
CONFERÈNCIA HOMENATGE AJUNTAMENTS REPUBLICANS 
 

Santa Margarida i els Monjos, 17 d’abril de 2010 
 

 

Molt bona nit a tothom! 

 

M’han convidat a dir unes paraules en aquest acte d’homenatge als regidors 

de la Segona República al nostre municipi (1931-1936). I ho faig amb goig, 

perquè fa 17 anys que vàrem presentar en aquest mateix lloc el llibre “La gent i 

el seu temps” on, per primera vegada es donava a conèixer l’actuació dels 

Ajuntaments republicans a Santa Margarida i els Monjos; i perquè ambdós fets 

tenen un nexe comú: la Memòria Democràtica, un aspecte que l’Institut 

d’Estudis Penedesencs ve treballant els darrers anys mitjançant el projecte 

Tots els Noms.  

 

LA SEGONA REPÚBLICA 

El 12 d’abril de 1931 es van celebrar a l’Estat espanyol unes eleccions 

municipals, convocades per la monarquia amb l’intent de legitimar-se després 

de la Dictadura de Primo de Ribera (1923-1930). La victòria republicana a les 

grans ciutats, va fer que l’endemà el rei Alfons XIII intentés de convèncer els 

militars perquè donessin l’enèsim cop d’estat, però aquests refusaren de fer-ho 

i el rei tocà el dos ca p a l’exili. 

 

Dos dies després, el 14 d’abril, fou proclamada de manera pacífica la 

República espanyola, mentre que a Catalunya, Francesc Macià proclamava la 

República Catalana, la qual donà lloc, després de diverses negociacions, a la 

Generalitat de Catalunya. Entre els objectius de les autoritats republicanes hi 

havia els de garantir els drets socials i polítics per a totes les persones i els de 

donar solucions a les aspiracions nacionals de Catalunya. Tot i què en un 

context internacional hostil, tant econòmicament: la crisi dels anys trenta tots 

just començava, com políticament amb l’ascens de les dictadures i dels 

feixismes. 

 



Tal i com escriu Mercè Rodoreda, la República serà un temps d’esperances i 

de pors, d’alegria i de conflicte, de canvi desitjat que marcarà una generació de 

catalans: “com un aire que va fugir, i tots els que després van venir mai més 

van ser com l’aire aquell d’aquell dia que va fer un tall a la meva vida”. 

 

L’alegria venia d’unes més grans quotes de llibertat i de l’esperança d’ampliar-

la molt més encara. Els conflictes, és a dir, “els mals de cap grossos”, que deia 

la Colometa de La plaça del Diamant, procedien de la història, de la “Història” 

en majúscula, és a dir, de tot el que realment s’arrossegava: el llegat de dèficits 

polítics, problemàtiques socials i culturals va pesar molt més en la conflictivitat 

dels primers anys trenta. 

 

Ho poden veure en passejant per aquest exposició, “La Primavera 

Republicana al Penedès” que tenen en aquesta sala, mirant les portades dels 

periòdics que tenen en el quiosc, o consultant les dades dels 47 municipis 

penedesencs en l’ordinador que hi ha al cap d’avall de la Sala. 

 

El desplegament de la legislació republicana fou prou ràpid: el 9 de desembre 

de 1931 s’aprovava la nova Constitució que atorgava per primer cop el dret a 

vot a les dones, de manera que el sufragi esdevenia veritablement 

universal. Les primeres eleccions en què varen poder votar les dones foren les 

de Diputats a Corts del 19 de novembre de 1933; després les municipals del 14 

de gener de 1934 i, finalment, a  les del 12 de febrer de 1936. 

 

El mes de juny de 1931 s’enllestia l’Estatut de Núria, i era sotmès a un 

plebiscit popular el 2 d’agost, on obtenia el suport majoritari de la població. 

L’aprovació, com acostuma a passar, s’encallà a Madrid. Per aquest motiu 

diversos ajuntaments penedesencs entre ells el de Santa Margarida i els 

Monjos, manifestaren el seu rebuig als problemes que trobava la tramitació de 

l’Estatut, entès com “expressió de la voluntat de nostra terra”, en el seu tràmit 

parlamentari: “l’efecte deplorable que causa a n’aquesta Corporació i el poble 

que representa, la manca de respecte que es té per la voluntat de Catalunya, 

que no troba l’apoi i la justícia que en la República esperava.” 

 



ELS AJUNTAMENTS REPUBLICANS DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS 

 

Les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931, donaren la victòria a les 

forces republicanes a la majoria de municipis del Penedès, entre ells el nostre. 

A Santa Margarida i els Monjos sortien escollits quatre monàrquics: Joan 

Carbonell, Jaume Barreras, Joan Ferret i Esteva Palau; i sis republicans 

moderats de l'Acció Republicana: Joan Vidal, Josep Raventós, Jaume Olivella, 

Jeroni Bertran, Jaume Mata i Pere Martí, que escolliren com a batlle al 

republicà Joan Vidal Miró. 

 

A Santa Margarida i els Monjos, un poble que llavors tenia de 2.100 habitants, i 

tal i com passà arreu del país, la proclamació de la República fou acollida 

amb joia, amb crits, cercavila al toc de La Marsellesa amb la gralla del rajoler i la 

trencada del rètol que la Unión Patriótica tenia penjat al Xiringuito. 

 

El dia 16 d’abril es constituïa oficialment el nou Ajuntament i es va decidir de 

trametre diferents oficis «participando la constitución de la corporación municipal 

y la plena adhesión a la República Española» al president de la República, al 

president i al govern provisional de Catalunya. 

 

El dia 19 d’abril es celebrà la Festa de la República, tot col·locant aquest nom a 

la plaça del costat de l'Ajuntament vell. La festa comptà amb la participació de 

cinquanta damisel·les cobertes amb el roig del gorro frígida i les corals de la 

Societat Rapitense, amb barretina vermella i l'orquestra de Riudoms que tocà i es 

cantaren sardanes. Després dels parlaments es voleiaren les barretines i s'hi 

ballaren sardanes. Als acords de la Marsellesa, la comitiva es dirigí als locals del 

Sindicat, on fou obsequiada amb un esplèndid llunch, segons la crònica.  

 

El 14 de maig es convocaren noves eleccions a un seguit de pobles, entre ells el 

de Santa Margarida i els Monjos. El resultat d'aquestes eleccions fou de sis 

regidors d'Acció Republicana: Joan Vidal, Joan González, Joan Montserrat, 

Pere Martí, Joan Ferret i Esteva Palau, i quatre d'Esquerra Republicana de 

Catalunya: Antoni Bolet, Ramon Coll, Miquel Torrents i Ramon Vinyals. Fou 

escollit batlle, de nou, Joan Vidal Miró. A partir d’aquest moment, les sessions 



del ple es celebrarien presidides per un retrat de Francesc Macià i per un quadre 

al·legòric de la República.  

 

L’any 1933 el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar la Llei 

Municipal de Catalunya, mitjançant la qual es convocaren unes eleccions 

municipals que se celebraren el 14 de gener de 1934. Aquests comicis només 

van tenir lloc a Catalunya, amb una llei electoral pròpia, i van ser els primers en 

la història del nostre país en què els homes i les dones van poder escollir els 

respectius governs municipals. 

 

L'Esquerra Republicana de Catalunya guanyà aquestes eleccions municipals a 

molts municipis de Catalunya, entre ells el nostre, obtenint els sis regidors de la 

majoria: Antoni Bolet, Pau Janer Figueres, Josep Rafols, Joan Santacana, 

Joan Martí i Josep Bosch, mentre la minoria restava en mans de la Lliga: 

Ferran Pujol, Josep Rovira Mestre i Josep Rovira Solé. El nou batlle serà 

Antoni Bolet. 

 

Els nous ajuntaments republicans adquiriren un protagonisme desconegut 

fins llavors, tant per l’empenta dels nous regidors, com per la major autonomia 

de què disposaven. 

 

Les primeres activitats del nou ajuntament estigueren orientades a millorar 

l'ensenyament públic, dedicant-hi el 44% del pressupost municipal. El mes de 

setembre de 1931 es posaven en funcionament les escoles de la Ràpita, i es 

milloraven els edificis i el material escolar que eren força deficients. L’any 1932 es 

planteja de crear una escola mixta (nens i nenes) al barri de Cal Rubió i una 

nova de pàrvuls als Monjos. Propostes que Ministeri aprovà l'any 1934. 

  

No es tractava, però, tant sols de més i millors escoles, sinó també de millorar els 

sistemes pedagògics. A les escoles dels Monjos, per exemple, el mestre Tomás 

Cozcolluela aplicava mètodes de renovació pedagògica, com ara el mètode 

Freinet: basat en el coneixement del medi geogràfic i social mitjançant sortides, 

i elaborar posteriorment ressenyes per part dels alumnes i que, posteriorment, 

s’imprimien a l’impremta escolar, esdevenint un quadern de treball de la classe, 



al qual significativament va titular Llum. Tots els testimonis amb qui he parlat 

recorden amb goig l’escola republicana. 

  

Un altre dels camps prioritaris de l’actuació dels ajuntaments republicans fou la  

millora urbanística i de la qualitat de vida, fent que la inversió municipal 

passés de l’1% al 8%: millora de l'enllumenat públic sobretot als barris de Cal 

Rubió i la Ràpita, pavimentació del pas de la riera de l'Abadal, neteja de la riera 

per evitar desbordaments i cerca d’un espai on llençar les escombraries (no gaire 

ecològic, per cert): a baix a la riera (Foix) al costat de l'escorxador i evitar així el 

llançament indiscriminat de brossa, reforç de la palanca de sota l'escorxador.  

 

El mes d'agost de 1932 l’Ajuntament decideix de donar un pas cap a la 

urbanització organitzada del municipi, establint que l'amplada dels carrers ha 

d'ésser de vuit metres «al objecte que en temps a venir pugui ser un poble 

agradable i amb les degudes condicions modernes d'urbanització, higiene i 

salubritat» i demanant a un tècnic la confecció del plànol general d'urbanització 

del municipi. 

 

Pel que fa als problemes més immediats dels veïns, l'Ajuntament del municipi 

tirà endavant una tasca força important fins a convertir-se, durant la 

República, en una mena de protector dels interessos comunals. Així demanà 

a la companyia elèctrica una rebaixa de les tarifes, o que es fes la declaració de 

collites i s'evités l'adulteració dels vins. També es constituí una Junta de Sanitat 

que tindrà com a objectiu vetllar la salut al municipi. 

 

Un altre dels aspectes als quals dedicà força atenció l'Ajuntament fou el de la 

beneficència. Cal recordar que el municipi a partir de la crisi de les fàbriques de 

ciment, tenia un nombre important d'aturats i persones sense treball fix. Una part 

del pressupost municipal es dedicava a pagar les medicines de les famílies 

pobres, per realitzar operacions, o per mantenir els recent nascuts, o facilitar una 

ració setmanal de dos quilos de pa als avis que no podien fer-ho, o pagar les 

contribucions dels que tenen  familiars malalts. 

 



L'Ajuntament també reivindicà, junt a la majoria de la comarca, que la nova 

divisió territorial de Catalunya respectés la unitat del Penedès: “refer la unitat 

històrica del Penedès, el que podria contribuir a afermar la de Catalunya 

autònoma”. De fet, a Barcelona s’instal·là una Casa del Penedès i es 

celebraren dues Festes Majors del Penedès a la capital catalana. 

 

A proposta de tres veïns de la Ràpita, es decidí de canviar el nom de cinc 

carrers d'aquest nucli: el carrer de la Mare de Déu passa a dir-se de La Llibertat, 

el de Santa Tecla a dir-se del 1er. de maig, el de Freixas a dir-se de Fermí Galán, 

el de Sant Domènech a dir-se del 14 d'abril i el del Miret a dir-se de Garcia 

Hernández.  

 

La vida política local i nacional, però, no estava exempta de conflictes, i les 

posicions polítiques s’anaren radicalitzant i polaritzant progressivament: els 

monàrquics i els republicans, els clericals i els anticlericals, els de dretes i els 

d’esquerres, els propietaris i els pagesos, .... 

 

Un dels conflictes que més transcendència i espectacularitat tingué durant la 

República fou el religiós. El cementiri dels Monjos fou municipalitzat, davant la 

resistència numantina del rector del municipi, Josep Bruquetas. La incautació i 

secularització definitiva, acordada el mes de juny de 1933, no es va dur a terme 

fins el 7 de juny 1934, quan es constituí una Junta del Cementiri, formada pel 

batlle i el secretari i un representant de cada nucli de població: Monjos, Ràpita, 

Cal Rubió i Cal Salinas. 

 

La recuperació de la vida laica que comportà la República tingué en els 

carnavals, una de les seves principals manifestacions públiques. Una altra 

mostra del laicisme era l'augment del nombre de casaments civils que es dona 

els anys 1933 i 1934, fins a representar una tercera part del total. 

 

Degut a les característiques d’aquest municipi, durant la República rebrotarà el 

conflicte obrer a les fàbriques de ciment. Els obrers, majoritàriament organitzats 

a la CNT, reclamaran amb força els seus drets salarials i laborals.  



Però el problema més greu al Penedès era el de la terra, de manera que el 

conflicte al voltant de la propietat de la terra esdevingué el més important a la 

comarca i a la vila. Els intents de reforma de la Generalitat de Catalunya foren 

considerats pels propietaris, associats a l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre, 

com a revolucionaris, i pels pagesos, agrupats a la Unió de Rabassaires, com a 

massa tous.  

 

Acollint-se als primers decrets de la Generalitat, els pagesos del nostre municipi 

presentaren 242 demandes de revisió de contractes. Això volia dir que un 60% 

dels pagesos havien presentat demandes. El conflicte es radicalitzà entre 1932 

i 1933. 

 

El novembre de 1933 s’inicià al Parlament de Catalunya la tramitació de la Llei 

de Contractes de Conreu que comptà amb el suport de l’ERC i de la UdR i 

l’oposició de la Lliga i de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre (IACSI) que 

agrupava els propietaris. El text de la Llei fou aprovat finalment pel Parlament 

català l’any 1934. Amb aquesta Llei la Generalitat de Catalunya volia solucionar 

el conflicte agrari al camp català: convertia la rabassa en un contracte 

emfitèutic (indefinit) i recollia la possibilitat que el pagès que feia més de 18 

anys que treballava la terra la comprés capitalitzant 15 anualitats. Tot i el seu 

caire reformista, fou acceptada pels pagesos com un mal menor (per tal de 

reduir la injustícia ja que no acabar amb ella) i fou combatuda a mort pels 

propietaris de l’IACSI i la Lliga, que plantejaren la seva inconstitucionalitat al 

Tribunal de Garanties Constitucionals de Madrid, que declarà incompetent al 

Parlament de Catalunya per legislar sobre el tema.  

 

El Parlament de Catalunya, però, respongué aprovant una nova llei de 

Contractes de Conreu, sense alterar el text de l’anterior. A la Comissió Arbitral 

de l’Alt Penedès s’hi presentaren 10.079 demandes, una tercera part del 

conjunt català. Del municipi de Santa Margarida i els Monjos se’n presentaren 

508 per part de 381 pagesos (un 85% del total). D'aquestes demandes, la 

Comissió tan sols n'arribà a estudiar trenta-nou (un 7,5% de les presentades). La 

situació era força greu, ja que la majoria dels pagesos no havien satisfet el 50% 

de les parts des de la collita de 1931, i devien per tant la meitat de les parts de 



tres collites  (1931, 1932 i 1933). Tota aquesta conflictivitat esclatà de forma 

definitiva el 6 d’octubre de 1934. 

 

Al nostre municipi hi hagué tres sindicats agrícoles o cooperatives els anys trenta, 

abans de ser obligatoris. Els sindicats agrícoles eren una opció constructiva per 

fer front a la grau situació del sector agrari d'aquests anys, sobretot del sector 

vitivinícola. Des de l'any 1933 les cooperatives de la Ràpita i cal Rubió havien 

esdevingut, a més, Sindicats Agrícoles. L'any 1935 es va formar el Sindicat 

Agrícola La Falç per gent de la Unió de Rabassaires.  

 

Tots aquests conflictes esclataren el sis d’octubre de 1934, quan el president 

de la Generalitat, Lluís Companys, proclamà “l’Estat català dins l’Espanya 

Federal”, davant la contrareforma reaccionària i anticatalana iniciada pel govern 

central de la CEDA i del Partit de Lerroux. La revolta contra el govern dretà 

convocada pels sindicats obrers i els partits d’esquerra tant sols tingué 

importància a Astúries i a Catalunya. A Catalunya cal distingir entre la revolta 

barcelonina encapçalada per Lluís Companys, de la revolta espontània i de 

caràcter camperol que esclatà al camp vitivinícola del Penedès i del 

Tarragonès. 

 

Entre els pagesos del municipi «hi havia gran entusiasme, però no hi havia 

voluntaris per anar a Barcelona a defensar la Generalitat. Solució portar-hi a la 

força una dotzena de dretaires de la Lliga», però una avaria en el camió que els 

portava va permetre els dretans de fugir. S'arribaren a cremar les portes de 

l'església, 

 

Molts pagesos del nostre municipi participaren en la manifestació 

vilafranquina del dia 6 a la tarda, en el transcurs de la qual s’assaltaren 

diversos locals de dreta i es cremaren sis edificis religiosos. L’endemà dia 7, 

els carrabiners i la Guàrdia Civil, ocuparen els pobles, tot i que durant una 

setmana continuaren els trets a diferents indrets de la comarca.  

 

A partir d’aquest moment s’inicià una brutal repressió contra els revoltats: els 

locals dels partits d’esquerres i dels sindicats foren clausurats. L’alcalde i els 



regidors d’esquerres foren empresonats, junt a d’altres dirigents republicans i 

rabassaires, en total tretze persones del municipi. Alguns pagesos 

penedesencs foren desnonats de les terres que conreaven com a represàlia 

per haver-se significat en els fets d’octubre. Els dies següents tots els 

testimonis confirmen el pas per la carretera de filades de presos emmanillats i 

vigilats per la Guàrdia Civil, amb destí als vaixells Uruguay i Argentina al port 

de Barcelona, oi a l’Arús al port de Tarragona 

 

Però com deia el dirigent rabassaire penedesenc Pau Baques: “els nostres 

plors seran els d’ells. Els pagesos no podran oblidar les injustícies de què han 

estat víctimes i això els servirà d’esperó” (La Terra de 31 de desembre de 

1935).  

 

L'Ajuntament escollit democràticament havia estat deposat i molts dels seus 

regidors empresonats i jutjats. El 15 d'octubre es constituïa un nou ajuntament 

nomenat a dit pels militars. La sessió va ser presidida per Eugenio Muñoz, tinent 

d'Assalt i delegat del General Comandant Militar de Barcelona, que nomenà una 

Junta Gestora formada pels tres regidors de la minoria i encapçalada, com a 

batlle, per Ferran Pujol. Després 'hi afegeixen, monàrquics de l'antiga Unió 

Patriòtica: Joan Rovira Navarro, Francesc Marcé Rubió i Joan Ferret Sans; 

republicans radicals de Lerroux: Felip Benedicto Lucià; i propietaris: Joan 

Mateu Raventos i Ramon Albornà Albornà. 

 

A partir de l’octubre de 1934, la radicalització política i social és total, i l’escletxa 

que separa uns i altres cada cop més gran. De manera que a les eleccions 

legislatives del 12 de febrer de 1936 les forces polítiques es presentaren 

agrupades en dos grans blocs: el Front d’Esquerres (Front Popular) al voltant 

de l’ERC i el Front Català d’Ordre al voltant de la Lliga. El Front d’Esquerres 

reivindicava l’Amnistia pels presos polítics, el restabliment de l’autonomia de 

Catalunya i dels ajuntaments democràtics, i la represa de les reformes 

endegades en el bienni 1931-1933. Per la seva banda, el Front Català d’Ordre, 

que comptava amb el suport dels radicals de Lerroux, dels catòlics i dels 

tradicionalistes, apel·lava als sentiments de l’ordre, la propietat i la religió. 

 



El triomf de les esquerres havia estat molt clar a Catalunya i a Espanya, de 

manera que es reposà la Llei de Contractes de Conreu, el pagesos desnonats 

pogueren tornar a les seves terres, i els empresonats eren posats en llibertat, 

ahora que es restabliren els ajuntaments democràtics de l’octubre de 

1934, amb canvi d’alcalde que seria Josep Ràfols Raventós 

 

Després, com tots vostès saben, vindria el cop d’estat militar del 18 de juliol de 

1936 que donaria pas a la guerra civil. La implantació del règim franquista, 

després de la seva victòria a la guerra civil comportà la supressió de totes les 

millores republicanes i quaranta anys de repressió de tots els ciutadans que 

defensaven les llibertats civils i pretenien restaurar la democràcia. Una 

repressió de tota dissidència i de tota expressió política, social, nacional, 

lingüística, intel·lectual, de gènere o religiosa al marge de les establertes 

oficialment. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

MEMÒRIA: RECORD I OBLIT 

 

La proclamació de la Segona República el 14 d’abril de 1931, va comportar la 

instauració d’un règim polític republicà i democràtic, d’un autogovern per a 

Catalunya mitjançant l’Estatut d’Autonomia i la Generalitat recuperada per 

primer cop des del 1714, i d’uns ajuntament democràtics i populars, en els 

quals per primera vegada a la història hi entraren pagesos, treballadors, 

menestrals, i d’altres sectors populars.  

 

La República va significar un gran avanç democràtic, cultural i social al 

nostre país. La creació d’escoles, instituts, i biblioteques amb la voluntat de 

formar ciutadans lliures i autònoms, la separació de l’Església i l’Estat, la 

reforma de l’Exèrcit per tal de modernitzar-lo i democratitzar-lo, les reformes 

socials que protegien els treballadors en plena crisi econòmica mundial, la 

reforma agrària amb els seus diversos matisos arreu de l’estat, i que a 

Catalunya va concretar-se en la discutida llei de Contractes de Conreu, i el 

desenvolupament de l’autogovern i, sobretot, el dret de participació política de 

tots els ciutadans i ciutadanes del país, tant a l’hora d’elegir, com de ser elegits.  

 



I si la Segona República i la Generalitat restaurada són tant importants en el 

camí cap a la democràcia en el nostre país i els nostres municipis perquè les 

tenim tant oblidades? Doncs, perquè, tal i com assenyala l’historiador Josep 

Fontana: “Un dels aspectes més negatius de la transició que hem viscut ha 

estat la renúncia a recuperar l’herència de la Segona República, a reivindicar el 

programa de transformació que es va intentar aquells anys, i l’obra constructiva 

realitzada. Això es deu al fet que hem acceptat, per debilitat o per error, la 

interpretació legitimadora dels vencedors de la Guerra Civil.” 

 

La memòria és sempre una selecció feta a partir d’un doble procés, conscient i 

inconscient. La memòria és, alhora, record i oblit. De manera que la memòria 

és el resultat final d’allò que oblidem i d’allò que recordem. En cap cas és una 

fotografia de determinats moments del passat. La memòria, doncs, no es 

contraposa a l’oblit, perquè aquest forma part de la memòria. La memòria és 

contraposa a una altra memòria, per exemple la dels vençuts a la dels 

vencedors, o la del feixisme a la de la democràcia. És per això que en certa 

manera, és erroni dir que estem en un procés de recuperació de la Memòria 

Històrica. Sembla més correcte dir que estem en un procés de recuperació de 

la Memòria Democràtica, o millor dit de les memòries democràtiques, 

enfront de la Memòria Autoritària del franquisme que hem patit durant quaranta 

anys. Una memòria que avui, trenta-cinc anys després del final de la dictadura, 

encara perviu entre nosaltres. 

 

I són elements d’aquesta memòria hereva, en part, de la dictadura els que ens 

porten a cometre errors importants com, per exemple, afirmar que ara es 

compleixen “x anys d’ajuntaments democràtics”, com si la nostra democràcia 

municipal naixés l’any 1979. Com si no hi hagués uns antecedents, com ara els 

ajuntaments republicans. Si per democràtics entenem uns ajuntaments elegits 

per tots els ciutadans majors d’una determinada edat, els primers son els del 14 

de gener de 1934. I això fou possible perquè la constitució republicana de 1931 

reconeixia per primera vegada al nostre país el dret a vot a les dones. Fins 

aquell moment, i al llarg del segles XIX i XX, tant sols els homes rics, podien 

votar mitjançant el sufragi censitari, i excepcionalment, tots els homes majors 

de 25 anys. 



Una les conseqüències d’aquesta “mala memòria”, més que de “manca de 

memòria”, és la confusió que el franquisme ens ha matxucat insistentment de 

què república i guerra formen un mateix pack, confonent intencionadament 

el període republicà en pau de 1931 a 1936, amb la guerra civil, 1936-1939, i 

fent extensible a la República en pau de totes les malifetes i penúries de la 

guerra civil. Oblidant, voluntàriament, que qui va provocar la guerra va ser el 

cop d’estat militar contra la república democràtica legalment establerta i 

legitimada per les eleccions del 12 de febrer de 1936. D’aquest discurs 

autoritari en surt un règim franquista “salvador” de la disbauxa i l’horror. I 

aquest discurs el tenim encara interioritzat, fins al punt que els llibres d’història 

de batxillerat, segueixen posant en el mateix apartat república i guerra civil, 

mentre que en un altre hi posen franquisme i transició. O fins al punt que, com 

deia, sembla com si la democràcia en el nostre país hagués començat el 1977 

o el 1979, o el 1980.  

 

Fixi’ns que la única institució veritablement republicana que es restaura en tot 

el procés de l’anomenada Transició és la Generalitat de Catalunya, encara que 

fos una maniobra dels hereus del franquisme per evitar el govern de Catalunya 

per part de les forces partidàries de l’autogovern i majoritàriament d’esquerres. 

 

Hem de desfer aquestes connexions mentals si volem afermar la 

consciència democràtica entre els ciutadans. I n’hem d’establir de noves, com 

ara entre la guerra civil i el franquisme, perquè és el cop d’estat dels 

generals colpistes el que endega la guerra civil, i és en el marc d’aquest 

cruenta guerra quan es configura el franquisme com a règim totalitari.  

 

En qualsevol cas, el que ha mantingut els odis, la divisió del país, el malestar, 

la rancúnia, ..., no ha estat pas la guerra que durà tres anys, sinó el 

franquisme que en durà trenta-set, amb la seva divisió del país entre 

vencedors i vençuts, entre “bons” i “dolents”, entre els que mereixien el “premi” i 

els que mereixien “el càstig”. 

  



Mentre que el període republicà en pau, ha de lligar-se a la lluita per la 

democràcia i al restabliment de les institucions democràtiques al nostre 

país.  

 

La societat actual ens porta a un model de vida on tant sols hi ha present, un 

present etern, sense passat i sense futur. És per això que la memòria és 

important, i si és democràtica millor, perquè ens permet la reordenació 

constructiva dels nostres records i oblits per tal d’afrontar noves 

experiències, és a dir, ens permet generar els marcs d’interpretació del 

present i enfocar el futur. El passat, la seva història i la seva memòria, doncs, 

son indispensables, són un principi d’acció pel present, però no han de regir el 

present. La memòria del passat i la percepció del present formen elements 

indestriables de la consciència individual i col·lectiva. Sense memòria no 

hi ha futur! 
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