
1 

El Centre Democràtic Federalista 
de Vilanova i la Geltrú, 1931-1936 

Una entitat d’Esquerra 
Republicana de Catalunya 

 
 

 
 

 

 

 

Raimon Soler 

raimonsoler@ub.edu 

Maig de 2015 

  

mailto:raimonsoler@ub.edu


2 

ÍNDEX 

1. INTRODUCCIÓ ............................................................................... 1 

2. LA VILANOVA DELS ANYS 30 ........................................................... 8 

3. EL CENTRE DEMOCRÀTIC FEDERALISTA, UNA ENTITAT HISTÒRICA DE  
VILANOVA I LA GELTRÚ .................................................................... 10 

4. EL CDF, UNA ORGANITZACIÓ DEMOCRÀTICA I POPULAR ................... 15 

4.1.UNA ORGANITZACIÓ DEMOCRÀTICA .............................................. 15 

4.2. MÉS QUE UNA ORGANITZACIÓ POLÍTICA ....................................... 16 

4.3. UNA ORGANITZACIÓ DE LES CLASSES POPULARS .......................... 20 

4.4. EL COOPERATIVISME COM A SUPERACIÓ DEL CAPITALISME ............ 24 

5. LA TRANSICIÓ DE LA MONARQUIA A LA REPÚBLICA .......................... 26 

5.1. EL DESVETLLAMENT DE L’OPOSICIÓ ANTIMONÀRQUICA A VILANOVA I LA 

GELTRÚ ........................................................................................... 26 

5.2. LA CAMPANYA PER L’AMNISTIA ..................................................... 32 

5.3. MACIÀ SÍMBOL ........................................................................... 33 

5.4. L’AJUNTAMENT COM A PLATAFORMA D’OPOSICIÓ ........................... 37 

5.5. EL CENTRE DEMOCRÀTIC FEDERALISTA: ENTITAT FUNDADORA D’ERC
 ....................................................................................................... 38 

5.6. LES ELECCIONS DEL 12 D’ABRIL DE 1932 I  
LA PROCLAMACIÓ DE LA REPÚBLICA A VILANOVA .................................. 42 

6. EL CDF DURANT LA SEGONA REPÚBLICA ...................................... 46 

6.1. L’ACCIÓ POLÍTICA COM A EINA DE TRANSFORMACIÓ SOCIAL:  
EL GRUP ESCOLAR DE LA RAMBLA SAMÀ ............................................ 46 

6.2. LA QÜESTIÓ RELIGIOSA: EL CAS DEL COL·LEGI SAMÀ .................... 49 

6.3. LES ELECCIONS A LA DIPUTACIÓ DE LA GENERALITAT I  
LA RUPTURA DE LA COALICIÓ D’ABRIL ................................................. 50 

6.4. DE LA REPÚBLICA FEDERAL A L’ESTATUT DE 1932 ....................... 53 

6.5. LA FEDERACIÓ COMARCAL DEL PENEDÈS D’ERC ........................ 58 

6.6. LA CATALUNYA PLENAMENT AUTÒNOMA ...................................... 63 

6.7. PER VILANOVA I PEL PENEDÈS: EL POSICIONAMENT DEL  
CENTRE DEMOCRÀTIC FEDERALISTA DAVANT DEL DEBAT TERRITORIAL . 66 

6.8. LA CRISI D’ERC I LA DIVISIÓ DE LES ESQUERRES, 1933 ................ 70 

6.9. LA RECONSTRUCCIÓ DE LA UNITAT D’ESQUERRES I  
LA LLEI DE CONTRACTES DE CONREU ................................................. 73 

6.10. EL 6 D’OCTUBRE DE 1934 I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES ............ 82 

6.11. LA REPRESA DEMOCRÀTICA DE 1936 ........................................ 84 



3 

7. ANNEXOS ................................................................................... 90 

7.1. REGIDORS DEL CENTRE DEMOCRÀTIC FEDERALISTA 1901-1923 .. 90 

7.2. JUNTES DEL CENTRE DEMOCRÀTIC FEDERALISTA 1899-1936 ...... 91 

7.3. JUNTES DE LA JOVENTUT REPUBLICANA FEDERAL 1930-1936 ...... 94 

7.4. JUNTES DEL GRUP FEMENÍ DEL CENTRE DEMOCRÀTIC FEDERALISTA 

1932-1936 ..................................................................................... 94 

7.5. ENTITTS QUE VAN PARTICIPAR A LA FEDERACIÓ COMARCAL  
D’ERC DEL PENEDEDÈS ................................................................... 95 

8. FONTS I BIBLIOGRAFIA .................................................................. 97 

  



4 

1. INTRODUCCIÓ 

Una esperança desfeta, 
una recança infinita. 

I una pàtria tan petita 
que la somio completa. 

 

Pere Quart, Corrandes d’Exili 

Devia ser al cap de poques setmanes després que esclatés la Guerra Civil, el 18 

de juliol de 1936, que un jove Albert Virella i Bloda –encara no havia complert els 

21 anys– s’incorporava a la milícia que Esquerra Republicana de Catalunya 

havia organitzat per anar a combatre al front contra els feixistes que s’havien 

rebel·lat contra les aspiracions democràtiques i socials de la major part del poble 

català i de l’espanyol. Juntament amb una seixantena més de membres del partit 

i amb uns centenars de vilanovins que s’agruparen en les milícies formades per 

la resta d’organitzacions polítiques i sindicals –Estat Català, PSUC-UGT, POUM, 

CNT-FAI–, se n’anaren a defensar una República que volien transformadora o 

bé ho feren en nom d’una revolució social que tot just acabava d’esclatar com a 

reacció al cop d’estat. Hom pot consultar la relació d’aquests milicians a l’Arxiu 

Comarcal del Garraf, al fons que correspon a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

En aquella època, Albert Virella estava estretament vinculat al Centre Democràtic 

Federalista. Ell mateix devia membre de la Joventut Republicana Federal, els 

joves del Centre, col·laborava habitualment al seu setmanari, Democràcia, i el 

seu pare, Vicenç Virella i Jacas, havia estat en diverses ocasions president del 

CDF. Aquell mateix juliol de 1936 feia uns mesos que n’havia tornat a sortir 

escollit. El Centre Democràtic Federalista era una entitat que tenia un llarg 

recorregut històric, i que l’octubre de 1930 va decidir adherir-se a la Conferència 

d’Esquerres Catalanes, que finalment se celebraria entre el 17 i el 19 de març de 

1931. El dia de Sant Josep de 1931 es prenia la decisió, en el marc d’aquesta 

Conferència, de crear un nou partit que s’anomenaria Esquerra Republicana de 

Catalunya, i el Centre Democràtic Federalista de Vilanova i la Geltrú s’hi adherí 

immediatament. 

Una de les primeres decisions del nou partit va ser la de presentar-se a 

Barcelona en les eleccions municipals convocades pel 12 d’abril de 1931. A 
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Vilanova i la Geltrú, el Centre Democràtic Federalista ja havia decidit fer-ho en 

coalició amb els del Casal Catalanista, aleshores adherit a Acció Catalana. 

Malgrat ser unes eleccions municipals, totes les forces polítiques en joc van 

admetre que el que es dirimia era la continuïtat de la Monarquia, amb Alfons XIII 

al capdavant. Per aquest motiu, era molt important el que passés a Barcelona. 

En aquesta ciutat, Esquerra no va poder formar coalició amb el Partit Catalanista 

Republicà, com hauria volgut, i va haver d’estructurar precipitadament una 

candidatura amb membres d’ERC i de la Unió Socialista de Catalunya (USC). 

En una conjuntura de canvi els resultats eren incerts. A manca dels mètodes 

demoscòpics actuals, el setmanari Mirador va fer una enquesta a diversos 

candidats per tal que diguessin les seves previsions.1 Manuel Sagnier, candidat 

de la Lliga Regionalista afirmava que guanyarien amb 20 regidors, que el Partit 

Catalanista Republicà –format per Acció Catalana i Acció Republicana– obtindria 

15 regidories, que ERC en trauria 10 i la coalició del Partit Republicà Radical 

amb el PSOE en trauria 5. Martí Esteve, del Partit Catalanista Republicà donava 

un altre resultat: Lliga 11-14 regidors, PCR 20-24, ERC 7-8 i PRR-PSOE 3-4. Un 

altre membre del PCR, que no es va voler identificar donava uns resultats 

similars als del seu company, però apuntava la possibilitat que ERC no en 

tragués cap, de regidor, i que hi poguessin entrar altres forces polítiques. Des 

d’Esquerra no es gosava a fer cap previsió, però Joan Casanovas i Maristany 

considerava que traurien un mínim de 20.000 vots; mentre que Jordi Arquer –del 

Bloc Obrer i Camperol– afirmava que la candidatura d’Esquerra Republicana-

Socialista no trauria cap regidor mentre que ells sumarien, com a mínim, 6.000 

vots.  

Cap dels enquestats per Mirador arribà a preveure el que passaria en realitat. A 

Barcelona Esquerra Republicana guanyava les eleccions obtenint 25 regidors, la 

coalició PRR-PSOE n’obtenia 12, els mateixos que la Lliga Regionalista i encara 

hi hauria un regidor republicà independent. El PCR, que hom augurava com a 

alternativa a la Lliga es va quedar fora del consistori barceloní. Les candidatures 

republicanes van guanyar de manera generalitzada a Catalunya, i a Espanya la 

major part de les capitals de província i poblacions més importants van votar per 

                                                      
1 Mirador. Setmanari de Literatura, Art i Política, 9-4-1931. 
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les forces republicanes. A Vilanova i la Geltrú també va guanyar la coalició del 

Centre Democràtic Federalista amb el Casal Catalanista. Hi tornaré més 

endavant. El repte llançat per les forces republicanes a la Monarquia borbònica 

s’havia decantant a favor d’elles. Dos dies després es proclamaria la República 

Catalana i també la República a l’Estat espanyol. El protagonisme dels homes 

d’ERC en aquelles jornades i la victòria electoral a Barcelona van convertir 

aquest partit, creat el 19 de març de 1931, en la primera força política catalana. 

Sobre Esquerra Republicana s’han escrit força treballs, però la majoria ofereixen 

panoràmiques generals des de la fundació fins al moment de realitzar-se o bé 

són de caràcter commemoratiu, com els d’Alquézar, o pretenen donar una visió 

fins a l’actualitat deixant el període republicà tractat de manera excessivament 

sintèica com el més recent de Joan B. Culla –vegeu a la bibliografia els diversos 

treballs sobre ERC–; tot i amb això comptem amb dos treballs d’índole 

acadèmica, atès que provenen de tesis doctorals, com són els de Maria Dolors 

Ivern o el de l’Anna Sallés. En aquests treballs, però, es fa un repàs als temes 

més generals que va viure el partit i, en conseqüència, se centra molt en l’àmbit 

barceloní o en l’actuació en les institucions com el Parlament de Catalunya o les 

Corts republicanes. 

L’èxit fulgurant que va tenir Esquerra Republicana ens ha de fer preguntar sobre 

si una organització acabada de crear pot obtenir l’hegemonia política i sobre si 

realment aquesta organització és realment nova o és el resultat de la confluència 

de corrents polítics de fons que es transformen i conflueixen en una nova 

organització que és vista com a motor de canvi. Per aquest motiu sembla 

important centrar el focus d’atenció sobre les organitzacions que van formar i es 

van integrar al partit de Macià i Companys. Comptem amb pocs treballs encara 

sobre les entitats que formaren Esquerra inicialment o que s’hi integraren 

després del 14 d’abril, el més complet dels quals em sembla el llibre de Ramon 

Batalla sobre el Casino Republicà de Rubí. 

En aquest sentit, ha semblat important acostar-se a una d’aquestes entitats que 

formaren el partit d’Esquerra Republicana de Catalunya des del primer moment: 

el Centre Democràtic Federalista. Com veurem, el CDF era una entitat històrica 

de Vilanova i la Geltrú, molt activa socialment. Des de començaments de segle 

XX, el Centre tenia la seva seu social a la plaça de la Vila, en l’espai que 
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actualment ocupa la Biblioteca Joan Oliva i Milà. El Centre, a més va esdevenir 

la principal organització política durant la Segona República. És una d’aquelles 

entitats que la Guerra Civil es va endur i que ja no ha tornat mai més i semblava 

pertinent dedicar-hi una petita monografia. D’altra banda, el període de la Segona 

República no compta a Vilanova amb cap treball extens que s’hi dediqui de forma 

específica. Si n’hi ha, en canvi, del període anterior o de la Guerra Civil, de la mà 

de Francesc Xavier Puig Rovira. 

Tanmateix, aquest no és un treball d’una història completa del Centre Democràtic 

Federalista ni té l’ambició de ser un treball sobre la Segona República a Vilanova, 

sinó que el que es vol és donar una visió de l’actuació del. Per tant, és més un 

repàs dels temes fonamentals dels anys que van de 1930 a 1936 des del prisma 

del Centre Democràtic Federalista. A més, en la mesura que ha estat possible, 

s’ha aportat informació de la comarca de Garraf. Per això el setmanari 

Democràcia, que es pot consultar a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, s’ha 

convertit en la font principal del treball. Principal, però no única perquè s’ha 

treballat amb fonts primàries, procedents de l’Arxiu Comarcal del Garraf i també 

de l’Arxiu Nacional de Catalunya i de l’Arxiu de la Delegació del Govern –l’antic 

Govern Civil–; i també s’ha abordat des de fonts secundàries com són 

publicacions i llibres diversos. Tot es pot consultar al darrer apartat del treball. 

Per això mateix, el present treball s’organitza de la següent manera. En primer 

lloc es fa una breu referència a la situació de la Vilanova dels anys 30. A l’apartat 

tercer del treball es fa una introducció a la història del Centre Democràtic 

Federalista; el quart apartat es dedica als aspectes més organitzatius i 

ideològics; el cinquè aborda el període previ a la proclamació de la República, 

essencial per entendre l’adhesió del CDF a Esquerra Republicana; i el sisè i 

darrer apartat analitza l’actuació del Centre durant la Segona República. 

Finalment, s’hi afegeix uns annexos amb els regidors del període que va de 1901 

a 1923, totes les juntes del Centre Democràtic Federalista que s’han localitzat 

des de 1899 i fins al 1936, a més de les juntes de la Joventut Republicana 

Federal des de 1930 i les del Grup Femení del CDF, des de 1932 i, finalment, les 

organitzacions que integraren la Federació Comarcal del Penedès d’Esquerra 

Republicana de Catalunya. 
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L’Avel·lí Artís Gener, en Tísner, repetia manta vegades que ell era un pacifista 

que s’havia vist obligat a agafar les armes per defensar la Democràcia i 

Catalunya. Estic convençut que Albert Virella i Bloda coincidia plenament amb 

l’afirmació de Tísner. Aquest treball vol ser un homenatge a totes aquelles 

persones que, com Tísner i Virella, van posar l’esperança en la transformació 

social per mitjans pacífics que havia de suposar la República del 14 d’abril i que 

el 18 de juliol de 1936 es van veure obligats a agafar les armes per defensar-la. 
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2. LA VILANOVA DELS ANYS 30 

L’any 1930, Vilanova i la Geltrú era la tretzena població de Catalunya en nombre 

d’habitants. En tenia 16.400 i durant la primera meitat dels anys 30 encara 

creixeria més, arribant als 17.494. Després d’una entrada de segle en plena 

depressió, a partir de la segona dècada del segle XX, Vilanova va recuperar el 

dinamisme que l’havia empès a convertir-se en la principal població de la regió 

del Penedès.2 Bona part d’aquest creixement demogràfic dels anys 20 i 30 va 

ser causat per un procés d’immigració de persones procedents d’altres punts del 

país i d’Espanya.3 El ritme de creixement industrial que havia viscut des del segle 

XIX s’havia reprès plenament i l’arribada d’empreses com Pirelli (1903) i la 

construcció dels tallers del “Recorrido” de l’empresa de ferrocarrils de Madrid a 

Saragossa i Alacant (MZA), pocs anys abans de la Dictadura de Primo de Rivera, 

van contribuir-hi de forma remarcable. 

Als anys 20 i 30 la Pirelli s’havia convertit en l’empresa que més persones 

ocupava a Vilanova i la Geltrú. L’any 1923 hi treballaven 1.119 obrers i obreres i 

el 1937, en plena Guerra Civil, es declarava que hi treballaven 689 homes i 795 

dones, en total, doncs, 1.484 persones. El sector que històricament havia ocupat 

més persones a Vilanova era el tèxtil, però a mesura que avançà el segle XX anà 

perdent pes: el 1923 treballaven a les empreses del ram unes 1.549 persones, 

la majoria dones, i durant la Guerra Civil van reduir-se fins a 906. Una altra 

empresa important en nombre d’ocupats va ser l’esmentada MZA. Segons Trifón 

Gómez, dirigent del Sindicato Nacional Ferroviario-UGT, l’any 1929 hi 

treballaven unes 800 persones; l’any 1937, n’eren 605. Malgrat el 

desenvolupament industrial, el sector primari continuava essent relativament 

important i el 1923 hi havia 244 persones treballant al sector de la pesca i 500 

en l’agricultura; en plena Guerra es declaraven 300 persones que treballaven a 

les indústries pesqueres i 650 com agricultors, entre jornalers i “conreadors 

familiars” –que era com s’anomenaren en aquells anys els rabassaires.4 

                                                      
2 Sobre el període crític de finals de segle XIX i inicis del segle XX, VIRELLA (1992). 
3 SOLER (2011): 86. 
4 Arxiu Comarcal del Garraf (ACG), Declaració jurada de les indústries que afecten els obrers pel 
impost d’salaris d’aquest temre municipal i Soler (2011): 82 i 194-200. 
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Socialment, Vilanova i la Geltrú responia a aquestes característiques 

econòmiques i era una vila força dinàmica amb uns serveis relativament moderns 

–aigua, gas, electricitat–, amb un bon nombre de mitjans de comunicació, el degà 

dels quals era el Diario de Villanueva, que es modernitzarien els anys 30 amb 

els inicis de les emissions de Ràdio Vilanova (EAJ 35), durant la fira de 1932.5 

Dinamisme social fonamentat en una sèrie d’entitats culturals i recreatives com 

l’Ateneu Vilanoví, l’Associació d’Alumnes Obrers de l’Escola Industrial, l’Orfeó 

Vilanoví o la Grècia Groga, entre altres. 

Durant el primer terç del segle XX, la política local s’havia anat articulant al voltant 

de dos pols. Per la dreta, la Lliga Regionalista, amb el suport dels grups catòlics 

i dels tradicionalistes. Per la banda de l’esquerra, el Centre Democràtic 

Federalista havia dominat l’escena. La Dictadura de Primo de Rivera no sembla 

haver modificat aquesta estructura bàsica. Tanmateix, el període de 1923 a 1931 

va tenir com a efecte accentuar un gir catalanista que havia iniciat el Centre 

Democràtic Federalista el 1922-1923, però també va fer aparèixer nous actors 

polítics. El febrer de 1931, existia el Casal Catalanista, adherit a Acció Catalana, 

alguns membres del qual constituirien per l’octubre següent el Centre 

d’Esquerra-Estat Català. La Lliga es reorganitzaria amb alguns membres del 

Casal Catalanista i el 29 d’abril de 1931 es constituiria el Centre Autonomista.6 

A l’esquerra, a part del Centre Democràtic Federalista del qual ens ocupem en 

aquest treball, el grup amb més tradició era el PSOE. Però l’Agrupació Socialista 

es veié disminuïda atesa la divisió entre catalanistes i espanyolistes, que va 

provocar que una part important dels seus membres es passessin a la Unió 

Socialista de Catalunya entre finals de 1933 i començaments de 1934.7 Un altre 

grup actiu, tot i que reduït en nombre d’efectius, era el comunista Bloc Obrer i 

Camperol, el qual inicià el trànsit de la Dictadura a la República donant suport a 

la Confederació Nacional del Treball (CNT) per acabar ingressant a les files de 

la Unió General de Treballadors (UGT). Tot i declarar-se antipolítica, la CNT va 

ser un actor polític de primer ordre en la vida local vilanovina i catalana. Essent 

                                                      
5 SALILLAS (1993): 42. 
6 ACG, Entitats, lligall 4.195; ADG, Fons Associacions, expedient 15.237;SOLÀ I GUSSINER (1993): 
289. 
7 SOLER (2011): 177. 
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el sindicat amb més efectius a la ciutat, el nombre dels seus afiliats va passar de 

4.000 l’any 1931 a 1.536 el 1936.8 

  

                                                      
8 SOLER (2012): 15. 
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3. EL CENTRE DEMOCRÀTIC FEDERALISTA, UNA ENTITAT 

HISTÒRICA DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

Així doncs, el principal agent polític de la Vilanova dels anys 30 va ser el Centre 

Democràtic Federalista, que es va adherir a Esquerra Republicana de Catalunya. 

Quan el Centre va prendre aquesta decisió, ja tenia una llarga trajectòria, i el 

republicanisme encara més. De fet, una de les primeres manifestacions 

d’aquesta opció política que va viure Vilanova i la Geltrú va ser l’entrada de les 

partides republicanes en l’anomenada Guerra dels Matiners (1846-1849). 

Tanmateix, el republicanisme no es consolidaria fins a l’època de la Revolució 

Gloriosa (1868), quan es va crear el partit republicà federal a Vilanova, mitjançant 

un Club Federal, el qual va organitzar una manifestació el 29 de novembre de 

1869 encapçalada per una bandera roja coronada amb el gorro frigi i 

acompanyada per diversos pendons i pancartes al·ludint a la república. Els 

republicans vilanovins eren força actius i aprofitant que el 24 de febrer de 1873, 

un dia després d’haver-se proclamat la I República, era Carnaval, van sortir en 

la comparsa del Tívoli Vilanovès al so de La Marsellesa, amb una bandera tricolor 

i el lema “Estados unidos de Europa”.9 

Després del cop d’estat del general Pavía (gener de 1874) i de la reinstauració 

dels Borbons, els republicans van ser bandejats de la vida política oficial. El règim 

de torn, basat en la manipulació del sufragi, impedia que qualsevol força política 

que no fos el Partit Conservador o el Partit Liberal accedís al govern de l’Estat. 

A nivell local, però, de mica en mica el republicanisme va anar refent les seves 

organitzacions. És així, que al cap de pocs anys de la instauració del Règim de 

la Restauració, els republicans vilanovins es van tornar a organitzar. El Centre 

Democràtic Federalista va sorgir en aquesta nova etapa en una data que és difícil 

de determinar. Segons una enquesta que la secretaria general d’Esquerra 

Republicana de Catalunya va enviar a les seves entitats, s’afirmava que el CDF 

s’havia constituït el 5 de gener de 1878.10 Tanmateix, als expedients 

d’associacions de l’Arxiu de la Delegació del Govern, hi consta un ofici de 

l’alcaldia en què es diu que cap al 1898 no hi havia cap societat registrada amb 

                                                      
9 [VENTOSA I PUIG, J.], Apuntes sacados del libro de memorias de mi señor padre (QEPD) (Josep 
Ventosa i Massana – 1810 +1886), document mecanoscrit de l’arxiu particular de la família Elias-
Oliveras. 
10 Arxiu Nacional de Catalunya (ANC), Fons 886, PS Barcelona 824. 



13 

el nom de Centre Democràtic Federalista, però que n’hi havia una del 20 

d’octubre de 1885 com a Centre Democràtic Progressista. Malgrat això, les 

evidències demostren l’existència del Reglamento del Centro Democrático 

Federalista de Villanueva y Geltrú imprès a l’Establiment Tipogràfic de Miquel i 

Cia., i aprovat pel Governador Civil el 17 d’abril de l’any 1886. De tota manera, 

s’ha de tenir en compte que l’octubre de 1898 hi havia les garanties 

constitucionals suspeses i que l’alcaldia de Vilanova havia clausurat la societat. 

Al cap de poc temps, però, els elements del Centre Democràtic Federalista van 

poder tornar a regularitzar la seva situació, de manera que Miquel Ferrer Parera, 

com a procurador de diversos individus, presentava el reglament del Centre 

Democràtic Federalista de Vilanova i la Geltrú al Govern Civil el 22 de novembre 

de 1898 i el 4 de gener de l’any següent se celebrava l’assemblea que havia 

d’aprovar definitivament els estatuts i escollir la primera junta del CDF 

reconstituït.11  

Des del punt de vista de l’acció política, tot i que havia tingut algun èxit relatiu en 

aquells anys finals del segle XIX, com fou el cas de les eleccions de Diputats a 

Corts de 1893, sembla que en el moment de la seva reconstitució, havia patit 

una certa crisi. A les municipals de 1899 no va aconseguir col·locar cap regidor 

a l’Ajuntament. Tanmateix, la seva presència al consistori des de l’inici de la 

Restauració borbònica havia estat gairebé constant, encara que fos a costa 

d’aliances estranyes.12 

La recuperació dels republicans federals seria relativament ràpida. Si observem 

els resultats electorals del segle XX fins a 1923 (gràfics 1 i 2), ho constatarem. A 

les eleccions de diputats a Corts, després dos intents el 1901 i el 1903, els 

federals vilanovins van aconseguir col·locar com a diputat Pau Barbé i Huguet, 

l’any 1905. La no participació a la Solidaritat Catalana de 1907 els va excloure 

de la representació a Madrid; amb Josep Rubau Donadeu de candidat els 

percentatges obtinguts a les eleccions de 1907 i de 1910 van ser relativament 

importants –41% i 45%, respectivament–, i van estar a punt de guanyar en 

aquest darrer any. Però a partir de 1914-1915 sembla que l’impuls dels 

                                                      
11 ADGC, Fons Associacions, expedient 2.390. 
12 MARTÍ (1997): 211-217. 
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republicans vilanovins s’esgota. El camí erràtic emprès pel Centre Democràtic 

Federalista en aquests anys, que el portà a donar suport primer a candidats 

republicans autonomistes –Jaume Brossa i Fornell, el 1914, i Jesús Pinilla, 

membre del Bloc Republicà Autonomista, el 1916– i després a dos candidats del 

PSOE –Francisco Largo Caballero, l’any 1918, i Antoni Fabra i Ribas, l’any 

següent–, obtenint uns resultats cada cop pitjors, cosa que va provocar el 

retraïment dels republicans en les dues eleccions següents, fins que a les 

eleccions del 23 d’abril de 1923 van decidir presentar un candidat del mateix 

Centre Democràtic Federalista: Joan Ventosa i Roig, que al districte va obtenir 

un respectable 44% dels vots. 

Gràfic 1. Evolució del vot republicà a les eleccions de Diputats a Corts al 

districte de Vilanova i la Geltrú, 1901-1923 (en %) 

 

FONT: BALCELLS, CULLA i MIR (1982). 

Les eleccions municipals ens permeten copsar l’arrelament a Vilanova del Centre 

Democràtic Federalista. Atès el sistema majoritari imperant, la proporció dels 

vots de vegades no s’ajusta al nombre de regidors obtinguts. Cal dir que en totes 

les eleccions, excepte en les del 8 de febrer de 1920, els republicans van obtenir 

representació a l’Ajuntament. I en moltes ocasions formaven la majoria del 

consistori, de manera que l’any 1916, Joan Ventosa i Roig va poder ser escollit 
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com a primer alcalde per sufragi popular de Vilanova, tenint en compte que abans 

d’aquesta data els alcaldes eren designats per Reial Ordre, entre els regidors, 

però no votats pels seus companys de consistori. 

Abans de la Segona República, el punt culminant del Centre Democràtic 

Federalista cal situar-lo entre el 1905 i el 1914. És en aquest període que es 

funda el setmanari Democràcia, que en seria el portaveu fins al 1937. També és 

en aquest moment en què es traslladaren a l’edifici que fa cantonada entre el 

carrer Sant Gervasi i la plaça de la Vila. Després, de mica en mica el Centre 

sembla haver-se desdibuixat fins que el 1922-1923 estava a punt de recuperar 

l’antic esplendor, just en el moment en què el setembre del darrer any Miguel 

Primo de Rivera donà un cop d’estat i instaurà la Dictadura. 

Gràfic 2. Evolució del vot a les candidatures republicanes federals i nombre 

de regidors republicans a les eleccions municipals de Vilanova i la Geltrú, 

1901-1923 

 

FONT: PUIG ROVIRA (1989): 199-210. 

Aquest nou règim va ser rebut, en general, amb indiferència, i per alguns sectors 

populars es veia també com una possibilitat de regenerar el país.13 El Centre 

                                                      
13 Sobre la Dictadura BEN-AMI (1984). 
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Democràtic Federalista reconeixia, en els inicis, la possibilitat de regeneració que 

podia aportar el nou règim, especialment en l’àmbit local, però s’oposava 

fermament als mètodes antidemocràtics utilitzats per aquest.14 D’aquesta 

manera, quedà exclòs del govern municipal, va patir les conseqüències de la 

censura i es va acabar centrant sobre la seva activitat social. Tanmateix, la 

Dictadura no sembla haver evitat l’expansió del Centre Democràtic Federalista, 

de manera que el seu volum d’ingressos va continuar augmentant al llarg dels 

anys 1923 i 1924. En aquests els  anys dels quals disposem del balanç, les 

quotes van passar de 4.225 pessetes a les 7.760 de 1924. 

Gràfic 3. Evolució dels ingressos del Centre Democràtic Federalista, 1921-
1924 (en pessetes) 

 

FONT: ADGC, Fons d’Associacions, expedient 2.390. 

Les dades d’aquests balanços ens permeten copsar la importància que l’activitat 

social tenia en aquesta mena de centres. La major part dels ingressos provenien 

del cafè –entre un 92% el 1921 fins al 97% el 1924–, de manera que les activitats 

socials del Centre no només servien per reforçar els llaços entre els seus 

membres i per atreure nous membres cap al Centre Democràtic Federalista, sinó 

                                                      
14 Democràcia, 29-9-1930. 
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que es convertien en un instrument fonamental del finançament del mateix. Va 

ser precisament en aquest període que el Centre reformaria el seu saló d’actes 

per tal d’aconseguir una sala amb capacitat per unes 650 persones i on es 

poguessin fer funcions de teatre, projeccions de cinema, concert, balls, 

conferències, etc.15 El nou saló-teatre del Centre Democràtic Federalista 

s’inaugurava el 5 de maig de 1929.16 

  

                                                      
15 Democràcia, 29-12-1928. 
16 Democràcia, 28-5-1929. 
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4. EL CENTRE DEMOCRÀTIC FEDERALISTA: UNA ORGANITZACIÓ 

DEMOCRÀTICA I POPULAR, 1931-1936 

4.1. UNA ORGANITZACIÓ DEMOCRÀTICA 

La definició política i l’estructura del CDF de Vilanova i la Geltrú la determinaven 

els seus reglaments. El Centre va arribar a la Segona República amb el 

reglament aprovat en junta general el 20 de maig de 1920. L’any 1932, el CDF 

publicava el reglament d’ERC aprovat al Primer Congrés Nacional del partit, 

celebrat a Barcelona el 13 i 14 de febrer de 1932.17 L’any 1933 va celebrar una 

assemblea extraordinària per tal d’adaptar el reglament del Centre als principis 

del partit d’Esquerra Republicana, però d’aquest text no se n’ha conservat cap 

exemplar ni a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer ni a l’Arxiu de la Delegació del 

Govern a Catalunya. 

En l’article segon del Reglament de 1920, el Centre Democràtic Federalista es 

definia com una organització que tenia com a objectiu la defensa de les idees 

democràtiques, republicanes i federals, de solidaritat humana, que volia difondre 

la vida laica, l’educació política del poble, la vida higiènica i que es plantejava dur 

a terme distraccions cultes, ensenyament i art en totes les seves manifestacions. 

Per aquest motiu, s’admetien com a socis tots aquells ciutadans “de buenas 

costumbres que profesen ideas republicanas, federales o socialistas.” En aquest 

text es distingia entre els socis majors i menors de 25. Els primers ho eren de ple 

dret i s’havien d’inscriure al cens electoral i els segons constituïen la Joventut 

Republicana Federal. Per ingressar al CDF s’havia de fer mitjançant la proposta 

de dos socis qualsevols, en el cas de trobar-se en la primera categoria, i de dos 

socis de la primera categoria en el cas dels menors de 25 anys. 

El principal òrgan del Centre Democràtic Federalista era la Junta General de 

socis, la qual era sobirana, fos quin fos el nombre d’assistents. Les juntes 

generals s’havien d’anunciar convenientment i es feien habitualment durant la 

primera quinzena de maig i havien d’escollir els membres que conformarien les 

juntes directives i aprovar l’inventari-balanç. La Junta Directiva era la 

                                                      
17 Aquests reglaments es poden consultar a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer. En endavant, a 
les notes em referiré al reglament de 1920 de la manera següent: Si no s’indica el contrari, les 
referències que es fan aquí provenen del reglament de 1920. 
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representació del Partit Federal de Vilanova. Estava integrada per deu individus 

escollits pels socis de la primera categoria. Els membres de la Junta Directiva es 

repartien entre ells els càrrecs de president, vicepresident, tresorer, comptador, 

secretari i vicesecretari. La Junta Directiva es dividia en tres comissions: la 

Política, l’Administrativa i la Recreativa, formades pels membres de la Directiva i 

presidides totes tres pel president del Centre. 

Figura 1. Els segells del Centre Democràtic Federalista 

FONTS: ADGC, Fons d’Associacions, expedient 2.390 i ANC. 

4.2. MÉS QUE UNA ORGANITZACIÓ POLÍTICA  

El CDF comptava des de començaments de segle XX amb una Joventut 

Republicana Federal, la qual estava integrada, com ja s’ha dit, pels menors 

d’edat –fins al 1931, els menors de 25 anys. Aquesta Joventut desenvolupà 

durant els anys 30 una tasca de formació a base de l’organització de diversos 

cicles de conferències. A més a més, des dels seus inicis, tingué una forta 

implicació en les activitats lúdico-festives que organitzava el Centre, 

especialment intenses en el cicle de Carnaval. 

Un element nou durant l’època de la Segona República va ser la intervenció de 

les dones en la política. La Constitució de la República reconeixia la igualtat de 

drets polítics entre homes i dones. Una part de les esquerres s’hi havia oposat 

perquè considerava que les dones es trobaven encara sota la influència de 

l’Església catòlica i que encara no estaven preparades per a la política. El CDF, 

no es va manifestar públicament al respecte durant l’època del debat 

parlamentari i només va començar a fer-ho a mesura que es preveia que 

s’acostaven unes eleccions en què el vot de la dona es posaria en pràctica per 

primer cop a l’Estat espanyol. Tot i reconèixer que el sufragi femení podia afavorir 

les dretes, Eduard Egea admetia que el vot de la dona era un avenç i que el que 
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calia era treballar per educar-la en la laïcitat i sostreure-la de la influència de 

l’Església.18 

Certament, la implicació de les dones en la política va ser una novetat, tot i que 

la visibilització de les dones en càrrecs o en llocs destacats a les llistes electorals 

va ser força limitada, com a mínim fins al 1936. Tanmateix, totes les 

organitzacions polítiques van organitzar les seves seccions femenines. A la 

Vilanova dels anys trenta funcionaren diverses d’aquestes seccions, com són la 

Cívica Femenina de la Lliga Catalana, el Grup Femení del Centre d’Esquerra-

Estat Català o el Grup Femení del Centre Democràtic Federalista. 

Aquest Grup Femení es va crear el juny de 1932, a partir d’una crida adreçada a 

les dones vilanovines que feia la comissió organitzadora del mateix. Després de 

manifestar l’adhesió a Esquerra Republicana i al seu cap Francesc Macià i de 

determinar que calia organitzar les dones d’esquerra, afegia que els seus 

objectius eren preparar-les per a la política, capacitant-les culturalment, i 

“interessar a totes les dones en tot quant signifiqui un avenç social, tant en el 

sentit de previsió com en el d’assistència i en el de millorar la legislació de la 

dona dintre el treball, incorporant els seus avenços a la legislació de la República, 

procurant també l’establiment d’unes millors condicions d’higiene i 

d’ensenyament”19 i feien també professió expressa de pacifisme, rebutjant la 

guerra com a mitjà per resoldre els conflictes entre pobles. 

El Grup Femení del CDF es va posar en marxa immediatament, tot escollint la 

junta directiva, i es donava a conèixer en públic a través d’una conferència de 

Núria M. Oromí, celebrada el 12 de juny de 1932.20 Ben aviat, posà en marxa 

una biblioteca “circulant”, que va anar rebent un bon nombre de volums per tal 

de prestar-los a les associades, i també organitzà algunes conferències, com la 

que portà Maria Reis Bertran a parlar de les idees pacifistes, el 23 d’octubre de 

1932.21 

                                                      
18 E. EGEA, “El vot femení”, Democràcia, 23-1-1933. 
19 Democràcia, 11-6-1932. 
20 Democràcia, 25-6-1932. 
21 Democràcia, 5-11-1932. 
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Tanmateix, el GF devia entrar en crisi a començaments de 1933. D’aquesta 

manera, diverses membres de la junta inicial havien dimitit “per assumptes 

particulars” i l’11 de febrer de 1933 s’escollia una nova junta. Araceli Torras 

reconeixia implícitament que en algun moment s’havia plantejat la dissolució del 

Grup Femení, tot i que amb la renovació de la junta aquesta possibilitat s’havia 

esvaït.22 Per tant, hem de considerar que el Grup Femení del Centre Democràtic 

Federalista va continuar existint fins a l’octubre de 1934, quan es clausuraria el 

CDF, i ja no es reconstituiria fins al 21 de març de 1936, quan en reunió general 

es renovà la junta directiva.23 

Figura 2. Programes de Carnaval del Centre Democràtic Federalista 

 

FONT: Biblioteca Museu Víctor Balaguer. 

A banda de la Joventut i del Grup Femení, un dels elements més importants de 

l’acció del Centre eren les activitats lúdiques i festives, les quals esdevenien un 

element essencial de sociabilitat per als membres del Centre i les seves famílies. 

Balls, funcions de teatre, concerts, es duien a terme amb força regularitat al nou 

saló del Centre Democràtic Federalista. Una part important d’aquestes activitats 

es feien seguint el cicle festiu vilanoví i especialment concorregudes eren les 

                                                      
22 Democràcia, 11-3-1933 i 25-3-1933. 
23 Democràcia, 11-4-1936. 
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funcions i les activitats de Carnaval desenvolupades al Centre així com també la 

comparsa que cada any muntava la Joventut Republicana. 

Figura 3. Primera portada i portada commemorativa del 14 d’abril i dels vint-

i-cinc anys del setmanari Democràcia 

 

FONT: Biblioteca Museu Víctor Balaguer. 

Finalment, cal fer esment del setmanari Democràcia, que va ser el principal òrgan 

de difusió i de propaganda de les idees republicanes d’esquerra amb què comptà 

el Centre Democràtic Federalista, i que és, de retruc, una de les principals fonts 

d’aquest treball. Aquest setmanari va aparèixer el 14 d’abril de 1907; la seva 

llengua habitual havia estat l’espanyol fins que entre 1930 i 1931 es va 

catalanitzar completament.24 

  

                                                      
24 MORAL (1985). 
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4.3. UNA ORGANITZACIÓ DE LES CLASSES POPULARS 

L’ampli suport electoral que havia rebut el CDF a nivell local i el que rebé durant 

els anys 30 ja ens indica que es tractava d’una organització amb una implantació 

notable a Vilanova i la Geltrú. Per desgràcia, no disposem de cap relació de socis 

del CDF i només tenim algunes dades disperses sobre el nombre d’adherits que 

arribà a tenir. Per a la primera meitat de la dècada de 1920 s’ha pogut estimar el 

nombre de socis a partir de les quotes que surten als balanços que es troben a 

l’expedient dipositat a l’Arxiu de la Delegació del Govern a Catalunya, mentre 

que per als anys 30 hi ha la informació apareguda a La Humanitat sobre el II 

Congrés Nacional ordinari d’ERC i també d’alguns documents d’aquest partit que 

es troben a la Fundació Josep Irla. Les poques dades disponibles ens mostren 

una organització amb un nombre relativament important de socis, que anirien del 

mínim de 235 de 1921, fins als 640 que declaraven l’any 1934. Sense més 

informació que la que apareix a la gràfica, podem considerar que la Dictadura de 

Primo de Rivera i els primers anys 30 van suposar una certa davallada del 

nombre d’afiliats, mentre que a partir de 1934 el CDF arribaria al seu màxim 

històric. 

El nombre de socis per si sol ens explica poc. Si tenim en compte que en el cens 

de 1920 hi havia a Vilanova i la Geltrú 3.396 famílies i en el de 1930, 4.449, això 

significa que entre un 7 i un 14% de les famílies vilanovines haurien tingut entre 

elles un membre del Centre Democràtic Federalista. 
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Gràfic 4. Nombre de socis del Centre Democràtic Federalista 

 

FONTS: ADGC, Fons d’Associacions, expedient 2.390; ANC, Fons 886, PS Barcelona 818, 820, 
824 i 1441; ADGC, Fons Associacions, expedients 2390, 4378, 6143, 6806, 7887, 9780, 13968, 
14654, 14791, 14845, 14920, 15141, 15336, 15355, 15362, 15562, 15841, 16960.; L’Opinió, 9-
10-1931; Democràcia, 17-10-1931; Democràcia, 27-5-1933; La Humanitat, 24-6-1933. 

Tan important com això, sembla interessant destacar l’origen popular dels 

membres del Centre Democràtic Federalista. A manca de relacions de socis, s’ha 

creat una base de dades amb el llistat de milicians de 1936 i amb membres de 

les juntes del CDF dels anys 30, i dels quals s’ha localitzat el carrer on residien 

al padró de l’impost de cèdules personals. No és una quantitat molt elevada i 

suposa al voltant d’un 10% dels socis de 1934 i 1936 o d’un 19% dels de 1933. 

Com que la major part dels milicians eren joves que vivien a la casa dels pares, 

i en aquest padró no declaraven professió i pagaven la quota mínima (1,5 

pessetes, tarifa 3, classe 13), s’ha considerat la professió del cap de família del 

milicià, quan aquest no tenia aquesta condició. 

Les dades de les professions declarades són prou aclaridores de la condició 

popular de la major part dels membres del CDF. De les 62 persones que hem 

pogut localitzar, 22 declaraven la condició de jornaler (35%). No es tracta 

segurament de jornalers agrícoles sinó que en la majoria de casos es tractaria 

de treballadors de les fàbriques vilanovines. Per la resta, veiem la diversitat de 
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professions existents, tot destacant però alguns treballadors qualificats de la 

indústria o dels serveis: els ferroviaris (un 10%), els empleats (un 8%, entre els 

que hi comptem tres empleats municipals) i els mecànics (un 5%). Més rares són 

les professions liberals o del sector terciari: un comerciant, Joan Ventosa i Roig 

que declara la professió de farmacèutic, un treballador de laboratori, un pèrit –

que correspon a la professió de Pere Mestres Albet. També hi ha un bon nombre 

dels caps de famílies amb membres del CDF que no declaren cap professió. La 

major part són les mares dels milicians que eren vídues. 

Taula 1. Professió declarada pels caps de família a les llars amb un membre 

del Centre Democràtic Federalista, 1934-1936 

Professió Nombre % 
Jornaler 22 35% 
Ferroviari 6 10% 
Empleats 5 8% 
Mecànic 3 5% 
Peó 2 3% 
Pescador 2 3% 
Carrabiner 1 2% 
Comerç 1 2% 
Farmacèutic 1 2% 
Impressor 1 2% 
Labors 1 2% 
Labortatori 1 2% 
Pagès 1 2% 
Pèrit 1 2% 
Sabater 1 2% 
Teixidor 1 2% 
SD 12 19% 
Total  62 100% 

FONTS: elaboració pròpia amb ACG, Fons Municipal de Vilanova i la Geltrú, Relacions dels 
minyons que estan prestant servei voluntari al front de lluita, lligall 3.567 i Padró de l’impost de 
cèdules personals 1934 i 1936, lligalls 2.388-2.390 i 4.849. 

Tanmateix, la professió declarada de vegades informa poc sobre la condició 

social de les persones. Una altra manera d’abordar l’origen social pot ser fixar-

nos en el que pagaven per l’impost de cèdules personals. Aquest era un impost, 

que podem considerar alhora com un precedent de l’impost de la renda i del 

Document Nacional d’Identitat. Es dividia en tres tarifes i cada tarifa en diverses 

classes. En la primera s’hi acollien aquells que volien declarar en funció de les 

rendes del treball i tenia 16 classes. La tarifa segona es pagava en funció de les 

contribucions directes i tenia 13 classes. Finalment, la tarifa tercera, també amb 
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13 classes, es pagava diferent en funció del nombre d’habitants de cada municipi 

i es tenia en compte els lloguers que es pagaven per finques que no es 

destinaven a la indústria fabril o a activitats comercials.25 

Taula 2. Tarifa que pagaven els caps de família a les llars amb un membre 

del CDF, 1934-1936 

Tarifa-classe Quota satisfeta Nombre % 
1-10 40 1 2% 
1-11 30 2 3% 
1-12 18,75 2 3% 
1-14 8,8 5 8% 
1-15 6 5 8% 
2-10 28 1 2% 
2-12 6,4 3 5% 
3-11 5,6 28 45% 
3-12 2,4 15 24% 

Total  62 100% 

FONTS: elaboració pròpia amb ACG, Fons Municipal de Vilanova i la Geltrú, Relacions dels 
minyons que estan prestant servei voluntari al front de lluita, lligall 3.567 i Padró de l’impost de 
cèdules personals 1934 i 1936, lligalls 2.388-2.390 i 4.849. 

Les dades de la Taula 2 reforcen la idea que el Centre Democràtic Federalista 

estava integrat majoritàriament per membres dels estrats més humils de la 

població. La major part dels caps de família els trobem cotitzant a les classes 11 

i 12 de la tarifa tercera (sumen un 69% de la mostra), que eren aquells que 

pagaven lloguers d’entre 76 i 150 pessetes. Tanmateix, el CDF tenia un caràcter 

certament interclassista ja que quinze dels membres de la mostra recollida 

cotitzaven a la tarifa primera i quatre a la segona. Tots aquests, però ho feien en 

les franges baixes de les esmentades tarifes. Es tractaria de petits propietaris o 

de treballadors qualificats o professions liberals que tenien com a punt de 

coincidència amb els obrers i pagesos la voluntat de transformació del 

capitalisme des d’uns plantejaments reformistes. Els treballadors qualificats –

com els ferroviaris, els empleats municipals o el pèrit– els trobaríem en la franja 

mitjana de la mostra, cotitzant a les tarifes 1-14 i 1-15, tot i que també hi trobem 

en alguna ocasió algun jornaler, en aquesta franja. Les rendes més altes 

corresponen a aquells que tenien negoci propi o familiar com eren Joan Ventosa, 

que és el que cotitzava més entre els de la mostra, o Vicenç Virella i Jacas, que 

declara ser mecànic, tot i que estava establert per compte propi. En resum, hi 

                                                      
25 Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya, 29-8-1933. 
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trobem una àmplia presència del que anomenem com a classes populars però 

amb un caràcter interclassista, amb presència encara que limitada de la classe 

mitjana vilanovina. 

4.4. EL COOPERATIVISME COM A SUPERACIÓ DEL CAPITALISME 

Podem considerar que el Centre Democràtic Federalista plantejava un 

socialisme reformista, l’element clau del qual era la cooperació, entesa com a 

ideal de superació de les limitacions del capitalisme. L’ideòleg de tot plegat va 

ser Joan Ventosa i Roig, el qual arribaria a ser el president de la Federació de 

Cooperatives de Catalunya i de la Federació de Cooperatives d’Espanya, i que 

tingué càrrecs a l’Aliança Cooperativista Internacional. Joan Ventosa exposà en 

diverses ocasions la seva idea del cooperativisme com a ideal de solidaritat i de 

superació de les doctrines de l’economia liberal clàssica. 

Un bon resum dels seus posicionaments el trobem en la conferència que va fer 

a l’Atheneum Politechnicum, a Barcelona, el març de 1932, amb el títol d’”El 

Cooperativisme com a superació del Capitalisme”. En aquesta conferència, 

Ventosa reconeixia el fracàs del capitalisme i que la crítica a aquest sistema 

econòmic s’estenia entre gran part de la població. En aquest sentit, reconeixia 

que les diverses escoles socialistes preconitzaven “la conversió de la riquesa 

individual en col·lectiva” i en aquesta tessitura s’hi trobaven l’anarquisme, el 

sindicalisme, el marxisme i també el cooperativisme. La diferència entre 

cooperativisme i la resta d’opcions socialistes estava en qüestions de concepte i 

en qüestions de tàctica. Entre les qüestions de concepte, Ventosa considerava 

que els cooperativistes entenien que el capitalisme es basava en vendre els 

productes a un preu superior al seu cost, mentre que la resta de doctrines 

socialistes o anarquistes consideraven els guanys del capitalisme com a resultat 

d’una exacció que es feia sobre el treballador. Pel que fa a les qüestions de 

tàctica, sindicalistes, anarquistes i marxistes entenien que per transformar el 

capitalisme era precisa una revolució violenta mentre que els cooperativistes no 

creien possible una substitució ràpida del capitalisme sinó que això es produiria 

“mitjançant l’expropiació del benefici industrial i comercial, creant dintre la 

societat burgesa, amb l’acumulació d’un capital col·lectiu cada dia més 
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formidable, l’aram per ofegar el capitalisme, substituint-lo en totes les seves 

funcions.”26 

De fet, aquests plantejaments eren el producte d’una estreta relació entre el 

Centre Democràtic Federalista i la cooperativa La Regeneradora Vilanovesa, que 

havia estat fundada el 1903 per un grup d’obrers, la major part dels quals també 

eren membres del Centre Democràtic Federalista. De fet, La Regeneradora es 

va estar als locals del Centre, a la plaça de la Vila, 13 –on actualment hi ha la 

Biblioteca Joan Oliva i Milà–, des que s’hi van establir l’any 1911. Molts dels 

membres del CDF van ocupar càrrecs a les juntes de La Regeneradora i Joan 

Ventosa i Roig n’era soci consultor. La cooperativa rebé nombroses mostres de 

suport per part de la gent del Centre, com és el cas del festival benèfic que La 

Regeneradora Vilanovesa va organitzar per recollir fons a favor dels 

cooperativistes austríacs represaliats per la dictadura d’Engelbert Dollfuss. 

Aquest festival es va realitzar a la sala d’actes del Centre Democràtic Federalista 

i comptà amb la intervenció de l’orquestrina “Modern Jazz”, amb la de l’Agrupació 

Artística i l’Schola Orpheonica del CDF i acabà amb un “lluït ball”.27 

Aquest suport a la cooperativa s’estengué també al Montepius i Caixa 

d’Invalidesa de Vilanova i a la Cooperativa Popular d’Electricitat, una iniciativa, 

aquesta darrera, que s’havia anat gestant a finals de 1932, amb una Comissió 

per una Cooperativa de Fluid Elèctric que estava formada per “un nombre 

considerable de patricis que van creure convenient fundar una Cooperativa per 

a despendre`ns i defensar-nos del predomini estranger a casa nostra.” La 

Cooperativa Popular d’Electricitat, aviat va aplegar un gran nombre de voluntats 

i el 3 de gener de 1933 s’escollia la primera junta directiva.28 La Cooperativa 

Popular d’Electricitat es va inaugurar per la Festa Major de 1934 amb la posada 

en marxa de la il·luminació de la plaça de la República –la plaça de la Vila– de 

18 llums de 500 watts i 1000 bugies cada un, cosa que es feu mentre una cobla 

                                                      
26 Democràcia, 19-3-1932. 
27 Democràcia, 9-6-1934. 
28 Butlletí de propaganda de la Cooperativa Popular d’Electricitat de Vilanova i la Geltrú, Agost 
de 1935, núm. 1. 
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entonava Els Segadors.29 L’any 1935 tenia instal·lats tres motors de 60 HP i dos 

de 500, amb capacitat per donar subministrament a tota la ciutat. 

Taula 3. Juntes de La Regeneradora Vilanovesa, 1924-1936 

1924 President: Florenci Nolla 

 Vicepresident: Pere Magriñà 

 Secretari: Josep Giralt 

 Vicesecretari: Esteve Torres 

 Compador: Joan Rius Roig 

 Tresorer: Manuel Terradellas 

 Vocals: Josep Guardiola, Josep Sansi, Heribert Martí 

 Administrador: Ildefons Altés 

 Soci Consultor: Joan Ventosa i Roig 

 Comptable: Joan Albet, Joan. 

1931 President: Joan Núñez Torrents 

 Vicepresident: Antoni Escofet Pascual 

 Secretari: Joan Albet Montaner 

 Vicesecretari: Joan Albà Almirall 

 Tresorer: Julià Pons Ventura 

 Comptador: Isidre Mallafré Garriga 

 Vocals: Josep Olivella Almirall, Francesc Sánchez Umbría, Josep 

Cucurella Torrents 

1933 President: Antoni Escofet Pascual 

 Vicepresident: Pere Mestres Albet 

 Secretari: Joan Albet Montaner 

 Vicesecretari: Josep Terradellas Planas 

 Tresorer: Antoni Rius Roig 

 Comptador: Josep Albà Almirall 

 Vocals: Julià Pons Ventura, Josep Cucurella Torrents, Josep Isern 
Arbós 

  

                                                      
29 Democràcia, 18-8-1934. 
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1934 President: Joan Albet Montaner 

 Vicepresident: Josep Isern Arbós 

 Secretari: Ramon Mestres Sidós 

 Vicesecretari: Jaume Serra Nòria 

 Tresorer: Antoni Rius Roig 

 Comptador: Josep Terradellas Planas 

 Vocals: Jaume Capdet Canyelles, Sebastià Domènech Camps, 
Joan Bèrnia Chiva 

1936 President: Joan Mallofré Garriga 

 Vicepresident: Pere Amorós Palau 

 Secretari: Primitiu Laguna Bravo 

 Vicesecretari: Joan Sardà Vendrell 

 Tresorer: Alexandre Puerto García 

 Comptador: Josep Montserrat Batlle 

 Vocals: Antoni Fortuny Nicolau, Joan Romeu Mercader, Joan 
Badia Escudé 

FONTS: ACG, Fons Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Entitats, caixes 4.195 i 4.196 i Democràcia, 

22-7-1934 i 11-4-1936.  
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5. LA TRANSICIÓ DE LA MONARQUIA A LA REPÚBLICA 

5.1. EL DESVETLLAMENT DE L’OPOSICIÓ ANTIMONÀRQUICA A VILANOVA I LA GELTRÚ 

La Dictadura de Primo de Rivera, tot i representar un parèntesi, no va significar 

la dissolució del Centre Democràtic Federalista que va continuar amb les seves 

activitats socials. La represa de les activitats polítiques hauria d’esperar uns 

anys, quan el règim dictatorial comencés a entrar en crisi, cosa que arribaria a 

finals de 1929. La dimissió del general Miguel Primo de Rivera y Urbaneja el 30 

de gener de 1930 i la formació del govern del general Dámaso Berenguer era el 

senyal inequívoc que el règim entrava definitivament en crisi. També fou el tret 

de sortida per a la reorganització pública de les forces catalanistes, d’esquerres 

i sindicalistes que s’havien mantingut en la clandestinitat. El període que va del 

gener de 1930 al març de 1931, quan es convocaren les eleccions municipals, 

va ser de gran ebullició entre les forces polítiques catalanes d’esquerres que, 

com ha exposat Anna Sallés, van estar buscant una fórmula que les aglutinés. 

Catalunya estava cercant una esquerra, en paraules textuals d’aquesta autora.30 

De fet, són prou conegudes iniciatives com la constitució d’un comitè conjunt 

entre el Partit Republicà Català, Acció Republicana de Catalunya i d’un sector 

del Partit Federal –que significativament portava el nom d’Esquerra 

Republicana– o el Manifest d’Intel·ligència Republicana, impulsat pel grup de 

L’Opinió i redactat per Rafael Campalans, moviments ambdós que tot i fracassar 

expressaven aquest anhel de superar velles divisions i de crear a Catalunya un 

front ampli de l’oposició a la Monarquia.31  

D’aquesta manera, la victòria contundent de les forces republicanes a Catalunya 

el 12 d’abril de 1931 no s’entén sense un moviment de fons entre els 

protagonistes de l’oposició al règim que empenyia cap a la unitat i la superació 

de velles discòrdies. De fet, s’ha de considerar que tot plegat es remunta a un 

moviment que s’havia anat covant uns anys abans de la dimissió del Dictador. 

També s’ha d’entendre que aquest sentiment no només es limità a Barcelona, 

ciutat sempre influent en la política catalana, sinó que va tenir una àmplia 

extensió territorial i, fins i tot política. De tot aquest moviment, l’element clau va 

                                                      
30 SALLÉS (1986): 13-48. 
31 Vegeu BARAS (1984): 89-90 i CULLA (1977): 34-39 
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ser el setmanari L’Opinió, que aparegué el 18 de febrer de 1928. El setmanari va 

néixer amb la voluntat de convertir-se en la plataforma per a un front ampli de 

l’oposició antimonàrquica i també amb la voluntat de tenir una estesa implantació 

territorial i, al mateix temps, propugnà des dels seus inicis la necessitat de la 

formació d’un partit d’esquerres catalanista cohesionat, disciplinat i democràtic 

alhora. Aquest element, juntament amb la joventut dels membres que el van 

fundar era compartit amb molts altres nuclis que es van anar estructurant per tot 

Catalunya, molts dels quals acabarien incorporant-se a Esquerra Republicana 

de Catalunya, tot i que a l’alçada de 1930 aquest final no estava encara 

determinat. 

A Vilanova i la Geltrú també es produiria un moviment de confluència, similar al 

que es va desenvolupar en altres poblacions catalanes, i que acabaria amb la 

presentació d’una candidatura de coalició Republicana-Catalanista. En aquest 

procés, el Centre Democràtic Federalista hi participaria activament i acabaria 

integrant-se en una de les opcions “unitàries” del republicanisme catalanista que 

es van acabar constituint –Esquerra Republicana de Catalunya–, tot i que el camí 

no s’acabaria clarificant fins a finals de l’any 1930. 

Ja a finals de 1929 l’oposició republicana catalana donava indicis que s’estava 

movent per superar velles dissensions. Això es va començar a manifestar amb 

l’aparició pública d’Acció Republicana de Catalunya, grup creat per Antoni Rovira 

i Virgili com a una escissió esquerrana d’Acció Catalana. Rovira i Virgili i el seu 

grup, dèbils territorialment, van buscar ampliar la seva base amb la creació 

d’Esquerra Republicana, un projecte de coordinació de l’Acció Republicana amb 

el Partit Republicà Català i un sector del Partit Federalista, en base a un manifest 

que llançaven l’1 de gener de 1930, en el qual afirmaven mantenir una 

coincidència de principis ideològics que es poden resumir en la voluntat de crear 

un règim democràtic, amb uns plantejaments socialdemòcrates implícits i 

l’exigència de resoldre les relacions entre Catalunya i Espanya en termes 

federals.32 No hem de confondre aquesta Esquerra Republicana amb la que 

sorgiria de la Conferència d’Esquerres Catalanes, un any després. 

                                                      
32 Vegeu el  manifest a Lleida. Revista d’informacions i estudis, 25-1-1930. 
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Entre finals de 1929 i començaments de 1930 alguns elements s’estaven movent 

a la capital del Garraf. El 5 d’octubre de 1929, fruit de la iniciativa dels 

anarcosindicalistes vilanovins i, molt especialment, de Josep Serra Demestre, 

s’iniciava la publicació d’Estela, escrita majoritàriament en català. Es tractava 

d’un periòdic amb voluntat d’obertura cap a tots els corrents obreristes, en la qual 

s’hi podrien trobar articles tant de Joan Peiró com de Jordi Arquer, notes de la 

Unió Socialista de Catalunya, etc. A mesura que el règim augmentà la 

permissivitat, es va convertir en portaveu de les reivindicacions sindicalistes. La 

mentalitat amb què s’abordava la situació queda resumida amb les paraules de 

Josep Serra quan en referència a la República comentava que “parlar dels ideals 

republicans serà sempre abstracte i àdhuc incoherent. Si aitals ideals tenen per 

patró a Lerroux, posseiran ben poc valor. I si els avala la personalitat de Pi i 

Margall tindran una força característica abastament definida.”33  

Acompanyant Estela, el moviment obrer vilanoví es va reorganitzar entorn la 

CNT. El 28 de març de 1930 se celebrava una assemblea al Teatre Bosc i 

s’escollia un comitè local. Però seria a partir de l’estiu de 1931, quan es 

començarien a organitzar les seccions de la CNT a Vilanova: el 17 de juliol els 

ferroviaris, el 12 d’agost els treballadors del Griffi, el 12 d’octubre els paletes i el 

16 del mateix mes els de la Pirelli. Fruit d’aquesta reorganització, que era general 

a Catalunya, esclataren una sèrie de conflictes, el més destacat dels quals fou el 

que van mantenir els treballadors de la fàbrica Griffi durant uns quants mesos, 

en una vaga que va rebre la solidaritat de la resta de treballadors i que deixaria 

una profunda petjada en la gent de Vilanova.34 

Poc temps després que aparegués Estela, sorgia una nova iniciativa des dels 

rengles catalanistes. Es tractava de El Carrer. Periòdic Català d’Esquerra, el 

primer número del qual sortia el 16 de novembre de 1930. En aquest primer 

número, Pere Artigas afirmava que: 

“Avui tota la part d’esquerra té un enemic comú, al qual s’ha de vèncer; és 
necessari que el venci que s’elimini per sempre més aquest sistema de governar 
anti-democràtic reservat a un llinatge. És necessari, doncs, per a vèncer aquest 
règim, que tots els que ens sentim la nostra dignitat de ciutadans liberals i 

                                                      
33 SERRA DEMESTRE, J., “Els homes i les idees”, Estela, 21-12-1929. 
34 Sobre la CNT i la seva reorganització en aquests anys vegeu VEGA (2004). Sobre la vaga del 
Griffi: MALLOFRÉ-ANGUERA (2002). 



34 

demòcrates ens apleguem al moment decisiu sota la bandera de la llibertat que 
un dia s’alçaria contra la farsa ignominiosa; també, però, és necessari que el poble 
sàpiga portar-se com cal; que els que pensen contra el poble comprenguin si 
aquest do tenen, l’equívoc en que incorregueren en restaurar i defensar l’última 
quixotada; que d’una vegada quedi desfeta la tràgica comèdia de que “Ibèria està 
preparada per a la República” i demostrar que no solament està preparada, sinó 
que la vol, que la desitja, que és impossible ja el viure ofegat com ja fa anys vivim. 
Nosaltres, ferms i decidits, defensors de Catalunya, República i Llibertat; no 
demanem més que l’ajut del poble per l’alçaprem definitiu que indubtablement ens 
ha de portar pel camí de la normalitat, aquesta normalitat que tant regategen els 
governs dictatorials i despòtics.”35 

La gent d’El Carrer s’articulava a través del Casal Catalanista, que tot i que es 

declaraven adherits a Acció Catalana, la major part dels seus membres eren 

macianistes i per això mateix participarien a la Conferència d’Esquerres 

Catalanes –amb el nom de “Segarretes”–, els quals, però, no s’acabarien 

integrant plenament a ERC. No avancem esdeveniments. 

També el Centre Democràtic Federalista es començava a moure. Així, en aquell 

any 1930, el dimarts 11 de febrer van improvisar una commemoració de 

l’aniversari de proclamació de la Primera República espanyola. Aquest acte, tot 

i la pressa amb què havia estat convocat va omplir la sala d’actes del Centre. 

L’acte va ser presidit pel president del Centre, Vicenç Virella, i intervingueren 

Pere Mestres, Florenci Nolla i Joan Ventosa i Roig. Les tres intervencions 

tingueren com a punt comú el comentari de la situació del moment, més que no 

la rememoració històrica. També tots tres coincidiren en la necessitat que fos el 

poble qui assumís la República que es veia propera, tot incloent noves 

reivindicacions socials, mostraren confiança en la joventut i reclamaven la 

superació de velles divisions entre els republicans.36 

Al cap d’unes setmanes, el Partit Federal de Vilanova i la Geltrú, feia públic un 

manifest que fins i tot va ser recollit per la premsa de Barcelona.37 El manifest es 

titulava El Partit Republicà Federal de Vilanova i la Geltrú a tots els elements 

republicans i lliberals de la nostra vila i del Districte. S’iniciava amb una 

introducció en què s’assenyalava que després de sis anys de Dictadura, amb un 

règim en crisi política i econòmica, l’ambient que es respirava era que la república 

                                                      
35 PERE ARTIGAS, , “Al primer número”, El Carrer. Periòdic Català d’Esquerra, 16-1-1930. 
36 Una ressenya llarga de l’acte a Democràcia, 15-2-1930. 
37 Vegeu el manifest a Democràcia, 22-3-1930, que també va ser publicat a La Publicitat, 25-4-
1930. 



35 

a què havien aspirat era més a prop que mai, a causa de l’acostament cap al 

republicanisme de nous actors polítics. En aquest sentit, es considerava que una 

“transformació tan ràpida, un trasbals tan fons en la consciència ciutadana, 

forçosament tenia de portar una gran confusió”. Per aquest motiu, els republicans 

federals de Vilanova consideraven que havien de fer públic quin era el seu 

posicionament.  

Seguien sis apartats que havien de contribuir a clarificar quin eren els objectius 

que perseguien. En el primer (“La nostra situació política”), després de recordar 

la llarga trajectòria dels federals vilanovins, incidien en què aspiraven a la 

“República com a forma de govern, la Federació com sistema d’organització de 

l’Estat i la defensa dels drets individuals”. I aclarien tot seguit, els dos darrers 

aspectes. D’aquesta manera, assumien implícitament els principis del 

catalanisme a través del federalisme atès que consideraven que els “municipis i 

regions, entitats que no han estat creades per l’artifici de cap governant, sinó per 

la mateixa naturalesa, tenen una personalitat pròpia, i per tant, uns drets tan 

sagrats i inviolables com els mateixos individus.” Per aquest motiu, qualsevol 

intromissió del “Poder Central en el seu regisme intern, constitueix, per nosaltres, 

un acte de tirania.”  

A més, com a garantia dels drets individuals es mostraven defensors de la 

llibertat de consciència, de la separació entre Església i Estat, l’aconfesionalitat 

de les escoles públiques i del dret de culte. Afegien al seu ideari l’aspiració a una 

“organització social més justa, on no existeixi l’explotació de l’home per l’home, 

on el treball sigui un dret i un deure per tothom, on aquest no tingui la finalitat 

d’acumulació de fortunes en mans d’una minoria, sinó la satisfacció de les 

necessitats individuals i col·lectives.” Per aconseguir això era imprescindible 

l’acció de l’Estat que havia d’”afavorir l’evolució de la propietat i l’organització de 

la producció cap a formes més humanes i més justes.” Tanmateix, es mostraven 

reformistes més que revolucionaris, atès que consideraven que “no essent 

possible un canvi fulminant d’aquesta organització, deuen mitigar-se els efectes 

de l’actual mitjançant una legislació que, com a mínim, deu compendre el conjunt 

de lleis dictades en els pobles més avençats socialment, per la defensa dels 

obrers.” 
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El segon apartat (“La unió dels republicans”) apuntava a la tasca que havien de 

desenvolupar en els mesos següents, apostant per una acció unitària de les 

forces republicanes per aquest motiu “sense renunciar a cap de les nostres 

aspiracions, estem disposats a treballar junt amb els demés sectors del 

republicanisme català i espanyol, encara que la seva idealitat no coincideixi en 

absolut amb la nostra”. Encara més, per aquest mateix motiu, declaraven que 

l’Assemblea del Partit havia decidit ingressar a l’Esquerra Republicana de 

Catalunya,38 “organisme creat per articular les forces esquerranes de la nostra 

terra i relacionar-les amb les de les demés regions espanyoles.” 

El tercer apartat s’adreçava a la joventut (“A la joventut federal”). Es feia palesa 

la inquietud que el jovent, el qual estava “desitjós d’actuar, de prendre part activa 

en les lluites polítiques que s’apropen, de contribuir al desvetllament de l’ànima 

popular”, i els donava la benvinguda. De pas, aprofitava per fer una defensa de 

l’actuació i organització democràtica del Partit Federal de Vilanova on 

“l’Assemblea és l’autoritat sobirana que ratifica o rectifica les orientacions de les 

Juntes, que assenyala el camí a seguir, i els seus acords són acatats per tots.” 

El quart punt del manifest anava dirigit als sectors propers als federals (“Als 

nostres afins”), i es declarava l’esperit d’obertura del Centre Democràtic 

Federalista i es recordava l’article del Reglament de 1920 en què es deia “Podran 

pertànyer a aquesta Societat tots els ciutadans de bons costums que professin 

idees republicanes, federals o socialistes”, afirmant que a les juntes hi havien 

participat afiliats a agrupacions polítiques diferents. Així, es considerava que no 

calia crear noves formacions polítiques i que el Centre Democràtic Federalista 

podia acollir tots els sectors esquerrans vilanovins. 

El cinquè punt del manifest anava dirigit “Als corregilionaris del Districte”. S’hi 

manifesta la simpatia després dels anys de Dictadura i els recomanava 

organitzar-se ràpidament i s’oferia a contribuir a aquesta organització. 

El sisè i darrer punt del manifest (“Deure de tots els republicans”) insistia en la 

necessitat d’uniat de tots els republicans, especialment dels republicans 

catalanistes, atès que en aquells moments “les idees de Federació i Autonomia 

                                                      
38 Malgrat la coincidència d’aquest nom, no s’ha de confondre amb l’ERC creada un any després, 
en la Conferència d’Esquerres Catalanes. 
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estan escrites en les banderes de tots els republicans.” Apel·lava a aparcar 

diferències per aconseguir la República de manera que “Quan arribi l’hora de 

donar a l’Estat una nova estructuració, podrà cada hú defensar els seus punts 

de mira particulars.” Per això mateix, feia una crida a formar “un front únic, per 

defensar-nos i anul·lar als que encara somnien en mantenir institucions que fa 

temps han mort en la consciència de tots els ciutadans progressius.” 

5.2. LA CAMPANYA PER L’AMNISTIA 

Un element de mobilització i d’aglutinació de l’oposició a la Dictadura i a la 

Monarquia va ser la lluita per l’amnistia. Aprofitant la campanya engegada pel 

setmanari La Rambla, per demanar-la pels encausats pel procés del Garraf i per 

als presos i exiliats polítics i socials, el Centre Democràtic Federalista inicià una 

campanya pública per exigir-la. En el marc d’aquesta, s’hi sumarien algunes 

entitats com l’Ateneu de Vilanova, el Montepius i Caixa d’Invalidesa Vilanovina –

en representació de 765 socis–, el Sindicat Agrícola Comarcal, l’Associació 

d’Alumnes Obrers de l’Escola Industrial i La Regeneradora Vilanovesa, a més 

del mateix CDF i la Joventut Republicana Federal.39 En el marc d’aquest tipus 

d’actuació, també podem destacar la reclamació que els locals del Centre de 

Dependents del Comerç i de la Indústria de Barcelona (CADCI) fossin retornats 

als seus legítims propietaris. 

L’exigència de l’amnistia i la seva aplicació completa seria un tema recurrent al 

llarg de tot el període que va del març de 1930 a la proclamació de la República 

i va ser un tema que va aglutinar tota l’oposició al règim: republicans, socialistes 

i anarcosindicalistes. En aquest sentit, és de destacar el míting per l’amnistia 

celebrat a les portes de les eleccions municipals, el 29 de març de 1931. Presidit 

per Joan Ventosa i Roig, hi van intervenir C. Bilbao per la Unió General de 

Treballadors i J. Sánchez Marín, per la Federació Socialista de Barcelona, Josep 

Mª Casasas, pel Casal Catalanista; Fèlix Duran i Cañameras en nom del Centre 

Federal i Josep Cardeñas i Roser Dolcet per la Confederació Nacional del 

Treball. La ressenya que en féu Democràcia fou succinta i només destacava la 

nombrosa presència de públic i els punts comuns dels parlaments, reclamant 

                                                      
39 Democràcia, 22-3-1930. 
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una amnistia completa, la presidència de Ventosa i Roig i, finalment, l’acord 

d’enviar un telegrama conjunt al president del Consell de Ministres “reclamant la 

llibertat de tots els condemnats i detinguts per causes de caràcter polític i 

social”.40 Tot i amb això, els anarcosindicalistes denunciaven que la presidència 

per Ventosa no s’havia pactat amb ells i a més aquests van escridassar el 

representant de la UGT en iniciar el seu parlament,41 cosa que era un 

avançament de la posició que la central anarcosindicalista acabaria tenint un cop 

instaurada la República. 

5.3. MACIÀ SÍMBOL 

Francesc Macià, que havia nascut a Vilanova, s’havia convertit en el símbol més 

fort de l’oposició al règim militar, sobretot a partir del seu judici a París per la 

frustrada invasió de Prats de Molló. La popularitat de Macià va augmentar per 

l’obstinació del govern en impedir la seva entrada a Catalunya, cosa que el va 

convertir, a més, en símbol per la consecució d’una amnistia sense concessions. 

D’aquesta manera, Macià –que no havia estat inclòs en l’amnistia parcial que 

s’havia atorgat– va aparèixer a Barcelona el 25 de setembre i el governador civil 

de Barcelona el va expulsar, de retorn a la frontera francesa. Això va generar un 

gran moviment de solidaritat. Democràcia dedicava la portada de l’edició del 4 

d’octubre de 1930 a aquest afer amb un article signat per V., i amb la publicació 

del manifest que es va publicar a Barcelona. En aquest sentit, es remarcava la 

gran diversitat ideològica dels signants del manifest que anaven des de la Unió 

Catalanista fins a la CNT, passant per republicans de diversos colors, socialistes 

i comunistes. 

  

                                                      
40 Democràcia, 4-4-1931. 
41 Estela, 11-4-1931; El Carrer, 11-4-1931. 
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Figura 4. Pamflet anunciant la visita de Francesc Macià a Vilanova el Primer 

de març de 1931 

 

FONT: de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer. 

Els fruits d’aquesta popularitat guanyada es recollirien l’any següent, quan entre 

el març i l’abril, esclatés la primavera republicana. Això es va fer palès 

especialment a Vilanova, amb la visita que hi feu Macià el primer de març de 

1931. Macià arribava a Vilanova a l’hora prevista, les 2 i 55 minuts de la tarda, i 

va ser rebut en olor de multituds. Acompanyat per una manifestació, es dirigí al 

local de l’Ateneu, on va ser rebut pel seu president, Francesc Morgades, que el 

va saludar en nom de totes les entitats vilanovines. Macià va tenir un record per 

al seu pare, enterrat a Vilanova, i va afirmar que estimava “tots els vilanovins 

sense distinció d’idees ni d’estaments” i que la rebuda que li havien ofert la 

recordaria tota la seva vida. També fou convidat a intervenir Ventura Gassol. 

Després, es va dirigir al Casal Catalanista on va rebre un ram de flors de mans 

de “la senyoreta Alemany”. Al vespre s’arribà al local del Centre Democràtic 

Federalista on va ser rebut al so de l’”himne de Roget de l’Isle” –La Marsellesa–

, i allà hi van intervenir Joan Casanovas, novament Gassol, Jaume Compte i el 

mateix Macià. Aquest fa ver un discurs ple “de conceptes d’amor a l’ideal, 

enaltidor de la llibertat humana i de la justícia social” i, d’acord amb els nous 
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temps que s’albiraven, aconsellà “les dones que cooperin amb els homes per a 

la consecució de les idees que un dia han de encarnar-se en la pràctica de 

principis d’humanitat, i dels quals en són la negació de les idees dels qui foren 

perseguidors.”42 

Ja president de la Generalitat, Macià passaria per Vilanova en diverses ocasions, 

entre les quals cal destacar les dues de 1931 i les de 1933. La primera fou la del 

2 de novembre de 1931, en què Macià convidà la Subcomissió Parlamentària de 

Responsabilitats a fer una visita a Catalunya.43 Després de dinar a Sitges es van 

desplaçar fins a Vilanova i la Geltrú on van visitar la Biblioteca Museu Víctor 

Balaguer. Més important va ser la que va realitzar el 29 de novembre del mateix 

amb motiu de l’acord de l’Ajuntament de posar el nom de l’il·lustre polític a la 

rambla i declarar-lo com a fill predilecte de la vila. En aquesta ocasió, Macià va 

ser rebut amb tots els honors per l’alcalde, Josep Sanmartí, el nen Jordi 

Carbonell i Soler li va oferir un ram de flors i també en va rebre de part de les 

obreres de diferents fàbriques vilanovines. Se li feu una recepció al saló de 

sessions de l’Ajuntament, on l’alcalde li va lliurar un pergamí amb l’acord de 

l‘Ajuntament, amb un dibuix d’Enric C. Ricart. Després del parlament de Joan 

Ventosa i Roig, intervingué el mateix Macià indicant l’emoció que li causava l’acte 

i que aquell dia veia persones de tots els estaments i idees units per un ideal 

d’amor. Macià recordà el seu pare –com ho havia fet l’1 de març de l’any anterior– 

i remarcà el caràcter de festa per celebrar units els “ideals de Catalunya i 

República”. Immediatament va haver de sortir al balcó, on es dirigí al nombrós 

públic que s’aplegava a la plaça de la Vila. Després descobrir la placa esculpida 

per Joan Rebull a la Rambla i intervingueren l’alcalde de les Borges Blanques i 

Josep Puig i Ferrater. L’homenatge, es feu en un dinar al saló del Foment del 

Treball on, després de l’àpat, va intervenir una llarga llista de personalitats: el 

president de l’Ateneu –Francesc Morgades–, Joan Segalà Ventosa, del Centre 

d’Esquerra-Estat Català, Daniel Forns de Sant Sadurní, per la Federació 

Comarcal d’Esquerra Republicana, Josep Pujol, alcalde del Prat, Josep Costa, 

alcalde de Sitges, l’advocat vilanoví Fèlix Ballester, Remigi Juncà, de Cubelles, 

                                                      
42 Democràcia, 12-3-1931. 
43 La Vanguardia, 3-11-1931. 
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Joan Ventosa i Roig, Josep Puig i Ferrater, Jaume Aiguadé –alcalde de 

Barcelona–, l’alcalde de Vilanova, Josep Sanmartí i, finalment, el mateix Macià.44 

Al cap de poques setmanes, Macià tornaria a visitar Vilanova i la Geltrú, en 

aquesta ocasió amb motiu de la visita que el president Azaña va fer a Catalunya. 

Després d’un altre dinar a Sitges, l’alcalde de Vilanova i la Geltrú arrossegà els 

membres de la comitiva, amb Macià i Azaña inclosos, per tal que visitessin 

Vilanova i la Geltrú, anant novament a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer.45 

La darrera visita que va fer Macià a Vilanova i la Geltrú va ser amb motiu de la 

commemoració de la mort del poeta Manuel de Cabanyes, que es va celebrar el 

22 d’agost de 1933. Al llarg de tot el dia s’havien anat celebrant una sèrie d’actes 

commemoratius però la festa culminà amb l’acte que se celebrà a la tarda a la 

Biblioteca Museu Víctor Balaguer, sota la presidència de Francesc Macià, a la 

mesa presidencial l’acompanyaven Alexandre de Cabanyes, descendent del 

poeta, Ventura Gassol, conseller de Cultura, Josep Sanmartí, alcalde de 

Vilanova, el catedràtic Angel Valbuena, en representació del rector de la 

Universitat de Barcelona, Joan Ventosa i Roig i Pere Mestres Albet, diputat a 

Corts i diputat al Parlament de Catalunya, respectivament.46 

El reconeixement de Macià com a símbol de les llibertats de Catalunya havia 

quedat arrelat en un bon nombre de ciutadans del país. Això es reflectí en el 

moment de la seva mort, esdevinguda el 25 de desembre de 1933. L’edició de 

Democràcia del 30 de desembre de 1933 es va convertir en un número 

monogràfic dedicat a la figura del president. Entre els diversos articles publicats, 

hi havia un “Comentari. Macià símbol”, sense signar i que acabava amb unes 

paraules que definirien de forma clara els sentiments dels republicans vilanovins 

i de gran part del poble català: 

“Les despulles del President Macià tornaran pols en els temps; l’esperit símbol de 
Francesc Macià, perdurarà mentre el nom de Catalunya sia respectat com fins ara 
arreu del món.” 

  

                                                      
44 Democràcia, 12-12-1931. 
45 La Humanitat, 21-12-1931; Democràcia, 24-12-1931. 
46 Democràcia, 26-8-1933. 
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5.4. A L’AJUNTAMENT COM A PLATAFORMA D’OPOSICIÓ 

A començaments de 1930, un cop feta efectiva la dimissió de Primo de Rivera i 

pujat al poder el general Dámaso Berenguer, es va procedir a nomenar nous 

ajuntaments. La meitat dels consistoris acabarien composats per antics regidors 

i l’altra meitat la formarien una tria entre els majors contribuents. Aquest sistema 

va ser criticat pels homes del Centre Democràtic Federalista i, en general, per 

les esquerres perquè acabaria donant primacia als homes de la Lliga 

Regionalista; la crítica dels Federals vilanovins se centrava sobretot en el fet que 

el consistori no representaria la voluntat popular.47 D’aquesta manera, en el 

moment de constituir-se el nou Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, el grup de 

regidors republicans, encapçalats per Florenci Nolla van presentar una 

proposició en què es feia palès que acceptaven el càrrec amb caràcter interí i pel 

fet que aquesta era obligatòria. En la proposició es protestava per la constitució 

antidemocràtica d’ajuntaments i diputacions i pel fet que no quedaven exclosos 

de la possibilitat formar part dels consistoris els regidors que n’havien format part 

durant la Dictadura.48 

En aquesta línia d’actuació, des del setmanari Democràcia es va anar intentant 

fiscalitzar temes de la gestió efectuada durant la Dictadura, com la qüestió dels 

metges titulars o la gestió del Cementiri i els regidors intentaren dur a terme 

també des del consistori una tasca de revisió de la gestió de l’Ajuntament 

anterior. Tanmateix, ja a la tardor, quan l’oposició antimonàrquica havia iniciat 

una deriva revolucionària, els regidors republicans Jaume Alba, Magí Soler, 

Vicenç Virella, Florenci Nolla i Josep Giralt es van retirar de l’Ajuntament després 

d’acusar l’alcalde d’absentista, especialment davant del conflicte del Griffi, i 

d’haver-los deixat sols intentant fer de mitjancers entre les parts en conflicte.49 

Després de la retirada, el Centre Democràtic Federalista concentraria les seves 

forces en les campanyes d’oposició des del carrer i en la construcció d’una 

alternativa d’esquerres per a Catalunya. 

                                                      
47 Democràcia, 22-2-1930. 
48 Democràcia, 8-3-1930. 
49 Democràcia, 4-10-1930. 
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5.5. EL CENTRE DEMOCRÀTIC FEDERALISTA: ENTITAT FUNDADORA D’ERC 

EL camí que va conduir al Centre Democràtic Federalista a integrar-se al partit 

d’Esquerra Republicana de Catalunya no va ser lineal. Durant la primera part de 

l’any 1930, van sorgir una sèrie d’iniciatives que, aparentment, apuntaven totes 

a la unitat de l’oposició republicana catalanista, entre les quals el “Manifest” del 

mateix CDF, al qual s’ha fet referència en un apartat anterior. Gairebé coetanis 

a aquest manifest van ser els que van publicar Acció Catalana i Acció 

Republicana, i el Manifest d’Intel·ligència Republicana.50 Totes tres iniciatives, 

tindrien una acollida diferent per part dels federals vilanovins. En el cas del 

manifest d’Acció Catalana, Antoni Escofet, de la Joventut Federal, en un llarg 

article es felicitava pel fet que finalment aquesta organització es decantés per la 

República com a forma de govern, però considerava que hauria hagut de 

declarar-se federalista i més tenint en compte que el manifest indicava que “no 

vol situar Catalunya en un «isolament esquerp»”. Tot i amb això, Escofet acabava 

l’article deixant la porta oberta a una futura col·laboració amb Acció Catalana 

perquè “representa un grup amb veritable prestigi... que no ens fa desconfiar de 

creure que saltant per damunt de noms i de formulismes, ens donarem aviat les 

mans, ara que ja sabem que tots portem al cor els mateixos sentiments i a la 

pensa unes idees anàlogues.”51 

Pel que fa al “Manifest per a la intel·ligència republicana”, Democràcia es va 

limitar a la seva publicació íntegra, amb la llista dels signants inicials. Més ben 

rebut va ser el manifest d’Acció Republicana. En un article titulat “Adhesió”, els 

federals vilanovins expressaven el seu ple acord amb el manifest d’Acció 

Republicana i mostraven la confiança en aquesta agrupació “que sota la 

presidència d’un federal, d’un republicà de tota la vida i perfecte coneixedor del 

a política catalana, enfoca la qüestió amb una claredat diàfana i amb un 

programa bàsic ampli, que fent seu l’ideari català no deixa de banda, abans el 

contrari, enclou dintre el mateix totes les aspiracions econòmiques, socials, 

d’ensenyament, de llibertat de consciència i es declara esquerrà”. I tot seguit 

                                                      
50 Hom pot consultar els manifestos a La Publicitat, 4-4-1930 i La Nau, 15-3-1930.; el Manifest 
per al a Intel·ligència Republicana a L’Opinió, 2-5-1930, però també es pot consultar a 
Democràcia, 22-3-1930. Sobre Acció Catalana i Acció Republicana BARAS (1984). 
51 Antoni ESCOFET, “Davant del manifest d’«Acció Catalana»”, Democràcia, 8-3-1930. 
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transcrivien la carta que havien enviat a Antoni Rovira i Virgili, president d’AR, en 

la qual manifestaven la seva coincidència, tot recordant també la seva adhesió a 

la primera Esquerra Republicana –on coincidien amb Acció Republicana– i on 

deixaven clar que les esquerres havien d’assumir el catalanisme plenament si 

volien triomfar.52 

Les coses s’anirien clarificant durant la segona meitat de l’any. El 17 d’agost de 

1930, a Sant Sebastià es reuniren pràcticament totes les faccions republicanes i 

els socialistes per acordar dur a terme una acció comuna que portés a la 

República. Tal i com diu Ben Ami, la reunió tenia sobretot l’objectiu d’atraure la 

col·laboració de l’oposició republicana catalana.53 Acció Catalana, Acció 

Republicana i Estat Català, que van ser els grups catalans que hi van ser 

directament representats van arribar a un acord que afirmava en termes ambigus 

que, un cop proclamada la República, es respectaria la personalitat de 

Catalunya. El Pacte de Sant Sebastià va ser rebut amb bons ulls per la majoria 

de l’oposició catalana. Des de Democràcia, els republicans vilanovins del CDF 

es felicitaven del mateix atès que “tots els partits republicans d’Espanya han 

contret el compromís solemne de respectar el dret dels catalans, donant solució 

al nostre problema a base del principi d’autodeterminació.”54 

A partir d’aquí, el conjunt de l’oposició republicana catalana es va reorganitzar. 

Així doncs, Acció Catalana i Acció Republicana establiren una unitat d’acció des 

del mateix final de 1930, que els duria a fusionar-se el 22 de març de 1931 en 

una sola organització prendria el nom de Partit Catalanista Republicà.55 

Un segon bloc d’organitzacions republicanes i catalanistes confluiria entorn de la 

Conferència d’Esquerres Catalanes, que acabaria amb la formació d’Esquerra 

Republicana de Catalunya, entre el 17 i el 19 de març de 1931. L’estructuració 

d’aquest grup va ser llarg. El 17 d’octubre de 1930, Lluís Companys, Antoni 

Moles i Caubet, Edmon Iglesias, Ramon Noguer i Comet, Josep Ricart, Antoni 

Vilalta, Salvador Vallverdú i Ernest Ventós feien públic a L’Opinió un manifest en 

què s’advocava per la creació d’un nou partit de tall diferent dels que havien 

                                                      
52 Democràcia, 26-4-1930. 
53 BEN AMI (1990): 158. 
54 Democràcia, 30-8-1930. 
55 Aquest partit es convertiria el 1933 en Acció Catalana Republicana. 
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existit i que desemboqués en una nova organització “democràtica que 

periòdicament es reuneixi en Assemblea per a revisar actuacions i doctrines dels 

nostres dirigents i de la nostra Comunitat.”56 La Conferència va ser molt ben 

rebuda pels republicans federals vilanovins i comunicaven que assistirien a la 

mateixa. En un mateix número de Democràcia, publicaven que tenien aquesta 

intenció, la carta que els promotors del manifest havien adreçat a diferents 

centres i organitzacions catalanes i la llista dels primers adherits a la Conferència 

d’Esquerres Catalanes. Juntament amb el Centre Democràtic Federalista i 

Democràcia, els primers adherents a la conferència eren l’Ateneu Sallentí de la 

Unió Republicana, el Centre Republicà Democràtic Federal, de Torredembarra, 

el Centre d’Unió Republicana de Tortosa, la Casa del Poble del Perelló, el Comitè 

d’Unió Republicana de Terrassa, el Centre Català Republicà de Balaguer, el 

Centre Obrer Instructiu d’Unió Republicana de Cervera, el Centre Cultural 

Republicà de Navàs, el Foment Republicà del districte VII (Sants) de Barcelona, 

el Foment Agrícol Republicà Català de Castelldans, la Unió Republicana de 

Tàrrega i els periòdics L’Acció i Llibertat de l’Hospitalet de Llobregat.57 

El Centre Democràtic Federalista de Vilanova va mantenir una implicació molt 

estreta en tot el procés. D’aquesta manera, va anar publicant regularment la 

informació dels treballs realitzats i dels centres i persones que s’hi adheriren. En 

aquest sentit, es publicà el manifest signat per tota una sèrie d’entitats i centres 

republicans, entre els quals el mateix CDF, que convocava a la Conferència, que 

s’havia de celebrar en alguna data a determinar del mes de desembre.58 A més, 

el 29 de novembre un representant del Centre participaria a la reunió preparatòria 

que se celebrà al Foment Republicà de Sants. 

La qüestió de la Conferència d’Esquerres Catalanes ja no tornaria a sortir fins al 

març de 1931, quan es convoqués definitivament. La Conferència va haver de 

ser ajornada a causa dels fets revolucionaris de finals d’any i per l’estat de guerra 

declarat consegüentment. El primer trimestre de l’any 1931, especialment el mes 

de març, seria d’una agitació considerable. El 13 d’aquell mes es convocava a 

una assemblea del Centre Democràtic Federalista per tractar de la posició davant 
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les eleccions municipals i de la Conferència. Pel que fa la primera qüestió 

s’acordà presentar-s’hi i plantejar-les com un plebiscit entre Monarquia i 

República. Aquest fou un fet acceptat arreu de Catalunya i Espanya tant per les 

forces monàrquiques com per les republicanes.59 Pel que fa a la segona qüestió, 

el Centre Democràtic Federalista va ser una de les entitats assistents a la 

mateixa, a més d’una representació del setmanari Democràcia. De Vilanova 

també hi va assistir el grup “Els Segarretes”, com una de les entitats vinculades 

a Estat Català, i el periòdic El Carrer, també vinculat a la mateixa organització 

política.60 

Pels Federals vilanovins l’assemblea de les esquerres republicanes va ser 

rebuda com un acte de gran transcendència. Per una banda es valorava el 

caràcter democràtic de la mateixa i el fet que, per aquest mateix motiu, 

s’abandonés el centralisme barceloní, cosa que permetria, al seu entendre, la 

superació del cabdillisme i les lluites intestines que sempre havien caracteritzat 

el republicanisme de la capital. D’altra banda, es valorava positivament el fet que 

representava l’agrupació de forces que el nou partit significava, encara que 

aquesta no fos completa. En aquest sentit, en referència a Acció Catalana i Acció 

Republicana, que la setmana següent formarien el Partit Catalanista Republicà, 

es deia que el “fet que quedin dos partits republicans a Catalunya, prescindint de 

Barcelona, on quedarà també el Partit Radical, avui d’importància purament 

local, no creiem que sigui un greu inconvenient, sempre que per part de tots hi 

hagi el seny suficient per no destroçar-se mútuament amb lluites eixorques.”61 

D’aquesta manera, segons la gent del Centre Democràtic Federalista, el PCR 

quedava com un partit de centre i ERC com esquerra socialitzant. Al respecte 

d’aquesta darrera qüestió s’afirmava que aquest no era un partit de classe, 

malgrat que les conclusions que s’havien aprovat a la Conferència d’Esquerres 

Catalanes tenien quasi totes un marcat segell socialista i es recordava que el 

nom proposat inicialment per al nou partit havia estat de Partit Republicà 

Socialista de Catalunya.62 

                                                      
59 Al respecte vegeu BEN AMI (1994). 
60 Las Notícias, 19-3-1931. 
61 Democràcia, 21-3-1931. 
62 Democràcia, 21-3-1931. 
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5.6. LES ELECCIONS DEL 12 D’ABRIL I LA PROCLAMACIÓ DE LA REPÚBLICA A VILANOVA 

En l’assemblea del dia 13 de març de 1931, a banda de decidir participar a les 

eleccions municipals es devia decidir també formar coalició amb altres forces 

republicanes, si fos possible. En aquest sentit es va anar a buscar la col·laboració 

del Casal Catalanista, entitat adherida a Acció Catalana. Aquesta mateixa entitat 

va celebrar assemblea el dijous 26 de març de 1931 on la majoria de socis van 

decidir formar coalició amb el Centre Democràtic Federalista,63 el qual celebrà 

assemblea el dia 28 per nomenar el seus candidats. Finalment presentarien la 

Candidatura de Coalició Republicana-Catalanista que integrarien nou membres 

del Centre Democràtic Federalista i sis del Casal Catalanista. 

La campanya electoral va ser força moguda i totes les forces que s’hi van 

presentar van desenvolupar una intensa campanya. Les forces contràries a la 

república que eren Solidaritat Vilanovina (Círcol Catòlic) i el Centre Autonomista 

(vinculat a la Lliga Regionalista i continuador de l’antic Centre Català) tot i no 

formar coalició no van competir entre elles. D’aquesta manera, Solidaritat 

presentava candidats al districte primer i al quart mentre que el Centre 

Autonomista ho feia al districte segon i al tercer.64 També hi va haver candidatura 

del comunista Bloc Obrer i Camperol, tot i que aquesta formació només 

presentaria Josep Vidal Urpí, Pere Urgellès Bertran i Joan Badell a tots els 

districtes abans esmentats.65 

Malgrat tractar-se de la renovació dels ajuntaments, totes les forces que entraren 

en la contesa electoral tenien clar que aquestes eleccions eren crucials per a la 

continuïtat no només de la monarquia sinó del sistema tal i com s’havia entès 

fins aquell moment. Especialment conscients d’això n’eren els sectors catòlics i 

tradicionalistes. D’aquesta manera, la Junta Diocesana d’Acció Catòlica va 

repartir uns pamflets en què es recomanava votar per aquells candidats que 

oferissin “sòlides garanties per al bé de la Religió i la Pàtria” i acabava fent una 

crida als catòlics en que es reclamava que no abandonessin “el govern de la 

ciutat a les mans dels descreguts”. Un grup d’”electores unidos por el común 

                                                      
63 Diario de Villanueva y Geltrú, 28-3-1931. 
64 Vegeu la col·lecció de pamflets i manifestos a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, signatura 
CL 23. 
65 Diario de Villanueva y Geltrú, 11-4-1931; MARTÍ (1997): 372. 
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amor a nuestro Augusto Soberano y a las sacrosantas tradiciones patrias” 

llençava un manifest titulat Por la Patria y por el Rey en què es recomanava el 

vot pels candidats de Solidaritat Vilanovina i del Centre Autonomista. Amb tot, 

encara hi va haver gent que va tenir l’humor de presentar una falsa Candidatura 

Independent “que lluitarà contra la dels botiguers d’aquesta vila”, que tenia entre 

altres punts del programa que “Posarem feres al Parc –Assaltarem els bancs... 

de la Rambla – Repartirem plomes estilogràfiques a tot el poble...” i altres coses 

per l’estil. 

Taula 4. Resultats de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931 (només 
candidats electes) 

Regidor Coalició Vots 

Districte primer   
Magí Solé Figuerola Coalició Republicana Catalanista (CDF) 559 
Joan Segalà Ventosa Coalició Republicana Catalanista (CC) 551 
Marcel·lí Miró Fora Coalició Republicana Catalanista (CDF) 544 
Isidre Urpí Sicart Coalició Republicana Catalanista (CC) 535 
Josep Carbonell Rovira Solidaritat Vilanovina 144 
Ramon Masip Soler Solidaritat Vilanovina 140 

Districte segon   
Joan Cardona Falcó Coalició Republicana Catalanista (CDF) 348 
Salvador Riambau Maspons Coalició Republicana Catalanista (CC) 326 
Josep Sanmartí Sadurní Coalició Republicana Catalanista (CDF) 344 
Bonaventura Freixas 
Rocasalbas Centre Autonomista 124 

Districte tercer   
Joaquim Pascual Pascual Coalició Republicana Catalanista (CDF) 419 
Miquel Soler Nou Coalició Republicana Catalanista (CDF) 406 
Joan Bernat Papiol Coalició Republicana Catalanista (CC) 401 
Josep Soler Bertran Centre Autonomista 154 

Districte quart   
Joan Lleó Marigot Coalició Republicana Catalanista (CC) 637 
Josep Pla Brunet Coalició Republicana Catalanista (CC) 629 
Vicenç Nolla Torner Coalició Republicana Catalanista (CDF) 628 
Jaume Barceló Pellicer Coalició Republicana Catalanista (CDF) 625 
Artur Planas Masdeu Coalició Republicana Catalanista (CDF) 614 
Ramon Ferrer Parera Solidaritat Vilanovina 199 
Josep Cucurella Gatell Solidaritat Vilanovina 166 

FONT: Diario de Villanueva y Geltrú, 14 d’abril de 1931. 

Finalment van arribar les eleccions del dia 12 d’abril. La jornada electoral va 

transcórrer amb gran animació però sense incidents. Durant tot el dia es van 

mobilitzar automòbils i carruatges per anar controlant el desenvolupament de les 

votacions. Semblava clar que la lluita era entre la Coalició Republicana 

Catalanista i el bloc format per Solidaritat Vilanovina i el Centre Autonomista, en 
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tant que els comunistes quedaven relegats a un pla secundari. Cap al migdia 

semblava evident que la votació es decantaria en pro dels favorables a la 

República, com així va ser. Un cop celebrat l’escrutini, la victòria va ser claríssima 

per a la Coalició Republicana Catalanista. De mitjana, els candidats republicans 

van rebre uns 504 vots cada un mentre que els monàrquics en rebien 155. És a 

dir, per cada vot favorable a la monarquia, a Vilanova n’hi va haver 3 de 

republicans. 

La victòria d’Esquerra Republicana a Barcelona i de les coalicions republicanes 

a moltes de les ciutats més importants de Catalunya, com fou el cas de Vilanova 

i la Geltrú, a més de la victòria de les forces republicanes a la major part de 

capitals de província espanyoles acabava de posar en entredit la monarquia. El 

14 d’abril, de matinada ja s’havien produït algunes proclamacions en algunes 

ciutats, com a Eibar, que fou la primera. Però el que finalment decantaria la 

situació seria la proclamació de la República per part de Lluís Companys, primer, 

i de la República Catalana, per part de Macià, a Barcelona. A la tarda es 

proclamaria a Madrid, es constituiria el govern provisional amb els membres del 

Pacte de Sant Sebastià, el rei renunciaria i abandonaria el país i s’iniciarien 

negociacions entre els governs espanyol i català que acabarien amb la conversió 

de la República Catalana en Generalitat de Catalunya, els fets són prou 

coneguts.66  

A la majoria de poblacions catalanes la proclamació de la República es va fer a 

la tarda, un cop Toresky, el popular locutor de Ràdio Barcelona, en donà la 

notícia, i de manera festiva. A Vilanova, però, la situació va venir marcada per la 

tensió que generava la vaga del Griffi. Joan Ricart i Soler, director de les 

fàbriques Marquès, que enviava diàriament informació a Manuel Marquès, 

reporta que els rumors que s’havia proclamat la República havien arribat a 

Vilanova i la Geltrú cap a les 4 de la tarda. Després es confirmà això a través de 

la Ràdio amb el so de La Marsellesa i l’al·locució abans esmentada. Ricart 

encara ho confirmaria trucant a Barcelona. Joan Ricart informava que “per ací hi 

ha tranquil·litat, corrent la gent pel carrer amb grups portant banderes 

                                                      
66 Sobre la transició de la monarquia a la república és imprescindible l’obra de BEN AMI (1990), 
Los Orígenes de la Segunda República : anatomía de una transición, Madrid: Alianza; un relat 
dels fets a Barcelona el podeu consultar SOLDEVILA (maig 1931). 
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republicanes i molta gent a la plaça de la vila principalment, però amb actitud 

pacífica”. Ricart expressava el desig que “Déu ho beneeixi tot i no permeti que hi 

haigi cap cosa que la pau i la tranquil·litat sigui pertorbada, i que l’era de felicitat 

que prometen pugui realitzar-se”. A la carta que va enviar el 15 d’abril, relatava 

encara els fets del vespre del dia 14. Una manifestació al so de La Marsellesa 

recorregué els carrers de la vila. L’ambient festiu, però, es va veure truncat quan 

en arribar a  

“la plaça de les Neus, diuen que vejeren dos homes amagats a darrera els 
parterres que hi ha, i dirigint-se cap a ells els trobaren amb pistoles a les mans, 
s’engegaren alguns trets, un d’ells fou ferit de bala i l’altre fou agafat i apalliçat; 
diuen qu’el primer és mort i l’altre està molt greu: això ha estat el motiu per a 
retreurer novament tot lo referent a lo que passà en la vaga Griffi, perquè diuen 
que aquestos homes són dels pistolers que vingueren ací a treballar en lloc dels 
que feien vaga, i se’l facilità permís d’ús d’arma, i anit començà la persecució d’ells, 
havent-ne agafat varis, qu’avui diuen que les autoritats ja’ls han despatxat cap al 
a seva terra i després durant el dia han anat perseguint a d’altres, que’ls hi ha pres 
l’arma o els han detingut i diuen que volen treurer-los tots d’aquesta vila. El primer 
dia que tindria qu’ésser de glòria comença amb successos tristos. I tant de bo fos 
el darrer, perquè’m temo que no’n deuran mancar d’altres que moltes engúnies i 
tristeses ens faran passar.”67 

L’endemà de la proclamació es va constituir el nou Ajuntament. Josep Santmartí 

i Sadurní seria escollit alcalde i l’acompanyarien en el govern de la vila Joan Lleó 

i Marigot, primer tinent, Artur Planas i Masdeu, segon tinent, Josep Pla i Brunet, 

tercer tinent, Joaquim Pascual i Pascual, quart tinent, Isidre Urpí i Sicart, primer 

síndic, Jaume Barceló i Pellicer, segon síndic, i Magí Soler i Figuerola com a 

delegat de l’Ajuntament al Comitè Polític. Sanmartí informava Francesc Macià, 

com a president de la República Catalana, que “totes les autoritats han acatat la 

proclamació de la República feta ahir”.68 El mateix dia 15, Josep Sanmartí emetia 

un ban dirigit al poble de Vilanova i la Geltrú expressant les esperances i 

demanant que es mantingués la calma: 

“En possessionar-me, en nom de la República Catalana i de la República Federal 
Ibèrica, del càrrec d’Alcalde de Vilanova, pel qual he estat nomenat pels demés 
regidors republicans, plau-me dirigir a tots els meus conveïns una salutació que 
em surt del fons de l’ànima. 

“L’ideal d’emancipació civil que he defensat durant tota la meva vida, és avui una 
realitat. Ha caigut la Monarquia i s’ha proclamat l’Estat Català, sense vessar-se 

                                                      
67 ACG, Fons de la Fàbrica Marquès, Copiador de cartes 1929-1931, apunts del 14 i 15 d’abril 
de 1931. La descripció que en feia el Diario de Villanueva y Geltrú del 16-4-1931 coincideix en 
termes generals amb la de J. Ricart. 
68 ANC, Fons ANC1-818 / President Francesc Macià (documentació institucional), T-2370. 
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una gota de sang. El poble, donant mostres d’un civisme que ens  posa a l’alçària 
de les nacions més cultes, ho ha lograt amb el seu esforç democràtic, imposant la 
seva voluntat sobirana. 

“Ciutadans! Avui és dia de joia per tots els homes que en el seu cor senten glatir 
idees liberals i democràtiques. La República s’ens obre davant nostre com un nou 
camí per anar sempre endavant per la via del Progrés i de la Justícia. Més no n’hi 
ha prou amb haver-la sabut guanyar; és indispensable saber-la conservar i 
enfortir-la, i per això em dirigeixo al poble de Vilanova, que fa quatre dies sapigué 
donar una mostra de civisme remarcable en les passades Eleccions Municipals, 
per recordar-li les paraules de l’il·lustre President de la República Catalana, el 
nostre compatrici Francesc Macià, de què tota pertorbació d’ordre podria ésser 
fatal a la naixent República, i considerada com una traïció. 

“Tingueu confiança en les autoritats que vosaltres mateixos haveu elegit, que 
elles, en tots moments, sabran defensar els vostres drets. 

“Únicament la confiança il·limitada que tinc en tots vosaltres, m’ha fet acceptar la 
responsabilitat que enclou en aquests moments el càrrec d’Alcalde, i per a 
desempenyar-lo encertadament, compto més amb la vostra cultura i el vostre amor 
a la Llibertat, que amb les meves pròpies forces. 

“Ciutadans! Visca la República! 

“Vilanova i la Geltrú, 15 d’abril de 1931. L’Alcalde, Josep Sanmartí i Sadurní.”69 

La Segona República començava a caminar. 

  

                                                      
69 Democràcia, 18-4.1931. 
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6. EL CDF DURANT LA SEGONA REPÚBLICA 

6.1. L’ACCIÓ POLÍTICA COM A EINA DE TRANSFORMACIÓ SOCIAL: EL GRUP ESCOLAR DE 

LA RAMBLA SAMÀ 

Tot i que l’adveniment de la República va ser una veritable revolució política, 

aquesta no es va plantejar mai com una revolució social. Tanmateix, les 

aspiracions de canvis eren moltes i un dels eixos principals d’aquests havia de 

ser l’educació, la qual s’entenia com un element de transformació social per 

formar persones amb sentit cívic i esperit crític. L’esforç realitzat entre 1931 i 

1936 per la construcció d’escoles en molts municipis catalans va ser 

considerable i va impregnar la majoria d’ajuntaments, fossin aquests de dretes o 

d’esquerres. Aquest esforç, és potser el que exemplifica millor com s’entenien 

els ajuntaments i l’acció política que s’hi podia desenvolupar per transformar la 

societat des de posicions reformistes i no revolucionàries. 

D’aquest esforç Vilanova i la Geltrú tampoc no en va ser una excepció. La 

necessitat d’un Grup Escolar per Vilanova feia anys que s’havia plantejat, però 

no va ser fins a la proclamació de la Segona República que aquest desig no es 

va començar a fer realitat70. De fet, la qüestió de l’ensenyament es va plantejar 

a l’Ajuntament de Vilanova des dels primers moments de la República. D’aquesta 

manera, en el ple de constitució del primer Ajuntament republicà, celebrat el 28 

d’abril de 1931, “els regidors de la majoria republicana-catalanista... posaren en 

evidència la imperiosa necessitat de la construcció de grups escolars per la 

manca de locals adequats i insuficients per la població escolar, i el compromís 

contret de cercar una solució a l’actual problema”.71 

D’entrada, però, es donà una solució provisional, quan la Comissió de Cultura de 

l’Ajuntament arribà a un acord amb l’Ateneu per tal que s’usessin les seves aules 

i el material perquè l’Ajuntament donés ensenyament als nens que corrien pels 

carrers i que no anaven a escola per manca de locals adequats, es posarien en 

funcionament el juny següent sota la direcció del mateix director de les classes 

de l’Ateneu i serien ateses per dos auxiliars.72 A més s’habilitaren els locals de 

                                                      
70 MARTÍ (1997): 355-356. 
71 Democràcia, 25-4-1931. 
72 Democràcia, 16-5-1931. 
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l’anomenat Ateneu vell per posar-hi el Grup Escolar de noies, també de manera 

provisional.73 

Mentrestant, però, s’havien iniciat els treballs per a la construcció d’un Grup 

Escolar per a nois i noies de nova planta. Joan Ventosa i Roig havia aconseguit 

per l’agost de 1931 que Vilanova i la Geltrú entrés en els plans de construcció 

d’escoles que havia fet el Ministeri d’Instrucció Pública i Belles Arts, quan encara 

era ministre Marcel·lí Domingo. Aquest concedí la construcció d’un centre amb 

sis seccions de nois i sis més de noies. Mentrestant, s’havien nomenat els 

mestres per al nou Grup Escolar i l’Ajuntament havia iniciat gestions, que 

fructificaren a finals de 1931, perquè la Caixa d’Estalvis de Vilanova li cedís uns 

terrenys, la part davantera dels quals era contigua a la rambla Samà.74 

Figura 5. Pàgina de Democràcia de l’11 d’abril de 1936 amb el programa de 

commemoració del cinquè aniversari de la proclamació de la República i 

amb el disseny de la façana del Grup Escolar 

 

FONT: Biblioteca Museu Víctor Balaguer. 

                                                      
73 Democràcia, 6-2-1932. 
74 Democràcia, 9-1-1931. 
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Ben aviat estarien enllestits els plànols, que realitzà l’arquitecte Josep M. Miró i 

Guivernau. El setmanari Democràcia en faria una àmplia difusió en diversos 

articles, tot descrivint l’edifici i incloent dibuixos dels plànols de les façanes, de 

les plantes i de l’entrada del mateix. Els del Centre Democràtic Federalista ho 

vengueren com una conquesta pròpia i n’estarien molt orgullosos.75 Les tasques 

de l’Ajuntament per a la construcció del Grup Escolar continuaren al llarg de 

1932, 1933 i 1934. En aquest darrer any se signaria un préstec de 800.000 

pessetes amb la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis per tal de procedir 

a la construcció del Grup Escolar.76 

El projecte quedaria aturat després dels Fets del 6 d’Octubre de 1934, quan 

l’Ajuntament d’esquerres seria detingut i seria substituït per una gestora de 

dretes. No seria fins al 1936, quan l’Ajuntament de les esquerres fos restituït, que 

es tornarien a activar els treballs per a la construcció del Grup Escolar. D’aquesta 

manera, la commemoració del cinquè aniversari de la proclamació de la 

República es va dedicar al Grup Escolar, la primera pedra del qual es posaria el 

14 d’abril de 1936. El Grup devia quedar enllestit durant aquell mateix any, però 

ja no entrà en funcionament a causa del cop d’estat encapçalat pel general 

Franco, que provocà la Guerra Civil de 1936 a 1939. El Grup Escolar que 

inicialment havia de portar el nom de Francesc Macià ja no entraria en 

funcionament fins al curs 1940-1941 i la seva inauguració oficial –ara amb el nom 

de Grupo Escolar José Antonio– es faria per la Festa Major de 1941. Aquest és 

el centre escolar que avui coneixem amb el nom de Pompeu Fabra.77 

6.2. LA QÜESTIÓ RELIGIOSA, UN EXEMPLE: EL CAS DEL COL·LEGI SAMÀ 

Una de les qüestions més candents durant la Segona República va ser l’aspiració 

de la implantació d’un Estat laic. Això suposava enfrontar-se al poder d’una 

Església catòlica que havia estat estretament vinculada a les estructures de 

l’Estat i que dominava un sector clau com era el de l’ensenyament. L’article tercer 

de la Constitució republicana establia que l’Estat no tenia religió oficial i en el 

                                                      
75 Democràcia, 10-9-1932, 24-9-1932, 8-10-1932, 22-10-1932, 5.11.1932, 3-12-1932, i 23-1-
1933, 
76 Democràcia, 8-9-1934. 
77 Pàgina web cel CEIP Pompeu Fabra: “Història” [http://www.xtec.cat/ceip-pompeu-
vng/escola/historia.htm; consulta del 7 de març de 2015]. 
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vint-i-quatre es definia què podien fer o no les diverses confessions religioses i 

es dissolien els ordes religiosos que “imposin, demés dels tres vots canònics, 

altre especial d’obediència a autoritat distinta de la legítima de l’Estat.”78 La resta, 

quedava subjecte a una llei especial, la Llei de Confessions i Congregacions 

Religioses, signada el 2 de juny de 1933 i publicada a la Gaceta de Madrid el 3 

del mateix mes. Entre altres coses, la llei establia que les congregacions i ordes 

religioses no podien dedicar-se a l’ensenyament, tret d’aquells centres que 

servissin per formar els membres que l’integraven. Teòricament, això suposava 

que qualsevol escola que fos regentada per religiosos o religioses havia de 

deixar de funcionar o passar a ser regida per l’Estat, la Generalitat o els 

municipis. 

A Vilanova i la Geltrú hi havia diverses escoles confessionals: les 

Concepcionistes, a la plaça dels Cotxes –aleshores plaça de Riego–; les 

Teresianes a la rambla Principal; les monges de la Divina Providència, al carrer 

de la Unió i el carrer del Correu –carrer García Hernández–, i els pares escolapis 

al Col·legi Samà, a la rambla del mateix nom. La Llei de Congregacions va ser 

combatuda durament per les organitzacions catòliques i de dretes. El regidor 

vilanoví de la Lliga Josep Carbonell va fer un opuscle on defensava 

l’ensenyament confessional, argüint els costos que hauria d’assumir el consistori 

si s’hagués de fer càrrec de tot l’ensenyament confessional, a banda de posar el 

crit al cel per l’ensenyament laic que es practicava a les escoles públiques. 

Aquest opuscle va ser rebatut per part dels federals vilanovins des de les pàgines 

de Democràcia, tot argüint que Carbonell s’oblidava que l’ensenyament que 

practicaven els religiosos i religioses no era gratuït i que a la veïna França 

portaven anys d’escola laica sense que això hagués suposat cap daltabaix.79 

Els més afectats van ser els pares escolapis que l’octubre de 1933 ja no van 

poder iniciar el curs. L’Ajuntament es va bolcar aleshores per tal que el 

descendent del marquès de Marianao, Salvador Samà de Sarriera, cedís l’edifici 

                                                      
78 Democràcia, 17-10-1931. 
79 MARTÍ (1997): 356-357; Democràcia, 11-11-1933. 
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al municipi, cosa que va fer el 27 d’octubre d’aquell any, amb la condició que 

l’edifici es dediqués a instal·lar-hi un Institut de segon ensenyament.80 

6.3. LES ELECCIONS A LA DIPUTACIÓ DE LA GENERALITAT I LA RUPTURA DE LA 

COALICIÓ D’ABRIL 

La República havia arribat, però durant el 1931 es trobava en un estat de 

provisionalitat, fins que no s’aprovés la constitució republicana el 9 de desembre. 

Calia anar bastint les estructures legals tant a Catalunya com al conjunt 

d’Espanya per tal que de la provisionalitat es passés a la normalitat. En aquest 

sentit, a Catalunya es va establir el govern provisional de la Generalitat i un 

organisme que seria el precedent d’un parlament escollit democràticament: la 

Diputació de la Generalitat de Catalunya. Aquest organisme fou votat pels 

regidors de cada partit judicial, amb un sistema electoral que afavoria la formació 

d’una clara majoria d’homes d’Esquerra Republicana, cosa per la qual la Lliga, 

la Federació Socialista (PSOE), els Federals i els Carlins van abstenir-se de 

participar-hi.81  

Tot i que les eleccions per a la Diputació es van celebrar 24 de maig a la major 

part de municipis catalans, a Vilanova es van haver d’ajornar fins al diumenge 7 

de juny. Formalment no es va fer la votació per incompareixença dels alcaldes 

de Sant Pere de Ribes i de Castellet i la Gornal, que havien de formar part de la 

mesa electoral,82 però cal atribuir aquest ajornament a la disputa sorgida entre 

els socis de la Coalició Republicana-Catalanista de Vilanova i la Geltrú sobre la 

persona que havia de representar el districte de Vilanova a la Diputació de la 

Generalitat. Per una part, el Centre Democràtic Federalista proposava Joan 

Ventosa i Roig, pensant també en què seria candidat a les futures eleccions de 

Diputats a Corts. Els del Casal Catalanista no hi estaven pas d’acord. En aquells 

moments el Casal encara estava adherit formalment a Acció Catalana però 

                                                      
80 MARTÍ (1997): 357. 
81 Sobre el camí duta a terme per l’Estatut de Catalunya podeu consultar ABELLÓ (2007). 
82 ANC, Fons President Macià (documentació institucional), ANC1-818-T-9911: telegrames de 
l’Alcalde de Vilanova i la Geltrú a Joan Casanovas. Cal suposar que aquesta incompareixença 
fou una maniobra d’ERC davant el desacord amb el Casal Catalanista, atès que és probable que 
ambdós estiguessin vinculats al partit. Sabem que el de Sant Pere de Ribes era Joan Cuadras 
Marcer, membre d’ERC i del Centre d’Obrers Agricultors (Unió de Rabassaires), desconeixem 
en canvi la filiació de Martí Ferret i Raventós que a la pàgina web Tots els noms apareix com a 
independent. 
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comptava entre els seus membres amb militants d’Estat Català. Per aquest 

mateix motiu ells proposaven Jaume Aiguadé com a candidat, cosa a la qual 

s’oposaven els del CDF perquè Aiguadé aniria també com a diputat per 

Barcelona. Aquest enfrontament arribà fins a les més altes instàncies tant d’ERC 

com de la Generalitat, intervenint-hi Macià en persona que, inicialment, s’inclinà 

per la persona de Joan Ventosa i Roig, però instava les parts a un acord. 

Finalment, sembla que hi devia haver una solució de concòrdia perquè el 

candidat a la Diputació de la Generalitat va ser Joan Rebull i Torroja, un home 

d’ERC provinent d’Estat Català.83 

Aquest afer tingué com a repercussió la ruptura de relacions entre el Casal 

Catalanista i el Centre Democràtic Federalista a l’Ajuntament de Vilanova i la 

Geltrú. D’aquesta manera en el ple municipal del dia 8 de juny de 1931 

s’informava de la dimissió dels regidors de la minoria catalanista republicana –

els del Casal Catalanista– Isidre Urpí i Sicart, Joan Lleó Marigot i Josep Pla 

Brunet, mentre que Joan Bernat Papiol i Joan Segalà i Ventosa, també del Casal, 

continuarien en els seus càrrecs. Amb tot, els dimitits es comprometien a donar 

suport a la majoria d’ERC i participar a les comissions que se’ls assignessin. 

Malgrat que l’alcalde Josep Sanmartí es negà a acceptar la dimissió, la coalició 

estava trencada i el grup federal al govern seria punt de les crítiques dels regidors 

catalanistes republicans, especialment de Josep Pla. 84 

Al llarg del 1931, la majoria dels membres del Casal Catalanista anirien 

decantant-se cap a Estat Català, cosa que provocaria la ruptura d’aquesta entitat. 

D’aquesta manera, en el ple municipal del 23 de setembre de 1931 Josep 

Segalà, Joan Lleó, Joan Bernat, Salvador Riambau i Isidre Urpí feien pública la 

ruptura del Casal Catalanista; tots, excepte Urpí, que es declararia de la Unió 

Socialista de Catalunya, afirmaven estar identificats amb ERC.85 El 19 d’octubre 

d’aquell any, Segalà, Lleó, Bernat i Riambau fundarien el Centre d’Esquerra-

Estat Català, que tindria com a president d’honor Francesc Macià. Tot i amb això, 

aquest grup es mantingué aïllat del conjunt de l’organització comarcal d’ERC al 

                                                      
83 ANC, Fons President Macià (documentació institucional) ANC1-818-T-7682: còpia de la carta 
dirigida pel president del CDF, Francesc Solé, al Comitè d’ERC; Democràcia, 31 de maig de 
1931; La Vanguardia; 9-6-1931. 
84 Democràcia, 16-6-1931. 
85 Democràcia, 3-10-1931. 
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Penedès i seria crític amb l’actuació del Centre Democràtic Federalista. 

D’aquesta manera, en el ple municipal del 28 de juliol de 1932, a rel de la 

contractació d’un suplent interí del sereno municipal, els integrants d’Estat Català 

van retirar-se del consistori, deixant sols al govern municipal els membres del 

Centre Democràtic Federalista. El distanciament del Centre d’Esquerra Estat 

Català respecte del CDF va arribar al seu màxim nivell quan a les eleccions del 

Parlament de Catalunya els d’Estat Català de Vilanova van demanar que es 

votés pel candidat del Bloc Obrer i Camperol Josep Vidal i Urpí, en lloc de fer-ho 

per Pere Mestres, crida que, d’altra banda, no va tenir massa èxit en sostreure-li 

només un centenar de vots al candidat del Centre Democràtic Federalista.86 

Això sí, fins a 1934 el Centre d’Esquerra-Estat Català va participar activament a 

les campanyes d’Esquerra Republicana i formaria coalició a les municipals 

d’aquell any amb el Centre Democràtic Federalista i la Unió Socialista de 

Catalunya. A partir d’aquest moment, els d’Estat Català es distanciarien d’ERC. 

D’aquesta manera, un cop passats els esdeveniments d’octubre de 1934, el 

Centre d’Esquerra-Estat Català culminaria la seva separació definitiva 

d’Esquerra Així, el maig de 1936 uns quants centres i bona part de les Joventuts 

d’Esquerra Republicana Estat Català, entre els quals el de Vilanova, se 

separaren d’ERC i es van fusionar amb altres organitzacions per crear un nou 

partit amb el nom d’Estat Català.87 

  

                                                      
86 VIRELLA (2001): 51-52. 
87 El Carrer, 21-3-1936, 14-4-1936 i 13-6-1936. 
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Taula 5. Juntes del Casal Catalanista (adherit a Acció Catalana) i del Centre 

d’Esquerra-Estat Català de Vilanova i la Geltrú, 1931 

Casal Catalanista 

25-1-1931 President: Jaume Martorell Miró 

 Vicepresident: Cristòfor Martí Sisquella 

 Secretari: Josep Pla Brunet 

 Vicesecretari: Francesc Mestres 

 Tresorer: J.M. Baig Aribau 

 Comptador: Jaume Inglés Isern 

 Vocals: Joan Lleó Marigot, Joan Segalà Ventosa, Ricard Rossell 

Centre d’Esquerra Estat Català 

2-10-1931 President: Josep Ill Jofre 

 Vicepresident: Joan Lleó Marigot 

 Secretari: Àlvar Tubau Mateu 

 Vicesecretari: Ricard Rosell 

 Tresorer: Josep Vinyals 

 Bibliotecari: Josep Maria Baig Aribau 

 Vocals: Salvador Riambau Maspons, Josep Soler Jané, Joan 

Segalà Ventosa 

2-3-1934 President: Joan Segalà Ventosa 

 Vicepresident: Ricard Rossell Mercader 

 Secretari: Àlvar Tubau Mateu 

 Vicesecretari 1ri: Josep Ferrando Castellví 

 Vicesecretària 2a: Júlia Safont Terradellas 

 Tresorer: Magí Montserrat Felipe 

 Comptador: Josep Albero Iglesias 

 Bibliotecari: Joan Urgellès Xiqués 

 Vicebiliotecària: Maria Gras Figuerola 

 Vocals: Isidre Mercader Oliver, Francesc Butí Pujol, Enriqueta 

Soler Casañas, Maria Selleras Villalba, Vinyet Font Arnau, Rosalia 

Subirachs Vogués 
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5-7-1934 President: Josep Albero Iblesias 

 Vicepresident: Joan Segalà Ventosa 

 Secretari: Àlvar Tubau Mateu 

 Vicesecretari 1ri: Josep Ferrando Castellví 

 Vicesecretària 2a: Júlia Safont Terradellas 

 Tresorer: Magí Montserrat Felipe 

 Comptador: Ricard Rosell 

 Bibliotecari: Joan Urgellès Xiqués 

 Vicebiliotecària: Maria Gras Figuerola 

 Vocals: Enriqueta Soler Casañas, Maria Salleras Villalba, Vinyet 

Font Arnau, Rosalia Subirats Vogués, Francesc Butí Pujol, Isidre 

Mercader Oliver 

FONTS: ACG, Fons Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Entitats, caixa 4.194; ADGC, Fons 

d’Associacions, expedient 15.237; El Carrer, 2-3-1934. 

6.4. DE LA REPÚBLICA FEDERAL A L’ESTATUT DE 1932 

Un cop establerta la Diputació de la Generalitat s’havia de procedir a la redacció 

de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. El procés d’aprovació d’aquesta llei 

s’allargà més d’un any, fins al setembre de 1932. Una part d’aquest retard es 

degué al fet que la seva aprovació i discussió depenia del que decidissin les 

Corts Constituents i de com quedés redactada definitivament redactada la 

Constitució republicana, i en part al fet que, un cop aprovada l’esmentada 

Constitució, sorgiren reticències per part dels polítics espanyols i es dugué a 

terme una dura campanya en contra de l’Estatut. L’aprovació definitiva del text –

convenientment retallat–, no es dugué a terme fins que el 10 d’agost es produí 

la Sanjurjada, el primer intent de cop d’estat seriós contra la República per part 

dels militars. 

En aquest sentit, el primer que va voler fer Francesc Macià, com a president de 

la Generalitat de Catalunya, fou consolidar la majoria que Esquerra Republicana 

tenia a la Diputació provisional, obtenint uns bons resultats a les eleccions de 

diputats a les Corts constituents que se celebraren el 28 de juny de 1931. 

Aquestes eleccions es plantejaven des del Centre Democràtic Federalista com a 

fonamentals per definir què havia de ser la República tant en un sentit social com 

en la forma d’estructura-se territorialment. En aquest darrer sentit, des del CDF 

es rebutjà la proposta de crear una nova Solidaritat Catalana per defensar 
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l’Estatut –avalada per firmes com les de Manuel Folguera i Durant o Pompeu 

Fabra–, en el sentit que si “aquesta solidaritat no té altre objecte que el de 

defensar davant les Corts Constituents l’Estatut de Catalunya que s’està 

elaborant, no cal crear-la, perquè de fet ja existeix.” Però el que es temia des 

dels republicans d’esquerra vilanovins és que sota aquest nou paraigües 

proposat es volgués diluir el caràcter socialment avançat que, per ells, havia de 

tenir la República.88  

Per aquest motiu, Esquerra Republicana va presentar per a la circumscripció de 

Barcelona-província la candidatura formada pels militants d’ERC Amadeu 

Aragay i Daví, Josep Bordas de la Cuesta, Lluís Companys i Jover, Josep Grau 

i Jassans, Domènec Palet i Barba, Joan Selvas i Carner i el vilanoví Joan 

Ventosa i Roig; pels militants de la Unió Socialista de Catalunya Manuel Serra i 

Moret i Josep Xirau i Palau; i els independents Amadeu Hurtado i Miró –nascut 

a Vilanova–, Carles Pi i Sunyer i Josep Sunyol i Garriga. Aquests dos darrers, 

fins feia poc havien estat militants del Partit Catalanista Republicà i acabarien 

afiliant-se a ERC poc abans de les eleccions al Parlament de Catalunya, l’any 

1932.89 Aquesta llista es presentava com la que havia de garantir una orientació 

de les Corts per tal que imperés  

una major justícia social, la qual, per aconseguir-ho, s’ha d’enderrocar la 
plutocràcia; per a què els drets dels ciutadans estiguin garantits; per a què la 
llibertat de les nacionalitats ibèriques sigui completa dins la Federació Espanyola; 
per a què el poble tingui escoles que necessita i la llibertat de consciència de cultes 
no sigui un mite, sinó una realitat tangible; per a què el problema social pugui 
solucionar-se d’acord amb els imperatius de comprensió d’altesa de mires que 
ajudi a l’entesa dels elements en pugna; per a què l’Estatut de Catalunya, ple de 
sentit liberal en tots els odres, sigui acceptat per les Corts Constituents...90 

  

                                                      
88 Democràcia, 16-6-1931. 
89 Joan Selvas i Carner també procedia del PCR (Acció Catalana), però es va integrar a ERC 
abans del juny de 1931. 
90 Democràcia, 26-6-1931. 
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Gràfic 5. Resultats de les eleccions de Diputats a Corts del 28 de juny de 

1931 

 

FONTS: VILANOVA (1986). 

Els resultats van ser immillorables per a les diverses candidatures d’Esquerra 

Republicana, que obtindria 42 diputats en front dels 3 que només trauria la 

Lliga.91 A la circumscripció de Barcelona-província Esquerra va poder situar tots 

els seus candidats. Els percentatges de vot cap al partit van ser extraordinaris –

un 76,6%– i encara van ser més alts a la comarca de Garraf i a Vilanova i la 

Geltrú, ciutat on se superaria el 88% dels vots a favor de la llista d’Esquerra. El 

diputat més votat a la circumscripció va ser Josep Sunyol i Garriga –que arribaria 

a ser president del Barça i que moriria assassinat a la Sierra de Guadarrama, 

l’agost de 1936–, el qual va obtenir 117.594 vots. A Vilanova el diputat més votat 

va ser Amadeu Hurtado amb 3.336 vots, mentre que Joan Ventosa i Roig 

n’obtenia 3.293.  

De manera gairebé immediata, els electors van tornar a ser cridats a votar, dues 

vegades més. La primera, el 12 de juliol per tal de completar aquells escons que 

havien quedat per repartir en la primera volta de les eleccions de diputats a Corts. 

                                                      
91 Els diputats electes per ERC i els partits que participaren en diverses coalicions amb ella van 
ser de facto 41, atès que Francesc Macià es va presentar per Barcelona-ciutat i per Lleida. 
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En segon lloc, el 2 d’agost, en aquest cas per tal de referendar l’Estatut elaborat 

a Núria per la comissió encarregada de fer-ho i aprovat per la Diputació 

provisional.  

Taula 6. Resultats del referèndum de l’Estatut del 2 d’agost de 1931 al 

Garraf 

Municipi Cens Participació Si No Blanc 
Vilanova i la Geltrú 5.000 84,5 4.225 2 0 
Sitges 1.720 80,4 1.366 17 0 
Sant Pere de Ribes 588 65,6 386 0 0 
Cubelles 222 83,3 184 1 0 
Canyelles 154 91,6 140 1 0 
Olivella 90 74,4 67 0 0 
Garraf 7.774 82,2 6.368 21 0 
Catalunya 762.405 64,2 486.298 3.039 159 

NOTA: les dades de Catalunya són provisionals (hi faltaven 426 municipis i 22 seccions de 
Barcelona). Les dades definitives no es van publicar. 

FONTS: La Rambla, 3 d’agost de 1931 i La Vanguardia, 4 d’agost de 1931. 

La campanya per votar en aquest referèndum va ser molt intensa. L’edició de 

Democràcia del 30 de juliol de 1931 hi prestava una especial atenció i publicava 

diversos eslògans dirigits a diferents sectors socials i polítics. Federals, 

catalanistes, obrers, liberals i homes d’esquerra, eren cridats a votar un text que 

es considerava que podia donar solucions als diversos problemes plantejats. 

També les dones, eren cridades a participar activament a través de la recollida 

de signatures a favor de l’Estatut en la mesa que s’instal·laria a la Casa de la 

Vila. 

El referèndum de l’Estatut va ser un èxit. Amb les dades provisionals que van 

oferir els mitjans de comunicació hi va participar més del 60% del cens i el text 

va ser aprovat per un 99% dels vots emesos. A Vilanova la participació va ser 

més elevada encara, superant el 84% i al Garraf les xifres van ser similars. 

L’oposició a l’Estatut va ser mínima. 

El referèndum paral·lel per a les dones, organitzat per la Generalitat en forma de 

recollida de signatures també va ser un èxit. Prop de 400.000 dones van donar 

suport a l’Estatut. A Sitges, per exemple, van votar 1.387 homes i les signatures 

recollides per les dones van ser 1.481 (una en contra).92 A més a més, durant 

                                                      
92 El Eco de Sitges, 9-8-1931. 
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tota la campanya a favor de l’Estatut, hi va haver una recollida de signatures de 

milers de persones que no havien nascut a Catalunya i que no tenien dret a vot, 

perquè no portaven prou temps residint-hi. 

L’Estatut iniciaria a partir d’aquell moment un trajecte que esdevindria més llarg 

del que els republicans catalans havien previst. El 18 d’agost el president de la 

República presentava el text aprovat a les Corts constituents. No seria fins nou 

mesos més tard que el text es començaria a debatre. L’Estatut va provocar una 

furiosa campanya en terres espanyoles encapçalada pel Partit Agrari –dreta 

catòlica– i pel diari El Imparcial, en la qual, a banda dels excessos verbals també 

s’arribà a convocar boicot als productes catalans, o a la grotesca agressió que 

va patir Ventura Gassol, quan uns individus li van voler afaitar la seva llarga 

cabellera. Les Joventuts Socialistes del centre d’Espanya també es manifestaren 

públicament en contra. A les Corts de la República, la coalició governamental 

republicano-socialista donà suport a l’Estatut, essent-ne el més ferm defensor el 

partit Acció Republicana, encapçalat per Manuel Azaña. El Partit Republicà 

Radical de Lerroux, tot i que s’oposava a les concessions que, segons ell, es 

donaven als catalans va acabar donant-hi suport en la votació final. Tanmateix, 

l’Estatut seria notòriament retallat respecte el text aprovat a Núria, per tal 

d’ajustar-lo a la Constitució republicana, cosa que provocà algunes campanyes 

a Catalunya i la defensa aferrissada de Manuel Carrasco i Formiguera del text 

de Núria, el qual va ser expulsat de la minoria catalana per anar per lliure en 

aquesta qüestió. Finalment, seria el cop d’estat frustrat del general Sanjurjo el 

que acabaria accelerant el debat i l’aprovació del text estatutari. 

Malgrat tots els problemes, l’aprovació de l’Estatut va ser ben rebuda per la 

majoria de la població catalana. A Vilanova, l’alcalde Sanmartí va fer una 

al·locució per ràdio convocant la població a rebre el tren que portava els 

parlamentaris catalans de retorn de Madrid, el dia 10 de setembre de 1932. 

Aquests van ser rebuts amb entusiasme. Les noies del Grup Femení del CDF 

van regalar un ram de flors a Lluís Companys –cap de la minoria catalana– i al 

diputat vilanoví Joan Ventosa i Roig. Mentre el tren partia cap a Barcelona, ple 

de gent que volia assistir a l’arribada dels parlamentaris a la capital, la plaça de 

la Vila estava il·luminada i s’hi efectuà una ballada de sardanes amb la cobla La 

Principal de Sant Sadurní d’Anoia. Una mostra de la transversalitat amb què fou 
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rebuda l’aprovació de l’Estatut són les entitats que van endomassar i il·luminar 

els seus balcons: ultra el Centre Democràtic Federalista, també ho feren el 

Foment del Treball, l’Ateneu, la Societat Coral La Unió Vilanovesa, la Gran 

Penya, la Grècia Groga, la Cambra Oficial de la Propietat Urbana, el Banc 

Urquijo, el Banc de Biscaia, les caixes de Pensions i de la Generalitat i tots els 

centres oficials.93 

6.5. LA FEDERACIÓ COMARCAL DEL PENEDÈS D’ERC 

Des del primer moment, Esquerra Republicana de Catalunya va buscar una 

forma d'organització que ajudés a combatre les antigues xarxes que havia anat 

bastint el caciquisme al llarg dels anys. Per aquest motiu Roc Boronat afirmava 

que “En organitzar el nostre partit de Catalunya i per Catalunya, se'ns ha 

ocorregut de seguida la divisió de la nostra terra en comarques naturals. Tot un 

munt de dificultats ens sortiren al pas i fins en certs moments vàrem tenir la 

temença de què la nostra intenció era irrealitzable”. Amb aquest objectiu, 

inicialment es va adoptar la divisió comarcal que havia fet Pau Vila en el seu llibre 

El problema comarcal de Catalunya, prefigurant la voluntat d'estructurar 

administrativament el país d'aquesta mateixa manera. Segons Boronat, l'objectiu 

era clar: “En tota l'organització d'Esquerra Republicana perseguim la mateixa 

finalitat: regenerar la nostra política. És per això que esperem la col·laboració 

decidida de totes les nostres entitats per tal de realitzar ràpidament aquesta 

concepció nostra i que la seva actuació siguin ja els primers resultats de la nova 

política que ha de millorar totes les coses de casa nostra.” Roc Boronat concloïa 

que “Esquerra Republicana no és ni ha de ser un partit més. Reflexa la 

coincidència de la nova Catalunya i una nova concepció de totes les coses que 

a Catalunya hi ha.”94  

Des de feia uns anys, s’havia estès al Penedès la consciència de pertànyer a 

una mateixa realitat territorial. Això va facilitar que a la regió penedesenca, ERC 

s’organitzés amb celeritat i va esdevenir la primera comarca en organitzar-se 

dins del partit. El cop d’efecte del 14 d’abril i l’èxit rotund del partit de Macià a les 

eleccions de juny de 1931 van provocar un allau de noves adhesions i això es 

                                                      
93 Democràcia, 24-9-1932. 
94 Abril, 31-10-1931 
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notà en tot el territori penedesenc. Va ser el 26 de juliol que s’organitzava la 

primera reunió d’entitats d’ERC de la comarca del Penedès, amb l’assistència 

d’una vintena de delegats de diferents municipis. A la reunió es va acordar 

nomenar un comitè directiu que elaborés un reglament interior i exercís la 

direcció política, i que seria el Centre d’Esquerra Republicana de Vilafranca el 

que actuaria de secretari de l’organització comarcal. Aquest comitè quedà 

integrat per les següents organitzacions: Centre d’Esquerra Republicana, de 

Sant Sadurní d’Anoia, Esquerra Republicana de Vilafranca, Bloc Republicà 

Català de Torrelles, Joventut d’Esquerra Republicana de Gelida i pel Centre 

Democràtic Federalista de Vilanova i la Geltrú.95 

A mitjan d'agost de 1931 es constituí el primer Ple Comarcal del Penedès, amb 

les entitats de les tres comarques que formen el gruix del Penedès. A finals de 

mes es reunia el primer Comitè Directiu d'aquesta comarcal per treballar el 

reglament que havia de regir-la i que s'havia d'aprovar en un nou Ple de les 

entitats penedesenques, a celebrar el 6 de setembre de 1931 a Vilafranca del 

Penedès. Tal com informava Democràcia “Regula el dit projecte de Reglament, 

les relacions de les entitats o seccions adherides a l'E.R. de C. enclavades en la 

comarca del Penedès, amb el Comitè Executiu Central i Secretariat General del 

Partit; estableix a la vegada les normes per a la propaganda i organització, 

determinant les qüestions de caràcter econòmic, com també la forma 

d'anomenar les delegacions en les Assemblees de la Federació Comarcal i en 

els Congressos Generals del Partit”.96 En aquesta reunió, a més, el Comitè 

Executiu es felicitava per l'aparició dels setmanaris Abril de Vilafranca i Lluitem! 

de Sant Sadurní. 

Així doncs, es va celebrar el segon Ple Comarcal d'Esquerra Republicana del 

Penedès el 6 de setembre de 1931 a Vilafranca del Penedès i s'hi reuniren 

representants de més de vint-i-cinc centres de la regió. S'aprovà definitivament 

el reglament que havia de regir la Federació Comarcal i s'escollí el Comitè 

Comarcal que quedà constituït de la següent manera: President, Pere Mestres 

de Vilanova i la Geltrú; Vicepresident, Sadurní Oliver de Sant Sadurní d'Anoia; 

                                                      
95 Democràcia, 30-7-1931. 
96 Democràcia, 29-8-1931 
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Secretari: Joan Balletbò de Vilafranca del Penedès; Comptador, Josep Esteve 

de Gelida; Caixer, Josep Camps de Torrelles de Foix. Va quedar pendent d'elegir 

un vocal de les entitats del Baix Penedès. A més dels aspectes organitzatius “es 

llegí una circular de la Unió de Rabassaires de Catalunya i s'acordà apoiar-la en 

tot i per tot, per estar identificada amb els Principis bàsics aprovats per 

l'Assemblea de constitució del Partit d'Esquerra Republicana”.97  

Sembla que en aquesta etapa de formació de l'organització hi devia haver algun 

problema amb el Centre Republicà Nacionalista del Vendrell ja que en una de 

les reunions del Comitè Comarcal Ramon Carbonell i Joan Balletbó informaven 

“de llur entrevista amb els elements del Centre Nacionalista del Vendrell.” i el 

Comitè Comarcal arribava a l'acord que les gestions amb aquest centre 

vendrellenc les continués portant la Direcció Central del Partit.98 

El tercer Ple Comarcal tingué lloc l'11 d'octubre a Vilanova i la Geltrú, en el marc 

del conjunt de reunions preparatòries que es feren arreu del país per encarar el 

Congrés Nacional. Hi assistí, com a delegada del secretariat general del partit, 

Antònia Homedes.99 A l'acte hi van participar representants del Centre 

d'Esquerra Republicana de Torrelavit, del Centre Democràtic d'Esquerra 

Republicana de Font-rubí, de l'Agrupació Catalanista del Vendrell, de la Penya 

Republicana Catalanista de Santa Oliva, del Centre Republicà de Canyelles, del 

Centre d'Esquerra Republicana de Sant Martí Sarroca, del Centre Federal 

d'Olesa de Bonesvalls, de la Unió d'Agricultors del Pla del Penedès, del Centre 

d'Esquerra Republicana de la Ràpita, del Centre d'Esquerra Republicana 

d'Avinyonet, de l'Agrupació Republicana de Cubelles, del Centre d'Esquerra 

Republicana de Torrelles de Foix, de la Joventut d'Esquerra Republicana de Sant 

Pere de Riudebitlles, del Centre d'Esquerra Republicana de Vilafranca, del 

Centre Democràtic Federalista de Vilanova i la Geltrú, del Centre d'Esquerra 

Republicana de Sant Sadurní d'Anoia, de la Societat Coral Republicana dels 

Monjos, de la Joventut d'Esquerra de Gelida, de la Societat Coral “Artesans” de 

Gelida, del Centre d'Esquerra de Bellver i de la Cooperativa Obrera de la 

                                                      
97 Abril, 12-9-1931 
98 Abril, 10-10-1931 
99 Abril, 17-10-1931; Democràcia, 17-10-1931 
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Bleda.100 Segons L'Opinió, a la Federació del Penedès, hi estaven integrats, a 

més, el Centre d'Esquerra Republicana de la Granada, el Centre d'Esquerres de 

Sitges, el Comitè Republicà de la Bisbal del Penedès, i els centres de Calafell, 

Sant Cugat Sesgarrigues i Santa Fe del Penedès.101 

En la reunió del Ple Comarcal de l'11 d'octubre de 1931 es va decidir que el 

Comitè Directiu de la comarcal fossin els delegats a l'assemblea preparatòria del 

Congrés que se celebrà a Barcelona el 25 d'octubre de 1931, amb l'assistència 

de representants de pràcticament tot el Principat. A banda d'això, Antònia 

Homedes insistí en “què les dones entrin en la vida política; remarca la necessitat 

que les dones d'ideologia esquerrista entrin en el Partit d'Esquerra Republicana, 

i diu que pels actes de propaganda podem comptar amb el Grup Feminí d'E.”.102 

Esquerra era un partit nou, amb gent que secularment havia estat exclosa dels 

mecanismes de govern, per això el vilanoví Pere Mestres, president de la 

Federació Comarcal del Penedès, feu una intervenció en la que parlà “de la 

manca de gent governamental en les esquerres, cosa que s'ha de remeiar, sobre 

tot ara si ens hem de governar per nosaltres mateixos, si no volem recórrer a la 

gent de dreta perquè ens governin” i afirmava encara que “pels pobles cal 

capacitar-nos i treballar –malgrat que ens representi un sacrifici– i no deixar-ho 

tot a mans de la capital, si volem que l'obra futura sigui sòlida.”103. 

En poc temps, doncs, Esquerra havia assolit una àmplia i sòlida organització 

arreu del Penedès. En la reunió de les delegacions comarcals del 25 d'octubre 

de 1931 es va decidir, entre altres coses, el nombre de vots que correspondria a 

cada comarca, comptant a un vot per cada vint-i-cinc afiliats. Al Penedès se li 

assignaren 49 vots, de manera que cal considerar que Esquerra tenia, en aquells 

moments, un mínim de 1.225 afilats. Aquesta organització comarcal d'Esquerra 

es va consolidar i ampliar durant els dos anys següents. Tanmateix, es va produir 

un canvi significatiu. Atès que al Congrés Nacional de 1932 es va decidir crear 

cinc federacions (Barcelona-ciutat, Barcelona-província, Girona, Lleida i 

Tarragona), la federació comarcal del Penedès quedà formada només per les 

                                                      
100 Democràcia, 17-10-1931. 
101 L’Opinió, 9-10-1931. 
102 Abril, 17-10-1931. Sobre les dones d’Esquerra Republicana vegeu Ivern (2000). 
103 Abril, 17-10-1931 
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organitzacions del partit de l'Alt Penedès i del Garraf. A partir d’aquell moment, 

la comarcal del Baix Penedès faria la seva via separadament. 

Per la seva banda l'Alt Penedès i el Garraf van continuar formant el Ple Comarcal 

del Penedès, el qual tornà a reunir-se per preparar el II Congrés Nacional ordinari 

d'Esquerra Republicana de Catalunya que se celebrà a Barcelona el 24 i 25 de 

juny de 1933. En la reunió de Ple de 21 de maig de 1933, es van presentar 

diverses proposicions per presentar al Congrés Nacional en què s'acordava 

demanar la dissolució del Sometent, la protecció de la vitivinicultura mitjançant 

la reducció d'arbitris municipals i l'aplicació estricta de l'Estatut del Vi, que havia 

estat promulgat com a decret el 1932 i seria sancionat com a llei per les Corts 

republicanes uns mesos després del II Congrés Nacional d'Esquerra 

Republicana de Catalunya. A més, es van debatre temes com la futura llei 

electoral i municipal de Catalunya.104 En aquest Ple Comarcal es va escollir un 

nou comitè comarcal que va quedar constituït de la següent manera: President: 

Eduard Egea de Vilanova i la Geltrú; Vicepresident, Marcel·li Pera de Sant Martí 

Sarroca; Secretari, Jaume Guitart, de Vilafranca del Penedès; Caixer, Miquel 

Torrents de Santa Margarida i els Monjos; Comptador, Enric Ramírez de Sant 

Pere de Riudebitlles; Vocals, Joan Cuadras de Sant Pere de Ribes i Agustí 

Llopart d'Avinyonet105 

El Centre Democràtic Federalista de Vilanova i la Geltrú no només havia estat 

una de les primeres entitats en adherir-se a la Conferència de les Esquerres 

Catalanes, que assistí a la mateixa i que fou fundadora d’Esquerra Republicana 

de Catalunya sinó que va participar activament en la creació de la primera 

organització comarcal del partit. De fet, era l’entitat de trajectòria més llarga, amb 

més experiència política, i la més gran de tota la comarcal del Penedès que es 

va configurar finalment entre el juliol de 1931 i començaments de 1932. El Centre 

Democràtic Federalista aportava, ell sol, entre una cinquena i una quarta part de 

tots els afiliats a la comarcal. Tenint en compte això, s’entén el paper 

protagonista que van tenir alguns dels integrants del Centre Democràtic 

Federalista en l’àmbit de la Federació Comarcal, tant des del punt de vista de 

                                                      
104 Democràcia, 27-5-1933. 
105 Democràcia, 10-6-1933. Aquest és el mateix Comitè Comarcal que informava el CDF el maig 
de 1934 (ANC, Fons 886, PS Barcelona 1.441). 
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l’organització –els Comitès Comarcals que coneixem van estar presidits sempre 

per vilanovins– com pel que fa a la representació pública a les Corts de la 

República, al Parlament de Catalunya o al Govern de la Generalitat: Joan 

Ventosa i Roig, fou candidat a Corts el 1931 i el 1933 i conseller d’Agricultura i 

Economia, el 1933; Pere Mestres i Albet fou diputat al Parlament de Catalunya –

de la Federació Comarcal del Penedès també ho fou Salvador Armendares–, 

conseller de Governació , primer, i d’Obres Públiques i Sanitat, després, i escollit 

diputat a Corts en les eleccions del 16 de febrer de 1936 pel Front d’Esquerres. 

6.6. LA CATALUNYA PLENAMENT AUTÒNOMA 

Un cop aprovat l’Estatut de Catalunya, calia procedir a escollir el principal òrgan 

que era el Parlament de Catalunya, en representació de tots els catalans. Per 

escollir l’ens legislatiu es va recórrer al règim electoral vigent el juny de 1931, de 

manera que les dones no van poder votar, tot i que ja s’havia aprovat la 

Constitució que en reconeixia els drets polítics. 

Les eleccions es van convocar per al 20 de novembre de 1932. A la 

circumscripció de Barcelona-província, Esquerra Republicana presentava una 

candidatura integrada per Lluís Companys i Jover, Salvador Armendares i 

Torrent, Gaspar Armengol, Joaquim Bilbeny, Lluís Bru i Jardi, Pere Comes i 

Calvet, Joan Comorera (USC), Josep Fontbernat i Verdaguer, el vilanoví i 

membre del CDF Pere Mestres i Albet, Joan Mora (Partit Republicà Democràtic 

Federal), Francesc Riera, Josep Riera i Puntí, Josep Selves i Carner, Jaume 

Sellés i Manuel Serra i Moret (USC). 

A diferència de les eleccions del juny de l’any anterior, la campanya electoral va 

ser intensa i els candidats van dur a terme desenes d’actes. En aquest sentit, 

destaca el míting electoral que se celebrà el 3 de novembre al Saló d’Actes del 

Centre, al qual hi assistiren representacions dels centres d’ERC de Sitges, Sant 

Pere de Ribes, Canyelles i Cubelles. Hi intervingueren Joan Ventosa i Roig, 

Joaquim Bilbeny, Pere Mestres, Josep A. Trabal i Joan Lluhí i Vallescà. El mateix 

Pere Mestres participà en molts altres actes. Repetí en un míting a Vilanova el 

14 de novembre –on hi participaren a més Companys, Salvador Armendares i 

altres oradors–; també es desplaçà a Sitges, Castellet i la Gornal, Olesa de 

Bonesvalls, Begues, Cubelles, Sant Pere de Ribes, Canyelles, Clariana, Gornal 
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–ambdós nuclis de Castellet–, Viladecans, Gavà i altres pobles del Baix 

Llobregat.106 

ERC volia aprofitar la tirada que li donava l’haver proclamat la República i haver 

estat la portadora de l’Estatut, malgrat les limitacions que pogués tenir aquest. 

Però també es presentava amb un marcat accent social: “L’Esquerra no vol 

expoliar ningú. El que vol, és que hi hagi més justícia i més pa pels humils”, 

resava un dels lemes publicats a Democràcia. D’altra banda, volia que la lluita 

es plantegés entre ERC i la Lliga, “el demés són vots perduts” i lluitava contra la 

campanya abstencionista duta a terme per la CNT: “Únicament els que voten, 

tenen dret a criticar els actes del Govern i dels partits”, “Qui paga les despeses 

de la campanya antipolítica i abstencionista?”, es preguntaven des de 

Democràcia. 

Amb una participació més baixa que al juny de 1931, del 59,6%, les eleccions al 

Parlament de Catalunya van donar la victòria a Esquerra Republicana de 

Catalunya, les candidatures de la qual van aconseguir 67 diputats, per 16 els de 

la Lliga i 1 el Partit Catalanista Republicà (ACR). El sistema majoritari havia tornat 

a afavorir les candidatures de l’Esquerra Republicana.  

Si seguim els percentatges oferts per Mercè Vilanova, la victòria d’ERC va ser 

prou clara, tot i que no arribà als nivells de juny de l’any anterior. Les candidatures 

d’ERC haurien obtingut en total un 55,4% dels vots. Un cop més, al Garraf i 

sobretot a Vilanova, el suport a l’Esquerra fou més majoritari, si cal. Pere Mestres 

sortiria escollit amb 77.183 vots, dels quals 1.812 eren de Vilanova mateix. El 

Parlament de Catalunya sortit d’aquestes eleccions quedà constituït de la 

següent manera: ERC (56 diputats), USC (5 diputats que anaven a la llista 

d’ERC), Partit Radical Autònom de les comarques Tarragonines (PRAT, 4 

diputats, també amb ERC), Partit Republicà Democràtic Federal (PRDF, 1 diputat 

amb ERC), Unió Catalanista (1 diputat amb ERC), Lliga Regionalista (15 

diputats), Unió Democràtica de Catalunya (1 diputat a la llista de la Lliga) i Partit 

Catalanista Republicà (1 diputat). 

  

                                                      
106 Democràcia, 19-11-1932. 
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Gràfic 6. Resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya del 20 de 

novembre de 1932 

 

FONTS: VILANOVA (1986). 

En el Govern de la Generalitat plenament autònoma dos vilanovins i membres 

del Centre Democràtic Federalista hi van tenir un paper rellevant, tot i que l’obra 

que hi van poder desenvolupar es va veure limitada per les circumstàncies que 

van viure. Joan Ventosa i Roig va ser nomenat conseller d’Agricultura i Economia 

el 4 d’octubre de 1933, en substitució de Pere Mies, després de la pressió 

exercida per la Unió de Rabassaires sobre ERC, i va deixar el govern de la 

Generalitat després de la mort de Francesc Macià, quan Lluís Companys va 

constituir el seu primer govern el 3 de gener de 1934. En el poc temps que va 

estar a la Conselleria, Joan Ventosa va tenir oportunitat de fer poca cosa més 

que continuar l’acció desenvolupada pels seus antecessors en el càrrec. 

Tanmateix, Albert Pérez Baró atribueix a Joan Ventosa i Roig un paper essencial 

en el conjunt de lleis relatives a la cooperació i al mutualisme –la Llei de 

cooperatives, de 17 de març de 1934, la Llei de Mutualitats i la de sindicats 

agrícoles de 30 de març de 1934–, que tot i haver estat aprovades quan ell ja no 

era conseller en van rebre la seva influència. 
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Més limitades van ser les actuacions de Pere Mestres i Albet en el seu pas pel 

Govern. Com Ventosa, Mestres va entrar com a conseller de Governació en el 

darrer executiu de Francesc Macià, el 4 d’octubre de 1933 i en va sortir el 3 de 

gener de l’any següent. Lluís Companys el va repescar com a conseller d’Obres 

Públiques i Assistència Social i Sanitària el setembre de 1934. Pràcticament no 

havia tingut temps de prendre possessió del càrrec que esclatà la revolta 

d’octubre de 1934, motiu pel qual va ser detingut amb la resta de membres del 

govern i va acabar empresonat al Penal de Cartagena. Després de la victòria del 

Front d’Esquerres de Catalunya i del Front Popular, el febrer de 1936, tornà a 

ocupar el càrrec de conseller. El maig d’aquell any, va restar només com a 

conseller d’Obres Públiques, càrrec que deixaria el 26 de setembre, ja en plena 

Guerra Civil. 

6.7. PER VILANOVA I PEL PENEDÈS: EL POSICIONAMENT DEL CENTRE DEMOCRÀTIC 

FEDERALISTA DAVANT EL DEBAT TERRITORIAL 

Tal i com s’ha dit, des de mitjan dels anys 20 es va estendre per l’àmbit Penedès 

la consciència que la regió que conformaven les actuals comarques de l’Alt i el 

Baix Penedès i el Garraf formaven part d’una unitat geogràfica que tenia 

elements comuns d’història, economia i cultura. En aquest sentit, durant la 

Dictadura de Primo de Rivera es van desenvolupar les tres Exposicions d’Art del 

Penedès (I Vilafranca del Penedès, 1926; II el Vendrell, 1927, i III Vilanova i la 

Geltrú, del 10 de novembre de 1929 fins al gener de 1930).107 Les Exposicions 

d’Art van tenir el relleu en els Aplecs de Germanor Penedesenca, que 

organitzaren les entitats excursionistes de l’àmbit Penedès a partir de 1930 i dels 

quals se’n van fer tres edicions (I Sant Pere de Riudebitlles, 1930; II Capellades, 

1931; i III Gelida, 1932).108 Aquesta consciència va ser força estesa i transversal. 

D’aquesta manera, quan el 12 d’octubre de 1932 la Ponència d’estudi de la 

Divisió Territorial de Catalunya concloïa els seus treballs i presentava propostes 

concretes,109 al Penedès es van començar a articular veus per tal que la regió 

penedesenca tingués el seu reconeixement. 

                                                      
107 COMAS, SOCIAS I SOLÉ (2013). 
108 CARAFÍ (1979). 
109 GENERALITAT DE CATALUNYA (1933). 
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Com és sabut, la proposta de la Ponència era que l’Alt i el Baix Penedès i el 

Garraf quedessin incloses a la regió amb capital a Tarragona (la III, de les nou 

que es creaven). A Vilafranca del Penedès, el setmanari d’Esquerra, la capçalera 

del qual era Abril, publicava un article contrari a la proposta titulat “Penedès, 

capital Tarragona” en el qual es criticaven els criteris de la Ponència, la qual 

havia considerat rellevant el fet que els exportadors vilafranquins de vins usessin 

el port de Tarragona. Per Abril “el port de Tarragona no és la sortida natural del 

Penedès al mar; aquest dictat només poden reclamar-lo Sitges, Vilanova i Sant 

Salvador” i concloïen que  

“Penedès, capital Vilanova, ens escauria més que aquest Penedès, capital 
Tarragona, que fa un so mal amagat de borbonisme absorbent. I no discutim gens 
ni mica el dret de Tarragona a una capitalitat de departament; que se li uneixi allò 
que és seu, però que se’ns deixi tranquils. Que totes les entitats econòmiques, 
polítiques i culturals estiguin previngudes i facin campanya necessària per fer 
triomfar la raó. Nosaltres llancem la primera i voldríem, de tot cor, que fos l’última” 

110 

Des de Vilanova, els homes del Centre Democràtic Federalista també 

intervingueren en el debat. El text de la Ponència tampoc no els convencia i des 

de les pàgines de Democràcia es va publicar un editorial de crítica titulat “La 

divisió comarcal de Catalunya. Tarragona?... Vilafranca?...” Des d’aquest text es 

preguntaven “Quin criteri ha presidit la delimitació de les futures comarques 

catalanes? Es diu que ha predominat principalment el criteri històric i geogràfic; 

però donant una mirada sobre el mapa esmentat, no sabem veure que un ni altre 

justifiquin la delimitació del Penedès comprenent-hi la ciutat de Tarragona o la 

creació de la novíssima comarca d'Odena [l'Anoia].” Després de reconèixer que 

la capitalitat del Penedès hauria de correspondre a Vilafranca, defensava els 

propis interessos de Vilanova considerant que la ciutat més important en termes 

demogràfics i econòmics del Penedès també tenia dret a ser capital i, en 

conseqüència, també havia d’oferir els serveis que li corresponguessin com a tal. 

Així s’afirmava que 

“No es tracta d’establir una competència entre la nostra vila i la capital del 
Penedès, car aquesta serà sempre el centre natural de la comarca important que 
s’estén des de les serres de la costa a les de la Llacuna, i resultaria una ridiculesa 
pretendre que en la vida oficial, Jutjat, Registre de la Propietat, etc., depengués 
de Vilanova. El cas és senzillament de mantenir la independència relativa de les 
dues viles, car de no ésser així, una o altra en sortiria sacrificada. Aquesta ha 

                                                      
110 Abril, 22-10-1932. 
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d’ésser l’aspiració ferma de Vilanova i dels pobles que la volten, sense que ni de 
prop ni de lluny signifiqui menyspreu per a la simpàtica vila de Vilafranca.”111 

Així doncs, pels esquerrans vilanovins calia al mateix temps mantenir el 

reconeixement del Penedès i el caràcter de capitalitat de Vilanova i la Geltrú. 

Tanmateix, això no els va impedir participar en l’inici d’una campanya a favor que 

el Penedès fos reconegut en tota la seva integritat. Així, regidors de totes les 

tendències polítiques de l’Ajuntament de Vilafranca presentaren una proposta 

que inicialment anava a demanar per a Vilafranca una capitalitat. Però Salvador 

Armendares, aleshores encara regidor vilafranquí i diputat per ERC al Parlament 

de Catalunya va aprofitar la proposta per ampliar-ne l’abast, posant a disposició 

dels partidaris del Penedès el seu càrrec de diputat “per tal de recolzar aquesta 

aspiració al Parlament de Catalunya i suggereix que es faci ambient a favor de 

la mateixa, no com a cosa localista sinó cercant l’assentiment popular de la 

Comarca tota, en el sentit de refer la unitat històrica del Penedès... i a l’objecte 

de crear dit ambient, proposa siguin convocats els Alcaldes de la comarca a una 

reunió, a part d’interessar l’adhesió i la col·laboració de les entitats de la vila...”.112 

Dit i fet, el 20 de gener es va fer efectiva la reunió proposada per Armendares 

amb la presència de representants dels ajuntaments de Vilanova, Pontons, 

Puigdàlber, Font-rubí, Sant Pere de Riudebitlles, Torrelavit, Gelida, Vilobí, Santa 

Margarida i els Monjos, l'Arboç i Vilafranca, i els diputats al Parlament de 

Catalunya Pere Mestres i Albet –de Vilanova– i Salvador Armendares –de 

Vilafranca. En aquesta reunió es va coincidir en la necessitat d'aplegar esforços 

de tots els municipis penedesencs “prescindint de petites ambicions, tenint, però, 

en compte, les conveniències i realitats de cada població”, la qual cosa 

significava que no es volia el predomini d'una ciutat sobre l'altra sinó el 

repartiment dels serveis segons les necessitats i capacitats de cada lloc. 

Acordant que els límits de la comarca anaven des de Sant Vicenç fins a Garraf i 

fins a la muntanya, “agafant els actuals districtes de Vendrell, Vilanova i 

Vilafranca i la comarca de Martorell, admetent els pobles de la perifèria que 

                                                      
111 Democràcia, 22-10-1932. 
112 TORRENT (2005). 
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volguessin agregar-s'hi”113 i es criticava el projecte de la Ponència, pel que feia 

referència a l'agregació a Tarragona. Es va acordar el següent document: 

“Primera: Es declara la conveniència de refermar la unitat històrica i geogràfica del 
Penedès, amb el que contribuiria a què fos una realitat la unitat de Catalunya. 

“Segona: Es reconeix que existeixen poblacions integrants de la comarca 
penedesenca, la importància i característiques de les quals exigeix l'establiment 
en les mateixes de serveis adients amb la seva economia i esmentades 
característiques. 

“Tercera: En conseqüència s'acorda: a) demanar a la Generalitat, al Parlament 
català i als diputats de Barcelona-Circumscripció i de Tarragona que en la nova 
estructuració de Catalunya es tingui en compte i es reconeguin atesos els 
antecedents històrics, posició geogràfica i altres condicions de la perifèria que, no 
formant part de la comarca definida, tinguin la voluntat d'agregar-se al Penedès; 
b) que aquestes conclusions s'enviïn als Presidents de la Generalitat i Parlament 
de Catalunya, per a quan es discuteixin aquestes qüestions. 

“Quarta: Es nomenarà per aquesta Assemblea una Comissió per tal que porti a 
terme la gestió que calgui i organitzi els actes que es creguin necessaris. La 
Comissió esmentada podrà adjuntar-se com assessores, les persones enteses 
que judiqui convenients.”114 

La comissió quedà constituïda pels alcaldes de Vilanova, Vilafranca, Sant 

Sadurní, el Vendrell, l'Arboç, Gelida i Martorell, essent-ne el president el de 

Vilanova. En les setmanes següents s'anaren rebent adhesions, com la de 

l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès que ho feu en el Ple celebrat el vint-i-sis 

de gener de 1933. De tota manera, no tenim constància dels treballs 

desenvolupats per aquesta comissió. 

La proposta de la Ponència no va poder ser a duta a terme abans de la Guerra 

Civil. Les dificultats per tirar-la endavant més el parèntesi provocat pels fets del 

6 d’octubre de 1934 farien que no fos fins al juny de 1936, poc abans del cop 

d’Estat dels generals nacionalistes espanyols, que se’n tornés a parlar al 

Parlament de Catalunya. Per aquest motiu, un tal ROC escrivia des de 

Democràcia un article titulat “La divisió comarcal” recordant la incongruència que 

seria que Vilanova, la ciutat més important del Penedès, quedés relegada a una 

segona o tercera fila, darrera Vilafranca o del Vendrell. S’hi jugava el fet que “Per 

tenir dret a un representant a Corts o tenir enclavat dintre el districte un Jutjat de 

                                                      
113 Entenem que la comarca de Martorell es correspondria amb les poblacions sota influència del 
Sindicat Vitícola Comarcal d’aquesta població que abastaria diverses poblacions del Baix 
Llobregat i algunes de l’Anoia, les quals formarien part de l’actual Denominació d’Origen 
Penedès. Al respecte, vegeu POMÉS (2000). 
114 Abril, 04-2-1933. 
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Primera Instància, actualment es compta amb una divisió de cinquanta mil 

habitants.” En aquest senti l’autor recordava que entre Ribes, Sitges i Vilanova 

sumaven 30.000 habitants, als quals s’hi podien afegir els 6.000 de la resta de 

pobles del districte judicial (Canyelles, Castellet i la Gornal, Cubelles, Olesa de 

Bonesvalls, Olivella) i encara considerava ROC que s’hi podien afegir alguns 

pobles més en base als obstacles geogràfics que hom podia usar com a límits: 

Begues, Castelldefels, Gavà i Viladecans, per la part est, i Calafell i Cunit per la 

part oest; amb les quals poblacions s’arribaria a la xifra de 50.000. I insistia en la 

necessitat de posar els serveis de la Generalitat a Vilanova atesa la seva 

importància, la seva situació a mig camí de Barcelona i Tarragona i de les seves 

comunicacions.115 

Finalment, la nova divisió territorial de Catalunya no s’aprovaria fins al 27 d’agost 

de 1936, amb el decret del conseller d’Economia i Finances Josep Tarradellas i 

que tenia per objectiu la reorganització de l’economia catalana. El decret seria 

ratificat el 23 de desembre de 1936. El Penedès quedava dividit en tres 

comarques –Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf–, que corresponien gairebé 

amb els límits dels partits judicials respectius, però amb la particularitat que 

quedaven incloses a la Regió III, amb capital a Tarragona. 

6.8. LA CRISI D’ERC I LA DIVISIÓ DE LES ESQUERRES, 1933 

El 1933 es convertiria en un any de crisi per a les forces progressistes en el 

govern, tant a Espanya com a Catalunya. El 23 d’abril s’havien celebrat unes 

eleccions municipals parcials en diversos municipis d’Espanya, la major part dels 

quals en regions de predomini tradicional de la dreta. Els resultats d’aquestes 

eleccions van ser interpretades com un canvi de signe de l’orientació del vot i 

van esperonar les forces més reaccionàries, al mateix temps que les forces al 

govern entraven en crisi, la qual va acabar d’esclatar amb les eleccions per a 

vocals del Tribunal de Garanties Constitucionals, del 3 de setembre de 1933. 

Davant la impossibilitat de continuar, Manuel Azaña dimití com a cap del govern 

el 8 de setembre i es convocaren eleccions per al 19 de novembre següent. 

                                                      
115 Democràcia, 6-6-1936. 
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Gairebé de manera paral·lela es va covar una crisi dins del partit al govern de la 

Generalitat. Des de començaments d’any, els diputats provinents del grup de 

L’Opinió –Joan Lluhí i Vallescà, Joan Casanelles, Pere Comas i Antoni Xirau–, 

als quals s’hi afegí Josep Tarradellas, es mostraren crítics amb l’actuació del 

partit en diversos aspectes, sobretot referents a la gestió a Barcelona, a la 

manera governar de Francesc Macià, que delegà les seves funcions en un 

conseller primer, i van mostrar cada vegada més una posició hostil cap a Estat 

Català, que consideraven que amb les Joventuts d’Esquerra Republicana Estat 

Català, mantenien un partit dins del partit. La crisi es va resoldre amb l’expulsió 

dels cinc diputats esmentats quan van publicar a L’Opinió del 21 de setembre de 

1933 un llarg manifest titulat “Als militants i al Comitè Executiu Central d’Esquerra 

R. de C.”. La decisió es va prendre en la reunió del directori d’ERC celebrada el 

27 de setembre i es convocà un congrés extraordinari del partit per al 7 d’octubre, 

per tal que aquesta decisió fos ratificada. 

Davant d’aquesta crisi i de cara al congrés que s’havia de celebrar al Cinema 

Pompeia de Barcelona, el Centre Democràtic Federalista celebrà una reunió el 

5 d’octubre de 1933 per prendre una decisió. Bàsicament, el CDF va optar per 

mantenir-se dins la disciplina del partit fundat per Macià i Companys. Tot i 

lamentar l’escissió que es veia a venir, pel que suposava de ruptura de les forces 

d’esquerra davant la situació greu que s’augurava, consideraven que qui no se 

sentís identificat amb els principis d’ERC era ben lliure d’abandonar el partit, al 

mateix temps que demanava a tots els membres del mateix –càrrecs electes, 

militants i centres– a cenyir-se als principis aprovats en el congrés anterior. 

“Esquerra Republicana de Catalunya: heus ací el nom. Vol dir que els que la 

constitueixin, col·lectivitats i individus, han d’ésser catalans i republicans 

d’esquerra, sense que cap d’aquestes condicions s’avantposi a l’altra.” En 

definitiva, es tractava de conciliar totes les posicions en disputa mantenint-se 

sota una disciplina única. En aquesta assemblea van ser escollits Antoni Escofet 

i Eduard Egea per representar el Centre al Congrés Nacional extraordinari d’ERC 

que s’havia de celebrar al cap de dos dies.116 L’escissió estava servida: el 

Congrés va ratificar la decisió del Comitè Executiu i va expulsar els diputats 

crítics, que no havien assistit al mateix. Lluhí, Casanelles, Tarradellas, Comas i 

                                                      
116 Democràcia, 7-10-1933. 



79 

Xirau van crear el Partit Nacionalista Republicà d’Esquerra (PNRE) que 

participaria en les eleccions que s’acostaven en coalició amb Acció Catalana 

Republicana, partit al qual havien criticat habitualment pel seu centrisme. 

Per la seva banda, en les eleccions convocades pel 19 de novembre de 1933, 

Esquerra Republicana formalitzà una coalició amb la Unió Socialista de 

Catalunya i rebia el suport de la Unió de Rabassaires. A Barcelona-província, la 

llista d’Esquerra Republicana estaria formada per vuit candidats d’ERC (Josep 

Tomàs i Piera, Francesc Senyal i Ferrer, Josep A. Trabal i Sans, Josep Grau 

Jassans, Domènec Palet i Barba, Amadeu Aragay i Daví, Jaume Aiguadé i Miró 

i el vilanoví, que repetia, Joan Ventosa i Roig), dos candidats de la USC (Jaume 

Comas i Jo i Felip Barjau i Riera), un de la Unió de Rabassaires (Josep Calvet i 

Mora) i un del Partit Republicà Democràtic Federalista (Joan Ferret i Navarro). 

Gràfic 7. Resultats de les eleccions de Diputats a Corts del 19 de novembre 

de 1933 

 

FONTS: L’Opinió, 21-11-1933; La Humanitat, 21-11-1933; VILANOVA (1986). 

Esquerra Republicana tenia clar que aquestes eren unes eleccions vitals per 

continuar l’obra iniciada el 14 d’abril, i que la tornada de les dretes al poder 

significava la supressió dels avenços que, segons els seus militants, s’havien 

aconseguit: “La Lliga, partit plutòcrata i absolutista impugnaria tots els avantatges 

econòmics i socials que els explotats pel capitalisme han assolit amb la 
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República, si arribés a triomfar”, es deia des de la crida a votar Esquerra 

Republicana feta a les pàgines de Democràcia.117 La campanya del partit va ser 

força intensa i la incertesa que suposava el fet que la dona votés per primer cop 

va comportar una presència força àmplia de dones als actes d’Esquerra 

Republicana.118 

El resultat de les eleccions a nivell espanyol va ser decebedor per a les 

esquerres. El més preocupant era que el principal partit del parlament de la 

República era la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), el 

partit dirigit per Gil Robles, ultra espanyolista, reaccionari i amb tics molt propers 

al feixisme. A Catalunya, la derrota de les esquerres va ser més matisada. En 

termes percentuals, fins i tot, les candidatures d’Esquerra Republicana de 

Catalunya van obtenir la majoria. El sistema electoral majoritari, però, comportà 

la derrota de les esquerres a les circumscripcions de Lleida, Tarragona i a la de 

la ciutat de Barcelona, cosa que tenia una alta càrrega simbòlica. A les 

circumscripcions de Tarragona i de Barcelona ciutat, les coalicions que havien 

format Acció Catalana Republicana, el Partit Republicà Radical Socialista Català 

i el Partit Nacionalista Republicà d’Esquerra no van recollir prou vots per tal que 

obtinguessin representació parlamentària però van ser suficients per propiciar la 

victòria de la Lliga. La derrota a Barcelona va ser encara més sagnant perquè 

ERC va anar frec a frec amb la Lliga. A més es va produir una paradoxa a causa 

de la llei electoral. Per tal d’evitar una segona volta, un dels candidats havia 

d’obtenir, com a mínim, el 40% dels vots. Per aquest motiu, i aprofitant el fet que 

es podia usar la tècnica del panachage, que permetia el vot a candidats de 

diferents candidatures, la Lliga Catalana va promoure a Barcelona ciutat el vot 

per Lluís Companys, que va ser el candidat més votat en aquestes eleccions, 

motiu pel qual, el futur president de la Generalitat renunciaria al seu escó de 

diputat a Corts. 

  

                                                      
117 Democràcia, 11-11-1933. 
118 La relació d’actes pel districte de Vilanova es pot consultar a La Humanitat de novembre de 
1933. 
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6.9. LA RECONSTRUCCIÓ DE LA UNITAT D’ESQUERRES I LA LLEI DE CONTRACTES DE 

CONREU 

La mobilització de les dretes a les eleccions de novembre de 1933 va sorprendre 

les esquerres. De seguida es va estendre la consciència, si més no entre molts 

dels centres i entitats d’esquerres republicanes de fora de Barcelona, que el que 

calia era refer la unitat que havia fet possible el 14 d’abril. El proper repte electoral 

estava a les eleccions municipals a Catalunya, que s’havien d’haver celebrat l’11 

d’octubre –en una conjuntura encara diferent– i que s’havien ajornat per al 17 de 

desembre. Immediatament després del resultat del 19 de novembre, des del 

Centre Democràtic Federalista ja s’assenyalava la necessitat d’unitat davant dels 

nous comicis. Eduard Egea, hi insistí en dos articles publicats a Democràcia on 

essencialment deia que  

“les properes eleccions municipals tindran la virtut d’assenyalar si Catalunya és, 
com tots ja sabem, però cal constatar-ho als nostres adversaris: un poble liberal i 
progressiu; tots sabem que els vots dels republicans sumats ens han donat un 
gran avantatge damunt la Lliga, però que per fets a bastament coneguts no s’han 
pogut sumar quan era l’hora de fer-ho. Tot el que s’ha legislat a Catalunya, depèn, 
més ben dit, serà o no serà si les esquerres volen; si totes les forces esquerranes 
de casa nostra tenen la visió justa i clara del moment que vivim, formaran el quadro 
per defensar una cosa que ara encara és temps de posar-hi remei, ja que si no 
s’aprofita, sols es podrà esmenar amb quelcom contundent i convincent, però 
també més tràgic...”119 

Això anava dirigit sobretot a les forces polítiques barcelonines. Algunes fraccions 

polítiques properes a Esquerra van començar a intentar moviments d’acostament 

de cara a reagrupar les forces republicanes i des del setmanari La Rambla, 

propietat de Josep Sunyol i Garriga, es feia una aposta per una candidatura 

unitària de les esquerres per les eleccions municipals a Barcelona.120 També 

Lluís Companys havia iniciat un moviment d’acostament cap als escindits d’ERC 

i cap a ACR. Encara hi havia ferides recents i, inicialment, Acció Catalana 

Republicana i el Partit Nacionalista Republicà d’Esquerra van decidir no 

presentar-se però tampoc participar en cap coalició. D’aquesta manera, ERC 

havia de comptar només amb el seu aliat tradicional, la USC, amb una fracció 

del PRDF i amb Acció Republicana –el partit d’Azaña. 

                                                      
119 E. EGEA, “En aquesta hora!”, Democràcia, 2-12-1933; vegeu també E. EGEA, “Encara és 
hora!”, Democràcia, 16-12-1933. 
120 La Rambla (esport i ciutadania), 27-11-1933. 
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Tanmateix, es van produir alguns esdeveniments que facilitarien, finalment, la 

constitució d’una coalició d’esquerres. D’entrada, els anarquistes de la FAI van 

decidir rebre el nou govern amb una vaga general revolucionària que va tenir lloc 

el 8 de desembre. Amb l’estat de guerra declarat, el Govern de la Generalitat va 

decidir ajornar les eleccions municipals pel 14 de gener de 1934. Això va donar 

ales a recuperar la idea d’una coalició d’esquerres i va provocar un enfrontament 

violent dins dels mateixos rengles d’Esquerra Republicana entre Companys i 

Jaume Aiguader. Mentre el primer era partidari de la coalició, el segon era 

partidari d’anar en solitari, amb la llista que es tenia preparada per al 17 de 

desembre. Aquest enfrontament es produïa el dia 21 en una reunió del Directori, 

del grup parlamentari i de diverses personalitats del partit, justament quan Macià 

ja havia caigut malalt. El resultat final d’aquesta malaltia va ser la mort de l’Avi, 

el dia de Nadal de 1933. Això va facilitar l’accés de Lluís Companys a la 

presidència de la Generalitat i, de retruc, la formació d’una coalició d’esquerres 

a la ciutat de Barcelona formada per Esquerra Republicana, Acció Catalana 

Republicana, Partit Nacionalista Republicà d’Esquerra i Unió Socialista de 

Catalunya, encapçalada per Carles Pi i Sunyer, que va ser presentada en un 

míting el 8 de gener de 1934 a la plaça de toros de la Monumental. 

A Vilanova i la Geltrú, la coalició es va formar entre el Centre Democràtic 

Federalista, el Centre d’Esquerra Estat Català i la Unió Socialista de Catalunya. 

Fora d’aquesta coalició quedaven els del Bloc Obrer i Camperol. A l’altre costat 

de l’espectre ideològic, el Centre Autonomista de la Lliga es va convertir en l’únic 

representant de les dretes. Al Garraf, només a Sitges es va formar una coalició 

d’esquerres amb ERC i el PSOE. En els municipis més petits, on només hi havia 

implantació d’ERC va ser aquest partit en solitari que s’hi va presentar. 

La jornada electoral va ser força tensa. A Barcelona i en altres ciutats es van 

produir incidents. Els religiosos, sobretot els dels ordes regulars, van ser objecte 

d’escarni. En alguns dels barris amb implantació de vot de la dreta a Barcelona 

esclataren alguns petards prop dels col·legis electorals. A Tortosa desenes de 

Tradicionalistes (carlins), pistola en mà, van entrar a la ciutat. A Sitges, com en 

altres municipis, es va trencar una urna i es van haver de repetir les eleccions en 

dues seccions. A Vilanova, en canvi, la jornada va transcórrer amb una certa 
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tranquil·litat i només es va produir un incident quan un parell de monjos van voler 

votar al col·legi instal·lat a l’Escola Industrial.121 

Taula 7. Resultats de les eleccions municipals del 14 de gener de 1934 a la 

comarca de Garraf (en %) 

     
Esquerres 

Republicanes Dretes 

 Electors Votants 
Partici-

pació BOC ERC CER LC CD 

Canyelles 279 112 40,1  100,0    

Cubelles 476 431 90,5  55,9   44,1 

Olivella 150 106 70,7  50,0   50,0 

Sant Pere de Ribes 1.247 1.000 80,2  56,2  43,8  

Sitges 4.292 2.653 61,8   34,9  65,1 

Vilanova i la Geltrú 10.342 6.549 63,3 4,5  63,4 32,1  

Total Garraf 16.786 10.851 64,6 2,7 8,9 46,8 23,4 18,2 

Canyelles: Esquerra Republicana de Catalunya (112 vots): Josep Soler Ferrer, Joan Pujol 
Carbonell (alcalde), Pau Solé Escofet, Pere Fontanals Amell i Ramon Carbonell Soler. 

Cubelles: Esquerra Republicana de Catalunya (241 v.): Ramon Estalella Romeu, Josep 
Mestres Avinyó (alcalde), Isidre Montané Ballester i Josep Castellví Ivern; i Candidatura 
Administrativa (190 v.): Narcís Bardají Torrabadella i Florenci Fontanals Vivó. 

Olivella: Esquerra Republicana de Catalunya (53 v.) i Grup d’Electors Catalanista 
Independent (53 v.). Josep Albareda Escofet (alcalde), Pere Fuster Romagosa, Pere Rigual 
Albareda, Joan Fuster Raventós i Josep Rigual Tort. No tenim dades sobre com es va resoldre 
l’empat de les dues candidatures. 

Sant Pere de Ribes: Esquerra Republicana de Catalunya (562 v.): Joan Cuadras Marcer 
(alcalde), Josep Ferret Giralt, Pere Bertran Milà, Josep Roig Piera, Josep Jacas Guillaumes i 
Josep Coll Puig i Grup d'Administració Ciutadana Lliga Catalana (438 v.): Jaume Giralt 
Planas, Josep Cuadras Soler i Isidre Milà Mestre. 

Sitges: Condòrdia Sitgetana (1.728 v.): Joan Marsal Fontanals (LC), Joan Julià Masó (UDC), 
Isidor Cartró Robert (Agrupació Tradicionalista), Josep Mirabent Magrans (ACR), Jaume Almirall 
Compte (LC), Manuel Montané Soler (Agrupació Tradicionalista), Antoni Canals Porta (LC), 
Francesc Vendrell Camps (UDC), Magí Casanovas Montané (independent), Antoni Urgell Badia 
(independent) i Salvador Olivella Carreras (LC, alcalde) i Coalició Republicana Socialista (925 
v.): Joan Santaló Camps (ERC), Sebastià Vidal Palau (PSOE), Sebastià Pascual Mirabent (ERC), 
Vicenç Ibáñez Montserrat (PSOE), Josep Xambó Miret (ERC). 

Vilanova i la Geltrú: Coalició d'Esquerres Republicanes (4.155 v.), Antoni Escofet Pascual 
(CDF, alcalde), Magí Soler Figuerola (CDF), Artur Planas Masdeu (CDF), Marcel·lí Miró Fora 
(CDF), Joan Lleó Marigot (CE-EC), Albert Milà Sentís (USC), Joan Olivella Lluch (ERC-CDF), 
Eduard Egea García (CDF), Ricard Rossell Mercader (CE-EC), Joan Galbano Colmenero (USC), 
Ferran Rodríguez Fàbregas (CDF) i Antoni Olivella Batet (CE-EC); Centre Autonomista de Lliga 
Catalana (2.102 v.): Bonaventura Freixas Rocasalbas, Josep Fèlix Puig Soler, Miquel Borràs 
Vidal, Josep Julià Bonastre, Josep Carbonell Rovira i Joan Guivernau Ramon i Bloc Obrer i 
Camperol (292 v.), sense regidors. 

FONT: Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya diversos números de gener a maig de 1934. 

  

                                                      
121 Diario de Villanueva y Geltrú, 16-1-1934. 
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Els resultats electorals, tanmateix, no deixaven lloc a dubtes. Les esquerres 

havien guanyat clarament la partida. A Vilanova, la Coalició va obtenir el 63% 

dels vots, contra el 32% del Centre Autonomista i el 4,5% del Bloc Obrer i 

Camperol. La Llei Municipal de Catalunya establia un règim electoral que 

distingia entre Barcelona, les poblacions de més de 10.000 habitants i la resta. 

A Barcelona obtindrien representació les candidatures que obtinguessin més del 

5% dels vots.122 A Barcelona li corresponien 26 llocs al partit més votat i la resta 

s’havien de repartir els 14 llocs de les minories. La minoria més votada s’enduia 

el 65% dels llocs, la següent el 65% dels que quedessin i així successivament. 

A les poblacions de més de 10.000 habitants que no fossin Barcelona el topall 

estava en el 10% dels vots. Vilanova, que era l’única població de la regió del 

Penedès que tenia més de 10.000 habitants, li corresponien 18 regidors, 12 per 

la majoria i 6 per les minories. A la resta de poblacions, només entraven les dues 

llistes més votades. Com que els del BOC no van arribar al 10% es van quedar 

sense representació a l’Ajuntament, de manera que el consistori va quedar 

conformat per 12 regidors de la Coalició d’Esquerres (7 del Centre Democràtic 

Federal, 3 del Centre d’Esquerra Estat Català i 2 de la Unió Socialista de 

Catalunya). 

Els incidents de les eleccions municipals, sobretot els que es van produir a 

Sabadell i Manresa, la nit del 14 de gener, van donar peu al trencament de la 

Lliga Catalana amb el Parlament de Catalunya per un acord del Consell de 

Govern de la Lliga, celebrat el 18 de gener de 1934.123 S’iniciava d’aquesta 

manera un procés de tensió i dissensió política que acabaria amb l’esclat del 6 

d’octubre d’aquell mateix any. De fet, però, hi havia una raó de fons per aquesta 

actitud i és que a finals de l’any anterior s’havia iniciat el tràmit de la Llei de 

Contractes de Conreu i la Lliga s’havia convertit en el gran opositor d’aquesta 

norma i de qualsevol altra que suposés un canvi en les relacions jurídiques i 

laborals entre propietaris i parcers. Per això, però, ens hem de remuntar uns anys 

enrere. 

                                                      
122 Sobre la Llei Municipal de Catalunya MARQUÈS (1935). 
123 La Veu de Catalunya, 19-1-1934. 
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El conflicte rabassaire, que és el que pretenia resoldre la Llei de Contractes de 

Conreu té unes arrels històriques que es remunten al segle XVIII i que no és el 

lloc aquí de comentar. Per això podem consultar dos treballs clàssics d’Emili 

Giralt (1964) i d’Albert Balcells (1968), tot i que després s’hagin publicat 

nombrosos articles i llibres referents al a qüestió.124 El cas és que a partir de la 

Primera Guerra Mundial (1914-1919), les dificultats per les quals va passar el 

sector vitivinícola van esperonar la reivindicació de rebaixes en la renda que 

pagaven els rabassaires que, en la seva major part, conreaven les vinyes de 

comarques com l’Alt Penedès, el Garraf, el Baix Penedès, l’Anoia, el Vallès 

Occidental i el Bages. Això va portar a la creació de la Unió de Rabassaires, 

entre 1922 i 1923, que va acabar definint un programa que, de manera resumida, 

reclamava la supressió dels pagaments en parts de fruits per ajustar-los a un 

percentatge del valor cadastral de la terra i, en segon lloc, a establir mecanismes 

legals per tal que els rabassaires poguessin accedir a la propietat de la terra.125 

El moviment rabassaire, que històricament s’havia identificat amb el 

republicanisme, i que va veure com molts dels dirigents inicials de la Unió de 

Rabassaires ingressaven a ERC –Lluís Companys, Francesc Riera, Amadeu 

Aragai... –, veien en la República una esperança per resoldre legalment la seva 

situació. Tanmateix, no seria tan senzill. Ja durant la verema de 1931 es van 

produir incidents amb la reclamació de reducció de parts i apropiació de tota la 

collita, actes fonamentats en uns decrets de juliol i agost del mateix any; la 

situació es va resoldre amb un acord provisional anomenat Pacte de la 

Generalitat, entre pagesos i propietaris. Però la mobilització pagesa va continuar. 

Durant la tardor de 1931 i l’hivern de 1931-1932, els dirigents rabassaires van 

dur a terme una campanya de propaganda reclamant els drets dels pagesos i 

animant-los a presentar demandes de revisió de contracte. En el marc d’aquesta 

campanya va tenir lloc un míting agrari el diumenge 22 de novembre al Teatre 

Apolo de Vilanova i la Geltrú, presidit per un històric dirigent rabassaire nascut a 

Avinyonet del Penedès, Joan Ricart i Rovira, i en el qual hi van intervenir Llibert 

                                                      
124 Vegeu la bibliografia. 
125 Sobre la formació de la Unió de Rabassaires vegeu POMÉS (2000). 
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Estartús –del Bloc Obrer i Camperol– i Albert de Quintà, Francesc Riera, Joan 

Lluís Pujol i Font, Joan Ventosa i Roig i Amadeu Aragai. 

Conseqüència d’aquesta campanya va ser la presentació milers de demandes 

als jutjats de primera instància durant l’hivern de 1931-1932. Joan Ventosa i Roig 

ho denunciava a les Corts de la República, assenyalant que el febrer de 1932 hi 

havia més de 1.000 demandes al jutjat de Vilanova i la Geltrú i més de 7.000 –

dada que fou corregida per un diputat que li va dir que eren més d’11.000– al de 

Vilafranca. Per aquest motiu, Ventosa reclamava al Ministre de Justícia que 

donés pressa als jutjats per resoldre la qüestió.126 

Amb aquest objectiu es van crear uns jutjats especials que van anar resolent les 

demandes i que van donar lloc a un informe força conegut, que ha permès 

quantificar l’abast de la mobilització pagesa. A Catalunya es van presentar 

29.971 demandes, de les quals 1.118 al partit judicial de Vilanova i la Geltrú. El 

municipi amb més demandes del partit era Castellet i la Gornal, on se n’havien 

presentat 453. Això vol dir que gairebé nou de cada deu famílies haurien 

presentat com a mínim una demanda de revisió de preu. A Vilanova, un municipi 

molt més gran i on la població agrària tenia un pes menor, van ser 194 les 

demandes presentades, que representen el 4% de les famílies que tenia en 

aquells moments la capital del Garraf. 

Taula 8. Demandes presentades al partit judicial de Vilanova i la Geltrú, 

1932 

 Demandes Llars 
Demandes/Llars 

(%) 
Castellet i la Gornal 453 532 85% 
Vilanova i la Geltrú 194 4.449 4% 
Sant Pere de Ribes 168 500 34% 
Resta del partit judiciala 303 525 58% 
PJ de Vilanova i la Geltrú 1.118 6.006 19% 

a La resta de municipis són Canyelles, Cubelles, Olesa de Bonesvalls, Olivella i Sitges. 

FONTS: GENERALITAT DE CATALUNYA (1933b), p. 129 i INE. 

Les demandes es van fallar en un 99% en contra dels pagesos. Això va provocar 

la seva indignació, que esperaven més del canvi de règim. A mitjans de juliol 

esclatava la vaga de parcers al partit de Vilafranca i es decretava el boicot al seu 

                                                      
126 Democràcia, 20-2-1931. 
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mercat setmanal. La cosa va acabar amb l’arribada de forces de reforç de la 

Guàrdia d’Assalt i de la Guàrdia Civil a la capital de l’Alt Penedès i hi va haver 

una tretzena de detencions. 

Tanmateix, la campanya rabassaire va continuar. Ara es posaren les esperances 

en el Parlament de Catalunya. Francesc Macià i els dirigents de l’Esquerra es 

van comprometre a solucionar el conflicte rabassaire durant la campanya 

electoral. Però la solució es demorà encara un temps. D’entrada, el Govern de 

la Generalitat va elaborar una llei per solucionar els conflictes que s’havien 

plantejat fins l’abril de 1933, que els rabassaires anomenaren “Llei petita”, i que 

es va aprovar el 26 de juny d’aquell any a l’espera que s’aprovés la definitiva llei 

sobre la contractació agrària. La “Llei petita” no va ser ben rebuda pels 

rabassaires i va ser combatuda i boicotejada pels propietaris. A rel d’aquesta llei 

es van crear unes Comissions Arbitrals de Districte que havien de resoldre els 

conflictes entre propietaris i pagesos. La de Vilanova i la Geltrú es va crear pel 

decret de 7 de juny de 1933 i estava formada per Joan Fabré i Artigas, Jaume 

Albet i Butí i Josep Montané i Clos, com a vocals titulars de la Unió de 

Rabassaires, i per Sebastià Rovirosa i Puig, Jaume Rovirosa i Albet i Joan Ferrer 

i Rovira, per la part dels propietaris. Com que els vocals no es van posar d’acord 

en qui havia de ser el president de la Comissió, el 30 d’agost de 1933, el conseller 

d’Agricultura nomenà Pere Bertran i Milà, membre del Centre d’Agricultors 

Obrers de Sant Pere de Ribes (adherit a la UdR) i militant d’ERC.127 Amb tot 

plegat, l’acció de la Comissió Arbitral del Districte de Vilanova, com a la resta de 

Catalunya, va ser força limitada: es van tramitar 91 demandes i en va resoldre 

85.128 

Gairebé al mateix temps que s’estava discutint aquesta llei, la Unió de 

Rabassaires i Esquerra Republicana de Catalunya van organitzar un míting a 

Vilafranca del Penedès que es va haver d’acabar celebrant al pati de l’antiga 

caserna. Milers de rabassaires van escoltar els parlaments de Pau Baqués, 

Manuel Tolosa –de Martorell–, Pere Mestres –de Vilanova i membre del CDF– i 

                                                      
127 Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya, 10-8-1934 i 2-9-1934. 
128 LÓPEZ (2014). 
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Salvador Armendares –de Vilafranca–, la qual serví per renovar el suport dels 

rabassaires a la política d’Esquerra Republicana. 

La Llei de Contractes de Conreu no arribaria fins a l’any següent. No seria fins 

després de la derrota del 19 de novembre de 1933, que s’entrà a discutir aquesta 

norma al Parlament de Catalunya. Com ja s’ha dit, la retirada de la Lliga de la 

cambra responia en bona mesura a l’oposició a aquesta Llei i a qualsevol mena 

de regulació legislativa de les relacions entre propietaris i parcers. Per aquest 

motiu havia dut una dura campanya contra ERC i contra els rabassaires des del 

1932. Aquesta campanya també va venir condicionada per la radicalització 

progressiva de la patronal agrària catalana, l’Institut Agrícola Català de Sant 

Isidre. Finalment, aquest va arrossegar la Lliga a presentar un recurs davant el 

Tribunal de Garanties Constitucionals per tal que declarés la Llei de Contractes 

de Conreu inconstitucional. El 8 de juny de 1934, per 13 vots a favor i 10 en 

contra, declarava el Parlament Català incompetent per dictar la Llei. 

Figura 6. Caricatures referents a la posició de la Lliga i de l’Institut Agrícola 

Català de Sant Isidre 

 

FONT: Democràcia, 4-8-1934 i 17-9-1934. 

Aquest fall del Tribunal de Garanties Constitucionals va provocar una onada 

d’indignació entre les forces democràtiques, catalanistes i d’esquerres, excepció 

feta de la Lliga, òbviament. Esquerra Republicana i la resta de forces que li 

donaven suport van organitzar pel dia 29 d’abril de 1934 una manifestació 

antifeixista que va mobilitzar milers de persones, entre elles centenars de 
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vilanovins i vilanovines que es van desplaçar a Barcelona, malgrat el dia plujós. 

Com és habitual en aquests casos, hi hagué un ball de xifres a conveniència dels 

interessats. Mentre La Veu de Catalunya els xifrava en 32.000, d’altres fonts 

parlaven de 400.000 persones i 300.000 espectadors que s’ho miraven amb 

simpatia.129 

D’altra banda, el 12 de juny Lluís Companys i el seu govern van tornar a 

presentar una Llei de Contractes de Conreu que no variava ni una coma respecte 

el text anul·lat. Després d’això, el govern Companys va voler temperar la situació 

i va negociar en secret amb el Govern espanyol l’elaboració d’un reglament que, 

refós amb la Llei, s’adeqüés a la Constitució republicana. Al cap de poc temps, 

el 29 de setembre de 1934, la Lliga retornava al Parlament de Catalunya. Però 

la situació política era molt més complexa i al cap d’una setmana d’aquest fet, 

esclataria la revolta del 6 d’octubre. 

6.10. EL 6 D’OCTUBRE DE 1934 I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES 

Com ja sa vist, el principal grup sorgit de les Corts republicanes el novembre de 

1933 era la CEDA. La seva presència al govern era una línia roja que la majoria 

de forces que havien portat la República no estava disposada a acceptar. Fins al 

4 d’octubre, els governs del Partit Republicà Radical havien pogut governar, 

sense incloure ministres del partit de Gil Robles. Però el 4 d’octubre es formà un 

nou executiu presidit per Alejandro Lerroux i en el qual hi havia tres ministres de 

la CEDA: Rafael Aizpún Santafé, a Justícia, el català Oriol Anguera de Sojo, a 

Treball, i Manuel Jiménez Fernández, a Agricultura. Aquest va ser el senyal per 

a la declaració de vaga promoguda per l’Aliança Obrera. El pacte que formava 

l’Aliança Obrera va ser promogut pel Bloc Obrer i Camperol i el van signar 

inicialment aquest partit juntament al les seccions catalanes del PSOE i la UGT, 

la Unió de Rabassaires, la Unió Socialista de Catalunya i els sindicats llibertaris 

expulsats de la CNT, el 17 de desembre de 1933. La USC i la UdR se n’acabarien 

desmarcant al cap de poc temps. 

De tota manera, el 6 d’octubre fou un moviment complex, en què hi confluïren 

tres elements: la indignació dels rabassaires, la protesta de la Generalitat i del 

                                                      
129 Democràcia, 12-5-1934. 
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seu govern davant el que es preveia un govern hostil a l’autonomia, i la vaga 

promoguda per l’Aliança Obrera amb l’objectiu d’avançar cap a una revolució 

social. 

Un dels municipis amb enfrontaments més violents en aquelles jornades 

d’octubre va ser Vilanova i la Geltrú, destacant, entre altres, l’intent de volar la 

caserna de la Guàrdia Civil amb dinamita requisada a la fàbrica de Ciments 

Hidràulics Griffi. A diferència de molts altres pobles de la regió del Penedès, aquí 

el protagonisme el van tenir els membres de l’Aliança Obrera, en la qual va 

ingressar la CNT-FAI, un cop ja s’havia proclamat la vaga. I entre els obrers, van 

ser els ferroviaris els qui van prendre la iniciativa. No és l’objectiu aquí de 

descriure els fets esdevinguts entre el 5 i el 9 d’octubre Per això comptem amb 

un esplèndid relat que va fer Albert Virella el juliol de 1935.130 La qüestió és que, 

del relat de Virella es desprèn l’existència de tres fraccions en tot el moviment. 

Una seria la formada pels elements d’ERC del Centre Democràtic Federalista, 

que van intentar modular l’exaltació del moviment. Els homes del CDF a 

l’Ajuntament van intentar mantenir-se en aquests dies com a representants del 

Govern a Vilanova i no van actuar si no rebien ordres del mateix.  

Per altra banda, existí una fracció independentista formada pels membres del 

Partit Nacionalista Català i d’Estat Català, que propugnaven la proclamació de la 

República Catalana, insistint tant que va ser proclamada a Vilanova abans que 

Companys fes la coneguda proclamació de l’Estat Català de la República Federal 

Espanyola. Finalment, hi hauria la fracció revolucionària formada bàsicament per 

homes del BOC i de la UGT, als quals s’afegiren els de la CNT-FAI, ja 

experimentats en aquestes coses de la revolució. Aquest sector volia omplir de 

contingut social la República Catalana. Van ser els revolucionaris de l’Aliança 

Obrera els que van voler resistir fins al final, fins i tot un cop la Generalitat havia 

capitulat davant l’exèrcit espanyol. La revolta va acabar a Vilanova quan el 

destructor José Luís Díez va fondejar davant la costa i va permetre el 

desembarcament de mariners que van socórrer les forces de carrabiners i de la 

                                                      
130 Aquest treball ha estat publicat per l’Insttitu d’Estudis Penedesencs l’any 2001. Vegeu la 
bibliografia. Vegeu al respecte, també ARNABAT (2014) i TUBAU (1984). 
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Guàrdia Civil. El dia 9 d’octubre una companya del Regiment número 18 

d’Infanteria feia la seva entrada triomfal a la vila. 

Taula 9. Detinguts pels fets del 6 d’octubre de 1934 al Garraf 

Filiació 
Sant Pere 
de Ribes Sitges 

Vilanova i 
la Geltrú Total 

Esquerra Republicana de Catalunya 1 3 9 13 

Unió General de Treballadors   11 11 

Confederació Nacional del Treball   7 7 

Bloc Obrer i Camperol  3 3 6 

Unió de Rabassaires 5   5 

ERC/UdR 3   3 

Altres   1 1 

Sense dades 3  32 35 
Total  12 6 63 81 

FONT: Elaboració pròpia amb les dades de  LÓPEZ ESTEVE (2014). 

Les conseqüències de les jornades d’octubre van ser tràgiques. L’autonomia va 

quedar suspesa. La Generalitat en mans d’una gestora, de la mateixa manera 

que molts ajuntaments d’esquerres van ser substituïts. Segons el treball de 

López Esteve, al partit judicial de Vilanova i la Geltrú van quedar suspesos els 

ajuntaments de Castellet i la Gornal, Olesa de Bonesvalls, Sant Pere de Ribes, 

Sitges i Vilanova i la Geltrú. A més hi hagué centenars de detinguts. Segons 

Virella, el 6 de novembre n’hi havia 92, per 44 dels quals es va mantenir el 

procés. En el treball de López Esteve s’ha fet un esforç de sistematitzar una 

relació de detinguts i empresonats per la insurrecció d’octubre entre aquest mes 

i el gener de 1935 a tot Catalunya.131 Segons aquesta relació, resumida a la 

Taula 9, hi hagué uns 63 detinguts, la major part dels quals eren membres de la 

UGT, entre els que predominaven els ferroviaris. Tanmateix, el partit més afectat 

al Garraf –i el segon a Vilanova– va ser Esquerra Republicana de Catalunya amb 

uns 16 detinguts, si hi comptem els que tenien una doble militància a la UdR. 

Això és el resultat del fet que la major part dels detinguts foren els alcaldes i 

regidors dels municipis del Garraf, amb Vilanova inclosa, on predominava el partit 

dirigit en aquells moments per Lluís Companys. 

                                                      
131 Hom pot consultar els annexos del llibre de LOPEZ (2014) a: 
http://www.editorialbase.cat/llibres/220.  

http://www.editorialbase.cat/llibres/220
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La repressió també es va estendre al camp. D’aquesta manera, el 25 de març de 

1935 es va aprovar una Llei d’Arrendaments Rústics que donava moltes facilitats 

al propietari per llançar el pagès que li treballava les seves terres. La Unió de 

Rabassaires va publicar un recull d’aquests desnonaments a partir de les 

informacions que li havien passat les seves seccions i d’aquest recull resulta que 

al Garraf s’havien desnonat 24 parcers o rabassaires: 10 a Vilanova, 7 a Sant 

Pere de Ribes, 5 a Cubelles i 2 a Canyelles.132 Una altra forma de repressió 

exercida sobre els pagesos va ser la reclamació de les parts que no s’havien 

pagat entre 1931 i 1934. En aquest cas, el municipi més afectat va ser Sant Pere 

de Ribes, en el qual els propietaris havien obligat a retornar 92.267,95 pessetes. 

També a Vilanova es reclamà retorn de parts, en aquest cas per 18.875,45. 

Aquestes quantitats, que els rabassaires van considerar que s’havien hagut de 

retornar indegudament, van ser reclamades per aquests un cop canviaren les 

tornes, amb la victòria del Front Popular.133 

6.11. LA REPRESA DEMOCRÀTICA DE 1936 

A partir de començaments de 1935 les coses començarien a normalitzar-se. Per 

l’abril d’aquell any el republicà radical Joan Pich i Pon, conegut per les seves 

relliscades verbals i per la corrupció, va ser nomenat governador de la 

Generalitat i es van començar a restablir parcialment algunes competències. Pel 

maig es van substituir les gestores municipals per ajuntaments formats pels 

regidors de dretes sorgits de les eleccions municipals de 1934. A finals de 1935, 

els centres i sindicats que havien estat clausurats començaven a reobrir les 

seves portes. El Centre Democràtic Federalista retornava a l’activitat pública i el 

30 de novembre de 1935, Democràcia tornava a veure la llum després d’un any 

de silenci forçat. 

El bienni negre estava a punt d’arribar a la seva fi. El govern de radicals i cedistes 

va entrar en crisi a començaments de 1936 i es van convocar eleccions pel 16 

de febrer d’aquell mateix any. A Catalunya les forces polítiques es van articular 

en dos blocs. Les dretes, encapçalades per la Lliga Catalana, van formar el Front 

Català d’Ordre. Les esquerres, on ERC era majoritària, el Front d’Esquerres de 

                                                      
132 UNIÓ DE RABASSAIRES (1935). 
133 La Terra, 1-7-1936. 
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Catalunya. A nivell d’Espanya, les dretes no van poder articular un front comú, 

mentre que les esquerres formaven el Front Popular. El Front d’Esquerres de 

Catalunya incloïa totes les forces polítiques republicanes des del centre esquerra 

–Acció Catalana Republicana– fins als comunistes –Partit Obrer d’Unificació 

Marxista, Partit Català Proletari i Partit Comunista de Catalunya. 

Figura 7. Dibuix de propaganda electoral de Democràcia en la campanya 

electoral de febrer de 1936 

 

FONT: Democràcia, 8-2-1936. 

La campanya electoral es va centrar sobretot en la reclamació de l’amnistia per 

als presos i exiliats del 6 d’octubre però també en reclamar el vot per al retorn a 

una política de reformes socials, que representava l’esperit del 14 d’abril: 

s’apel·lava als pagesos pel restabliment de la Llei de Contractes de Conreu, als 

obrers per tornar a les lleis socials que s’havien aprovat durant el bienni de 

coalició republicano-socialista, etc. Però també hi va haver crítica de la gestió 

feta per les autoritats durant el període d’excepcionalitat, sobretot en el cas dels 

lerrouxistes, tacats per casos de corrupció com l’escàndol de legalització del joc 

de ruleta introduït per Strauss i Perlowitz, que donà nom a la paraula estraperlo 

com a sinònim de corrupció o tràfic de mercat negre, i en el qual s’hi van veure 

implicats els polítics del Partit Republicà Radical com Joan Pich i Pon o el mateix 
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Alejandro Lerroux, que formava part de la candidatura del Front Català d’Ordre 

per la circumscripció de Barcelona ciutat. 

Gràfic 8. Resultats de les eleccions de diputats a Corts del 16 de febrer de 

1936 

 

FONT: VILANOVA (1986). 

A Catalunya, els resultats no van deixar lloc a dubtes i el Front d’Esquerres va 

sortir victoriós a les quatre circumscripcions. A Barcelona ciutat, per exemple, el 

candidat més votat –que va ser Lluís Nicolau d’Olwer– va obtenir 1,7 vegades 

més vots que el més votat del Front Català d’Ordre –Joan Ventosa Calvell–; a la 

circumscripció de Barcelona província, aquesta relació era menor però 

l’avantatge continuava essent notable: Joan Lluhí i Vallescà, candidat més votat 

pel Front d’Esquerres obtenia 1,4 vegades més vots que Josep M. Trias de Bes, 

del Front Català d’Ordre. Segons els càlculs realitzats per Mercè Vilanova, la 

candidatura del Front d’Esquerres havia obtingut el 61% dels vots a la 

circumscripció. Com passà habitualment a la resta d’eleccions durant la 

República, el vot a les esquerres fou major al Garraf i encara més alt que la 

mitjana de la circumscripció a Vilanova i la Geltrú, on hauria obtingut una mica 

més del 68% dels vots. Segons els resultats publicats per Democràcia les 
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esquerres van obtenir 5.520 vots a Vilanova i les dretes 2.571, de manera que 

els vots a les primeres multiplicaven per 2 els vots de les dretes.134 

El Front d’Esquerres de Catalunya va col·locar tots els seus candidats. A 

Barcelona província aquests van ser Joan Lluhí i Vallescà (PNRE), Eduard 

Ragasol Sarrà (ACR), Josep Tomàs i Piera (ERC), el vilanoví Pere Mestres i 

Albet (ERC), Francesc Senyal i Ferrer (ERC), Domènec Palet i Barba (ERC), 

Josep A. Trabal i Sans (ERC) el vendrellenc Pau Padró Cañellas (Unió de 

Rabassaires),135 Josep Calvet i Mora (Unió de Rabassaires), Jaume Comas i Jo 

(USC), Pelai Sala i Berenguer (USC).  

La victòria del Front Popular arreu d’Espanya, facilitada pel sistema majoritari, i 

del Front d’Esquerres de Catalunya comportà l’amnistia pels presos polítics i 

socials. En el número immediatament posterior a la jornada electoral, 

Democràcia publicava el decret d’amnistia que aprovà la diputació permanent de 

les Corts, a proposta del govern. 

El retorn dels presos i exiliats vilanovins coincidí, a més, amb la celebració del 

Carnaval. El dimarts 25, retornava Joan Ventosa i Roig de Brussel·les; l’1 de 

març van passar per Vilanova, procedents de Madrid, el president de la 

Generalitat, Lluís Companys, amb els consellers Martí Barrera, Ventura Gassol, 

Martí Esteve, Joan Lluhí, Pere Mestres i Joan Comorera. L’Ajuntament restituït, 

amb Antoni Escofet al capdavant, va anar a l’estació a rebre’ls acompanyats per 

una multitud de ciutadans i de delegacions del CDF, del Pòsit de Pescadors, de 

la Unió Vilanovina i de l’Orfeó Cossetània. Després d’anar a Barcelona, Pere 

Mestres va tornar el mateix dia al vespre a casa seva, a Vilanova. 

El període que va del març al juliol de 1936 va ser de clarobscurs. D’una banda 

es reprenia l’obra de govern. Tal com hem dit, en la celebració del 14 d’abril 

d’aquell any es va posar la primera pedra del Grup Escolar que havia de portar 

el nom de Francesc Macià –actualment és el Pompeu Fabra–; d’altra banda, 

l’Ajuntament de Vilanova feia públic un nou projecte ambiciós, com era el de la 

urbanització de la platja de Ribes Roges, amb la construcció d’”una paret que a 

                                                      
134 Democràcia, 21-3-1936. 
135 Pau Padró era militant del Bloc Obrer i Camperol. 
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més d’aguantar les terres del Passeig, limiti la platja i regularitzi en forma 

escaient l’actual irregular marge natural”.136 

D’altra banda, però, la situació política es complicava. Els partits obreristes 

havien començat un procés de confluència. D’una banda el Bloc Obrer i 

Camperol i Esquerra Comunista creaven el Partit Obrer d’Unificació Marxista 

(POUM) i la USC, el PSOE, el PCC i el PCP havien iniciat converses per crear 

un Partit Socialista Unificat. En aquest context, els consellers de la USC 

abandonaven el govern de la Generalitat. La Unió de Rabassaires radicalitzava 

les seves posicions en el congrés que celebrà el maig de 1936. Tot i que s’ha 

parlat d’oasi català per identificar els mesos previs al cop d’estat del 18 de juliol, 

pel fet que l’activitat violenta a Catalunya va ser relativament menor que a la resta 

de l’Estat espanyol, el cert és que no va estar exempta d’atemptats. En aquest 

sentit, el més significat va ser el dels germans Miquel i Josep Badia, el 28 d’abril, 

quan sortien de casa del darrer. 

Esquerra Republicana, per la seva banda, es preparava per encarar el futur, 

després que Josep Dencàs i alguns grups de les joventuts abandonessin el partit 

per tornar a fundar Estat Català. En un article editorial de Democràcia titulat 

“Bases de convivència”, es parlava de la necessitat de posar les bases per a 

construir la futura Catalunya. Després de lloar la feina feta pel partit i de 

considerar que havia eixamplat la base social del catalanisme, l’article concloïa 

que el “nacionalisme esquerrà de Catalunya o ve informat d’un esperit renovador 

i, si voleu revolucionari, quant a les concepcions que constitueixen el contingut 

del seu tema, o no significa res.”137 El Centre Democràtic Federalista es 

preparava durant el maig per al III Congrés Nacional d’Esquerra Republicana, 

que s’havia de celebrar aquell mateix mes a Terrassa. Per això nomenà com a 

delegats Antoni Rius i Roig i Joan Ventosa i Roig. El Congrés es va haver 

d’ajornar i finalment es fixà per als dies 18 i 19 de juliol de 1936. El matí del 18 

de juliol, després d’haver obert les sessions del III Congrés d’ERC al Palau de 

Projeccions de Montjuïc, Roc Boronat va presentar una proposició incidental en 

què proposava l’ajornament del Congrés atesa la prohibició de celebrar tota 

                                                      
136 Democràcia, 12-7-1936 
137 Democràcia, 6-6-1936. 



97 

mena d’actes polítics que havia dictat el Govern a rel de la rebel·lió del militars 

nacionalistes espanyols. La Guerra Civil havia començat i amb ella s’esvaïa 

l’esperança de transformació social per la via de la democràcia que havia 

representat la República del 14 d’abril. 
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7. ANNEXOS  

7 1. Regidors electes en les candidatures del Centre Democràtic 

Federalista, 1901-1922 

 

Regidor Data d’elecció 

Alba Carbonell, Jaume 11 de novembre de 1917 
5 de febrer de 1922 

Albet Montaner, Joan 14 de novembre de 1915 

Bernadó Almirall, Joan 10 de novembre de 1901 

Blanch Ferrés, Jaume 8 de novembre de 1903 

Borràs Ferrer, Josep 12 de novembre de 1905 

Caba Font, Francesc 2 de maig de 1909 

Campamà Puig, Pau 12 de novembre de 1905 
12 de novembre de 1911 

Casellas Batet, Josep 12 de desembre de 1909 

Clausells Mestres, Vicenç 12 de novembre de 1911 

Ferrer Parera, Miquel 10 de novembre de 1901 
12 de novembre de 1905 
8 de novembre de 1903 

Figuerola Giménez, Josep 9 de novembre de 1913 

García Giró, Pere 2 de maig de 1909 

Giralt Jorba, Josep 5 de febrer de 1925 

Guancé Puig, Miquel 10 de novembre de 1901 

Huguet Virgili, Josep 14 de novembre de 1915 
8 de novembre de 1903 

Llobet Soler, Josep 10 de novembre de 1901 

Macià Llusà, Joan 2 de maig de 1909 
8 de novembre de 1903 

Massana Solé, Ramon 12 de novembre de 1911 

Milà Ferrer, Josep 8 de novembre de 1903 

Mir Massana, Joan 8 de novembre de 1903 

Miret Sala, Salvador 14 de novembre de 1915 

Miró Sansí, Josep 9 de novembre de 1913 

Montaner Roure, Frederic 14 de novembre de 1915 

Morgades Domènech, Francesc 9 de novembre de 1913 

Nolla Torner, Florenci 5 de febrer de 1922 

Olivella Garrigó, Josep 12 de novembre de 1911 

Puig del Campo, Fèlix C. 12 de desembre de 1909 
12 de novembre de 1905 

Pujol Carbonell, Joan 12 de desembre de 1909 
5 de febrer de 1922 

Sanmartí Sadurní, Josep 8 de novembre de 1903 
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Regidor Data d’elecció 

Solé Figuerola, Magí 5 de febrer de 1922 

Suñé Bolet, Francesc 10 de novembre de 1901 

Trillas Clotet, Joan 12 de novembre de 1905 

Ventosa Ferré, Miquel 12 de novembre de 1911 

Ventosa Roig, Joan 12 de desembre de 1909 
9 de novembre de 1913 

Vidal Gili, Francesc 8 de novembre de 1903 

Vidal Ripoll, Pere 12 de desembre de 1909 
9 de novembre de 1913 

Vidal Segarra, Josep 2 de maig de 1909 

Virella Jacas, Vicenç 11 de novembre de 1917 

Xicla Poy, Josep 14 de novembre de 1915 

FONT: PUIG ROVIRA (1989): 200-210. 
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7.2. Juntes del Centre Democràtic Federalista de Vilanova i la Geltrú, 1899-

1936 

4-1-1899 President: Josep Sanmartí Sadurn 
 Vicepresident: Quintí Sendras Farré 

 Secretari: Àngel Capitán Torrents 

 Vicesecretari: Joan Olivella Almirall 

 Bibliotecari: Agustí Alsina Castañer 

 Vocals: Antoni Artigas Ràfols, Josep Ventura Cervelló 

 Tresorer: Francesc Montaner Guasch 

6-12-1908 En aquesta data no s’ofereix la distribució de càrrecs però s’indica 
el nombre de vots obtinguts per cada membre de la Junta. Joan 
Pijoan Nin (39 vots); Josep Alemany Tarragó (39 vots); Francesc 
Morgades Domènech (38 vots), Constantí Covarsi (37 vots), Joan 
Trillas (1 vot) i Jaume Blanch Ferrer (1). 

1911 President: Fèlix C. Puig del Campo 
 Vicepresident: Joan Pujol 

 Secretari: Francesc Morgades Domènech 

 Vocals: Ildefons Altés, Joan Olivella, Dionís Tubau Mateo, Joan 
Rius, Joan 

 Tresorer: Joan Macià 

 Comptador: Pere Marcé Sirvent 

1-6-1912 President: Fèlix C. Puig del Campo 
 Vicepresident: Emili Gil Rigual 

 Secretari: Francesc Morgades Domènech,  

 Vicesecretari: Serafí Giménez Romero,  

 Vocals: Dionís Tubau Mateo, Pere Vidal Ripoll, Josep Giralt Jorba,  

 Tresorer: Joan Albet Montaner 

 Comptador: Pere Marcé Sirvent 

1-6-1913 President: Pau Campamà,  
 Vicepresident: Emili Gil Rigual,  

 Secretari: Serafí Giménez Romero,  

 Vicesecretari: Nicolau Calaf,  

 Vocals: Josep Huguet Virgili, Josep Giralt, Josep; Enric Bertran 
Franquet 

 Tresorer: Joan Albet 

 Comptador: Pere Vidal 

11-6-1914 President: Francesc Morgades Domènech,  
 Vicepresident: Daniel Martí Marcé,  

 Secretari: Nicolau Calaf Camaràs 

 Vicesecretari: Àngel Bosch Castany 
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 Vocals: Josep Huguet Virgili, Francesc Soler Ramon, Enric 
Bertran Franquet,  

 Tresorer: Antoni Rius Roig,  

 Comptador: Pere Marcé Sirvent 

9-6-1915 President: Francesc Morgades Domènech,  
 Vicepresident: Florenci Nolla Torner,  

 Secretari: Daniel Martí 

 Vicesecretari: Fermí Virella Corialls,  

 Vocals: Ildefons Albet, Serafí Giménez Romero, Josep Tous, 
Tresorer: Antoni Rius Roig,  

 Comptador: Pere Marcé Sirvent 

31-5-1916 President: Florenci Nolla Torner 
 Vicepresident: Josep Huguet Virgili,  

 Secretari: Fermí Virella Corialls,  

 Vicesecretari: Joan Roca,  

 Comptador: Serafí Giménez Romero,  

 Tresorer: Ildefons Altés,  

 Vocals: Josep Tous, Frederic Montaner, Joan Andreu 

19-6-1917 President: Virgili Huguet Virgili 
 Vicepresident: Salvador Miret Sala,  

 Secretari: Joan Roca,  

 Vicesecretari: Francesc Soler,  

 Vocals: Frederic Vidal, Josep Miró, Joan Andreu, Joan 

 Tresorer: Frederic Montaner 

 Comptador: Serafí Giménez Romero 

1918 President: Salvador Miret Sala,  

 Vicepresident: Joan Pujol Carbonell,  

 Secretari: Antoni Carbó Ballester,  

 Vicesecretari: Francesc Soler Ramon,  

 Tresorer: Andreu Ferrer Pascual,  

 Comptador: Àngel Bosch Castany,  

 Vocals: Frederic Vidal Rafel, Josep Miró Sansí, Josep Pla 
Alemany 

29-1-1920 President: Pujol Carbonell, Joan;  

 Vicepresident: Jaume Alba Carbonell,  

 Secretari: Antoni Carbó Ballester,  

 Vicesecretari: Sebastià Carbó 

 Vocals: Josep Pla, Joan Albà, Manuel Mas,  

 Tresorer: Andreu Ferrer 

 Comptador: Àngel Bosch Castany 
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26-11-1920 President: Joan Ventosa Roig 

 Vicepresident: Francesc Morgades Domènech 

 Secretari: Jaume Alba Carbonell 

 Vicesecretari: Pere Pellicer 

 Vocals: Esteve Soler, Fèlix González, Cristòfor Llorens, Eduard 
Cabero,  

 Tresorer: Pere Marcé Sirvent 

 Comptador: Serafí Giménez Romero 

Juny-1922 President: Joan Ventosa Roig 

 Vicepresident: Francesc Morgades Domènech 

 Secretari: Salvador Carbonell Pascual 

 Vicesecretari: Salvador Carbonell 

 Vocals: Indaleci Moreno Berihuete, Cristòfor Llorens, Esteve Soler 
Ortoll, Serafí Giménez Romero 

 Tresorer: Joan Badia Pla 

 Comptador: Dionís Tubau Mateu, Dionís 

14-6-1924 President: Pere Vidal Ripoll 

 Vicepresident: Dionís Tubau Mateu 

 Secretari: Ramon Güell Soler 

 Vicesecretari: Isidre Montaner Fort 

 Vocals: Salvador Carbonell Torrents, Salvador Escofet Pascual, 
Indaleci Moreno Berihuete, Joan Badia Escudé,  

 Tresorer: Vicenç Nolla Torner 

 Comptador: Antoni Rius Roig 

14-5-1925 President: Pere Vidal Ripoll,  

 Vicepresident: Dionís Tubau Mateu,  

 Secretari: Ramon Güell Soler 

 Vicesecretari: Isidre Montaner Fort,  

 Vocals: Salvador Carbonell Torrents, Salvador Escofet Pascual, 
Indaleci Moreno Berihuete, Joan Badia Escudé,  

 Tresorer: Vicenç Nolla Torner 

 Comptador: Antoni Rius Roig 

1926 President: Vicenç Nolla Torner,  

 Vicepresident: Josep Cucurella Torrents 

 Secretari: Ramon Güell Soler 

 Vicesecretari: Fèlix Bernadó Ros 

 Tresorer: Joan Roig Miró 

 Comptador: Antoni Rius Roig 

 Vocals: Isidre Montaner Font, Joan Harris Valls, Josep Pérez 
Expósito 
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Juny-1928 President: Vicenç Virella Jacas 

 Vicepresident: Josep Cucurella 

 Secretari: Artur Planas 

 Vicesecretari: Fèlix Bernadó 

 Tresorer: Joan Roig 

 Comptador: Antoni Rius 

 Vocals: Josep Harris Valls, Jordi Pérez, Joan Bernia 

1930 President: Vicenç Virella Jacas 

 Vicepresident: Pere Mestres Albet 

 Secretari: Francesc Soler 

 Vicesecretari: Celestí Olaria Albalate 

 Tresorer: Enric Almirall 

 Comptador: Antoni Rius Roig 

 Vocals: Joan Bernia, A. Fortuny, Eduard Egea García, Daniel 
Martí 

1931 President: Francesc Soler 

 Vicepresident: E. Gil 

 Secretari: Celestí Olaria Albalate 

 Vicesecretari: J. Vila 

 Tresorer: E. Almirall 

 Comptador: Antoni Rius Roig 

 Vocals: R. Carbonell, J. Musté, A. Fortuny 

24/05/1932 Són substituïts dos membres i s’escullen Antoni Barrueco i Albert 
Pelegrí. 

09/05/1933 President: Salvador Escofet Pascual 

 Vicepresident: Eduard Egea García 

 Secretari: Antoni Fortuny Nicolau 

 Vicesecretari: Albert Pelegrí Genís 

 Tresorer: Jaume Serra Noria 

 Comptador: Antoni Rius Roig 

 Vocals: Martí Mercader Atmeller, Josep Pla Alemany, Joan 
Olivella Lluch, Just Bonastre Morató, Josep Penna Font, Antoni 
Barrueco Campo 

30/05/1934 President: Albert Pelegrí Genís 

 Vicepresident: Fèlix Bernadó Ros 

 Secretari: Joan Juncosa Pedret 

 Vicesecretari: Joan Fortuny Nicolau 

 Tresorer: Martí Mercader Atmeller 

 Comptador: Antoni Rius Roig 
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 Vocals: Jaume Serra Nòria, Estanislau Vallverdú Villalonga, Josep 
Vila Soler, Enric Almirall Boés, Pere Gou Andreu, Joan Rovira 
Mestres 

1936 President: Vicenç Virella Jacas,  

 Vicepresident: Esteve Miró Nolla,  

 Secretari: Ramon A. Nolla Pastor 

 Vicesecretari: Joan Rovira Nolla 

 Tresorer: Cristòfor Claramunt Figueras 

 Comptador: Joan Albet Montaner 

 Vocals: Albert Pelegrí Genís, Manuel Tetas Sala, Eduard 
Figuerola Torrents, Isidre Montaner Fort 

FONT: ADGC, Fons Associacions, expedient 2.390 i Democràcia, diversos números. 
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7.3. Juntes de la Joventut Republicana Federalista de Vilanova i la Geltrú, 

1930-1936 

1930 President: Joan Romeu 

 Vicepresident: Antoni García 

 Secretari: Joan Pallarès 

 Vicesecretari: Ramon Mestres 

 Bibliotecari: Josep Barceló 

 Vocals: Àngel Gullamont, Josep Jané 

1932 President: Jaume Rovira,  

 Vicepresident: Cristòfor Giralt 

 Secretari: Ramir Horro 

 Vicesecretari: Dídac Gálvez 

 Bibliotecari: Antoni Garí 

 Vocals: Màrius Margalet, Ricard Albet 

1933 President: Antoni Garí 

 Vicepresident: Ricard Albet 

 Secretari: Joan Albà 

 Vicesecretari: Màrius Margalet 

 Bibliotecari: Amadeu Navarro 

 Vocals: Antoni Rius, Ramon Bernadó 

1934 President: Rossend Font Alern 

 Vicepresident: Ramon Bernadó Chiva 

 Secretari: Jaume Papiol Planas 

 Vicesecretari: Vicenç Coll Solsona 

 Bibliotecari: Josep Cruells Inglada 

 Vocals: Pere Llorens Vendrell, Lluís Alemany Ill 

1936 President: Jaume Vila 

 Vicepresident: Francesc Maspons 

 Secretari: Cristòfor Amell 

 Vicesecretari: Antoni Ubia 

 Bibliotecari: Josep Romeu 

 Vocals: Esteve Soler, Pere Ferrer 

FONT: Democràcia, diversos números. 
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7.4. Juntes del Grup Femení del Centre Democràtic Federalista de Vilanova 

i la Geltrú, 1932 i 1936 

1932 Presidenta: Rosalia Rius Borràs 

 Vicepresidenta: Francesca Planas Masdeu 

 Secretària: Núria Ventosa i Pinilla 

 Vicesecretària: Maria Torres Pinsach 

 Tresorera: Josepa Bou Bou 

 Vicetresorera: Rosa Gil Rimbau 

 Bibliotecàries: Teresa Torres Pinsach, Laura Pelegrí Joan 

 Vocals: Irene Benús Capdet, Genoveva Olivella Casañes, Josep 

Flo Bou 

1933 Presidenta: Rosalia Rius Borràs 

 Vicepresidenta: Francesca Planas Masdeu 

 Secretària: Núria Ventosa i Pinilla 

 Vicesecretaria: Teresa Torres Pinsach 

 Tresorera: Maria Pérez 

 Bibliotecàries: Araceli Torra, Laura Pelegrí Joan  

 Vocals: Maria Albà, Antònia Soler, Genoveva Olivella 

1936 Presidenta: Carme Jornet 

 Vicepresidenta: Pilar Andreu 

 Secretària: Núria Ventosa i Pinilla 

 Bibliotecàries: Teresa Torres Pinsach, Marina Borràs 

 Vocals: Sara Casanellas, Filomena Rovira, Rosor Miró, Miracle 

Medina 

FONT: Democràcia, diversos números. 
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7.5. Entitats que van participar a la Federació Comarcal del Penedès d’ERC, 1931-1936* 

Entitat Municipi Fundació 1931 1932 1933 1934 1936 

Centre d’Esquerra Republicana Avinyonet del Penedès 1931   35 40  

ERC Les Cabanyes sd      

Centre Autonomista Republicà Canyelles 1906      

ERC Castellet i la Gornal sd      

Centre d’Esquerra Republicana Castellví de la Marca sd    279 150 

Agrupació d’Esquerra Republicana Cubelles 1934    29 50 

Centre Democràtic d’Esquerra Republicana Font-rubí 1931     93 

Joventut d’Esquerra Republicanaa Gelida 1887/1931   50 100 86 

Centre d’Esquerra Republicana La Granada del Penedès 1931     77 

Sindicat Agrícola Cooperatiu Unió d’Agricultors (Sant 
Joan de Mediona) 

Mediona 1914     120 

Centre d’Esquerra Republicana de Moja Olèrdola Sd      

ERC Olivella sd      

Centre Republicà Federal d’Esquerra Olesa de Bonesvalls 1931    61  

Rabassaires d’Esquerra Republicanab Pacs del Penedès sd      

Sindicat Cooperatiu Unió d’Agricultors El Pla del Penedès 1904   52 80  

Centre d’Esquerra Republicanac Pontons 1932    32 42 

ERC Puigdàlber sd      

Centre d’Esquerra Republicana Sant Cugat Sesgarrigues 1931    61  

ERC Sant Llorenç d’Hortons sd      

Centre d’Esquerra Republicana de Catalunyad Sant Martí Sarroca sd   271  192 

Esquerra Republicana de Catalunya Sant Pere de Ribes 1933    103 96 

Ateneu Republicà Catalàe Sant Pere de Riudebitlles 1932    150  

Centre Obrer Republicà Sant Quintí de Mediona 1932  21 123 30  

Centre d’Esquerra Republicanaf Sant Sadurní d’Anoia 1931/1933   60 150 118 

Centre d’Esquerra Republicana Santa Fe del Penedès sd      

Centre d’Esquerra Republicana (la Ràpita) Santa Margarida i els Monjos 1931     187 

Societat Coral Republicana La Margaridoia Santa Margarida i els Monjos 1902  148 148   

Centre d’Esquerresg Sitges 1927/1931   50 70 64 

ERC Subirats       

Centre d’Esquerra Republicana Torrelavit 1931   120  125 
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Entitat Municipi Fundació 1931 1932 1933 1934 1936 

Centre d’Esquerra Republicana de Catalunya (les 
Llombardes) 

Torrelles de Foix sd   48   

Centre Republicà d’Esquerra Torrelles de Foix 1931   59 73 55 

Centre d’Esquerra Republicanah Vilafranca del Penedès 1917/1931   130 135 157 

Centre Democràtic Federalista Vilanova i la Geltrú 1878   323 640 593 

Centre d’Esquerra Republicana (Bellver) Vilobí del Penedès 1931   65 65 63 

* Hem contemplat amb la sigla ERC aquells municipis dels quals tenim constància de l’existència d’una entitat o una candidatura del partit però no tenim 
referència del seu nom. 

a La Joventut d’ER de Gelida era, de fet, la secció política de la Societat Coral Artesans, fundada el 1887. Va ser amb el nom de la Societat Coral, que van 
participar en l’organització de la comarcal del Penedès. 

b És el nom de la candidatura d’ERC a les municipals de 1934. 

c S’havia constituït amb el nom de Centre Federal d’Esquerra Republicana. 

d L’any 1931 participava en la comarcal d’ERC del Penedès la Cooperativa Obrera del Barri Sud de la Bleda. 

e De fet, la Joventut Republicana de Sant Pere de Riudebitlles ja va participar en els primers plens comarcals. L’Ateneu es devia crear el 1932, data en què fan 
constar la seva adhesió a ERC. 

f L’any 1931 s’havia constituït la Unió Catalanista Republicana, adherida a Acció Catalana. Després de la proclamació de la República es va adherir a Esquerra 
Republicana i el 1933 es converteix en el Centre d’Esquerra Republicana. 

g L’any 1927 s’havia creat l’Ateneu El Centaure que, el 20 de juny de 1931 es va transformar en el Centre d’Esquerres. 

h L’any 1934 feien constar que s’havia creat el 12 d’agost de 1917 i s’havia adherit al partit el 30 de novembre de 1931. És probable que la data de 1917 faci 
referència al Centre d’Unió Republicana de Vilafranca, tot i que aquest no es va constituir fins l’agost de 1918. 

FONTS: ANC, Fons 886, PS Barcelona 818, 820, 824 i 1441; ADGC, Fons Associacions, expedients 2390, 4378, 6143, 6806, 7887, 9780, 13968, 14654, 14791, 

14845, 14920, 15141, 15336, 15355, 15362, 15562, 15841, 16960.; L’Opinió, 09/10/1931; Democràcia, 17/10/1931; Democràcia, 27/05/1933; La Humanitat, 

24/06/1933. 
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