer el
seu primer curs

l'any 1931, recorda

que

s'aprofitava el temps per a la tenúlia,
per a fer-la petar, i així, les escaks de la
Catedral es convertien en un petit fbrum
estudian¡i|". Acompanyats pel fum dels
que comenqa\en a cargolar les primeres
cigarretes i pels que tomaven d'esmorzar
de Can Sanz, alguns s'animaven una
"

i es feien fonedissos entre els paratges de Torre Gironella i de la Devesa.
mica

A comengament dels anys trenta el pla

d'estudis havia patit algunes transformacions. Josep M Ministral ho va viure
directament. Era quan "no feia mob que
havia fet deu anys, i em tocaya seguir el
nou pla d'estudis que s'havia iniciat lla-

yors. ELt del plú anteior tenien assenyalats sis anys de durada. A nosalfres ens
tocaya encetar, com a pioners dels set
anys, eximens intermedis i la tracafinal a
ln nnteixa Universitat de Barcelona, amb
el fantasmn d'una prova misteriosa que
va tenir ressó durant mohs anys, anomenada Examen d'Estat". Yany 1932 va
presentar-se a l'examen d'ingrés, que es
feia a la sala d'actes. Entre les proves: un
dictado, tns problemes de matemátiques i
una redacció. Després de saber que havia
aprovat ja no era el mateix. Tots els que
comengaven a I'Institut eren anomenats
pigris. Aquesta condició permetia als més
veterans de donar alguns cops de llibres al
cap dels més novells.
Perd aquesta no era l'única diferen-

ciació entre l'alumnat. En realitat els
nois i les noies que cursaven el batxillerat tenien origens i condicions socials
ben diversos. Uns eren de ciutat i els
altres dels pobles veihs, peró indistintament uns eren de classes més altes i d'altres de classes mitjanes i baixes. D'entre
els més privilegiats hi havia fills de metges, de directors de centres bancaris, de

propietaris de comergos, d'oficials de
l'Exércit. de catedrátics. de propietaris
rurals i de veterinaris. El grup més nombrós estava format per fills de comerciants. de militars de graduació menor i
d'empleats amb un sou segur cada final
de mes. I finalment hi havia els més
modestos. Dels que venien de fora de la
ciutat. alguns afortunats es podien permetre de residir en una pensió. Perb la
gran majoria es desplaqaven cada dia des
de casa seva. Els del Veinat i els de Salt
arribaven a Girona amb l'autobús. D'altres agafaven el tren. Miquel Azara, que
vivia a Flagá, havia constatat que "els
viatges i sobretot les esperes per la poca
freqüéncia dels trens em feien perdre
molt cle temps, que hatia de recuperar

estudiant sempre al fren, els diumenges o

a les vacances". No eren pocs els que
agafaven la bicicleta de bon matí i pedalaven tant com podien. Fins i tot n'hi
havia que leien el trajecle a peu per assistir a unes classes que tenien lloc entre els
mapes corredissos de l'aula de Geografia, les vitrines d'animals dissecats i el

clássic esquelet de l'aula d'História
Natural, les máquines de la de Física, i el
grandiós amfiteatre de Matemátiques.

Jeroni Roig donava I'assignatura
d'História Natural i tenia per costum fer
classes de Boti,nica a la Devesa. Quan
Ignasi Puig preguntava la lligó de les matéries de Geografia i d'Histdria, a l'a:ala "el
silenci era total i es podia mllar amb un
ganivet". Joan Camps Bellapart era
cate&átic de Física i Química: " gairebé no
reia moi: el seu mlre guardava uno serietat pemlanent". També exercí el cirrrec
director del cenhe durant aquells anys que
hi havia una República de teló de fons.
Entre aguests passad/ssos, centenars i
centenars d'estud¡ants anaven d'una aula a
I'altra. l:lnstítut va ser un centre ¡mpañant
per a la ciutat, ¡ més concretament per al
barri de la ForQa. Aquella zona fou el centre
d'un ventall d'act¡v¡tats ceñament d¡vers.

N

Carles Rahola
El cognom Rahola a la ciutat de Girona va associat de manera inevitable al
republicanisme. Sense ser-ne originária, la família Rahola contribuiria
activament a la renovació política i a la difusió de la cultura i el coneixement
en una ciutat que anava canviant d'acord amb els nous temps.
A les darreries del segle XIX Ferran Rahola i Carolina Llorens deixarien
Cadaqués i s'establirien definitivament a Girona. Tenien cinc fills: en Josep,
en Juli, en Darius, la Petra i en Carles. El cap de família va decidi¡ deixar el
negoci pesquer i traslladar-se a Girona, on faria d'escrivent a la Delegació
d'Hisenda. Al cap d'uns anys obriria una impremta. Va ser el 1896, i aquest
negoci marcaria el destí de la família Rahola per sempre més.
El petit de la família, en Carles, va arribar a Girona quan tenia tres anys.
Havia nascut el 1881. La seva vida d'estudiant va ser més aviat migrada. Va
cursar els estudis primaris a dos centres diferents, a l'escola de Sant Narcís i
al col'legi de Josep Dalmau Carles. La situació econdmica de la família
l'obligaria a treballar ben aviat. La seva primera feina estaria associada a la
impremta. Més endavant aprovaria unes oposicions de taquígraf a la
Diputació de Girona, on treballá la resta de la seva vida.
Va ser un home ponderat, reflexiu i avesat a la vida familiar. Es va casar
1'any 1913 amb Rosa Auguet. El matrimoni acabaria tenint tres fills: en
Ferran, la Maria i la Carolina. Perd les atencions i la dedicació a la seva
família no li impedirien de participar en la vida cultural de la ciutat des de
diferents ámbits. Els seus escrits i la seva activitat pública l'acabarien
convertint en una figura de ref'eréncia i de prestigi.
La seva plataforma de llangament va ser a través del periódic El Autonomista,
que dirigia el seu germá Darius des de l'any 1898. El seu primer article en
aquest periddic apareixeria l'any i900. A partir d'aquell moment la seva vida
aniria associada a la del diari. Hi escriuria una gran varietat d'arlicles que
tractaven sobre qüestions históriques, literáries, filosdfiques i polítiques.
Aquesta preséncia constant en un dels mitjans de comunicació més
impoftants de la ciutat el va situar entre els grans escriptors del moment.
Essencialment autodidacte, es convediria en un dels símbols de la
intel'lectualitat gironina de principi de segle. El que es coneixeria com el
grup de Girona estava integrat per Carles Rahola i figures com Xavier
Montsalvatge, Miquel de Palol, Prudenci Bertrana, Josep Tharrats, Joaquim
Pla, Josep Grahit, Rafael Masó, Miquel Planas i Pere Roca, entre d'altres.
L'impuls renovador que aquest grup donaria als diferents ámbits de la cultura
va ser decisiu. Amb publicacions com Enderroch contribuirien a instituir els
nous Jocs Florals, identificats amb un sentiment cla¡ament catalanista. Carles
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Ca es Rahala. figura em¡nent
de la c¡utat assoc¡ada al
republ¡can¡sme ¡ al foment de
mú lt¡ples

¡n

¡c¡atives cu ltu rals.

Compramés amb els seus
pr¡ncipis. va ser executat la
mat¡nada del d¡a 15 de marQ
de 1939. Hav¡a estat
candemnat a mo¡l per les
noves autor¡tats franq u¡stes

Rahola formaria part del jurat dels Jocs
Florals per primera vegada I'any 1904.
Associada a l'activitat d'aquest grup hi
havia l'entitat Athenea, creada el 1913, i
que seria l'embrió de I'Ateneu de Girona,
constitui't l'any 1922. Rahola en seria el
president fins el 1939.
L'adveniment de la República va obrir un
període d'anhels i d'esperances. La tarda
del 14 d'abril Ca¡les Rahola entrava a
redacció de1 di¿ri amb el senyor Artur
Vinardell. periodista gironí que havia
viscut uns anys exiliat a París. De sobte va
sonar el teléfon: era una conferéncia de
l'agéncia Fabra. La notícia de la
proclamació de la República va omplir de
joia els presents a la redacció d'El
Autonomista. Ja en aquells moments
Rahola expressaria la necessitat de ser-ne
dignes. En un dels escrits d'aquells dies
plens de joia reflexionava sobre l'enome
responsabilitat que significava aquell gir

polític:
"La República, o no fóra res, o ha d'ésser
un instrument cada dia més eficaq per a
fer una obra fecunda en bé del poble.
Alguns s'havien aribat a creure que el
canvi de régim no era més que un canvi de faqana, cluan és quelcom de ben
fonamental. Si I'hem inslaurada, és perqué volem més llibet'tat, més cultura,
més justícia".
Aquest fragment forma part del Breviari de Catalunya, una de les obres
polítiques més significatives de Rahola durant el període republicá. Aquells
anys publicaria tretze obres i tres opuscles. Va esdevenir un fidel
col'laborador de l'obra cultural que es desplegaria des de la Generalitat de
Catalunya. Peró aquest impuls s'acabaria marcint. Amb l'esclat de la guerra
Carles Rahola no seria mai més la mateixa persona, fins al punt que
prácticament va deixar d'escriure. L'any 1939 va decidir quedar-se a la seva
estimada ciutat i seguir treballant a ta Diputació. Un consell de guerra
sumaríssim el va condemnar a mort. Va ser executat a Girona la matinada del
dia 15 de marg de 1939.
-

La Comissaria
Delegada

de la Generalitat
A
A

mb l'adveniment del nou régim les
Diputacions Provincials varen tenir

els dies comptats. Ben aviat un nou orga-

nisme a suplantaria. Es varen conéixer
com les Comissaries Delegades de la
Generalitat, que naixien amb una voluntat descentralitzadora i amb l'obiectiu de
millorar els serveis públics.
A Girona, aquest ciÍrec va ser confiat
a Josep Irla. Irla era una personalitat
ámpliament reconeguda a les terres gironines. Originari i resident a Sant Feliu de
Guíxols, havia protagonitzat una llarga
carrera política. Adscrit als sectors republicans, havia estat reelegit representant
del districte de la Bisbal a les eleccions
de l'Assemblea General de la Mancomunitat els anys 1913, 1917 i 1921. La seva
experiéncia en 1a gestió pública estava
sufi cientment contrastada.
El dia 28 d'abril de 1931 el govem de
Catalunya va publicar un decret a panir
del qual Josep Irla era nomenat comissari delegat de la Generalitat a la província

de Girona.

El mes de setembre de 1932 Josep M.
Corredor va realitzar per a El Autonomisfd una extensa entrevista a Josep Irla.
Descrit com un home amb un posat senzill i casolá, sense cap mena d'afectació

Manuel Azaña, Francesc Mac¡á i Josep lla
a Girona, amb motiu de la v¡sita dels dos
pr¡mers a la c¡utat en el moment en qué es
va enderrocar una parl de les muralles.
Josep lrla. en qual¡tat de com¡ssar¡
delegat, va fer d'amf¡tr¡ó juntament amb
M¡quel Santaló, que era I'alcabe de la
c¡utat.

presumptuosa, Irla va fer un balanq
exhaustiu de prácticament un any i mig
de gestió en el cáLrrec que havia defensat.

Feia poc que havia lliurat al president
Maciá una extensa i acurada relació de
les tasques endegades al front de la
Comissaria Delegada.
Pel que fa als aspectes culturals, Irla
afirmava que seguien "amb tota activitat

els treballs per a la restauració de dos
monuments

d'un yalor arqueológic tan

ronsideroble com són els Banys Árabs
i el Monestir d¿ Sant Pere de
Roda "; que s'havia intensifical "la creació i engrandiment de les Escoles d'Atts
i Oficis i de Belles Arts de les nostres
comarques", i destacava "el gran éxit
amb qué s'han celebrat a Girona els dos
cursos de Gramáfica Catalana per afuncionaris, extensius a tots els estudiosos
de la nosta llengua".
de Gírona

En relació a la beneficdncia, Irla estava especialment satisfet de l'organització
i el funcionament de les institucions que

zar-lo sólid.ament i amb totes les garanties, obtinguérem del Govern rJe la Gene-

es dedicaven

sucursal de la Caixa d'Estalvis, la inau-

a

l'assisténcia social.
Aquesta competéncia en els serveis es
podia apreciar "a I'Hospital (le les
Comnrques Gironines,

a la Casa d'As-

sisténcia i Ensenyament, al Sanatori
Maní i Julíd. a la Casa dels Vells". Ya
fer referéncia també a una de les innovacions de la seva gesdó. els dispensaris
gratu'its. Aquests es varen posar en práctica a l'" Hospital de les nostres comarques; la seva necessitat era ben marcada
i el nombre de malalts que hi acudeixen
és crescudíss¡m, augmentanÍ diú a [lia" .

I finalment, "a fi de fomentar a les
nostres comarques una obra social tan
beneJiciosa com és I'estalvi i d'organitJosep lrla fou com¡ssar¡ delegat de la
General¡tat a Girona entre el mes d'abril de
1931 ¡el mes de febrer de 1933. Or¡g¡nar¡ de
Sant Felíu de Guíxols I adscrlt a/s secfors
republ¡cans, acabar¡a esdeven¡nt el pres¡dent
de Ia Generalitat a I'ex¡li-

ralitat la instal.lacíó a Girona d'una

guració de la qual tingué lloc el 29 de
gener tl'enguany, amb assísténcia del
conseller Sx Seta i Moret".
Una de les propostes que la Comissaria Delegada havia endegat ja I'any 1931

feia referdncia a la convocatdria d'un
premi de recerca. L objectiu era donar a

conéixer les biografies de personatges
del segle XIX que més es dislingiren en
la defensa dels ideals de llibertat i de
república. L historiador gironí Carles
Rahola en fou el guanyador absolut el
mes de setembre de 1932. Uobra que
portava per tífol Vides hero¡ques cor.tenia les biografies de'Abdó Terrades, Pere
Caimó, Joan Matas, Josep T. d'Ametller,
Joan Tutau, Joan Deu, Francesc Sunyer

i

Capdevila, Ramon Roger, Francesc
Moragues i Enric Climent.

La gestió de Josep Irla a Girona
només s'allargaria uns mesos. En les
eleccions al Parlament de Catalunya del
20 de novembre de 1932 ]lla va resulta
elegit per la circumscripció de Girona.
Després de l'obertura del Padament el 6
de desembre de 1932, va passar a prendre part de les comissions pa amentáries. Va assumir la presidéncia de la d'Obres PrÍbliques.
Un mes mds lard. i fruit de la crisi que
acabava de viure el govern catalá, Irla va
passaf a ser nomenat conseller de Gover¡ació el24 de gener de 1933. Aquest fet
va provocar que Girona veiés substi¡rida
la figura del comissari delegat. La persona escollida va ser Josep Puig Pujades.
Va prendre possessió del c)rrec el l0 de
febrer iJosep lrla. com a comissari sortint, va ser l'encarregat de donarJi possessió. Va ser un acfe reservat i només hi
assistiren els alts empleats.

arJmefre la multiplicitat de vagues com a

sistema, ni tolerar que els que les orga-

Les vagues

nitzen declarin que aquestes ragues
tenen un cardcfer revolucionari".
Tanmateix. els conflictes i les reivindicacions varen acabar fent acte de preséncia. El 1932 seria especialment destacable.
Només comengar l'any va desencadenar-

final de juliol de l93l arribavr de
fl,Ma¿ri¿ el governador civil de Girona, el senyor Claudi Ametlla. Un dels
motius del seu viatge a la capital de l'Estat radicava en la preocupació creixent

I

que hi havia en el si de les institucions de
la República davant de 1'onada reivindicativa de les organitzacions anarquistes.

Les seves manifestacions a la premsa
gironina després d'haver parlat amb diferents minislres eren ben precises:
" El Govem no esfit disposat a tolerar
que contínui l'obrct de destrucció cle I'ecorutmia del país. El Goyem respecfa les
peticions justes deLs obrers, perd no pot
Els treballadars i les treballadores de
la fábr¡ca téxtil Cama Cros de Salt
varen tenlr un protagonisme creixent
en les reivind¡cac¡ons obreres al llarg
dels primers decenn¡s del segle XX.

se un conflicte que acabaria provocant
detencions i enfrontaments amb la guárdia civil. A Ia fábrica tdxtil Coma Cros de

Salt, un intent de reestructuració de la
plantilla va donar peu a una protesta que
no es resoldria fins al mes de marg. Mentrestant, a Girona es posaven de manifest

més diferéncies entre patrons i obrers.
Era el mes de febrer, i els t¡eballadors
metal lúrgics dels tallers Sarasa del

caner Figuerola es varen declarar en
vaga pel fet que el propietari dels tallers
es negava a readmetre un treballador que

no havia anat a la feina amb motiu de la
seva participació en una vaga general
sense gaire incidéncia. La resposta va ser
immediata i contundent. Un bomba va
esclatar al taller de constmcció i reparació de maquinária, causant diversos desperfectes i una gran constemació a tota la
ciutat. Passat 1'estiu, es va plantejar un
nou conflicte a Ia fábrica Gassol de Salt
amb motiu d'unes desavinences en relació al rescabalament de les festes inter-

setmanals. Aquestes di[eréncies ja
venien de temps enrera.
L any 1933 la dinámica reivindicativa
va continuar, tot i que amb una intensitat
menor. El 29 d'abnl els metal.lúrgics de
Girona convocaven una vaga per al dia 8
de maig amb motiu d'unes bases que
havien presentat als patrons i que aquests

havien deixat incontestades. De 263
obrers metal.lúrgics que llavors hi havia
a la ciutat, uns 148 varen secundar la

i uns 115 varen treballar amb certa
normalitat. Mentre el Jurat Mixt estava
vaga

reunit per intentar resoldre la situacró, r
amb I'arbitri del govemador civil, que va
procurar garantir la llibenat de treball, no
es va poder evitar algun incident arllat.

En el transcurs de la jomada de

vaga

varen ser detinguts dos obrers acusats de
fer coaccions. Perd després de comprovar que s'havien limirat a fer unes insinuacions a uns obrers que treballaven al
Garatge Callicó, i a més amb permís del
patró, varen ser posats en llibertat rápidament. L endemá mateix, el dia 9 de
maig, e1s treballadors de Girona no
secundarien la vaga general que hi havia
convocada. A més, aquell mateix dia e1s

obrers metal.lúrgics tomaven a la feina
després d'haver aprovat i signat I'acord
d'unes noves bases.

A mitjan setembre va comenqar una
nova vaga, en aquest cas protagonitzada
pels paletes. Els Jurats Mixtos estaven
formats per representants de la patronal i
dels obrers i eren e1s encarregats de

lnstantán¡a de treballadars de la
Coma Cros, I'any 1931. S'¡n¡c¡ava
una década en la qual la
canflrct¡v;tdl soc¡al an¡na en
augment. Un dels facus d'aquesta
ag¡tac¡ó soc¡al s'ha de s¡tuar en el
marc de les fábr¡ques saltenques.

resoldre les diferéncies per mitjá de 1a
negociació. En el conflicte plantejat pels

de guerra. En aquesta ocasió la vaga per
motius salarials va ser secundada per una

paletes els patrons ja havien desatés qua-

ámplia majoria

tre convocatóries del Jurat Mixt i s'estaven negant a parlamentar. Fins i tot els
obrers de la brigada de Ia Generalitat i de

reivindicacions salarials dels tintorers de

l'Ajuntament varen deixar de treballar
els dies 15

i

18.

L únic incident remarcable va tenir
lloc el dia 19 quan un grup d'una trentena de vaguistes es varen dirigir fins a
Salt per tal de fer secundar la vaga als
obrers que treballaven al manicomi. La
guárdia civil els va fer tornar a Girona
sense que es produissin enfrontaments.
Dos dies més tard, el dia 21, els obrers
del ram de la construcció aconseguien
que els patrons aprovessin un nou contracte de treball i accedien a donar per
acabada la vaga.
El mes d'octubre els treballadors del
ram metal.lúrgic tornaven a estar en peu

i

va durar un parell de
dies. Paral lelament també hi havia unes
la casa Grober.

A mitjan novembre aconseguien que
els patrons els augmentessin el jomal un
deu per cent.

L'arribada de Ia República havia
generat unes expectatives que anaven
encaminades a millorar substancialment
les condicions de vida de les classes treballadores.
Perb la realitat és que en el conjunl

del país I'estat de l'economia passava
per uns moments certament comprome-

sos i les reivindicacions socials varen
presidir 1a vida quotidiana d'aquells
anys. A Girona, entre el mes de juliol de
l93l i el mes d'octubre de 1934 es registrarien una vintena de vagues.

que el va succeir. Va ser el nou president
de la Generalitat de Catalunya.
Després d'uns mesos de confrontació
política entre Barcelona Madrid en

i

Els Fets

d'0ctubre
[re' an¡ s derprés de la proclamació
I de la Repúbli(a Caralunla viria una
situació política clarament fragmentada
que havir de conviure amb una creixent
conllictivitat social uls carrers. E\querrc

Republicana de Catalunya, el partit
majoritari, es trobava en un complex procés de transició després de la mofi de
Francesc Macii el 25 de desembre de
1933. Lluís Companys va ser la figura

motiu de I'aprovació de la Llei de Contractes de Conreu al Parlament de Catalunya la crispació s'havia disparat.
Aquesta pugna acabaria amb la suspensió de la llei per part del govern de
Madrid. El 4 d'octubre el govern de la
República nomenava tres ministres de la
CEDA (Confederación Española de
Derechas Autónomas). Ja des del novembre de 1933 aquesta organització política
havia ofert el seu recolzament a Alejandro Lenoux, el president del govern que

va inaugurar el perÍode que posteriorment es coneixeria com el Bienni Negre.
Aquesta lbrta discrepáncia política va
crear una alarma general arreu de Catalunya.
A Girona la resposta va ser immediata. El dia 5 la vaga que es va viure a la
ciutat va ser notable. Totes les branques

d'activitat económica varen deixar de
treballar. Els comerqos! les fábriques, els
transports públics i fins i tot els bancs. La
protesta contra el perillós gir polític cap

a la dreta de les institucions de l'Estat
havia comengat. Si bé la resposta va ser
essencialment passiva, aquell dia es
varen registrar actes de sabotatge. Varen
esclatar alguns explosius i va ser assaltada la seu del Partit Radical a la plaEa de
la lndependéncia.
A lr matinada del dia 6 el moviment
insurreccional havia comengat. Aquella

E¡ pres¡dent Lluís Companys va ser aclamat
al Parlament de Catalunya un cop va ser
aprovada la Lle¡ de Contractes de Conreu.
Aquest fet cantr¡bu¡r¡a a augmentar la tens¡ó
palitica. El confl¡cte s'acabar¡a
desencadenant el mes d'actubre de 1934.

56

nit l'Expédir Duran il'lu Bohigas no
varen dormir. L'Exp¿dit era mestre
racionalista a Salt i estava vinculat als
sectors lliberlaris. L Iu estava estretament lligat al Centre Republicá, que
estava situat al Veinat. S'havien passat
tota la nit anant de poble en poble per tal
úe reunir el mirim de rolunlaris possi-

Joaqu¡m de Camps ¡ Arbo¡x va ser un
dels protagon¡stes destacats d'aquells
d¡es. Després de la dest¡tuc¡ó del
cons¡stor¡ mun¡c¡pal gavernat per la
Ll¡ga, el cam¡ssar¡ de la General¡tat,
Pu¡g Pujades, va nomenar una
com¡ss¡ó gestora que ser¡a
encapQalada per Camps ¡ Arbo¡x.

bles i concentrar-los a Girona. El lloc de
trobada era al local dels republicans, al
carrer del Carme. L hora, a les sis del

matí. L'aturada va continuar al llarg de
tot el dia.
A Barcelona els esdeveniments es
varen precipitar. A la tarda Lluís Companys va cedir a Ia pressió dels sectors
d'Estat CatalA. Va acabar proclamant
l'Estat Catalá dins de la República Federal Espanyola. Aquest fet va ser decisiu,
i la resposta de l'Exércit no es va fer
esperar. La mobilització popular va ser
prácticament inexistent i el resultat d'aquella acció completament nefast, ja que
va significar l'empresonament del president Companys

que formaven
Generalitat.

i

de la resta de membres

pat del govem de la

Girona va seguir l'exemple de la
capital. A1 vespre, la proclamació de
l'Estat Catalá que realitzaria Joaquim de
Camps i Arboix tindria un caracter
essencialment efímer. La intervenció de
les lorces militars va ser aquella mateixa
nit. Es va proclamar la llei marcial. Un
grup de resistents es varen fer forts a l'edifici de la Comissaria Delegada de la
Generalitat peró s'acabarien lliurant a la
tropa el diumenge dia 8 a la matinada. El
resultat final es va saldar amb la mofi de
dues persones, un militant d'Alianga
Obrera i un comandant de l'Exércit.
Dos dies més tard el diari L'Autonom¡sta avisava que l'edició d'aquell dia
havia passat per la censura militar. Així
mateix, recollia la nota que el comandant
d'Estat Major havia tramés als periodistes. En aquesta nota es manifestaven
paraules d'agraiment a les autoritats
legalment constituides (la Lliga govemava el municipi des del mes de gener d'aquell any) i al públic en general per les
mostres d'assisténcia ciutadana.

La normalitat a la ciutat era prácticament absoluta. La tranquil.litat només
s'havia trencat per la col.locació de dos
petards en el pont de la via del tren del
carrer Figuerola. Tot i aixd, les forces
militars varen romandre encara al carrer.

Varen centrar-se en punts estrat¿gics
com ara les fábriques i els transformadors eléct¡ics.

EI dia 12 d'octubre es va fer efectiva
la detenció de Miquel Santaló, que es va
produir al seu domicili particular. Va ser
posat a disposició de l'auditor militar i es
va ordenar el seu trasllat a Barcelona. El
comissari d'Ordre Públic. Amadeu O1iva, i el comissari delegat de la Generalitat, Josep Puig Pujades, ambdós d'ERC,
varen ser destituils. Molts membres de

partits d'esquerra
ser empresonats.

i

dels sindicats varen

Josep Puig Pujades
a l'ergástul
Per a Josep Puig Pujades la celebració del quart aniversari de la República va
teni¡ unes connotacions ben especials. Comissari delegat de la Generalitat a la
província de Girona des del mes de febre¡ de 1933, fou inculpat, detingut i
condemnat a t¡enta anys de presó arel dels Fets d'Octubre de 1934. L'abril de
1935 va escriure aquestes paraules pel drari La Humanitat "Des del fons de
I'ergiistul, els perseguits en nom de la República, en arribar.t aquesfa data
gloriosa, en 14 d'Abril, tornem a dir: Wsca la República! Ni les persecucions,
ni les dolors, ni I'allunyamenf dels éssers estimats, ni el sofriment que ens
porta l'evocació de la llar abandonada, on la companya fidel mostra uns ulls
febrosos del plor de I'enyoranga, podenfer-nos renegar dels ideals de totq una
vida esmerqada a propagar les santes idealitats de Repúblíca, de Democrácia i

d'Autonomia".
Puig Pujades passaria un any i mig a la presó. No en sortiria fins el mes d'abril
de 1936. Dos anys més tard publicaria un llibre que alJ,b el titol Ell q lq presó
deixava un testimoni inaudit de la seva vida al centre penitenciari. Amb un
sentiment de perplexitat comenga dient en tercera persona (una constant en tot
el document) que "per primera vegada en la seva yida mqdura de mig segle,
hqvia estat emmanillat i conduit per soldqts amb baioneta calada cap a
l'ergdstul prorinciá, vell conyent de jesuífes mig ruinós, cofivertit en dipósit de
gent, ditq malfactorq". Finalment va arribar al lloc on seria reclds: "Després
de fregar-se la munyeca com per esborrar-hi una marca que no exislia, Ell
contempld, encuriosit, l'ctlta cel.lq, bruta i pelada, on els hayien deixctt. Les
parets, grises de pols i teranyines, s'aixecalen pqrql.leles vers el sostre, b.tstit
en volta de mig cercle, uns set metres damunt del sdl, negrós i humit, asfakat a
trossos, terrós ifangós, en altres indrets".
Fou en aquest escenari on "la solitud tingué, per a Ell, el do d'esvair-li tota
concentrac¡ó, En trobar-se sol, el seu esperit es dispersd en lot qo que no fos
ell mateix. I com l'oscil.lació de la superficie d'un llac a lct topada d'una
pedra, els seus records s'anaren estenent des de les persones veines als
familiars, als amics, fins als qui, enllá de la mar, poden sentir-se commogut¡
més o menys, per la commoció inicial". Ben aytal, "sobtqdament Ell sentí la
necessital de fer uns exercicis, llarg a llarg de la petita cambra; bentosl es
cansd, com aquell qui hafet una llarga caminada, i, satisfet d'ell mateix,
després de mirar lafeble pera eléctrica, es digué: 'Ja som al vespre..., sopar, i
a dormir'. El seu esguard mird el rellotge: eren poc més de les quatre... I
comprengué la inutilitat de la lluita fisica... ".
Per Puig Pujades "tota la vida de reclús, d'Ell, rodava a I'enforn d'un eix,
polser impropi de qui ha fet de la seva yida, un culte a I'esperit. Ell, com tots
els presos, bategaya des de I'aixecar-se fins que es Jicava al llit, per I'hora de

la comunicqció.,.
Unes estofies tan
solamenf, passades
a la vista dels

amics i dels éssers
volguts, t,iscudes
entre re¡xa i reixa,
nimbada aquesta,
encqra, pet una

tela metál'lica! (...)
Ell sentia repulsió
per aquells minuts
en qué

I'enreixament es
feia més palés a la
vistct dels altres
germafis
d'humanitctt, peró

I'of"ny

Pulg Pujades va ser una de les f¡gures polit¡ques de la gestÍó republ¡cana a la pravinc¡a de Gtrona. Nascut a F¡gueres, esdev¡ndr¡a
com¡ssar¡ delegat de la General¡tat de Catalunya el mes de febrer
de l'any 1933. A la fatograf¡a és el tercer camenQant per la dreta.

abassegador de

sentir les veus dels

éssers volguts, de contemplar els ulls amarats de lldgrimes dels qui glateixen a
I'uníson db la nostra dnima, li feia suportar dignament qquell vilipendi del
pudor humd, que era el més car de la sevl dnima". L'altre gran moment al
ientre peniteniiari queda fixat quan escriu: "Oasi de delectqnqa en I'iirid

cleserláe la presó éi I'arribada del correu. (Jna sola vegada al dia, prop de,
migdia, pasia pel rónec casal, pis per pis, l'oficial adminístrador amb un plec
de-cartás i dialis. En I'ample ifosc coruedor, que serveix alhora deiardí' pati
o lloc d'esbarjo de la casa malaurada, es passegen bon nombre de reclusos
passejades que els en recorden d'alfres,
per
-quana matar el temps, fent saniloses
en la normalitai de la vidct civil podien deambular al seu-alb.ix Per a Ell,
Zs aquella l'hora d'escriure a l'esposa, comunicar-se amb lafamília' amb els
amiis, les llelres dels quals són clariantt lluminosa en la fosca del colabós
medieval en qué tegeta" .
Peró Ell llegéix, llegeix tot el que pot, "i damunf d'una quartel'la escrigué
una llista dé ltibres que el seu esperit li demanava: La Bíblia' els Plaets de la
vida, les Consolacions, la Vida Ausfera, Didlegs de Plafó...". En'rna
d'aquelles nits diflcils i solit¿ries troba e1 coratge necessari_ en les
Coisolacions de Séneca. Enhe d'altres fragments va reproduir-ne el següent
parágraf: "El consol més gran és, dottcs, pensar que ens ha esdevingut alló
que han hagut de passar tofs abans i passaran després; jo crec que la natura
ha

fet comina deTotes coses la seva llei

més dura

per tal que la crueltaf del

deití fos per la sevct igualtat consolada". PerÓ Pujades anota després d'haver
¡efleiionat aquestes páraules: "I a tu, qui et consolar¿t? Car tots som fets de
fang i el fang és tan feble... ".

mala notícia. El seu company estava
grcument ferit i estava ingressat a la clínica Muñoz. Una bala
els dos canells i

Juliol de 1936
f,

ra el dia 22. i l'Antónia Adroher

vivia
intensitat l'ambient d'opúmisme que es respirava a la Federació Local
de Sindicats, que estava situada a la Cort
Reial. Aquella tarda el seu xicot tomava
de Barcelona. Hi havia anat el dia abans
com a delegat del Comité de Milícies
Antifeixistes. Van veure's una estona i

Damb

van quedar que es veurien al vespre.
Hores després un tiroteig canviaria
1es coses per sempre més. UAntónia feia
poc que havia aribat a casa. Va rebre la

visita d'un company sindicalista, un
infermer, que

li

venia a comunicar una

Capella mo¡tuór¡a de Dídac Tarradell, que
va moir el dia 24 de jul¡ol. La seva mo¡l
va generar una gran commoc¡ó; el seu

enterrament va acabar const¡tu¡nt un dels
actes emot¡us més destacables dels anys
de la guerra a la rereguarda g¡ronina.

li

havia travessat

ventre de costat a costat. Sembla que el tiroteig va ser provocat per una trobada de membres del
Front Antifeixista i un grup de carlistes
reunits als afores de la ciutat. En Dídac
Tarradell va morir el dia 24 a les sis de la
tarda. L'enterrament va ser I'endemá i va
e1

constituir un dels esdeveniments més
recordats d'aquells dies de juliol.
En Miquel Gayolá també va viure
amb intensitat aquells dies.

El

18, quan

anava a treballar al taller del carrer Figue-

rola. havia vist escrites a tena inscripcions no gens tranquil.litzadores. La primera deia "Arriba Falange Española",
l'altra fomava les sigles C.A.-F.B.; era
una consigna feixisfa i volia dir: " Camaradas, Arriba Falange Española".
Ja feia dies que corien rumors entre
les organitzacions sindicals i els parlits
d'esquerres, perd fins aquell moment la
situació estava calmada. A la tarda es va
a través de la rádio que hi havia
hagtt tn "conatu de problema en Melilla
y posiblemente, en las Islas Canarias,
pero el Gobiemo domina la s¡tuación" .
Progressivament la seu de la Federació
Local de Sindicats es va anar omplint de

confirmar

treballadors que sortien de la feina i
volien informar-se del que estava passant.
Peró el que estava passant es va concretar a Girona la matinada del diumenge l9 de juliol. Els militars havien proclamat I'estat de guerra i els falangistes
havien softit al ca¡rer.
A en Miquel el varen despertar a les sis
del matl a casa seva. Va anar a avisar en
Dídac Tarradell i es varen dirigir de nou a
la Federació Local de Sindicats. que ja
havia estat clausurada pels militars:
" Llavors vitrem decidir que aniríem
al Turín. Vdrem passar per I'Argenteria i

Antón¡a Adroher

va ser una figura
destacada a la
rereguarda
giron¡na. Ella ¡ en
Dídac Tarradell
m¡l¡taven al

POUM. Després
de la moñ d'en
Dídac, I'Antón¡a
va seguir amb el
seu compromis
polític. Aquesta
ded¡cació la va

poñar a ser la
pr¡mera regidora

de I'Ajuntament
de G¡rona.

ens van apunta| No podíem anar en
cr kt, sinó tle dos en dos. Pugem el pont
de Sdnt Aqustí i, en baixar, trobem un
mili¡ant de la CNT que fumava un cigarret iens digué que no pos.séssim per
Correus, que ens engaruaien. Alld efectivamenf hi havia els militars, en Doménech o en Coma amb el fusell, i es practicaven escorcolls. Passant pel caner de
la Galera, o rJ'Anselm Clavé, per davant
del Grup Escolar i el pont de can Plaja
arribdrem a la Devesa i al Turín. Alld
ens trobdrem cinquanta o seixanta militanfs; contínuament anava arribant genf,
peró vitrem esperar que hi fossin presents els més responsables. De Salt havia

de venir en Salvador Pinyol, l'Expédit
Duran ja hi era... Qué havíem de fer?".
Mentre continuava l'ocupació de la
ciufaf, " els presents al Turín várem acordar que, quan el dia comencés a declinar. aniríem de dos en dos i ens firaríem
damunt dels oficials i dels sergents, no
pas per pegar-los o t¡rar-los trets, sinó
per abraqar-los i prendre'ls I'arma.
Esfava prev¡sf, també, d'avisar gent de
Sant Feliu de GuLtols -que era el nucli
sindícal més fort, Palamós, Palafrugell,

etc., per tal que vinguessin cap a Girona.

Els que findrien pel costat del potal de
Franga es quedarien entre el Pont Major
i Girona, i els cle I'altra banda, a I'entrada del cementiri, i ja serien avisats
quan calgués la seva intervenció. D'aquesta manera arribaríem a mobilitzar
tres o qudtre mil homes".

Les patrulles mixtes de1 POUM, la
CNT i ERC finalment no varen haver
d'actuar. Els soldats havien rebut ordre
de rendir-se

i

s'estaven replegant cap a

les casernes.

Després d'una conversa telefbnica
amb Amadeu Oliva. comissari d'ordre
públic de la Generalitat a Girona es
varen rendir oficialment. Foren empresonats per la guárdia civil i els policies.
Les armes dels soldats varen ser recollides i traslladades a l'Ajuntament. Allh
serien distribuides a la gemació que s'hi
havia desplaEat. Aquella nit seria la primera que els treballadors de la ciutat
patrullarien armats pels carrers. La
violéncia que s'havia pogut evitar fins
aquell moment faria acte de preséncia el
dia 20. Era un dilluns. Comenqava una
setmana plena d'incidents.

EI Gomité

Antifeixista
p I resultat linal de la resposra popular
La l'airecament militar donaria peu a
la creació de comités antifeixistes,

que
estaven formats per les diferents cofrelacions de forces de partits polítics i sindi-

cats de I'espectre polític de l'esquerra.
Aquest fenomen, que tindria un carácter

essencialment municipal i que seria
generalitzat arreu de Catalun¡a. ra erigir-se com un veritable contrapoder. Les
institucions catalanes i les masses treballadores armades varen obrir un procés
de diáleg que els va portar a gestionar el
nou ordre revolucionari. El president
Companys va acceptar la situació de
forqa que es vivia al carrer. Un decret
que signava el 2l dejuliol promulgava la
creació del que seria conegut com el
Comité Central de Milícies Antifeixistes.
Fins a la seva derogació el .1 d'octubre de 1936 el CCMA es converliria en
l'auténtic govern de Catalunya. Ent¡e les
seves funcions deslacaven: l'organització de columnes de milicians que havien
d'anar a lluitar al front; gestionar i
govemar el teritori catalá. let que significava reorganitzar 1'activitat productiva,
la de distribució, i atendre aspectes com
la .anitat. el5 transpons i la delenra interior; i l'establiment de les relacions exteriors, essencialment amb Madrid, FranEa

i altres paisos europeus.
El Comité Antifeixisra de Girona
estaria dirigit i presidit per Expédit

Una de les campeténc¡es que varen recaure
en la gest¡ó de govern del Comité Antife¡x¡sta
en els p mers mesas de la revoluc¡ó fou la
d atg¿t tl,/¿t tes ^;l-C-es q.te f¿r.F. o orat
cap al frant. A la fotagraf¡a, un grup de
mi I ¡c¡anes fent ¡ n strucci ó.

Duran (CNT-FAI)

i Miquel Santaló

(ERC). Les finances serien gestionades
per Joan Quer (POUM ). Justícia i prevenció anava a cárrec de Salvador Piñol
(CNT), Andreu Corominas i VicenE
Tanadell. Registre i expropiacions: Martí Juanola (POUM) i Lluís Edo. Circulació i carburants: Antoni Duran. El secretari era Gil Junqueres. La seu del comité
era a l'edifici de l'antic govern civil.
Múltiples edificis i locals varen ser
expropiats, i la seva funció social va canviar. Molts dels immobles associats a l'estament eclesiástic va.ren ser reconveftits
majoritáriament en escoles, magatzems,
presons, cases de refugiats o menjadors.
D'entre els que varen esdevenir escoles, el

convent dels germans Maristes de la
Mercé va ser conegut com el grup Dumtti. iles Monges de l'Are Maria. grup
Bakunin. La majoria passarien a ser gestionats pel comité i pels diferents pafits
que l'inlegraven. La CNT ra apropiar-se
dels locals de EIA teneo Social i Democrá¡lco i el de la CEDA. El POIIM va fer seus
I'edihci de la Cambra de la Propietat, el

convent de les Beates i el Club dels Militars de la Rambla. La comissió de guera
del comité va expropiar les cases del Marqués de Camps i de la famfia Ribot.
A final de juliol ja havia quedat constituida una secció de metralladores de les
Milície. Antilexisl.es. que s'har ia instal.lat a l'edifici de l'antic co1.legi dels
germans de la Doctrina Cristiana. A part
de milicians, aquesta secció també esta-

La CNT comandava la situació. Una
altra de les seves iniciatives havia estat
proposar

el

nomenament de Miquel

Gayolá com a comissari polític. Gayolá
era una de les figures preeminents del
POUM i la seva a preséncia a Girona
havia estat determinant. E1 dia 2 d'agost
va prendre pan en el comboi que va marxar cap al front d'Osca. Una bateria d'artilleria, que estava integrada per subofi-

va formada per elements de l'Exércit
(companyia de metralladores) que hi

cials de 1'Exércit i voluntaris civils i
militars, emprengué viatge en un tren

havien ingressat volunt¿riament.
Les diferéncies i els recels entre les

especial destinat a tal efecte

diverses formacions polítiques del comité
varen ser presents en el decurs de la seva
cuÍa gestió. L'Autonomista recollia unes
manifestacions d'Expédit Duran el 31 de
juliol de 1936 en qué deixava ben cleLr que
"la CNT s'hattia oposat a una llísta de
persones que hatien de.formar part del
nou Ajuntament de Girona, per creure que
no representaNen La vertadera classe
obrera i els interessos generals de la
mateíxa". Referint-se a l'heterogeneitat
que sempre havia caracteritzat ERC, s'ha-

via decidit que "el Municipi gíroní quedard íntegrat pels elements republicans
apc,iats (sic) decididament, en el carrer,
per totes les organitzacions obreres" .

Un mes mes tard es comenqaria a
vertebrar el nivell de relació que havia
d'existir entre els diferents comités.
L "Assemblea dels Comités Antifeixistes de Girona i comarques" del 3 de
setembre a Girona va set molt concorreguda, ja que hi varen assistir uns 420
delegats. Per¿r tot plegat es quedaria en
una declaració d'intencions. Cinc dies
més tard de la dissolució del CCMA
(efectiva el dia 4 d'octubre), un decret
de la conselleria de Seguretat i Interior
de la Generalitat de Catalunya propugnava 1a dissolució dels comit¿s i la creació dels Consells Municipals. L'entrada
de la CNT al govern de la Generalitat
tenia conseqüéncies i mmediate..

Grup de milic¡ans i
m¡lic¡anes armats al carrer
Major de Salt I'estiu de
1936. Una de les f¡gures
preeminents del Camité
Antifelx¡sta de G¡rona,
I' Expéd¡t Duran, estava
molt vinculat amb els
sectors 1l¡beftar¡s de Salt.
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Les

col.lectiuitzacions
I

mb la derogacid del CCMA el dia 4

l1d'octubre de 1936 s'obria un període
en el qual la Generalitat de Catalunya
recuperava el rol institucional que havia
perdut el mes de juliol del mateix any.
Tanmateix, era una Generalitat que havia
d'escoltar la veu del carrer, i aquesta enca-

ra tenia una significació clarament llibertaria. Quan Josep Tarradellas va rebre
l'encárrec del president Companys de formar govem, ambdós tenien clar que no es
podia fer res sense la forga de la CNT.
A la fotograf¡a es poden veure alguns
dels petits electrodomést¡cs que h¡
havia a l'aparador de la casa Adroher
Germans. Aquesta company¡a va estar
sota la influéncia del com¡té de control
abrer durant els anys de la Guerra Civ¡\.

Una de les prioritats del moment passava per gestionar l'economia del país.
En poc temps les transformacions havien
estat molt grans pel fet que els comités
havien col.lectivitzat ámplies esferes de

l'economia. El resultat final fou que
Tarradellas " legalitzd la realitat dels
comit¿s de control obrer que fiscalitlaven
la gestió dels propietaris o directius
d'empreses, o la realitat dels comités
d'empresa que subsfitu:ien ek propietaris
o directius que donada la situació hayien
Jugit". Terlint present aquesta realitat,
I'esforg per unificar l'economia catalana
es va concretar en el Decret de Col.lectivitzacions del 24 d'octubre de 1936 i en
els Decrets de s'Agaró o Pla Tar¡adellas
del 8, 9

i

12 de gener de 1937, que, varen

proporcionar la possibilitat de planificar
una nova política econdmica que com
segueix dient Emest Udina, folu el "fruit
d'un pacte entre les tres forces polítiques
dominants, I'anarco-sintlicalisme, el
republicanisme i el marxisme " . El Decret
de Col.lectivitzacions disposava l'obligatorietat de col.lectivitzar en tres casos. En
primera instincia, en cas de fugida del
patIó o que aquest fos considerat facciós

pels Tribunals Populars¡ en

segona
instáncia, a totes les empreses de més de
100 treballadors i, finalment, també, en
aquelles empreses de menys de 100 treballadors, en cas d'acord entre treballadors i propietaris, o en el cas que així ho
decidissin les tres quartes parts dels treballadors. Val a dir que al final de la guera es comptabilitzaven 4.500 empreses
sota control obrer, 2.000 de col.lectivitzades i més de 5.000 que formaven part d'a-

grupaments socialitzats. Cal tenir present
que els Decrets de s'Agaró o Pla Tarradellas es varen encaminar més cap a l'establiment d'una Hisenda própia, procés que
anava més enllá del que es preveia a l'Estatut de 1932.

L any 1936 Girona tenia 23.871 habii segons Souchy i Folgare e1s afiüats
a la CNT eren a l'entom dels 6.000. La
tants,

41

seva forga es va fer sentir en el marc de les
estructures económiques de 1a ciutat. Un
dels exemples més visibles fou al ram de la

construcció, que va ser socialitzat amb la
col.laboració de la CNT i de la UGT. Una
de les concrecions d'aquesta sociaützació,
es podia apreciar en la unificació del salari.

Amb aquest nou marc d'organització
doncs, tant un oficial com un peó percebien

la mateixa quantitat econdmica, i ho feien
també en el cas de no poder treballar els
dies que la pluja ho feia inviable. El dictamen que havia elaborat la Intercomarcal de
Sindicat de la Indúsnia de I'Edificació afu-

mava que "la socíalización de toda la
Industria de la Edificación en toda la ex
provincia de Gercna, e incautación general de la misma, incluso en k$ cuentas
corrientes, bimes y valores de todn cl6e
que sean pañe en el negocio e industria, a

partir del día de la incautdción,

se hará sin

indemni<ación- Serán considerados como
ret¡rados todos aquellos obreros que,

habienrlo trabajado toda su ttida, por su
ruinosa complexión físíca, no puedan
hacer ningún trabajo. Al mismo tiempo, se
tendri en cuenta que cuantlo un compañeru no pueda desarollnr el trabajo normal
en su especialidad, se le facilitard otru de
meno s e sfue ao cotporal ".
El procés de socialització a poc a poc
s'aniria estenent a d'altres sectors econd-

mics, com per exemple el téxtil, el
metal.lúrgic, el de l'alimentació i e1 dels
transports. A Girona hi hagué unes nou
empreses col.lectivitzades i unes nou
més amb comités de control obrer.
Segons Francina C arles, "el finangament
de les empreses col.lectivitzades es féu
mitjangant la creació de cinc enlitats (lc

crédit oficials". Entre les

empreses

col.lectivitzades es poden enumera¡ les

L'empresa Dalmau Carles Pla S. A. va
ser col-lect¡v¡tzada com a conseqüénc¡a

de ta gestió revoluc¡onár¡a que en
matéria económ¡ca es va ¡mplantar a tot
Catalunya durant ]a segona me¡tat de la
década dels anys trenta.

següents: Dalmau Carles Pla, S. A.;
Societat Anbnima Grober; Ramon Soler i

Pacreu; Transports col.lectivitzats de
Girona; Casa "Service-Station S. 4.",
Casa Hispano Olivetti; Serveis de Gas
Unificats de Catalunya; Comité local de
Transpofs de Girona; Col.lectivitat de
Carboners de Girona i radi CNT-UGT;
Col.lectivització de les empreses d'Electricitat, Gas i Aigua de les comarques
gironines. Entre els comergos i empreses
amb comités de control obrer es pot fer
referéncia a: Casa Jaume Farró Vilanova
(espardenyes); Casa Domingo Flechas
(benzina); Casa Electricidad y Suministrosl Casa Adroher Germans; Casa Enric
Gudayol (fábrica de serrar fustes); Casa
Miquel Ferrer (flbrica i magatzem d'adobats del país i de l'estranger); Casa
Jaume Martínez (taller de serralleria
mecánica); Casa H. Canal Coltell (merceria i teixits); Societad General de Oxígeno: Empresa Sondeos lbéricos.
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escolar estigui inspirat en els principis
racionalistes del ¡reball, i assegurar que
tot obrer pugui arribar des de I'escola

primária als estudis més superiors segons

EI CENU
es relormes

iles

innovacions que
f
I---ts'havien anal aplicant des de l'any
1931 en f imbit escolar varen prendre un
ca¡ácter revolucionari a pafir del mes de
juliol de 1936. De seguida es va crear el
que es coneixeria com el Consell d'Escola

Unificada de Catalunya (CENU). Aquest
seria I'encaregat d'elaborar i de portar a la
práctica un nou projecte escolar. En paraules de Salomó Marqués, "les finalítats del
CENU són per una banda esfablir el nou

rigin d'e:cola

uni.firuda que substitueixi

I'escola de tendéncia confessional; per
I'ahra, acfuar per tal que el nou régim
Les aules esco/ar"s varen exper¡mentar un
impuls de renovac¡ó ¡mpoftant a parlir de
1936 grác¡es a la creació del Cansell
d'Escola Unif¡cada de Catalunya. L'esper¡t
d'aquest cansell tenia com a objectiu
pr¡mordial fac¡litar les e¡nes i cone¡xements
básics als joves a fi que poguess¡n afrontar
la vida adulta amb garanties.

la seva cctpacitLt". En aquest context can-

viant s'ampliarien 1es places escolars, les
plantilles dels mestres i les cantines escolars. Peró el fet és que l'activitat educativa
va anar més enllá de l'ámbit estúctament
escolar. Transcendint-10 notablement,
foren creats el servei d'ensenyament del
catalá i el servei de cultura al front. Ambdós fomentaven l'accés al coneixement i a
la cultura. Val a dir que les dificultats per

aplicar aquest nou projecte no foren
poques

i

que, en ¡ealitat, s'apliciL d'una

manera parcial com a conseqüéncia de la
situació conflictiva que vivia el país.
Tbnmateix no s'escatinarcn esforgos ni
delerminacions a l'hora d'introduir canvis
que tenien significacions ben eloqüents. Una
de les decisions més polémiques s'ha de centrar, segurament, en 1a depuració del magis
teri contmd als plantejaments de les poftiques republicanes. En el seu pas per la
conselleria de Cultur4 Josep Tanadellas deixaria escrit quLe "la depuració del persornl
futcm¡ administratiu i subaltem fou realít
zada d'tma mntura local i prugrcssiva, és n
di4 que afead grups d'ensenyament sense
vincular-ne a cap la tasca que era duta a terme en ks restafifs". De totes maneres. "l¿
majoria deL persornl continui en els cárrecs
que ocupata anterbnnenf". Segons el jove
conseller, el nombre de persones destituides
acabaria essent forqa reduit.
Un ban datat el dia 1 d'octubre de 1936
feia saber al conjunt de la població de la
ciutat de Girona que al cap de quahe dies
s'obririen les escoles d'ensenyament primari en aplicació del Decret de la conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya d'acord amb el CENU. Estava

i

signat per l'alcalde Joaquim de Camps i
A¡boix, i avisava que en funció de la

recent unificació de 1'escola s'havia hagut
d'establi¡ una nova distribució de la matrícula. A tal efecte es va elaborar un mapa

escolÍ[ a paltir d'una demarcació claramenl delimitada que obÜgava nois i noies
a inscriure's en un gmp escolar específic,
sempre en funció del lloc de residéncia.
D'acord amb aquestes disposicions. a
Girona hi havia un total de dotze grups
escolars diferents repafits pels diferents
barris de la ciutat: el G. E. Ignasi Iglésies,
que estava situat a Montjuib; el G. E. exAve Maria, amb seu a la plaga de la Catedral, núm. 3: el G. E. exMaristes Catedral,
que estava al carer Claveria; el G. E.
exMaristes de la Mercé que tenien la seva
seu a la Pujada de la Mercé; el G. E. Prat

de la Riba, ubicat al carrer Ferrándiz i
Bellés; el G. E. Batet i Sisó, que amb
carácter provisional es trobava a1 carrer de
la Rutlla; el G. E. exDoctrina cristiana que
impartia la seva labor educativa al carrer
Migdia; el G. E. Ramon Tunó, que estava
a1 carrer Lorenzana; el G. E. Joan Bruguera, al carer de Jaume l; el G. E. Eiximenis,
a1 carrer del mateix nom; el G. E. exDominiques tenia la seva seu al carrer del

Nord i. finalrnent. el G. E. Pont Major. que
estava al núm. 2 del carrer amb el mateix
nom que l'escola.
Lógicament la demarcació de carrers
adscrita a cadascun d'aquests grups escolars variaba en funció de la zona on estaven ubicats. Un dels que comprenia un
major nombre de carrers era el G. E.
exMaristes Catedral. amb un total de 27.
Hi eren adscrits els nois i noies que habitaven a carrers com el dels Alemanys, el
Portal Nou, Torre Gironella, Ciutadans o

la Forqa, entre molts d'altres

d'aquell

sector del Barri Vell. En altres casos hi
havia carrers que eren repartits per dos
grups escolars diferents. Així, els nois i
noies del carrer del Carme, fins el núm 56
inclbs. havien d'anar al G. E. Prat de la

Clarament el símbol d'una nova concepc¡ó
de cam s'hav¡a d'organ¡tzar el s¡stema
educat¡u. Una ¡matge que vol¡a transmetre
el m¡ssatge de que per aprendre cal¡a que
uns ¡ altres cooperessi¡ funfs. ners I

,enes, sense necess¡tat d' establ ¡r
d¡lerenc ¡es nnecessat ¡es.

Riba, i els que habitaven del núm. 57 fins
al final els tocava anar al G. E. exDoctrina cristiana del carer Migdia.

Alguns dels collegis religiosos que
foren expropiats, a banda d'incorporar el
prefix "ex" al davant del nom que sempre
havien tingut, varen ser rebatejats. Com

ha recollit Salomó Marqués, " l'antic
convent de I'Ave Maria, a la plaqa de la
Catedral, serit el grup escolar Bakunin,
el col.legi dels Maristes deL cater Claveria será el Giner de los Ríos. i els Maris-

tes del barri de la Merci s'anomenarii
Durruti: els germans de la Doctrino cri.s-

tianq al cater Migdia serd el Carles
Marx, i el Joaquim Maurin serd el de les
Dominiques del carrer del Nord".

La violéncia

iconoclasta
f

fna de

les djsposicions que el Comité

LJ Anlifei\isla va

prendre l'esúu de
1936 va ser certament singular. Amb la
preséncia d'un notari i amb representants
de la Generalitat es va procedir a l'obertura del sarcófag de sant Narcís. Segons
Joan Soler, "el continguf erct un conglomerat d'ossos i fustes, embolcallat dins
d'una ornamentació episcopal. AJi que la
poblacíó veíés aquest muntdtge, s'exposd
a la bibliotecct pública municipal, peró a
poc a poc en desaparcixeren bocinsAbans que no en quedés res, Anastasi
Vguera, responsable de I'exposició, ho
posa tot din.s d'tn sac i el va enterrar en
una ílleta que hi havia a la desembocadura del riu Güell amb I'Onyar".
De la Catedral n acabarien desapareixent les estátues dels apdstols. Una brigada d'obres, servint-se d'una politja, va
procedir a retirar les figures. Enric
Mirambell va ser testimoni d'aquell
esdeveniment. Cadascuna de les estátues

va ser "lligada amb una cadena, per
separar-la de la seya bctse. Peró com que
les escultures no eren de pedra, sin(t de
terra cuifa, i a més deyien ser engatxades d'alguna manera a la base, en fer
forga per aixecar-les s'esmicolayen. El
resultat fou que, exceptuant-ne dues, les

akres deu quedaren trossejades".
Dos exemples significatius de com es
va manifestar l'anticlericalisme a Giro-

La pofta dels apóstols de la Catedral en
una ¡matge d'abans de la Guerra C¡v¡1.
Aquesfes estátues de terra cu¡ta
acabar¡en desapare¡xent com a resultat
del profund sent¡ment anticler¡cal que es
va v¡ure a G¡rona l'est¡u de 1936.

na. El paper hegemónic que tradicionalment havia tingut l'Església católica era

contestat per la representació política
d aquells seclors \ocials que har ien passat a gestionar els afers públics. La seva
estrucutra jerárquica, els rols de poder
económic i polític que representava, i la
capacitat sancionadora que influia decisivament en el procés enculturador del
conjunt social, identificaven l'Església
com un símbol dels valors i dels principi d'un món allunyat de l'ideal igualitari. Es en la hiperritualització en qué estava immersa la societat de principis del
segle XX, i en el paper que la violéncia
jugava en aquest univers religiós que
alguns autors han trobat altres arguments per entendre els comportaments
de rebuix violent dirigits contra la institució eclesiástica i els seus representants. A Girona. la iconoclástia també hi
fou present.
La profanació i el saqueig de l'església de Sant Feliu, que era on reposaven
les despulles de Sant Narcís, va tenir
Iloc un mes abans de l'obertura del seu

sarcdfag. Era el dia 20 de juliol al matí.
A la plaga de la porta lateral de I'església es va comengar a acumular gent, que
va assistir a la destrucció d'objectes de

l'interior del temple. La foguera que

es

va encendre va fer desaparéixer per sempre més tots els retaules dels altars, l'orgue, cadires, mobiliari de la rectoria i llibres de I'arxiu parroquial. Un reliquiari

de plata que representava Sant Feliu,
dues marededéus, sis campanes i dos
tapissos de Flandes, entre d'altres perti-

nences de l'església, també foren destruides.

Una altra de les esglésies que va ser
fortament agredida va ser Ia del Mercadal. El saqueig va ser pr)cticament absolut, i f interior de I'església fou comple-

tament destruit.

Els

retaules.

les casulles i altres objectes eren retirats
de l'interior de I'església i amuntegats a
la plaqa i als carers adjacents. Algunes
de les imatges que varen ser retirades es

van llengar al riu. Seguidament serien
saquejades al mateix bani les esglésies
de les Bemardes ide les Dominiques.
S'ha apuntat que una setmana més tard
una disposició municipal va determinar
l'enderrocament definitiu de l'església

i de l'església i el convent
de les Bernardes. Segons Joan Busquets
"les raons cal buscar-les possiblement
en els projectes urbuni.stit s. Era una
vellu aspirur ió del municipi posar rcmei
del Mercadal

a I'estretor del canter tle les Hortes i de
Santa Clara i, repetides vegades s'havia
ofert a les monges del Císter que canviessin el convent per un altre Lloc, a fi
rle poder arranjar el problema". Finalment l'església iel convent de les Bernardes s'acabarien enderrocant. L'esglé-

i

que

el

garatge

i

com a presó. La dels Dolors

també seria reconvefida en garatge. L'església i el monestir de Sant Daniel varen
ser saquejats després de la sortida de les

monges. De resultes d'aquella acció s'acabaria enderocant el mur de tanca, que
era tot un símbol de la clausura.
Tot i que les profanacions serien moltes més, cal destacar les cinc esglésies
que varen ser respectades: la capella del
cementiri, les Filles de Sant Josep (Butinyanes), les Germanetes dels Pobres, les
Religioses de Sant Josep (Vetlladores) i
les Escolápies.

els

harmi¡niums. els calzes. els reliqu¡aris.

sia del Mercadal, tot

Altres esglésies també resultarien
afectades. Després de ser saquejada, l'esg1ésia del Carme va ser habilitada com a

seu

enderrocament va ser considerable. seria
reconsúxÍda desprds de la guerra.

El 20 de jul¡ol l'església de Sant
Fel¡u va safr¡r despeiectes
d¡versos. L'orgue, parl del
mabil¡ar¡ de la rector¡a ¡ d'altres

elements varen ser completament
destruits. A la fatograf¡a una
¡matge de com va quedar
I'esglés¡a després del saqueig.

La repressió
J Jn article publicat a L'Auronomista el
L/ dia 7 de setembre deia el següenl:
Esta mañana, a las I I , se ha celebrarlo
el entieffo del destacado militante de la
CNT, inteligente ferroviario y míembro
"

del 'Comité de Milicias y Defensa',
camarada Ave lino l¡¡riente ". r--enterra-

ment va ser tot un esdeveniment a la ciutat. Alfons Moré h avia explicat qule " aquí
a Girona hi ya haver una gran manifesfa-

ció. Tenia un oncle que havia estat al
comité de la RENFE, de la FAI, i quan es
ya morir en Loiente es va decretar festa
i van anar a manifestació a Girona" . Les
causes eractes de la mon d'en Loriente
són extraordiná,riament complexes, peró
se sap amb certesa que havia estat un dels
milicians que havia participat en els passeigs (procediments mitjangant e1s quals
algunes de les víctimes represaliades eren
conduides en coue fins al Iloc on serien
executades). Aquestes accions es varen
repetir entre el mes de juliol i el mes de

mocadors vermells al coll. De seguida
varen manifestar que havien de fer un
escorcoll. Varen procedir a immobilitzar
a la família, de manera que els seus integrants varen ser reclosos a la planta bai-

xa. Varen ser localitzats alguns

capel1ans. Sembla que en grups de dos se'n
varen emporlar fins a sis. Tot aquest procés es va allargar fins a les quatre o les
cinc de la matinada. Loriente va ser un

dels milicians responsables d'aquella
acció, i moriria en una d'aquelles passejades nocturnes. Posteriorment diverses
publicacions han arribat a referir-se a un
total de set capellans morts que estaven
refugiats a la fonda de Cal Ros de Girona. Uns parlen que la seva mort va ser el
13 d'agostl d'altres fan referéncia a la

primera setmana de setembre. Els seus
cossos serien trobats anys després a
Girona, Orfes, Espinavessa, Sant Martí
de Llémena i Caldes de Malavella.
La dinámica repressiva de la rereguarda a la ciutat de Girona es va caracteritzar
per unes paules que eS v¿ en repeúr en
diverses ocasions. Un dels exemples més
clars ens ve de Salt. Una estimació revela que a final de juliol a Salt foren detingudes entre 30 i 40 persones. Totes foren
conduides en camió des de Salt fins a un
barracó que hi havia a la plaga de1 Mercat

de Girona. Segons les informacions del

setembre de 1936.

fill d'un dels represaliats, "la manera

A la mateixa ciutat, un parell de nits
abans, el propietari d'un negoci céntric
es disposava a tancar les portes del seu

matar-los, no sé endevinar per qu¿, potser en algun lloc hi ha algun paper escrit.
A tots els de Sah, el dia abans que els

establiment. Regentava 1a fonda de Cal

mafessin els tre¡en d'aquesf barracó
d'attilleria, els portaven a la presó del
seminari. En Pere Sureda va ser el primer, amb en Vilaseca, i sembla que no els
focaya perqu¿ ja hi havien potat a n'en
Xifra i a n'en Vlaseca. Aíxó ho diu el
mossén Casanoyas. Quan els van ftwtar
era el25 d'agost alvespre". Josep Casanovas era un capelli que estava empreso-

Ros, situada a les Voltes d'en Rosés.
Eren les deu de la nit i a la fonda hi havia
la famflia Dalmau i alguns hostes. En
total no devien passar de la quinzena de
persones. Al cap d'una estona, per una
porta del darrera varen accedir a l'interior de l'immoble set o vuit homes
armats, vestits amb roba fosca i amb

de

t
nat a la presó de Girona i va escnure un
diari on va deixar constl,ncia del que va
viure entre aquelles parets.
La nit del 30 d'octubre de 1936 aparegué en aigües del golf de Roses el vaixell de guerra facciós anomenat Canarias. r' alac que es va propiciar a Roses i
posteriorment a d'altres poblacions de la
costa va crear un p¿,nic immediat i una
reacció que acabaria essent determinant.

En una atmosfera d'apassionament i
revenja es van assaltar les presons de
Girona, Olot i Sant Feliu de Guíxols i
s'assassinarien principaiment po1ítics de
dretes, comerciants i eclesiástics. Lendemá varen ser executades a Orriols un
total de sis persones i dos dies després, el
2 de novembre, deu més. Les víctimes
foren tretes de la presó per un grup d'una quinzena de milicians. En els dies
següents encara hi hauria més víctimes.
Segons les dades de Josep M Solé i
Joan Villanoya. a l'enlom d'una vuitantena de persones amb registre civil a
Girona varen ser represaliades entre els
mesos d'agost i d'octubre de 1936. En el

L'est¡u de 1936 la v¡olénc¡a que va generar
la revoluc¡ó es va d¡rígir contra tots aquells
que representaven les jerarqu¡es ¡ els
pr¡vileg¡s, ja fossin de carácter religiós o
no. A la ¡matge, alguns dels represaliats al
cement¡r¡ de G¡rona.

conjunt de la comarca dei Gironés va
haver-hi un total de 210 víctimes, és a
dir., "a 29 dels 43 municipis hi hagué
represdlies" - U¡ 27,6 7o d'aquestes
varen recaure sobre membres de I'Església; un 8,1 7o sobre les forces de seguretat de I'Estat, militars i guárdies civils;
tn7 ,l Va eren industrials i propietarist la
resta de víctimes més representatives
tenien professions com la de pagés,
comerciant. merrre o metge. Així mateix.
m 3l.l Vo eren persones que militaven a
Ia CEDA, tn 29,5 7o eren Tradicionalistes i un 26,2 Ea eren de laLliga Catalana.
Est¡ documentat que "a la ciutat de
Girona, seu episcopctL i cenfre militar i
comercial, és on es produeixen la gran
majoria d'execucions cle l¿ comarca".
Hi varen participar milicians de diverses
poblacions.

Tribunal Popular
f Tna de les institucions clarament
(J simbóliques que varen crisralirzar
d'acord amb el procds revolucionari va
néixer el mes de setembre de 1936. L oficina jurídica va comengar les seves
activitats el dia 11 en el Col.legi d'Advocats de l'Audi¿ncia de Girona. Essencialment preveia la revisió d'aquells processos penals amb carácter social, totes
aquelles acúvitats contr¿ries al régim, la
repressió de la usura i les estafes, així
com bona part dels afers o conflictes
relacionats amb aspectes laborals, com
per exemple els accidents de treball, el
pagament de salaris, els sous o les hores
extraordináries.

Va estar integrada per sis persones,
tres que representaven la CNT i tres la

UGT. El cirrec de lletrat assessor va
recaure en Josep M. Bertrand de Quintana i va ser nomenat per la Generalitat.
Un advocat de Barcelona, Josep Calveres, va ser nomenat magistrat d'aquella
oficina, que no era altra cosa que el Tribunal Popular de Girona. El ci¡rec de
president va recaure en el jurisconsult i
magistrat Abel Velilla.
El dia 12 el president va prendre possessió del cámec. Uns dies més tard va
concedi¡ una entrevista a la premsa de la
ciutat:

" - ltt justícia en la seva concepció
histórica i arcaica ha desapareguL Potser ha es¡ot el primer que el ri'gim revolucionari enderrocit. Vol dir aixó que la
justícia desapareix per sempre, que I'or.ii.
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Els tr¡bunals populars varen né¡xer amb la
voluntat d'impa¡7¡r justíc¡a. A la fotogra¡¡a es
pot aprec¡ar la seu del Tr¡bunal Popular de
Lle¡da, que estava instal.lat a I'ed¡f¡c¡ de la
Paer¡a.

dre nou que neLx amb tota l'ánsia d'una
societat més justa i més equitativa pot

prescinrlir d'un elemen¡ tan indispensable en la vida social? No. Precisament és
tot el contrai. No crec que ningú s'esveri, perqué el régim económic sigui substitult per altre més socialitzat, ni perqué, la
propietat respectada fins ara al mateix
diapasó de les regles romanes d.el dret,
sofreíxi una profunda penorbació. Doncs
bé, si aixó passa a tots aquests estaments,
lógicament ha de passar també a la justí

cia i al dret nou de l'ordre revolucionari.
és el nervi de la pdtia. Sense
justícia no hi ha cap país que pugui dirt? civilitzat. Peró, si l'ideal no es canvia,
sí ha d'ésser canviant el procediment i el
dret. Ayui s'imposa una justícia popular,
rdpitla, segura i grafulta- Mentre aquesfa
es fa, mentre al front es llu¡ta, cal que un
nou dret s'imposi d'acord amb els principis revolucionaris " .
Segons Velilla les raons que varen exigir el naixement dels tribunals populars
varen ser dues. La primeru, "l'aspecte
intemacional" , ja que " els patsos republi-

ltt justícia

cans i denu)cftttes cl'EuropcL tenien

kt vis-

fa ruassa Jíra en la revolttcíó espanyola i
crigit tt ul., s,'v m' leqtttm: d Lspontu i
Catalunya I'existincio d'trna .jttstícia" . La
segoj|.a. "bandejar I'actuocíó tle grups
d'inLontroLats qLrc, potser plens de borLs
desigs, Jeien la justícia peL seu compte".

Davant de

la

incertesa que per

a

alguns sectors socials s'obria amb la cre-

ació del Tribunal Popular, Velilla

era

categdric en Ia seva resposta:

"

¿Una possible tlesconfianqa en
I'ttctuació de h justícia? No entettc el
c!:ncepte. M' eqtlicctria I' exístincia cJ' aquesta desc'onfianQa

qLLe

seguraruent voL

tlir sospita de feblesa al jutjar si Iossin
ntqi.'trut.' uttit.tm(nt t ls que hagres.sin
de dictar les sentincíe.¡. Peri -reÍerment
i remlrquetn a[luesl concepte d'una
veguda i per senpre- els faLls no els dicten pas els jutges, els dicta el poble.

Fixeu-vos. L'oficina jurídica tlue té

Lola

gran cunplitud d'atribucit¡ns

-usurct,
dels d.etin!<Ltts, des-

investigoció prinero
nononrcnts rústecs i tffbans, conlractes,

tribunals inrJustrials, qiiestions .famiLiars, revlsió de sumoris, etc- estd.fbrma-

per La rcpresentació de tots els organismes revolucir»taris, í en qLnnt els triburutLs populars qui absol o condemmt

dtr

no seria pas la secc-írj de dret sinó els
jLlrats que són precisoment nomenats
pels orgonismes sindicaLs i antifeixístes.
;Pot cabre tloncs la clesconfiongl?
Seria tunt com dLtbtar tle tots cL I'iguaL
Lltrc leiett els jeruitct. ,lu( .\ t 'fiotetl
111útuament".

AI final de la present entrevista el
president del Tribunal Popular es va referir al que seria el procés estrella d'aquell
any. Efectivament, la cita que havien de
tenir amb lajustícia els militars sublevats
lqrrell. dies Je juliol 5'JCo\lir\l irremissiblement. Prircticament després de ser
nomenat en el ciLnec. Abel Velilla reconeixia que ja havia " comenqat a fer gestions a fí tlue aquesf procé.s sigr,i Jet en
breu" . Perd deirava clar que no havia de
ser l'únic. Després s'hauria de celebr¿r
"eL dels Jeiristes que vLren actLtar en
annes prop tlels militars i per úhím el
d'aqLrells que estant al cosfLtt del movi-

menl no vlren sort¡r peró en dnima i
esperit eren tmb elLs".

A la imatge es

pot observar un
dels titulars que
el diarl
LAutonomista
va ded¡car a la
pasada en
marxa def¡nitiva

del Tr¡bunal
Papular que
tindr¡a lloc a
camenqament

d'actubre de
1936
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i Domingo, Roura, Teixidor, Romaguera

El procés

als exmilitars
subleuats
'esdeveniment va ser considerat un
fI--rfet

históric a la ciutat de Girona.
Centenars de ciutadans no varen poder
entrar a la sala del Tribunal Popular. Les
autoritats preveieren aquest interés mas-

siu de la població i habilitaren la instal.lació d'un servei d'altaveus a l'exterior. La sala estava presidida per una
obra de 1'artista gironí Josep Aguilera on
hi havia representada "una matrona
republicana plena de serenitat augusta i
de fortalesa inyicta: les dues yirtuts de
qué está saturada I'aut¿ntica JusÍícia
del Poble" .
En conjunt la celebració i la durada
del procés va ser intensa i rápida. Amb el
Tribunal presidit per Abel Velilla es va
comengar pei sorteig del jurat. Representat per dotze persones, la seva adscripció

als sindicats era majoritária. Quatre

representaven la

UGI

quatre la CNT,

quatre representaven els diferents

i

pafits.

Cadascun d'aquests grups tenia designat
un suplent. Tot seguit es va presentar el
Tribunal Popular, -que estava constitui't
per Abel Velilla que n'era el president- i

Gómez Alarcón i Josep Oliveres els
magistrats. Els fiscals varen ser els
"camarades" Fernández i Balaguer
(suplent). Els advocats defensors eren
diversos, Aymat i Xammar de Barcelona,

i Franquesa de Girona.
La cobertura que va fer L'Autonomis,¿ d'aquest procés fou extraordináriament exhaustiva. Un dels moments de
més expectació va ser quan varen entrar
els 50 processats a la sala. Convenientment custodiats i vestint de paise, anaren
ocupant els bancs que tenien assignats.
Es tractava de dos coronels, dos tinents
coronels. tres comandanls. tretze capitans, setze tinents i catorze alferes. Peró
enca¡a faltaven tres figures militars que
no havien comparegut.
El dos primers eren el general Fer-

nández Ampón

i el comandant

Felipe

Moragriega. Uns telegrames de la
Comissa¡ia General d'Ordre PrÍblic que
es varen llegir a sala varen deixar ben
clar que havia estat impossible tfobarlos. El cas del capitá Conejos era diferent. Un comunicat de1 general Villalba
afirmava que el capitá en qüestió es trobava al front d'Aragó lluitant amb la
cohmna Rojo y Negra.
Després de llegir la relació dels fets i
que les defenses procedissin a presentar
els seus escrits va ser el tom de la decla-

ració dels processats. Aquell 7 d'octubre
de 1936 la primera declaració va recaure
en el coronel Jesús Maciá Oltra. Segons
va quedar escrit a la relació que en va fer
la premsa l'acusat va negar els fets tot
dient que "no sabia I'ordre del Goyern
de no declarar I'estat de guerra. No

sabia que aquest fos facciós". Tanmateix, Jesús Maciá "es possessiond de la
Comissaria de la Generalitat per ordres
supeiors". Tot seguit el coronel Jordi
Villamides va afirmar que s'havia declarat l'estat de guerra per insisténcia reirerada de la divisió. Preguntat pel fiscal
" sobre un dinar a la Barca, abans dels
fets, en el qual assistiren uns militars i
sembla que es parld del [utur moviment

El

pracés als exm¡litars

sublevats acabar¡a amb
dlverses sen¡ércies de
moñ ¡ candemnes a
diferents penes de
reclusió que ascil larien
entre els 30 i els vu¡t
anys. El dia 13
d'actubre varen ten¡r

lloc

les pr¡meres

execucians al castell de
Sant Juliá de Ram¡s.

trai'dor planejanf el seLt ¿esenroLLtpall?¿rxr", Villamides respondria que no en
sabia res de res. El tinent coronel Antonio Alcubilla va parlar de la seva actua-

tendéncia Miguel Alonso Quesada, els

d"'arengar les tropes abuts de sortir aL
torr(r i (15 ro dir quc nt' Ji¡Ptn ¡¡in

donen visques a

contra el poble" .
Tres dies més tard varen produir-se
dos moments de gran expectació. Era el

a mort per un delicte de rebel

ció. El l9 de juliol \'enc¡rreSrrir

dia l0 d'octubre

i

corria el rumor que

una de les persones que havia de declarar

era l'aviador Adonis Rodríguez, molt
admirat entre els sectors popukLrs de
Girona pel fet que havia lluitat en I'aviació Alas Rojas. En procés de recuperació
d'una lesió pulmonar, va interrompre la
seva estada en un sanatod per tal de
poder fer una "de ckració talenta i.francament acustdria per a alguns deLs processats. (... ) Del seu anatema Jomidable
se utfuen Bergareche, Hetera, Palancar
i Franco, del Regiment d'ArtiLlería on eL
testimoni prestava eLs seus serveis".
Seguidament es va retirar l'acusació a sis
dels processats: els capitans Pasqual
Minyana i José Conejos, el tinent d'in-

alferes Estanislau Palancar i Josep
Duran. i el tinent Juli) Franco. La cróni
ca de la premsa d'aquella sessió finalitzava dient: "eLs obsolts, puny enlaire,
La

Repúblíca".

Set dels processats serien condemnats

lió milit¿r

al fiont de les tropes armades. La resta
dels processats serien condemnats a dife-

rents penes de reclusió que varen
oscil.lar entre els 30 i els vuit anys, Jaime Serano López, acusat de rebel lió
militar. seria absolt. La matinada del 13
d'octubre es va procedir a executa¡ la
senténcia. Un capell) que es trobava
detingut havia ofert els auxiiis espirituals
als sentenciats a mort abans que tbssin
trets de la presó i traslladats al lloc d'execució. a l'antic castell de Sant Juliá de

Ramis. A dos quafis de set, Feliciano
Montero, José Borbón i Joaquín Ruiz de
Ponas vaten morir afusellats davant d'un
pelotó d'execució format per carrabiners, milicians, membres de la guárdia
nacional republicana i de la guárdia d'assalt.

Expédit Duran
La informació que es coneix sobre Expédit Duran és fragmentária. Les
primeres notícies que se'n tenen cal sii:uarJes molt a pro-p de Girona, a la vila
de Salt. Focus important de producció téxtil, Salt aglutinava durant el anys
trenta una important preséncia de població treballadora que en els transcurs
dels primers decennis del segle XX havia creat els seus propis espais de
reunió, d'entreteniment, i també de formació. Un d'aquests espais era el
Cente Republicá, que estava situat al Vei¡at. D'entre els més significatius,
l'altre erail Centre Cultural Floreal. Adscrit a la CNT i a la cultura
llibertiria, s'hi feien obres de teatre, s'hi podien prendre begudes sense
alcohol, s'hi feien sessions de cinema, s'hi publicava un periódic i també hi
havia una biblioteca. Era un local que convidava a la te¡h¡lia, al debat i a la
reflexió. La Floreal estava situada a l'illa de cases que s'aixequen a la
bifurcació entre el carrer Major i el carrer Llarg.
Francesc Fontané era de Salt i havia treballat a El Autonomista. Segons el seu
testimoniatge, Dtran " era forasfer i feia de mestre aquí, a La Floreal.
Havien muntat una escola d'aquestes avanqada, avangada d'idees. Feien la
classe aquí a La Floreal".També de Salt, en Jaume Valls havia estat un dels
seus alumnes. Un dels professors qu;e "varem tenir era I'Expédito Duran.
Era serio, eh- Com que era castelld, i despres en aquella épocaja n'hi havia
hagul de castellans per aquí, semblava que hi havia més respecte" . Perd la
seva dedicació a l'Escola Racionalista no seria gaire llarga. Situada a les dues
estances superiors del Cenhe Cultural, l'escola havia estat fundada el 1933.
Un any després, i amb motiu de la repressió que seguiria al Fets d'Octubre de
1934, tant el local com l'escola serien clausurats. Les classes no es podrien
reprendre fins a l'abril de 1936.
Expédit Duran era originari d'Elx i va ser una de les figures destacades de la
CNT:FAI a l'd,rea de Girona. Un cop tancada l'escola, va romandre a Salt
realitzant tasques diverses relacionades amb el sindicat. Durant els Fets
d'Octubre de 1934 es destaca en la mobilització i recorre diversos indrets de
les comarques a la recerca de voluntaris, fet que denota els contactes que
tenia amb els membres del sindicat que hi havia a les poblacions veihes de
Girona.
El mes dejuliol de 1936 la seva intervenció seria crucial. Prendria part activa
en els fets i acabaria esdevenint una de les figures capdavanteres del
moviment revolucionari. Va formar part des del primer moment del Front
Antifeixista, que es va constituir la matinada del dia 19. Segons Joan Soler,
membre del POUM, "aquest Front acorü organitzar gups atmats amb
pistoles, fusells de cacera i els Winchester que tenien algunes organitzacions

procedents del repartiment efectuat la n¡t del 6 d'octubre del 1934". Ctnc
dies més tard, Duran prenia la paraula en un acte organitzat per les noves
autoritats i que es va celebrar a la piscina municipal. E1s incidents que es
vivien a la ciutat en serien un dels motius principals.
Compartint presidéncia i direcció del Comité Antifeixista amb Miquel
Santaló, Expédit Duran no donava l'abast. Soler explica que a final d'agost
"una delegació del Front Antifeixista formada per Joan Quer, Erpédit
Duran, Antónia Adroher i I'industrial Beneui, com a técnic, va anar a París

per adquirir I'utillatge per muntar una fdbrica de municions, la qual fou
instal' lada als tallers'Tapón Corona y Variedades'. L' adquis ició fou
.finanqada amb els diners i valors trobats al Palau Episcopal, dipositat
clandestinoment per particulars ".
Durant la segona quinzena d'octubre es constituiria el Consell Muticipal de
Girona amb un total de catorze regidors per la CNT. Duran esdevindria el
president d'aquest organisme, a més de ser el conseller de defensa i
vigiláncia municipal. Va estar al capdavant de la representació municipal fins
el 27 de maig de 1937, moment en qué va ser substituit per Lloreng
Busquets, d'ERC.
Va ser detingut a principi de juny del mateix any, peró alliberat l'endemá de
la detenció. La danera pista que en tenim és la de la sessió plenária de
l'Ajuntament de Girona del dia 11 de gener de 1939 amb motiu d'una
comunicació del Jutjat General de Contraban on s'imputa una evasió de
capitals a Franga que suposadament hauria estat responsabilitat de Duran. En
concret aquesta comunicació anava dirigida a I'alcalde Pere Cerezo i
reclamava qr:e "por la Corporación de su Presidencia se designe persona
que trasladándose al país vecino pueda constituir en depósito en lugar
adecuado" els valors i efectes que havien de ser repatriats. La persona
designada per realitzar aquesta tasca va ser el mateix Pere Cerezo.
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Els alumnes de
l'escola rac¡onal¡sta
de Salt varen tenir
com a professor
l'Expédit Duran.
S¡tuat a I'extrem dret
d'aquesta fotograf¡a
de I'any 1933, aquest
hame acabar¡a

esdeven¡nt una de les
f¡gures clau de la
rereguarda giron¡na.

procés de transformació polític i social
que Catalunya havia iniciat des del mes

Els Fets de Maig

de juliol de 1936. Aquella primera setmana de maig de 1937 marcaria un punt
d'inflexió insalvable que assenyalava
l'hegemonia política dels sectors comunistes ortodoxos en el si de la zona repu-

blicana.

T

I de maig va tenir
significació diferent. Era l'any
1937 i la guerra continuava. Per primera
vegada en molts anys la dignificació del
treball deixava de ser una reivindicació
central per passar a un pla estrictament
secundari. Molts treballadors estaven
lluitant, des de feia una mica més d'un
any, en defensa de 1es institucions republicanes legalment constituides. Les
prioritats eren unes altres.
Perb la realitat dels esdeveniments es
va mostrar una vegada més de manera
imprevisible. L equilibri deis governs de
la Generalitat d'engá del mes d'octubre
de 1936 havia estat certament difícil. La
major pan de les diferents formacions
representatives de l'espectre polític de
l'esquerra n'havien format part. Durant
aquests mesos les correlacions de forces
varen exacerbar-se profundament. El
POUM acaba¡ia abandonant el govem el
desembre de 1936.
Progressivament la influéncia dels
sectors hostils a la CNT provocarien una
situació que posava en entredit qualsevol possibilitat de diáleg. L hegemonia
que la CNT havia tingut els primers
mesos de la revolució s'havia esvart.
S'havia arribat a un carreró sense sortida que s'acabaria resolent amb la violéncia generalitzada al carrer. L'enfrontament entre anarquistes i el POUM per un
costat, i la Generalitat i els comunistes
per l'aitre, comprometria seriosament el
a lestivitat del dia

I-runa

A la ciutat de Girona no hi va haver
incidents significatius perd sí molt de
nerviosisme i expectació per les notícies
que arribaven de Barcelona. Des del dia
5 de maig es varen veure patrulles de
milicians circulant pels carrers del municipi. Van arribar a circular dos tancs de la
consetleria de Defensa ies varen aixecar
barricades a les entrades de la ciutat per
tal de controlar els cotxes que hi poguessin entraf.

Perb I'atenció

i

l'activitat es

va

focalitzar sobretot a les seus de les diferents formacions polítiques i sindicals
d'esquerres. Uns sacs de sorra varen
aparéixer a la seu social del PSUC en
resposta a la seva posició en aquella
profunda crisi que acabava d'esclatar.
Posteriorment els responsables d'aquell
incident serien obligats a retira¡-los.
Una altra acció contra el PSUC es va
concretar quan grups de joves varen
poder evitar que sortís al carrer l'drgan
del PSUC, el Front.
L'Autonomista recollia el dia 6 de
maig que s'havia espoliat el centre d'Estat Catalá al carrer de l'Argenteria. Els
que perpetraren l'acció no van trobar-hi
membres ni simpatitzants del partit. Sense especificar gaire, recollia també la
informació que s'havien realitzat algunes
detencions d"'elements conceptuats de
s i gnifi c ació dretista " .
Aquell mateix dia va ser clausurada
L' Espuma, I' drgan de difusió del POUM.
El PaÍit Obrer d'Uni{icació Marxista va
ser objecte de persecució, i poc temps

La CNT ¡el POUM varen veure com els Fets de Ma¡g de 1937 afebl¡ren astens¡blement la seva
¡nfluéncia polit¡ca. Molts dels seus membres foren persegu¡ts ¡empresonats. Pel POUM tots
aquests esdeven¡ments varen s¡gnificar la seva desapar¡c¡ó def¡nitiva.

després els seus locals a la ciutat varen
ser tancats. Havia comenEat una etapa de
clandestinitat que signiñcaria la desapari-

ció definitiva d'aquella formació polÍtica.
Una de les escomeses mes dures va lenir
lloc el primer d'agost, un diumenge. El
partit havia convocat una reunió clandestina a la platja de Pals. S'hi varen reunir
unes 300 persones de diverses poblacions
del territori gironí. Antdnia Adroher va
ser una de les militants que hi va assistir

De sobte "un nombrós contingent

de

policies i guitrdies de seguretat ran deten¡r una trentena de persones, enfre les
quals estava jo, per formar part del
Comité Executiu. Eren de Girona, Olot,
Torroella de Montgri. Angli.', Figueres,

la Bisbal, Camallera...". Després varen
ser conduits a la comissaria de policia de
Girona. Si bé l'Antónia Adroher va ser
alliberada aquella mateixa nit. la majoria
dels detinguts varen ser transferits a Valéncia i posats a disposició del Tribunal Especial d'Espionatge i Alta Trarbió.

A l'Ajuntament de Girona les coses
canviarien sensiblement. Expédit Duran,
que era el president del consell municipal
i membre de la CNT, no va poder superar
la moció de censura que varen presentar
els representants d'ERC i del PSUC. El
dia 27 de maig comenEava una nova etapa en la gestió municipal de la ciutat.

La situació del POUM a I'Ajuntament també es va con\ertir en insoslenible. A comengament de juny varen canviar els seus representants. N'entraven a
formar part Miquel Gayolá, Antoni Payró i Joan Quer. Peró les detencions de a
la concentració de Pals obligarien a nous
canvis a final d'agost.

Un decret de la Generalitat e1 mes
d'octubre va excloure el POUM en la
constitució dels consells municipals per
la seva participació activa en el enfrontaments que es varen viure sobretot a
Barcelona aquells primers dies de maig
de 1937.

El Consell

Municipal
E n un informe

de l'Ajuntrment

de

LCirona de 1937 que pona per rírol J

mesr¡s de govem municipal, publicat el

mes de setembre d'aquell any, es fa
referéncia al punt de col.lapse que, segons
Esquerra Republicana de Catalunya,
havia arribat l'estat de l'economia de la
mlxima institució municipal de la ciutat.
Govemada pel Comité Antifeixista, Girona havia vist eclipsades les competéncies
de l'Ajuntament fins a final del mes d'octubre de 1936, moment en qué Expédit
Duran va ser nomenat president del Consell Municipal. Amb una representació de
catorze regidors per la CN! deu per ERC,
sis pel POUM, sis pel PSUC, dos pel Partit Sindicalista i dos pel Pafiit Republicá
d'Esquerra, es va iniciar una nova etapa
de la gestió del municipi que no va estar
mancada de contror érsies i desavinences.
En són una viva expressió el fet que el primer representant del Partit Sindicalista i
els dos del Partit Republicá d'Esquerra no
varen ocupar els seus llocs conesponents.
Així mateix, ERC no ho va acceptar fins el
dia I 1 de desembre amb motiu del bombardeig de Roses i de les conseqüéncies
que va componar a la rereguarda gironina.
Segons l'informe, "el moN¡ment J¿ixista
provocat pels milifars traltdors i La revolució social que en fou la ¡mmediata conseqüéncia crearen greus problemes de rexiució urgenl -atur forEós endegamenf
escolar- L'atenció dels Euk represent¿i la

i

L'¡nforme que es va fer des de I'Ajuntament
de G¡rona va ser una mostra clara de com
Esquerra Republ¡cana de Catalunya pensava
portar la gest¡ó dels afers públ¡cs.

inversiri de foñes quantitats i motiyd. la
necessitaf de recúrer a un repartiment
ertraordinari" . Forqa cític amb la manera
com s'havia dut a teme l'acord de la municipalització de l'habitatge, s'hi afumava
que " I'Ajuntammt deLü autoniúícament
d'ingressar totes les partides consignades
en pressupost í que afectaven la propietat
urbana, i en paralif4ar-se tota I'acÍivitat del
ram de la construcció, s'infens¡fi.cit I'atur
obrer i la Corporació municipal contrctgué
la responscrbilitat d'atendre tot el gremi de

I'edificacitj mitjangant I'acceptació,

a

cdrrec seu i per administrució, de fotes les
obres de la c¡utat. Aquestd mesura no féu
més que intensificar les dificulta¡s de tresoreria de I'Ajuntameizr". A poc a poc el deute municipal va créixer inevitablement.
Després dels Fets de Maig la correlació de forces al Consell Municipal va canviar ostensiblement. Esquerra Republicana de Catalunya recuperava la presidéncia

de 1a instihrció, posició que mantindria
fins al final de la guerra. Uorientació de la
nova política municipal va ser clara des
del primer moment. En la sessió del ple
del dia 8 de juny un acord entre ERC, la
CNT i el POUM va permetre l'adopció
d'un programa que seria aprovat per unanimitat. En el primer punt es preveia
" ajustar el funcionament de la Corporació municipal a les d¡spos¡cions ¡ normes
establertes en la llei municipal catalana i
a les emanades del Govem de la Generalitat de Catalunya". Elaborar un pressupost d'ingressos i despeses pel segon
semestre de 1937, acollir-se al régim de
Carta municipal d'ordenació financera
pensant ja en l'any 1938, manteni¡ l'acord
de municipalització de l'habitatge peró
amb la formulació d'ordenances específiques, afrontar el problema del ram de la
conshxcció i seguir les normes d'una austera i recta administració en tots els
assumptes atribuits a la competéncia
municipal. eren els reptes d'ut eqúp que
va comenqar decididament a treballar per
la ciutat. El Consell de govern que es va
fomar estava representat íntegrament per
regidors d'ERC. Pere Cerezo en fou l'alcalde president, Rafael Portas el conseller
primer, Lloreng Busquets el conseller
segon, Josep M. Dalmau el conseller tercer i Joaquim Morillo el conseller quart.

entre l'Ajuntament de Gkona i el Control de l'edificació que contemplava fins
a tretze bases establia que "tot el perso-

nal de la Brigada MunicipaL, a mida que
vag¡n acabant-se les obres en curs, pas-

al Confrol de I'Edificació". Així
mateix s'acordava que "les obres de
cardcter municipal seran adjudicades al
Control del Ram de I'Ediftcació o bé a la
secció que correspongui" amb la condició q;ae "el pressupost serd fotmulat per
I'Arquitecte Municipal i aprorat pel
Consell de Govern Municipal" , d.e
saran

manera que les obres també serien dirigi
des per l'arquitecte de I'Ajuntament.

El pla d'obres municipals que s'acabaria aprovant comptava amb un pressupost de 2.030.000 pessetes. Les partides
económiques prioritáries corresponien a
les noves edificacions (750.000), a la
col.lectora esquerra de 1a ciutat
(505.000), a la pavimentació de la carre-

tera de Barcelona (250.000), al Grup
Escolar Prat de la Riba (205.000)
defenses del riu Ter (200.000).

i

a les

Un dels object¡us prioritar¡s de la gest¡ó
republ¡cana després dels Fets de Maig fou
elaborar un pla d obres mun¡ctpals que. st es
tenen en compte les circumstánc¡es del
moment que es vivia, va ser forQa amb¡c¡ós.

L'elaboració del pressupost per al
segon semestre va ser una de les priontats. Peró per poderlo fer amb uns parámetres factibles calia abordar el problema del ram de I'edificació. En aquells

moments " l'Ajuntament controlava i
responia de:9 paletes i 30 manobres
afecfats al pressupost de 1935; 28 paletes,9 aprenents i 179 manobres incorporats després de juliol de 1936", a més
d'un nombrós gnrp d'obrers de les diverses seccions del Control de la construcció. El dia 24 de juny un conveni signat

N

final d'octubrc de 1936
creuer facciís Canarias ta
aparéixer en aigües del gollde Roses i va
bombardejar durant un quart d'hora
aquesta població. L'efecte d'aquella
acció va ser determinant i va generar una
sensació d'indefensió i de pánic que es
abans. Va ser a

quan

Els bombardeigs
n el transcurs de I'ofensiva al país
Basc es van bombardejar per via
aéria ciutats indefenses com Durango i
Gemika. E¡a la primavera de 1937 i
aquestes accions varen significar una
innovació en el camp de l'estrat¿gia
militar. L'efecte d'aquell: atacs aeris va
generar uná sensació d'amenaga constant
per a la població civil que vivia a la rereguarda.
La costa gironinaja havia experimentat els primers bombardejos mig any
El solar de les Bernardes ten¡a aquest
aspecte a les acaballes de la guerra. La
d$alac¡ó i el desastre estaven presents entre
els c¡utadans que després de práct¡cament
tres anys de guerra ve¡en com les brutals
agresslons de I'enem¡c ten¡en la soc¡etat c¡vi|
com a ¡Jn dels seus obiecttus ptior¡tans.

el

va generalitzar arreu de les comarques.
La data del 30 de juny de 1937 assenyala el primer bombardeig que va patir l'área urbana de Girona. Un aparell Junker
procedent d'una base aéria de Palma de
Mallorca havia arribat al cel de la ciutat
guiant-se pel reflex del riu Ter Des de I'Esanit havia sobrevolat el curs del riu aprofitant la claror de la lluna sobre les aigües.
El resultat d'aquesta incursió aéria va
resultar nefast. Varen caure ffes bombes
sobre Sarriá de Ter. No hi hagué objectius
militars. Nombrosos habitatges varen pat.ir
desperfectes a causa de la metralla i quane
cases varen resulta¡ en¡unades.
El comandant militar Josep M. Escassi es va encarregar de fer una relació de

com s'havien desenvolupat els esdeveniments. Després d'haver sobrevolat Sarriá
de Ter l'aparell trimotor es va acostar una

mica més a Girona, pel barri de Pedret, i
llengá quatre bombes més. Només dues
esclatarien, sense fer cap blanc. A I'alne
extrem de la ciutat. a Palau Sacosta. hi va
caure una altra bomba en un camp sense
causar ni víctimes ni desperfectes. Un
caga lleial de l'ex¿rcit de 1a República va
sonir en persecució del trimotor enemic.
que va iniciar la retirada seguint el curs
del riu. Encara tindria temps de llenqar
quatre bombes més. que no tindrien con-

seqüencies greus,

als voltants de

les

poblacions de Celrá i de FlaEá.
Perd el balang de víctimes d'aquella
acció va ser incontestable i esfereidor
Onze persones varen resultar ferides i sis
varen morir Entre les que varen perdre 1a
vida hi havia un guárdia d'assalt, tres dones

v¡olénc¡a d'una manera ben
ftat La ciutat de Girona ser¡a

en d¡fercnts ocasions els
938 ¡ ia durant la rct¡rada de les
republ¡canes el gener de 1939.

i

dos nens. Segons recollia la premsa d'aquell dia, "l'ínfonunat guirdia ha estat
tocat per la metralkt al cap i al ventre en el
precís moment que soñia al balcó de casa
s¿va". Una altra de les explosions havia fet
caure un fil d'alta tensió i havia provocat la

mort per elechocutáment a una dona.
El primer de juliol va ser un dia de dol
generalitzat. La cambra morludria va ser
instal.lada al Centre RepubLicá Federal de
Samá de Ter. Nombroso' ciutadans i ciutadanes varen desfilar davant dels Íéretres
en senyal de respecte i de protesta. Entre
els que formaven part de la presiddncia del
dol a l'enterrament hi havia el comissari
de la Generalitat, Jordi Frigola¡ el comandant militar Josep M. Escassi; el delegat
d'ordre públic. Amadeu Oliva: el comissari de guena, Angel Ballvuena; el president
del Tribunal Popular, Josep Buhigas; l'alcalde de Sarriá de Ter, i en representació
de l'alcalde de Girona. el conseller Lloreng Busquels. Amb un llarg seguici tot

la manifestació recorreria els
carrers de la vila en diecció al cemenúri.
Iiofrena de corones i rams de flors naturals de les organitzacions sindicals, polítidarrera.

ques i culturals seria el darrer acte d'homenatge a le¡ vrtúmes. Al cementiri no es
va fer cap tipus de padament.

Les víctimes d'aquell bombardeig
foren: Joaquima Roura Plana; Maria Verdaguer i Masó; Francesc Lladó i Camajoan (d' l1 anys); Margarida Mir i Boada

(de 26 anys); Ramon Comalada

i

Sala

(de 9 anys); Joan Jordá i Jordá.

En el transcurs de la guera Girona
patiria altres bombardeigs. Els dies 14 i
20 d'abril de 1938 la ciutat tornaria a ser
presa pel pánic. Un total de divuit persones moririen com a conseqüéncia d'aquests atacs.

Al final del

mes de gener de 1939,

guerra prácticament perduda, la

amb la
ciutat patiria novament el foc de les
bombes enemigues. El carer del Carme,

la zona del barri antic i el Mercadal varen
ser les árees més afectades. Fins i tot la

Catedral va sofrir desperfectes. En el
darrer atac aeri del dia 1 de febrer la
devastació es focalitzaria a la carretera
de Barcelona. En el transcurs de la guerra els bombardeigs causarien una seixantena de víctimes mofials.

que eren especialment recomanables. Les
cases situades a tot el llarg del riu Onyar
eren, per exemple. susceptibles de ser

La Defensa

habilitades amb una cerla facilitat. Peró
com que les dificultats no eren poques, Ia
Junta de Defensa Passir a oleria un sen ei

Passiva

d'assessorament técnic a totes aquelles
persones que estiguessin interessades a fer
obres per tal de reforEar el seu edihci.

T I rmc aeri del me., de iun¡ de 1937 a
I-- l'área urbana de Girona ra ser el
desencadenant de tot un seguit d'actuacions encaminades a busc¿u vies de protecció diverses davant de la possibilitat
de nous bombardeigs.
Amb aquesta finalitat s'har ia reunit a
l'Ajuntament la Junta de Defensa Passi-

va de la ciutat juntament amb representants de la Junta de Defensa Passiva de
Catalunya. L'objectiu només podia ser
un, la construcció de refugis a diferents
indrets de Girona. D'aquella reunió en
resultaria la decisió f'erma de destin¿r
mig milió de pessetes per construir els
primers refugis. La previsió que es va fer
a final d'octubre era que en un termini de
quinze dies es comenqaria a treballar en

el prime¡ que estaria emplagat a l'antic
convenl de le: Bernarde'. Es preveia una
aportació económica de la Generalitat i
una altra per part de tots els ciutadans.
Una alÍa de les estmtégies per procurar
de garantir la mixima seguretat possible
per la societat civil passava per habilitar un
espai adequat dels habitatges particulars.
Generalment es ffactava dels baixos. de
I'entresol o del subterrani i havien de reunir unes condicions determinades: havien
de ser edificis de quatre a cinc i més pisos
i que les parets de les plantes inferiors t'essin prop d'un metre d'amplada. Val a dir
que a la ciutat hi havia con5lruccions on
els baixos conser,/aven trossos de muralla

84

L ef'ecte de les bombes explosives
havia estat estudiat amb tota mena de
detalls. Se sabia que el seu pes podia ser
molt variable. N'hi havia de 25, 50, 100,
2-50 i 1.000 kg. La velocitat máxima amb
qué aribaven a terra les pisciformes es
calculava en 250 metres per segon. L efecte de l'explosió provocava una vibració de
l'aire circumdant que actuava damunt dels
edificis bé en forma de pressió (bui), o bé
en forma d'aspiració (succió). A una
distáncia prudent de l'explosió I'aspiració
Un dels refugis ant¡aeris que s'han pogut
conservar dels anys de la guerra és el que
es¿e situat /a Jardí de la lnfánc¡a. Al seu
i nte r¡ ar, nom brases perso nes havie n
passa¿ hores de,,'regu¡t i d'¡nce¡lesa.

tenia un efecte més decisiu pel fet que en
la conshucció dels edificis només s'havia
tingut en compte la pressió del vent exercida des de fora a dintre. En algunes de les
cases que haüen resultat afectades en el
bombardeig de Sanii totes les esquerdes
eren de dintre la casa al carre¡ fet que provava la forqa de succió de la bomba. Els
efectes del buf es coneixien amb més precisió en funció de la cárrega i de la distancia. Una bomba de 100 kg tenia 53 kg de
cá,rrega i podia produir danys en un radi de
75 metres. La de 1.000 kg tenia 600 kg de
cárrega i els danys afectaven un radi de
250 metres. Amb aquests coneixements
s'havia estimat que una bomba de 300 a
1.000 kg podia ser contrarestada per un

mur de formigó d'entre 2,10 i 3 metres
d'espessor, o bé per una paret de pedra
d'entre4i6metres.
Mig any abans del primer bombardeig

la Junta de Defensa Passiva de la ciutat ja
pubücava bans a la premsa on es decretaven tot un seguit de disposicions de carlcter general en cas de bombardeig. El senyal d'alarma consistiria en l'ús de sirenes
potents que sonarien durant tres minuts. A
parlir d'aquell moment s'havien d'apagar
els llums de les cases particulars, dels establimenrs púbücs ide les llbriques. ien
toles les escales s'havien d'instal.lar llums

supletoris de color blau, que serien els
únics que quedarien encesos. Totes les
portes i finestes s'havien de tancar, i també totes les aixetes de gas, d'aigua i el
corrent elécffic. [,es si¡enes avisarien de la

fi

del bombardeig.

Les disposicions per a la població activa eren molt clares. Tot el personal sanitari de l'Hospital de les Comarques Gironines s'havia de presentar immediatament
al seu lloc de neball. El personal sanitari
de la Creu Roja havia d'estar preparat
amb botiquins d'urgéncia i concentrat al
lloc que se li assignés per tal de procedir

Malgrat les mesures adoptades per la
Defensa Pass¡va, e/s efectes dels
bombardeigs al centre de la ciutat
són ben evídents amb aquesta
imatge de les destrosses gue va
haver-hi al carrer Nou després d'un
atac mortifer dels avions enemics.

al trasllat de ferits de menalla amb la
máxima eficácia possible. Totes les
farrnácies havien d'obrir immediatament
al sentir les sirenes i es mantindrien obertes tot el temps que durés I'atac. Preveient

que el bombardeig fos noctum estarien
proveides de dues llantemes eléctriques,
llums de petroli o d'espelmes de cera. El
personal del cos de bombers i la brigada

activa contra els atacs aeris (paletes,
ma¡obres, electricistes i lampistes voluntaris) havien de concentrar-se als llocs
assignats préviament. Tots els conduclors
de cotxes i camions, fossin paficulars o
no, havien de deixar de circular immediatament i arrambar-se a la vorera dreta. A
partir d'aquell moment fins que fos
necessari el seu ús, els cotxes quedaven a

i

i

disposició del personal sanitari de la
Creu Roja. Hi havia altres directrius que
afectaven per exemple el personal escolar,

el personal dels centres de beneficéncia
el personal de les fhbriques i els tallers.

i

CRONOLOGIA DE L'ANRIBADA DE RER'GIATS

Dátá
1936
1937

Els refugiats
mitian desembre de l9Jó, en el
truñr.u.., tle la darera sess¡ó plenária que l'Ajuntament celebraria aquell
any, es va acordar l'aprovació de la proposta que havia elaborat la comissió de
serveis públics \egons la qual 'la prinera vessdna del Departament n" 2 del
Cementiri Municipal, files 12 i lj, sigui
destinada per a I'enterrament d'ínfants i
aLtres refugiats que morin en aquesÍa cíutat, passant, aLrí mateiL dita parcel.la de
terrenl al servei de I'associació Pro
Infdncia Obrera".
Feia cinc mesos que havia comenqat la

arribar a Gi¡ona ho feren el mes de
setembre de 1936. En aquells moments
l'única infraestructura sólida que gestionava Ia rebuda, I'allotjament i la manutenció dels refugiats era el Comité Central d'Ajut als Refugiats. Perd amb la
dissolució del CCMA el 4 d'octubre es
va negociar el traspás de competéncies
en relació als refugiats. A partir d'aquell
moment la Generalitat va assumir-ne la
gestió en de¡rimenr dels sindicats.
Les disposicions de la Generalitat en
aquesta mat¿ria varen ser constants. En

a6

Núm. d6 rofuoiats
576
53
10

Abril

14

Maiq

Junv

2
22

Jul¡ol

10

Agost

I
A

guerra i la preséncia de refugiats d'altres
regions de l'Estat comengava fer-se notar
en la vida quotidiana de les poblacions
catalanes. Uavanq dels nacionals provocava moviments de població que buscaven lrees que estiguessin allunyades del
front de guerra i dels bombardeigs.
El primer grup de refugiats que varen

Desembre
Gener
Febrer
Marg

Setémbr6

Octubre

68
494
211

1938

Desembre
Gener
Febrer
Mare
Abril
Maio

Juny
Juliol

85
49
63

320
119
4

Setembre

Octubre
Novembre
Désémtr16

Aquest quadre mostra una cronolag¡a de
I'arr¡bada de refug¡ats a la ciutat de Girona.
La dels re'fug¡ats va ser una real¡tat que varen
haver d aÍontat la majar pan dels muntc,pts
catalans durant la guerra-

un dels decrets que va promulgar es consideraven refugiades " aquelles persone s
que sense ésser combatents o barons

i menors de
quaranta, hagin hagut de canviar de
residéncía per causa de la present guerra, no siguin hostils al régim, estiguin
mancats de mitjans de *bsisti,ncia ino
estiguin acollits per altra persona de llur
família o amistat" .
El 21 d'octubre de 1937 la comissió de
govem del consistori va acatar el decret
que la Generalitat havia promulgat dos
mesos abans. A partir d'aquell moment
sans majors de vint anys

quedava clar que calia donar als ajuntaments la responsabilitat d'ordenar la vida
dels refugiats establint una xarxa d'agents
per ta1 d'assessorar a1s municipis.
Segons els llistats de refugiats elaborats per les autoritats municipals s'estima
que a Girona s'hi varen allotjar un total de
2.940 refugiats entre el mes de desembre
de 1936 i el mes de desembre de 1938. La
major part d'aquestes persones varen ser
ubicades en refugis col.lectius. A la ciutat
se'n varen habilitar quatre: el refugi núm.
1 o de la Sagrada Família, que estava
situat a l'excol.legi del mateix nom del
carrer Escolápies; el refugi núm. 2 o de

I'exconvent de les Butinyanes era a la
Plaga Lledoners núm. 6; el refugi núm. 3
era el de les Carmelites - Prolnfáncia
Obrera i estava a la caÍetera de Barcelona núm. 21; el refugi núm. 4 o de les Vetlladores era al carer Portal Nou núm. 10.
Peró els quatre refugi5 no estarien en
funcionament tota la guerra. El mes de
febrer de 1938 es va tancar el de les Vetlladores i tots els seus hostes varen passar
a1 refugi de les Caputxines, situat a la
Pujada del Rei Martí. No obstant, aquest
refugi també s'acabaria abandonant a les
acaballes de la guerra i lots els seus inquilins van ser distribuits entre els refugis de
la Sagrada Família i de les Butinyanes. Hi
ha consti,ncia que al de la Sagrada Família

hi treballaven entre sis i vuit persones que

s'encaregaven del seu luncionament i que
percebien un sou de 80 pessetes mensuals.
Nombroses persones varen ser allotjades en cases particulars. D'altres s'havien arribat a instal.lar pel seu compte en
domicilis abandonats o deshabitats.
Un dels problemes més greus que va
haver d'afrontar l'Ajuntament va ser el
de l'alimentació de tota aquesta gent que
progressivament anava augmentant, i a la
qual calia sumar sectors vulnerables de la
població local i casos de transeünts
necessitats. Per altra banda, com més
avangava el curs de la guera. més importants eren 1es restriccions. Amb data del

l8 d'octubre de 1938 el consistori assumia I'alimentació diária de 4.000 persones: 2.000 a les cantines escolars, 500 a la
casa d'assisténcia

i

1.500 refugiats.

S'ha estimat que a l'entorn del 50

Basc. Els allres grups numéricament sig-

nificatius eren persones de Madrid ide
Catalunya. Perd Ia realitat és que varen
estar-se a la ciutat persones de prácticament totes les árees de l'Estat.
Els'fluxos d'arr¡bada de refug¡ats varen ser
var¡ables en aquest períade de dos anys.
Els maments de máx¡ma afluénc¡a foren
tres: des del comenQament de la guerra
fins al mes de ma¡g de 1937, del mes
d'octubre de 1937 f¡ns a I'octubre de 1938
¡finalment, el mes de gener de 1939.

Evolúció dél noñbre dé rélug¡ats a lá ciulát de G¡roñá.
Gener de 1937 - Gen€r do '1939
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de les persones que es varen hostaÜar
temporalment a Girona eren del País
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Els combatents
f

a violéncia

i

la desesperació va.ren ser

l-Jpresents a la rereguarda. i la població
civil fou una víctima més del conflicte
bél.lic. Peró el destí de la guerra es decidia
al front. Durant els primers mesos de les
hostilitats l'efervescéncia revolucionária
va generar la creació de múltiples columnes de milicians que estaven formades per
membres de les organitzacions polítiques
sindicals, per antics soldats de l'exércit,
fins i tot per carabiners, guárdies civils
guárdies d'assalt. Centrades al front d'Atagó, la seva actuació fou més aviat de contenció després de ser arurades a les immediacions de les capitals aragoneses. EIs
altres fronts dels voluntaris catalans en
aquests primers compassos de la guera
foren l'expedició per la reconquesta de f illa de Mallorca i Ia defensa de Madrid. El
desembre de 1936 la militarització de les
milícies marcaria un abans i un després.

Comengava la segona fase del conflicte
bél.lic. Després dels Fets de Maig de 1937

l'Exércit de Catalunya i els reductes d'oposició anarquista varen deixar pas a una
organització de l'Exércit centralitzada i
amb unitats militars que comptaven amb
contingents de soldas de lleva. Les ofensives republicanes a I'Aragó durant la segona meitat de 1937 es veurien compromeses
a comenEament de 1938 quan l'Exércit
franquista va avanqar inexorablement per
aquest territori. S'acabaria fixant un nou

front malcat pel curs dels rius Noguem
Pallaresa, Segre i Ebre. Uns mesos més
ta¡d, la batalla de l'Ebre significaria la ñ de

Els soldats de la 43a div¡só de I'exérc¡t
republ¡cá varen 'fer una cufta estada a la
ciutat. Aquests combatents varen haver de
llu¡tar per preservar unes ¡nstitucions eleg¡des
democráticament que s'havien v¡st
amenaQades per I'a¡xecament mil¡tar de 1936.

les esperances republicanes. Tísner va deixar escrit ql:,e "l.o nostra Divisió, ara una
ptolta de sageta del V Cos d'Exércit, va

trayessar I'Ebre la nit del 25 de

I'est de Vnebre

i

juliol, a

dayant mnteix d'Ascópoc esforg el poble

Vam prendre amb moh

de la Fatarella i, barejats amb nosahres,
hi havia combatmts del Cos d'Ex¿rcif de
Tagüeña, el XV i encara d'altres Unitats.
Vam passar tres mesos smcers en aquell
fiont increible on ens ho jugiivem tot i que
ens comengaya a ensenyar qui anava de

cara a perdrc la guerra per KO técnic.
Algú immanent se'n clevia atlonar i v(l
decidir que prou de regar amb sang la
krra Alta i vam tot'ruff a trayessar I'Ebre
delmats, peró amb la proporció inverso:
era el deu per cent qui sobrevivia". Només
restava la campanya de Catalunya, una
campanya de resisténcia dura que no va
poder conüarestar l'ofensiva ftanquista.
Segons Jordi Ohya, "la comarca del
Gircnés és la que coneix el major nombre
de combatents mot7s, I .009 joves en total
del conjunt de comarques ghrsnines".D'aquests soldats morts, es coneix el lloc de la

mort d'uns 709: 426 al front de Catalunya
(237 entre el front de l'Ebre i la campanya
de Catalunya) i 156 al front d'Aragó (122
entre els fronts d'Osca, de Saragossa i de
Terol). La major part dels 127 restants ho
feren al centre de la Península. a Andalusia-Extremadura. i al front de Llevant. Dels
300 restants es desconeix el lloc de la mor1.

S'estima que Girona ciutat, amb 23.871
habitants censats l'any 1936, va patir les
baixes de 218 soldats al front. Aquesta
xifra comptabilitza soldats d'ambdós exércits, els del bandol republicá i els del bándol franquista. D'aquests 218, 194 lluitaren
a les ñles republicanes i 24 ho feren a les
files franquistes.
Uns altres combatents que també prendrien part en el conf'licte foren els brigadistes intemacionals. Creades l'octubre de
1936, les Brigades Intemacionals tenien
la sevabase d'operacions aAlbacete. Peró

com que molts venien procedents

de

Franga, per anibar-hi calia travessar els
Pirineus i generalment, la primera parada
la solien fer a Figueres, al castell de Sant
Ferran. William Brennan, un bngadista
nord-americl, explicava l'any 1980 que
"nosahres vam arribar a una ciutat anomenada Figueres; recordo que va ser en
aquell punt on, després d'hawr baixat Les

muntanyes, ens vitrem adonar que érem a
Catalunya. No sé quants dies vdrem quedar-nos alld. Era com una espécie de centre d'arribada, ens organitzaren en diversos grups en funció de la llengua que
parldvem. Recordo un capitii italid que
acostumdva a tenir els nois junts i sempre
cantara canEons, tenia unt bonica veu de
tenor". GeneralrÍrent s'hi solien estar un
parell o tres de dies i tot seguit continuaven el seu viatge en tren fins a Albacete.
Més de 35.000 voluntaris combatents
de 35 paisos de gairebé tots els continents

del mon. panicularrnenl d Europa
d'América,

i

es van desplagar fins a les nos-

úes contrades per lluita¡ contra el feixisme
defensar així la legalitat republicana.
Fonamentalment lluitaren lluny de Catalunya, a les batalles del Jarama, de Guadalajara, de Brunete i també de Terol. Quan
comenqava la batalla de I'Ebre, a l'estiu de
1938, el govem de República va decidir la

i

retirada dels combatents intemacionals.
Les pressions del Comité de No Intervenció finalment obtenia resultats. A pafir del
mes de novembre els brigadistes comenqarien a deixar el país. El 12 de gener de
1939 la Comissió Intemacional ceftificava
que n'havien soÍit 4.650 i que 1.850 esta-

ven a punt de fer-ho.

L'expressló de ies
cares d'aquesfs
so/dafs transrnet
angoixa ¡

preocupació. Els
enfrontaments
bél l¡cs, a m¡da que
avanqava la guerra,
an¡r¡en m¡nant la

maral dels soldats
republ¡cans.
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Temps d'exilis
2 emigració és un fenomen inherent

a les diverses societats humanes.
Les causes que la poden provocar sovint
són diverses. A vegades es tracta d'una
decisió voluntiria motivada per millorar

professionalment o, simplement, per
condixer i conviure amb altres cultures.
En altres ocasions l'imperatiu per millorar les condicions de vida esdevé una
raó suficient per canviar de país o, fins i
tot, de continent. Una altra possibilitat
té connotacions essencialment ideoldgiques ipolíliques. Hi ha situacions en
qué l'evolució polírica que segueix un
país obliga alguns dels seus ciutadans a
haver-lo d'abandonar. L'equiiibri de la
representació institucional es trenca.
Persones a títo1 individual o a vegades
famílies senceres no tenen cap més
remei que iniciar el camí de l'exili. El
seu compromís social i polític els ha
acabat estigmatitzant com a enemics.
Es considera que aproximadament
uns 100.000 catalans varen emprendre
el camí de l'exili. Sumats a les persones
de les altres árees de l'Estat la xifra es
situa entre 400.000 i 500.000 homes,
dones icriatures. La ciutat de Girona va
esdevenir, per la seva situació geográfica, una de les últimes parades obligatdries abans d'emprendre el camí definitiu
cap a la frontera amb Franga. A final de
gener de 1939, la d'Antoni Rovira i Virgili va ser una d'aquestes famílies:
"Quan entrem pels carrers gironins
comenga a aJ'luixar-se I'opressió del

Pompe¡o Pascual va ser una personal¡tat
dec¡s¡va d'aquells anys. Tant des de la
seva vessant profess¡onal com des de Ia
seva vessant com a c¡utadá Pascual
sempre va estar compromés amb
p roje ctes soc ¡al s re novad ors.

meu accés d'angor patriae- L'espectacle de la ciutat se m'enduu de seguida
la mirada i l'atenció. No sé si envenjar
o menysprear aquells catalans que, preocupats pel propi cas personal, no pensen en la gran Íragédia de Cataluya. Els
carrers formiguegen de gent. A les rares
es reflecteix el drama de cadascú: hi ha
cansament, ne gu¡t, incerÍitud turmenta-

dora".
Una altra família que va patir I'exili
ser la d'en Pompeio Pascual. Ell va travessar la frontera a peu i va ser acollit
per un parent que es dedicava a la repre-

sentació del suro i que estava establert
al Voló des de feia anys. M. Llu'Ísa Bausis recorda l'estada de 1a família Pascual a casa seva: " Primer varen venir la
Pepita i els seus fills", que amb el seu
passaport xilé varen poder travessar la
fronfera. "Quan varen arribar a la part
francesa varen telefonar: 'Senyor Bausis, té uns parents vosté aquí?'; el meu
pare no sabia qui eren. I uns dies d.esprés va ttenir en Pompeio" . En una ocasió Pompeio va voler anar a Perpinyi
per trobar-se amb algú, i, " quan estaven
fots dos al cotxe va passar un gendarme
i diu: 'Senyor Bausis, no tenia vost¿
aquí a casa seva un tal Pompeio Pascual?'; Ahh!, sí monsieur, peró ja ha
marraL és fora'. En Pompeio, més mort
que viu, ja no va pas tenir ganes d'anar
a Perpinyd, se'n van anar cap a casa.
Cada vegada que sentia el timbre s'amagava en un armari; de po¡ de por".
L estada amb la família Bausis es perllongaria durant tres o quatre mesos.
Igual que Josep Bausis, Pompeio
Pascual era natural de Cassá de la Selva.

Pascual havia estudiat la carrera de
Medicina a Barcelona entre l9l3 i
1920. Tres anys després es va casar amb
s'establí a
Girona com a pediátric. Els anys 1923 i

la xilena Pepita Busquets

i

1924 va impafiir dos cursos de Puericultura a l'Escola Normal de Girona.
Com a membre dels serveis assistencials va ser un dels precursors de les
históries clíniques, tant a l'Hospital
com a I'hospici. Es realitzaven revi-

sions mensuals radiológiques

i

radiogrifiques a lactants i a pi,rvuls,
exá,rnens médics complets als nens de
l'hospici amb una periodicitat trimestral, s'elaboraven fitxes i controls de
creixement i tests continuats psicolbgics. Uany 1932 va ser nomenat per la
Direcció de Sanitat metge del Servei

Oficial d'Higiene Infantil de Girona. Un
any després va aconseguir que es creés
una sala de nens a l'Hospital de Santa
Caterina, i l'any 1936, amb motiu de la
mort del Dr. Coll va ser elegit i nomenat
Degá de l'Hospital de les Comarques
Gironines. Fou en aquell moment que es
va fer la primera gran reforma. L Hospi
tal, prlcticament un asil de gent gran
fins llavors, va esdevenir un centre de
tractament. Peró les seves activitats i
col.laboracions varen transcendir el
terreny estrictament professional. Compromés amb els sectors republicans,
I'any 1931 va ser elegit regidot de l'Ajuntament de Girona. t any 1932 fort
president del Centre d'Unió Republicana i va promoure, subvencionar i treballar en la redacció del peiódic Acció
Ciutadana, d'orientació republicana i
federal. Vinculat al GEiEG des de feia
temps, va ser-ne el president abans de la
guerra. A partir de 1936 va contribuir a
treure de la presó, a donar refugi a
I'Hospital i a facilitar la fugida a alguns
d'aquells que eren perseguits. Perd
l'any 1939 va haver d'emprendre el
mateix camí.
L'estada al Voló va ser temporal. Des
d'allá es desplagaria fins a Suissa. on
tractaria amb els directius de la casa
Nestlé. Li varen prometre un lloc de treball en una delegació de la casa a Santiago de Xile. Hi treballaria durant nou
anys. Va tornar a Catalunya l'any 1948 i
va morir a Girona l' any 1917 .

militars. Va ingressar a la presó el dia 15
de febrer de 1939 per ordre de la brigada
d'investigació. Dos mesos més tard, el
14 d'abril, va tenir lloc ei consell de gue-

Les execucions
T

T n dels oficials de la Prisión Provincial de Girona leia arribar la nota
següent al director del centre el dia 1 de
marq de 1940: "El oficial que suscribe
tiene el sentimiento de participar a V
que a las 18'30 horas del dia de la fecha
y en el departamento del primer piso
Celda n" 3, fue herido por un disparo
hecho por el centinela de la Guardia
eÍterior, el recluso VICENTE VILAR
SORRIBES, acudiendo rápidamente el
médico del Establecimiento el cual certificó su defunción, así como también el
Capellán que procedió a administrarle
la Extremaunción". Natural d'Artona i
veÍ de Cirona. Vicenq Vilar era un jornaler sense insl.rucció, estava casat i no
havia úngut descendéncia. Havia ingressat a la presó el dia 23 de febrer de 1939
per ordre del comissari d'investigació i
vigilancia. L'endemá va ser conduit a
comissaria per una diligéncia i el dia 2 de
juny va ser posat en llibertat per ordre de
l'auditor. Peró aquesta llibertat seria efímera. El dia 4 dejuny va ser detingut una
alra vegada. Va passar per dos jurjats
militars diferents, el núm. 1 el 16 dejuny
de 1939 i el núm.9 el dia 8 de juliol del
mateix any. En el seu expedient, el
número 650, no hi consta res més fins el
dia de la seva mort. Es desconeixen les
causes que varen provocat el tiroteig.
Tenia 43 anys.
El cas de Lluís Casadevall obeeix
més al procediment repressiu que varen
institucionalitzar les noves autoritats

U

rra. Tan sols hauria de passar un mes perqué el reclús fos entregat "a la Fuerza

Pública para cumplimenfar la pena de
muerte que le fué impuesta en el Consejo de Guerra". Natural de Salt i veí de
Girona, de professió carbone¡ Lluís
Casadevall vivia al número 16 de la
Pujada dels Alemanys. Estava casat i
tenia un fill. La seva va ser una de les
causes que varen passar pel " Juzgado
Milítar n' UNO de Liquidaciones de
Gerona", i el seu jutge va ser el capitá
Cayo Alamo Santamaría. Segons el seu
expedient, el número 107, Lluís Casadevall era un "individuo de ideología anarquista, estaba afiliado a la F.A.I.- Era de
conducta depravada e inmoral, siendo
conocido por su embriaguez constante y
su carácfer pendenciero.- Ya en el año
27 o 28 fue expulsado de Francia por
ladrón.- Como jefe de las patrullas de
asesinos, tomó parte direc¡a en varios
asesinatos, entre los que se cuentan los
de los Señores Bartrina, Puig Ferrer, Llinas e hijos y otros más.- Se jactaba en
público de los crímenes por el cometidos
y decía que había asesinado a noventa y
nueve derechistas de Gerona y sus alrededores.- (...) Tomó parte en la desfrucción e incendio de la lglesia del Sagrado
Corazón de Gerona.- Voluntario en el
ejército rojo llegó a alcanzar la graduación de Teniente". Va ser afusellat el dia
12 de maig de 1939 a l'edat de 34 anys.
S'ha estimat que entre 1939 i 1945
varen haver-hi a Girona un total de 519
execucions. L any 1939 es varen efectuar
uns 370 afusellaments; el 1940, 104; el
1941, deu; el 1942, dinou; el 1943, dotze: el 1944, tres, i el 1945, un. De tots
aquests, uns 25 eren veihs de Girona.
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Una altra estimació apunta que un total
de 2.200 persones passarien per la presó
del seminari durant aquells anys, unes
700 de Girona ciutat i unes 1.500 procedents de les diverses poblacions que formen les comarques gironines.
És particularment significatiu el cas de
Pere Llampallas. Natural de Sils, Llampallas havia designat director interí de la presó de Girona l':Lny 1936, peró la veritat és
que I'exercici del seu cárrec fou extremament cufi. L ordre va ser datada el dia 1 de
5etembre i en \ d 5er ce\sal dos meSos i mig
mes tard, en una nova ordre signada per
Andreu Nin. Perd pocs dies més tard, el 25
de norembre. \erif, nomenat director inte-

rí de l'establiment coreccional de Tanagona. Segons uns informes procedents de
Ies oficines de Falange, "el infotmado fue
direcÍor de la Cttrcel Provincial de Gerona durante el lapso de tiempo en que los

comités de esta capítal hacían octo de pre-

sencia en dicha pisíón llevtindose de
común acuerdo con

é1, ct

los detenidos de

¿\4!e.-

.?-é--

Una mastra més de la barbár¡e es pat
apreciar en aquests //istats de persores
executades e/s mesos de marQ i abr¡l de
l'any 1939. E ¿re aquestes perso,res es
troba Carles Rahola ¡ l'única veina de
girona que fou executada, Salvadora Catá.

la mi.rma paro ser ¿'e.¡inados". referint-se
als fets que s'esdevigueren arran del bombardeig de Roses al final del mes d'octubre. Pere Llampallas seria afusellat el dia
10 de marq de 1941 . Tenia 32 anys, estava
casat i de professió era advocat.

Salvadora Catá fou l'única veina de
Girona afusellada. Pel seu expedient, el
número 111 del Fons de1 Centre Peniten-

ciari de l'Arxiu Históric de Girona, es
pot saber que era natural de Canet de
Mar, que estava casada i que tenia dos
fills. Vivia a la Pujada dels Alemanys
número 8. De professió "labores",
segons Josep Clara "rentava ru¡ba als
st¡ld¡tts de la caserna de Sant Dom¿nec" .
Va ser afusellada el 25 d'abril de 1939 a
I'edat de 37 anys.
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Quaderns d'história de Girona és una
col.lecció de llibres que posen a ¡'a-

bast d'un públ¡c ampli, de manera
ordenada i rigorosa, tota la informació
exislent sobre el passat de la ciutat.

Els millors especia¡istes de cada
període hi ofereixen el resultat de
noves investigacions

i

obren nous
camins a la interpretació sobre els orígens de l'área urbana de Girona. La
col.lecció aplega una valuosa ¡nformació gráfica, en bona part poc
coneguda.

Josep Maymí (Cassd de Ia

Selva, 1970)

és LLicenciat d'antropologia social per la

IJniversitat Autónoma de Bqrcelona. Ltl
seya activitat iwestigadora s'hd centrat
fonamentalment en estutlis dedicats als
processos de canyi social i els agents que
histdicament els han impulsat, desenvolupant el catnp de ta história oral. Erutre les
seves publicacions cal destacar: " Entre lu
violéncia política i el conflicte social. EIs
comit¿s antifeixistes dc Salt i d.'OrrioLs en
el contexf de la Cuerra Civil 1936-1939" i
una biografia de Josep lrla, president de
la Generalitat de CataLunya a I'exili titulqda "Josep lrla. la tenacitat d'un compromís". Aquestes publicacions i el text tl'a-

quest 1)olum de " l,ct Girona conyulsa"
s'inscriuen en la línia de recerco iniciada
per I'autor en el marc del doctorat d'antropología social de la Universitat Autónoma de Barcelona.
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