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Vaig a parlar-vos del 14 d’abril, i no us estranyi massa que comenci preguntant: a quin 

14 d’abril voleu que em refereixi? No estic tan despistat que no sàpiga que es tracta 

del 14 d’abril de l’any 1931, en què es va proclamar la República a Catalunya i a 

Espanya. De bell antuvi, doncs, puc enfilar-me cap a un 14 d’abril català i cap a un 

altre castellà. Però em permetreu que aquesta vegada no m’emboliqui per aquests 

viaranys, que per altra part no tenen res de selva verge per explorar. Aquesta 

bifurcació s’ha fet en aspres polèmiques que han ferit susceptibilitats, perquè és una 

qüestió que cou i que aixeca butllofes. 

Us ho pregunto perquè aquesta data d’abril corresponent a 1931, com gairebé totes 

les coses d’aquesta vida, i més si es tracta de política, es poden pintar de diferents 

colors i a gust dels consumidors que, en aquest cas, sou vosaltres. Ací us tinc un 

mostrari virolat. Us en puc donar una versió blanca com un brillant, una de verda com 

l’esperança, i encara una de blava com l’enyorament. Us puc parlar d’u n14 d’abril fresc 

com una rosa o gustós com una poma per a la set o nostàlgic com el primer amor. 

Trieu i remeneu que n’hi ha per a tots els gustos. 

El 14 d’abril de 1931, vist sol, deslligat, separat, immòbil, en repòs, és evident que 

brilla net i magnífic. “Sense vessament de ni una sola gota de sang”, frase, més que de 

consuetud, de ritual, quan es tracta de celebrar-los en aquesta forma aïllada i estàtica. 

Una diada amb totes les virtuts ciutadanes. Un espill per als altres pobles. Un exemple 

cívic per a l’esdevenidor. Representa la revolució incruenta i el primer part polític sense 

dolor. Triomf emotiu de càndids ideals de Llibertat i Progrés, de Democràcia i Justícia 

Social, per a limitar-nos a la fraseologia de l’època. Resulta el 14 d’abril, en veritat, un 

brillant, pulcrament tallat, però, com molts brillants, muntats a l’aire, flotant sobre el 

buit. És el millor punt de vista per a la seva commemoració, perquè queda com una 

autèntica joia, molt valuosa per a nosaltres. I, per a poc que ens deixéssim anar, 



afegiríem que aquesta data és una rosa d’abril, que precedeix el cavaller Sant Jordi 

que, dalt del cavall blanc, ve a rescatar la donzella de túnica blanca i a matar l’aranya, 

sense que us calgui aclarir que la princesa captiva és Catalunya i l’aràcnid, la reacció 

espanyola. És un 14 d’abril polit i llegendari. És la seva cara rutinària, de ritual i 

rutilant; majestàtica, ingènua i càndida, que vol dir cosa blanca. És, en definitiva, la 

versió impol·luta, Blanca, i la que ha estat més en voga durant les 32 celebracions que, 

com aquell qui res, ja portem a l’esquena. 

Si la nostra mirada no s’atura i s’embadaleix en aquest sol dia i li donem moviment i la 

desplacem cap a temps anteriors, cap al segle que precedí, per exemple, al procés de 

1823 a 1931, llavors sembla que després d’una llarga i fosca nit, i d’un pesat malson, 

tot d’un plegat, de cop i volta, surt l’aurora i, en les tenebres, es fa la llum. A sol ixent 

fugen les boires. Foc Nou! Després de la tempesta sense horitzons apareix l’arc iris de 

la pau i d ela bonança. És el somni de tota la vida que per fi es realitza; és el desig 

satisfet; esdevé el canvi que obre tots els camins a tots els anhels. Assistim al veritable 

miracle de l’esperança, quan la política peninsular semblava l’Infern amb la implacable 

llegenda, clavada a la porta, dels immortals versos de Dant. És el toc màgic que pot 

convertir la carbassa buida en un vehicle meravellós; capaç de transformar l’olla de 

grills en un concert de veus enamorades –caramelles- o en un concert de voluntats 

patriòtiques. Al·leluia!   

Tot era inacabable i cru hivern i heus aquí que arriba la primavera gentil en aquell 

1931. Quina esponera! ¡ Pasqua florida! Flors i violes i romaní! En aquest 14 d’abril 

ufanós vull referir la meva experiència personal de l’anècdota que, al meu poble, vam 

presentar 12 candidats a regidors i en vam treure 13, ja que un dels regidors elegits 

per minoria es va fer republicà. És el 14 d’abril tendre u joiós, dels ruixims matiners i 

del cada gota val per mil. És el 14 d’abril gustós com una poma per a la set, també 

molt adient per a les postres d’un sopar de celebració. El 14 d’abril queda com una 

fruita delitosa que per fi cau de l’arbre eixorc de la nostra història que durant tants 

anys s’ha regat amb llàgrimes i sang del poble assedegat de justícia. Nova saba! És la 

imatge clorofíl·lica del 14 d’abril. És el 14 d’abril eufòric, que no sap el que l’espera, ni 

el pa que s’hi dóna. És la versió tot ales, esperançada com una núvia, que més va 

imperar en les primeres commemoracions quan – ai las!- encara no havíem sofert la 

guerra i tastat l’exili. Ací teniu, doncs, l’edició Verda, que fins li podem recitar els 

versos de Salvat-Papasseit: “Primavera d’hivern. / Primavera d’estiu. / I tot és 

Primavera: / i tota fulla verda eternament”. 



Si en comptes de mirar el 14 d’abril en els seus antecedents, el moviment i el 

desplaçament el fem en el seu procés posterior, queda com una dolorosa frustració, 

com un tràgic fracàs; sofrim el més gran desencís. Totes les esperances fallides, totes 

les il·lusions perdudes, totes les promeses malaguanyades. Un somni de somni. El 

dormir té un porós despertar; l’estel solitari s’apaga; de la primavera gèlida es passa a 

l’hivern gèlid; la núvia se’ns mor als braços. En aquest 14 d’abril de la cua entre cames 

he de catalogar una altra experiència personal referent als 12 regidors republicans de 

la meva vila que, malgrat haver-los convertit en 13, ben aviat quedaren en minoria, 

perquè més de la meitat van ésser atrets pels afectats de la reacció. 

Ja no és la rosa d’abril, sinó la poncella que no esclata en flor, per seguir-lo en vèrbola 

romàntica, que molt de romanticisme conté el nostre 14 d’abril. La maltempsada s’ho 

emporta tot; la florida pura fullaraca; la collita malmesa; l’alegria que passa. És la visió 

nostàlgica del que hauria pogut ser i no fou. S’ha escrit sobre l’arena, s’ha llaurat sobre 

el mar blau. Resulta un 14 d’abril evanescent, enyorós, planyívol, eixalat, que fa 

angúnia, que posa la pell de gallina. És la imatge d’atzur, com el mar i cel que he 

hagut de traspassar. És la versió blava que venim cultivant, amb profunds sospirs, ara 

que estem lluny d’ell, no sols en el temps, sinó també en l’espai. Fins i tot podem 

cantar-li el “per tu ploro”: “adéu rosa d’abril, / adéu, rosa enaltida, / demà, lluny del 

teu roser, /d’enyorament me moriré”. 

 

Un altre 14 d’abril 

Us he mostrat breument diversos 14 d’abril: el Blanc, el Verd, el Blau, i encara no hi 

són tots. Perquè hi ha altres 14 d’abril de 1931. no m’escau, ni aquesta és l’avinentesa, 

de referir-ne la versió Negra que en donen els seus i nostres enemics, els quals el 

convertiren en un tètric 26 de gener de 1939. Però sí vull atrevir-me a parlar-vos d’un 

14 d’abril Gris. No estic ben segur que no constitueixi un sacrilegi sortir amb un tal 14 

d’abril, potser la següent sigui una heretgia. Però en parli o calli, és possible que sigui 

la que prevalgui sobre les altres i segurament no desentoni massa amb els nostres 

cabells grisos i la vida política destenyida que menem. 

Aquestes notes les jutjareu com us vingui de grat, però que consti que no són 

improvisades. Les vaig endegar, en bona part, amb motiu de les bodes d’argent del 14 

d’abril, ara fa set anys, quan era secretari del Centre català, la naixença del qual va 

també lligada a la mateixa data. Llavors vaig creure  que era millor guardar-les. La 

casa era massa estreta; el sostre, massa baix. Els temps no estaven madurs. Avui els 

principals protagonistes de la història han publicat les seves Memòries, com Manuel 



Azaña, Indalecio Prieto, Largo Caballero, Alejandro Lerroux, Jiménez de Asúa, Ossorio 

y Gallardo, Gregorio Marañón, Gabriel i Miguel Maura, Conde de Romanones, generals 

Berenguer i mola, etc., i tenim més elements de judici sobre aquesta diada, de manera 

que crec que la versió grisa del 14 d’abril està virtualment en el magí de tots. Per tant 

no considero avui que vagi a llevar la bena dels ulls a ningú, ni a revelar cap secret, ni 

que faci trencadissa. Si a algú puc aigualir-li la festa, no crec que arribi a trencar-li la 

digestió. Anem a fruir d’un Casal magnífic, en Los Palos Grandes, al peu de l’Àvila, tot 

amplitud i elevació, i podem donar-nos el luxe de tirar la casa per la finestra fins en la 

Història. 

Em permetreu, doncs, que enguany m’aparti d’una respectable tradició de 32 anys i us 

vulgui portar a un altre punt de vista més vast, més complex i també més dinàmic. El 

que ara us proposo és veure juntes, en moviment i en plena connexió, les tres versions 

ortodoxes que us he glossat fa poc. No us faig cap proposició deshonesta; no és res 

estirat pels cabells. És quelcom que cau pel seu propi pes. No parar-nos davant el 14 

d’abril, no deixar-lo sol, net i pelat; no passejar-nos de 1823 a 1931; no contemplar de 

1931 als nostres dies; sinó veure-ho tot plegat, relaciona’t, en conjunt, tal com ho 

veuran les generacions futures, de 1823 a 1963 en endavant. 

Els mètodes històrics no són com els mètodes de les ciències. Aquestes obtenen èxits 

analitzant, tallant, separant. En la Història això és funest i només s’aconsegueixen 

apreciacions falses. No resulta trossejar i aïllar. La història no es pot menjar com una 

escarxofa, fulla a fulla; sinó que ha d’empassar-se d’una tirada com una purga o com 

una novel·la apassionant, que de les dues coses participa l’autèntica crònica històrica. 

El mètode dialèctic –tan mastegat avui-  potser no sigui més que això: veure les coses 

lligades, relacionades, sens e separar, en perspectiva. Tal com digué Plató, vint-i-tres 

segles abans que Marx: “Qui sap tenir visió de conjunt, aquest és dialèctic”. En la 

Història no es pot tenir pa a l’ull. Els fets històrics no suporten, sota pena de grans 

deformacions, la miopia; no volen  ésser vistos de prop; sense seguir-ne el procés; al 

marge de les dimensions del temps i de l’espai. Els nostres 14 d’abril que any rere any 

venim celebrant són uns 14 d’abril massa íntims, per no ofendre-us amb la paraula de 

miops; fora del calendari i també fora de lloc. 

Ara bé; si en altres matèries el dolorós és tallar i separar, en la Història resulta cruel la 

visió de conjunt, és amargant la continuïtat. Mentre hem fet la trampa de dividir i aïllar 

al nostre gust, hem pogut trobar el 14 d’abril fresc com una rosa, gustós com una 

poma per a la set i nostàlgic com el primer amor. Però ara no serà així. D’antuvi us he 

d’advertir que el 14 d’abril que ara trobarem no serà ni una joia, ni una flor, ni un fruit. 



A tot estirar, una joia de valor discutible, una flor dissecada o un fruit neulit. No serà 

un 14 d’abril sucós i tou, sinó eixarreït. 

Si transitem per la Història de tot el segle i del que ve del present, sense parada i 

fonda, passarem per sobre el 14 d’abril de 1931 sense trobar aquesta glòria política, ni 

aquest pomell de virtuts cíviques, ni l’arc de Sant Martí de l’esperança, ni l’estrella que 

ens dóna nord i guia, ni l’arc de triomf, ni el portal del paradís perdut, ni la vareta 

màgica, ni el miracle al·lucinant, ni el viratge transcendental de la nostra història, que 

estem acostumats a veure i a celebrar cada any. 

 

Una constant de la política espanyola 

He arribat a aquesta conclusió decebuda, no per haver-me proposat fer una 

monografia del 14 d’abril, sinó com a simple  transeünt de la nostra història; no com a 

erudit, sinó com a lector; no com a estudiós , sinó com a turista. Sóc un addicte 

acèrrim de la Història d’Espanya del segle XIX. De jove no vaig abusar de les novel·les 

pornogràfiques potser per aquesta inclinació meva morbosa a la Història corcada del 

vuit-cents espanyol; narracions de regents tarats que resulten més picants i excitants 

que qualsevol lectura prohibida. 

Durant el segle que en el món civilitzat s’afirmava la revolució burgesa i s’emprenia la 

revolució industrial i bancària i es creava la societat moderna i la prosperitat capitalista 

de finals i primers de segle, Espanya que ja s’havia mantingut impermeable a les altres 

reformes i progressos dels pobles europeus, i àdhuc havia passat per un feudalisme 

defectuós –segons tesi d’Ortega y Gasset en “España invertebrada”-, era un país que 

es podria, durant els regnats del crapulós Fernando VII i de la reina. De saló i alcova 

Isabel II, entre convulsions impotents i estèrils; entre l’afemellat Francisco de Asís i el 

general bonito Serrano; entre Sor Pa ocinio, la Monja de les Nafres, i el Pepet 

Armengol, el sagristà raptor de la monja Teodora de Aransis; entre una aristocràcia 

plebea, per una banda i en mi hambre mando yo, per l’altra; en la piñata dels negocis 

públics, des dels ferrocarrilaires als dels cementiris; en les ingerències descarades dels 

ambaixadors d’Anglaterra, de França i també el de Rússia; en les intrigues de les ordes 

religioses i de les Camarillas militars; entre les lluites de les lògies maçòniques 

menjacapellans i les societats secretes de l’Angel Exterminador que mataven liberals; 

entre les barricades als carrers i les carlinades a la muntanya; entre el Vivan las caenas 

i Viva la Pepa (la Constitució liberal de 1812 proclamada el dia de sant Josep); entre el 

krausisme i la doctrina àcrata, ne ideologia; entre lliurecanvistes i proteccionistes, en 

economia; esclafada la nació entre el caciquisme dels dos partits de torn; òrfena 

tr



inveterada de legislació social i fecundant sempre el nihilisme terrorista. La Universitat 

de Cervera, en instància publicada a la Gaceta del 3 de maig de 1823, demanava: “se 

alejara la peligrosa novedad de discurrir”.    

Espanya no conegué la Reforma, però sí la Contrareforma. No ha tingut cap Revolució, 

però sí moltes contrarevolucions. No ha experimentat la Reforma Agrària, però si 

reformes agràries al revés, com resultà la política agrària de les Corts liberals de Cádiz i 

també les Lleis desamortitzadores de Mendizábal, primer, i les de Madoz, després. 

Horror, sempre, al temps, al canvi, a tota renovació i a tot impuls cap al progrés.   

Quin segle espanyol! Quin país! Quina gent! Quina política! Quins governants! I quina 

Reina!... Mentre Isabel I, la Católica, no es banyava per tal de morir en olor de 

santedat i tenia Torquemada de confessor, Isabel II, la Castiza, feia tronar i ploure i el 

català Pare Claret l i absolia els seus pecats greixosos. I no podem dir que Catalunya 

fos desafecta a Isabel no que a Isabel no li agradessin els catalans, sobretot si eren 

ben plantats; inclús les males llengües asseguren que el pare d’Alfonso XII (avui 

convertit en galan de cinema) fou un del mateix poble del general Prim, “comte de 

Reus”. 

I una cosa em va cridar l’atenció en aquestes lectures pintoresques i truculentes, que 

em feien riure i plorar; perquè en fan somriure si hi entrem filosòficament com Angel 

Ganivet en el seu Idearium Español; ens envaeix la malenconia si ho considerem 

seriosament com Pérez Galdós en els seus 46 Episodios Nacionales; resulten divertides 

si hi fem brometa com Valle Inclán en els sues “esperpentos” del Ruedo Ibérico; i són 

tràgiques si ens ho prenem a la valenta com el meu parent llunyà Joaquim costa en el 

seu desesperat Oligarquía y caciquismo. 

M’impressionà una constant d’aquesta història del laberint espanyol. Em colpí que els 

períodes anomenats progressistes no han pogut durar més de tres anys. És un fet 

obstinat. És una de les repeticions més tossudes de les nombroses que té la política 

espanyola, tant que Castelar proferí: “España ha cansado a la historia”. És una 

constant elevada gairebé a la categoria d’axioma. Quant durant la segona República es 

parlava del “bienni negre”, ja estava sobre aquesta pista que els governs de significat 

avançat no poden allargar-se molt més d’un bienni en el poder. L’estructura i la 

idiosincràsia social, cultural, econòmica, militar i religiosa dels espanyols no ha pogut 

mai suportar per tres anys una política de signe progressista, d’avançada, europea, 

encara que fet i debatut no resulti res de tot això; i segurament per aquesta negació la 

toleren per dos anys i escaig. Però més, no. Llur mentalitat i paciència no arriben més 

enllà. 



Ni la primera República ni la nostra segons van representar cap excepció d’aquesta 

constant, d’aquesta norma, d’aquest axioma, de la política obscurantista ibèrica. No 

van significar en aquest punt un canvi, no van representar un tomb, no van trencar la 

regla de ferro, de la història hispànica. No van ultrapassar el límit fixat, com no va 

sobreviure més la Constitució liberal de 1812, ni la seva restauració per Riego en 1820, 

ni el moviment progressiu d’O’Donnell en 1854, posem per cas. La primera República 

no va durar ni un any. Durant els cinc anys de la nostra (del 14 d’abril al 19 de juliol de 

1936), després del Govern Provisional ,als dos anys de govern progressista, s’hagué de 

passar pel “bienni negre”, reaccionari, antirepublicà. Els tres anys de guerra civil 

tampoc no poden significar una excepció d’aquest principi, perquè el Govern legítim no 

va durar més del temps indicat, i cada vegada va controlar menys territori i cada 

vegada va ser més moderat. El 14 d’abril, mireu-lo per on vulgueu, per molt 

respectable que sigui, per molt que l’estimem com a cosa pròpia, no va poder tòrcer la 

línia vuit-centista de la política española castrada y castrense, cavernària i casernària. 

 

La república del 14 d’abril 

Després dels fets que hem conegut en tants pobles d’aquest Continent: Argentina, 

Perú, Brasil, Equador, Guatemala, i ací mateix on estem acollits, forçosament se’ns 

obren els ulls i hem de perdre la concepció candorosa, ingènua, del nostre 14 d’abril, i 

trobar-ne una de més matussera i menys enllustrada. Repassem-lo després de les 

repetides lliçons que ens ha proporcionat el nostre generós exili per terres d’Amèrica. 

La segona República no es va proclamar a Espanya, llavors de la gran depressió 

econòmica d’Europa i Nord-Amèrica, perquè el poble la va votar i Alfonso XIII, 

respectuós de la voluntat popular la va acatar democràticament. El rei volia eleccions 

generals, però el comte de Romanones preferí que fossin municipals per creure-les 

més fàcils de manifassejar a través del caciquisme local. Romanones segurament 

pensava poder repetir, amb el mateix èxit, la cèlebre tupinada de les eleccions 

municipals de 1910 contra els socialistes i els republicans, la qual li va valer l’honor de 

ser nomenat Gran d’Espanya. Legalment, per tant, les eleccions no tenien res a veure 

amb un canvi de règim; fins i tot, la principi, el Partido Socialista, escarmentat, era 

partidari de l’abstenció. Encertadament, els republicans van donar al sufragi municipal 

un caire de plebiscit entre la República i la Monarquia, i van obtenir una votació molt 

nodrida i favorable en les principals ciutats, però sense assolir, ni de bon tros, la 

majoria dels regidors, que donaren un còmput de 22.150 monàrquics per 5.875 

republicans. Però el rei, contrariat per una votació adversa en 46 de les 49 capitals de 



província, va intentar la repressió fins amb ordres particulars, com quatre mesos abans 

havia imposat l’afusellament de Galán i García Hernández i, abans de les eleccions, 

havia reclamat la presència d’un regiment del Tercio. El monarca no es va trobar 

estintolat per l’Exèrcit i especialment per la Guàrdia Civil, que aleshores comandava el 

general Sanjurjo Sacanell, el qual es va posar a les ordres del Govern Provisional de la 

República. Repudiat a les ciutats de certa importància, indiferents als militars per la 

conducta d’Alfons XIII amb el dictador Primo de Rivera, inhibides les forces de 

repressió, el darrer Borbó va escapar-se per Cartagena. Més que patriòticament, com 

pretengué presentar-se, fugí covardament, deixant dona i canalla, que el dia següent 

van haver d’emprendre el viatge per tren, protegits per les noves autoritats 

republicanes, les quals després també els enviaren les pertinences. El rei es va 

acomiadar amb aquests termes: “hallaría medios sobrados para mantener mis regias 

prerrogativas, en eficaz forcejo contra quienes las combaten [...] Pero quiero 

apartarme de una fraticida guerra civil. No renuncio a ninguno de mis derechos”. 

Ja tenim la proclamació de la República, que va nàixer suaument, alegrement, 

ciutadanament, de manera ultrapacífica, sense sang i sense venjances. Ben cert, amb 

l’abstenció de prop de 700 generals –la meitat en servei- i de més de 2000 coronels en 

actiu, que els va abellir fer el paper de Ponç Pilats, per a canviar-lo després per la 

caracterització de Judes. De moment no els va espantar l’Himne republicà; al cap i a la 

fi Riego era del gremi militar. 

Hi va haver militars d’alta graduació decididament republicans, encara que ja sabem de 

quina manera van acabar alguns d’ells, com Queipo de Llano i López Ochoa, sense 

voler esmentar el germà de Franco. Se suposa que diversos generals com Goded, 

Queipo de Llano, Fanjul, Batet, Cabanellas  i altres, pertanyeren a lògies maçòniques. 

Goded i López Ochoa complotaren contra Primo de Rivera, malgrat haver-lo ajudat a 

implantar la Dicatdura. 

La U.G.T. prestava la seva col·laboració a tot moviment insurreccional republicà a 

condició que l’Exèrcit hi prengués part activa. 

El Consell de Guerra contra el Govern Provisional, abans de triomfar la República, fou 

un acte d’agitació republicana tolerada i propiciada pel general Burguete que presidí el 

Consell Suprem de guerra, format per la Plana Major de l’Exèrcit i la Marina. Els sis 

encartats foren condemnats a la irrisòria pena de sis mesos i quedaren immediatament 

en llibertat condicional. I encara, per a més befa per a la Monarquia, el general 

Burguete i dos vocals formularen vots particulars per creure que se’ls havia d’absoldre 

totalment. 



El darrer ministre de la Guerra de la Monarquia, el general Berenguer, el de la 

Dictablanda, va trametre una ordre a totes les autoritats militars del país: “Las 

elecciones municipales han tenido lugar en España con el resultado que por lo ocurrido 

en la propia Región de Vuecencia puede suponer. El escrutinio señala hasta ahora la 

derrota de las candidaturas monárquicas en las principales circunscripciones; en 

Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, etc., se han perdido las elecciones”. I acabava 

resignadament: “Los destinos de la Patria han de seguir, sin trastornos que dañen 

intensamente, el curso lógico que les impone la suprema voluntad”. Més clar, l’aigua. 

Amb raó aquestes paraules del telegrama de Berenguer foren considerades com “el 

desahucio de la Monarquía”. 

Ara, després de 27 anys d’haver-se rebel·lat contra la República, podem constatar que 

els generals insurrectes no han tingut cap pressa a restablir la Monarquia i encara avui 

fan fer cua als qui es creuen els successors del “Cametes”, que fugí cames ajudeu-me 

el 14 d’abril. 

Tornem a la República ja en marxa. La lluna de mel amb la clerecia i els militars, es va 

acabar abans d’un mes. A primers de maig el cardenal Segura va llançar una virulenta 

pastoral contra el nou règim, que finia amb aquests mots bèl·lics: “no hemos sabido 

luchar como intrépidos guerreros dispuestos a sucumbir gloriosamente”. Pocs dies més 

tard, militars afectes al rei, es reunien en un club al carrer d’Alcalà al so de la Marcha 

Real. La indignació popular per aquesta provocació va produir la primera crema de 

convents. 

Si a primers de maig ja hi va haver les primeres topades amb les extremes dretes, a 

finals del mateix mes es van produir les primeres víctimes del divorci de la República 

amb les extremes esquerres, i ja podem començar a comptar els primers morts 

d’aquesta República nascuda sense vessament d’una sola gota de sang i que acabaria 

amb la sang fins al coll. El brillant es transforma en robí; la rosa, en clavell; i la ploma 

per a la set, en magrana que bada. 

Al cap d’un any i mig –als 16 mesos per a ser més exactes- es va rebel·lar el general 

Sanjurjo al crit de “Viva España, Una e Inmortal”, per no estar d’acord amb la discussió 

d’un regatejat Estatut de Catalunya i d’una Reforma Agrària de la qual Largo Caballero 

diagnosticà que era com una aspirina per a un apendicitis. El “león del Rif” estava 

molest perquè li havien canviat el comandament de “la benemérita” pel del cos de 

Carrabiners. No es tractava precisament de restaurar la Monarquia, sinó d’acabar amb 

la “dictadura anticlerical de Azaña”, i fins empra en la seva proclama, amb tota la 

barra, les mateixes frases que figuraven en el manifest del Govern Provisional de la 



República: “La revolución será siempre u ncrimen o una locura donde existan la ley y la 

justícia. Pero siempre será justa cuando domine la tiranía”. 

Sanjurjo Sacanell estava convençut que la República s’havia establert amb el seu 

assentiment i que aquest permís el podia retirar quan li semblés i així guarir-se del 

complex de culpabilitat que segurament sentia. El que salta a la vista en el general 

Sanjurjo, es podria dir de la majoria dels militars. Ells no van portar, ni molt menys, la 

República (encara que alguns complotaren contra la Monarquia i altres donaren els 

cops fracassats del 13 de desembre de 1930 a Jaca i, dos dies després, el de “Cuatro 

vientos”), però els militars consideraven que li havien dat el seu consentiment tàcit, 

que l’havien propiciat amb llur cop d’Estat passiu; perquè si no van fer, van deixar fer. 

Així és que quan els va semblar que la cosa anava massa lluny o que ja s’havien 

complert els dos o tres anys que podien aguantar per llei històrica, van dir prou i van 

desembeinar el sabre. El 18 de juliol de 1936 van cancel·lar el plàcet que el 14 d’abril 

donaren a la República, com el van donar l’onze de febrer de 1873 i el van retirar en 

un termini més curt. Aquesta vegada no els va resultar tan fàcil als generals facciosos 

van haver de transportar a la península la Legió Estrangera i els moros del Marroc, i 

encara demanar Déu i ajut a Hitler i Mussolini. Dues coses que no tenien res 

d’originals, perquè ja tenen l’antecedent de 1823 quan entrà a Barcelona l’exèrcit del 

Duc d’Angulema, els “cent mil fills de sant Lluís” glorificats per Chateubriand, i van 

enderrocar el règim constitucional i s’imposà novament l’absolutisme, per una part; i 

per l’altra, el rei ja va portar a la península un regiment del Tercio abans del 14 d’abril, 

i quan Franco i Goded foren caps de l’Estat Major de la República també van recórrer al 

Terç per a reprimir els minaires d’Astúries. El periodista Luís Sirval que s’atreví a 

denunciar les atrocitats dels legionaris fou empresonat i assassinat dins la seva cel·la 

per tres joves oficials de la Legió. Sanjurjo va buscar l’auxili del feixisme italià enviant a 

Roma Ansaldo i també el doctor Albiñana. I en 1934, Goicoechea va demanar ajuda a 

Mussolini. 

No cauré, i menys en data tan assenyalada i entre amics tan republicans, en l’ofensa 

de confondre el 14 d’abril com un dels inacabables “cuartelazos” “pronunciamientos” i 

“golpes de Estado”, que són la sífilis de la “Madre Pátria”, malaltia que han heretat 

desgraciadament les seves filles d’Amèrica. Sense comptar les guerres carlines, entre 

1814 i 1923, tingueren lloc 43 “pronunciamientos”, la majoria amb èxit. El general 

Weyler, que a Cuba va inventar els camps de concentració, es vantava d’ésser un dels 

pocs generals que no havien complotat mai contra el govern; però no deixà de fer-ho 

als 87 anys. La nostra guerra civil que va iniciar-se amb la rebel·lió de l’Exèrcit, als tres 



anys, va acabar de la mateixa manera, amb un altre aixecament militar contra el 

govern que quedava de la República. Tota la política hispana és una col·lecció de cap-i-

cues de “cuartelzos” més o menys reeixits. I per fi s’ha aconseguit la màxima perfecció 

del sistema: el “cuartelazo” continu i permanent, que és el que representa el règim 

actual. 

El 14 d’abril fou, en tot cas, un “pronunciamiento” al revés, però no deixà de ser un 

moviment insurreccional incruent, aprovat a posteriori, de bon o mal grat, per l’Exèrcit, 

i tolerat fins allí on els va donar, no el seu monarquisme, sinó la seva reial gana. 

Podríem sintetitzar aquest punt de vista establint que els generals es van dir: República 

i Democràcia? Tastem-les. ¿Justícia Social i Laïcisme? Potser una mica no farà mal. 

¿Autonomia i reforma Agrària? De cap de les maneres. “Ni hablar!” 

 

Paral·lelisme de les dues repúbliques 

Un altre factor que contribuí a fer trontollar la meva fe en la nova religió del 14 d’abril, 

que encara venim oficiant, foren les semblances i coincidències que a cada pas trobava 

que la nostra República tenia amb la del segle anterior. 

La numeració de Segona República ja implicava que no es tracta d’un succés primigeni 

i solitari, sinó duplicat i en connexió amb el passat. En altra ocasió he denunciat els 

perills del paral·lelisme històric, la qual sóc aficionat; però, senyors, és que a simple 

vista, a cop d’ull, ara hi trobem més de dues dotzenes de similituds. Són, doncs, massa 

les coincidències entre la nostra República i aquella primera de la qual digué 

textualment Pi i Maragall: “proclamada y establecida, la República Federal, por 

“ejército” y pueblo”. 

No exagero. Segurament que em quedo curt, sense pretendre una comparació 

exhaustiva, sinó a llambregades. Seguiu-me i compte: 

No m’aprofitaré de la identitat de la bandera i de l’himne, que el govern provisional de 

la Segona República volia canviar, però que el poble va imposar de manera espontània 

el 14 d’abril. Més que a l’anècdota formal, vull referir-me al contingut. 

1 – La gUerra de Secessió dels Estats Units d’Amèrica provocà una crisi mundial que a 

Espanya va causar la caiguda dels Borbons i, després de l’efímera solució del general 

Prima amb Amadeu de Savoia, l’adveniment de la primera República. La crisi europea i 

nordamericana de 1930 produí la baixa de la pesseta, va dimitir Calvo Sotelo de 

ministre de Finances, i la caiguda de la pesseta va anar acompanyada de la de la 

Dictadura, la qual va obrir pas a la proclamació de la segona República. 



2 – Tenim el Pacte de Tortosa que va ser una espècie de Pacto de San Sebastián, ja 

que si l’un representa el primer contacte dels republicans que precedí la República 

1873, l’altre fou el primer pas de conjunt de la de 1931. 

3 – Aixecaments republicans a Catalunya i Aragó, abans de la primera República, 

equivalen a les rebel·lions de Galán i García Hernández i de Queipo de Llano i Ramón 

Franco. 

 

4 – L’Ateneu de Madrid, que en un temps era titllat de “la Holanda de España”, formà 

la popularitat política de futurs governants republicans. Foren famosos els discursos de 

Castelar a l’Ateneu. De l’Ateneu sortiren els polítics liberals de la Restauració. Durant la 

Dictadura de Primo de Rivera  es convertí en centre d’agitació política i d’ací sorgiren 

molts futurs governants republicans. El prestigi de Manuel Azaña es formà a l’Ateneu, 

del qual fou president i on era conegut pel nom de “el coronel”. 

 

5 – La primera República va ésser proclamada il·legalment per una assemblea que sols 

estava facultada per a acceptar la renúncia del rei-fugaç Amadeu. La segona es 

proclamà invocant els resultats d’unes eleccions municipals que legalment no tenien 

implicació amb el canvi de règim; eleccions en els còmputs totals de les quals els 

republicans no assoliren la majoria. Estanislau Figueras diu: “La República, que no era 

una legalidad, sino un hecho”. Els mateixos mots escauen al 14 d’abril de 1931. 

 

6 – Les dues Repúbliques es vanaglorien de la seva proclamació sense vessament de ni 

una sola gota de sang. El president Figueras no s’oblida de dir en el seu discurs de 

Barcelona: “Ha sucedido el triunfo  de la República sin trastornos y sin sangre”. 

Alexandre Dumas fill escriu d’una manifestació a Barcelona precursora de la primera 

República: “ahir, ebri de felicitat, em fou impossible retenir les llàgrimes que per 

instants em queien cara avall; semblava que veiés amb els ulls oberts el més bell 

somni de la meva vida: la República Universal”. Igual hauria de dit del nostre 14 

d’abril. I encara podem anar més enrere i trobar les paraules d’Alcalà Galiano en 1820: 

“Los franceses necesitaron tres años de lucha y un océano de sangre para conquistar 

la libertad. Todo lo que hemos necesitado en España ha sido dos días de explicaciones 

y uno de regocijo”. Igual els nostres 12, 13 i 14 d’abril. 

 



7 – La Guàrdia Civil es va declarar sostenidora de les Corts Constituents de la primera 

República i fins va intervenir en una de les crisis del govern. La Guàrdia Civil fou el 

primer cos armat que es va posar a les ordres de la segona República. 

 

8 – Les dues Repúbliques que van néixer incruentes, van morir esberlades pel 

fraccionalisme polític, esquarterades pel cantonalisme geogràfic, mutilades per les 

guerres civils, ofegades en rius de sang, sepultades en munts de cadàvers. 

 

9 – Les dues Repúbliques, com a cruel sarcasme, van consignar en les respectives 

constitucions els seus principis pacifistes que resultaren papers mullats, però de sang. 

En la Constitució de 1873 es llegeix: “Los Estados no podrán apelar a la fuerza de las 

armas”. En la de 1932 la República renuncia a la guerra com  a instrument de política 

nacional. Aquesta política de pau i de neutralitat internacional, potser va ésser la seva 

perdició, en no voler comprometre’s en el Pacte d’ajuda mútua amb França proposat 

per Herriot. I és que durant la primera guerra mundial Espanya va treure grans profits 

i quantiosos beneficis del seu neutralisme. Va amortitzar el deute nacional i les 

reserves d’or del Banc d’Espanya augmentaren de 23 a 89 milions de lliures esterlines. 

No podia pensar que en la pròxima no sols perdria l’or, sinó que seria convertida en 

camp experimental de les innovacions tècniques de la guerra. 

 

10 – Salmerón va dimitir per no voler firmar penes de mort. En la segona República 

s’abolí la pena capital. I Alcalà Zamora no complimentà la sentència de mort del 

tribunal militar contra el general Sanjurjo ja que el va indultar. 

  

11 – Els catalans van proclamar reiteradament la seva Autonomia, i àdhuc l’Estat 

Català. Al Teatre Novetats, en 1873; però perquè tot aparegui més igual, Bartomeu 

Lostau informà la multitud, des del balcó de la Diputació, de l’acord d’Autonomia 

catalana dintre la República Federal Espanyola. Tot, també, amb gran alarma de 

Madrid. 

 

12 – Dos prestigiosos governants catalans, Figueras i Pi i Maragall, en 1873, Nicolau 

d’Olwer i Marcel·lí Domingo, en 1931, van intercedir a corre-cuita perquè els catalans 

no es precipitessin i rectifiquessin la seva actitud massa radical en la qüestió 

autònoma. Ací sols vull fer constar –de passada- que el més intransigent no fou 

Francesc Macià, com algú pot creure, sinó Anguera de Sojo, que va acabar essent de la 



CEDA espanyola i no sentí cap escrúpol quan va apel·lar a Madrid contra el Govern de 

Catalunya, per la Llei de Contractes de Conreus. 

 

13 – Després trobem el triomfal viatge del president Estanislau Figueras a Barcelona, 

que es pot identificar sense major esforç amb el que ens va fer el president Alcalà 

Zamora. 

 

14 – Les Corts Constituents no representaven cap novetat tan ten la primera com en la 

segona República, perquè Espanya se la passà fent i desfent Constitucions de 1810, 

quan es reuniren les Corts de Cadis, sota la presidència del català doctor Dou, i en les 

quals sobresortiren Antoni Capmany i Felip Aner, també catalans. Així del vuit-cents, 

tenim les Constitucions del 12, del 37, del 45, del 54, del 69, del 73 i del 76, Podem 

assenyalar legislació similar en ambdues Repúbliques: separació de l’Església i l’Estat, 

educació gratuïta i obligatòria, reforma agrària, etc. Tampoc no fou innovació l’expulsió 

dels jesuïtes que decretà la nostra República, perquè ja s’havia fet abans. 

 

15 – Les paraules de desengany de Valentí Almirall, quan durant la primera República 

es traslladà a Madrid per a publicar el diari El Estado Catalán, recorden els conceptes 

amargats de Lluís Companys, mentre al Congrés es retallava i es boicotejava l’Estatut 

de Catalunya. 

 

16 – El 22 de juliol de 1873 es va intentar proclamar novament l’Estat Català i podem 

comparar-lo amb el 6 d’octubre de 1934. 

 

17 – Les 4 crisis de Govern en 11 mesos de la primera República, donen un promedi 

de duració no molt menor que les 27 crisis en 8 anys de la segona República. 

 

18 – Els generals que van reprimir les insurreccions cantonals, Pavía i Martínez 

Campos, són els qui liquidaren la primera República. Els generals que van reprimir la 

insurrecció dels miners d’Astúries foren Franco i Goded. La Guàrdia d’Assalt, el nou 

ordre públic creat per la República, fou organitzat i comandat pel general Muñoz 

González. 

 

19 – Les dues Repúbliques sofriren, des d’un principi, la més desenfrenada pressió tant 

de l’extrema dreta com de l’extrema esquerra, acabant desbordades pels 



irresponsables i els incontrolats. Carques i radicals, carlistes i internacionalistes, 

requetés i milícies populars, són noms comuns a les dues èpoques. 

 

20 – Les dues Repúbliques van haver d’enfrontar-se tot seguit a les dificultats 

econòmiques i financeres de la crisi, agreujades per l’abstenció dels inversionistes i la 

fuga de capitals a l’estranger. 

 

21 – Castelar creia i així ho afirmà: “Yo he reorganizado el Ejército; pero lo he 

reorganizado no para volverse contra la legalidad, sino para mantenerla”. Azaña també 

pensava que havia reformat, i fins triturat, l’Exèrcit que l’any 1922 s’havia emportat el 

51% del pressupost nacional. 

 

22 – El general Pavía va prometre que no s’aixecaria contra la República poc abans de 

fer-ho. De Franco s’obtingueren seguretats similars dos mesos abans de proposar 

donar un cop d’estat a Portela Valldares. I va desautoritzar la seva inclusió en la 

candidatura de Cuenca, la costat de José Antonio Primo de Rivera, tres mesos abans 

de traslladar-se de les Canàries al Marroc per posar-se al front de la rebel·lió militar 

falangista. 

 

23 – Les dues Repúbliques van sofrir explosions violentes contra la disciplina militar. En 

la República del segle passat, els soldats cridaven als seus superiors: “¡Que bailen!, 

¡Que bailen!” i “Abajo los galones!” Nosaltres sabem com els nostres milicians es 

negaven a saludar i arrencaven galons. 

 

24 – Les dues Repúbliques, malgrat la política oficial de no intervenció, van patir la 

ingerència estrangera en menys o més escala. Intervenció directa de vaixells de guerra 

alemanys i bloqueig per l’esquadra anglesa poden consignar-se tant en l’una com ne 

l’altra Repúbliques. El Cantó de Cartagena i la segona República pensaren per un 

moment declarar la guerra a Alemanya, però no s’hi atreviren. 

 

25 – En caure les dues Repúbliques, en cap d’elles no es va produir la restauració de la 

Monarquia, sinó que seguiren uns règims militars sui generis, amorfs, de monarquia 

sense rei. 

 



26 – La fugida del president Figueras, l’oratòria de Castelar, la intransigència moral de 

Salmerón, les febleses de Pi i Maragall, ens recorden les desercions, els discursos, la 

rectitud i les debilitats de polítics cabdals de la nostra República, sense que calgui 

personalitzar. 

 

27 – El president Figueras, a l’exili, també sentí necessitat de confessar-se en escrits 

lamentables com els del president Azaña. Figueras es queixa que el titllessin de 

dictador quan- afirma textualment- “no mando ni en mi casa”. Sorprèn veure com els 

homes de les dues Repúbliques semblen fets de la mateixa pasta. A vegades hom està 

temptat de cridar-los “calçasses”, però pel respecte que els devem direm que eren 

àngels descreguts, sants barons anticlericals, bons jans, fets per a la pau de la llar, que 

el seu mal no vol soroll, polítics de tertúlia d’Ateneu, animals de ploma i bec, no de 

presa, per a ésser engolits i no per a mossegar a ningú, amics del matalàs de la 

retòrica i no del plom de les bales. És a dir, negats per a la violència i encara més per a 

la guerra ,dit sigui en elogi de tots ells. 

Especialment foren molt patriotes. S’esgargamellava Castelar en plenes Corts 

republicanes: “Y tenedlo entendido de ahora para siempre: yo amo con exaltación a mi 

patria, y antes que a la libertad, antes que a la República, antes que a la Federación, 

antes que a la democracia, pertenezco a mi idolatrada España”. No té res d’estrany, 

doncs, que amb polítics d’aquesta fusta, patriotes idòlatres, Espanya es quedi sempre 

sense democràcia, sense Federació, sense República i sense llibertat. 

Naturalment que entre una i altra República hi ha diferències de duració, de magnitud i 

de pes específic. En tot tenen diferent dimensió. Especialment, de manera molt 

notable, en el seu final, ja que la primera República morí sense que ningú sortís a 

defensar-la, a excepció del Xic de les Barraquetes de Barcelona, on els seus milicians 

resistiren les tropes antirepublicanes del general Tuñón ales afores de Sarrià. 

Els pobles, les col·lectivitats, no tenen memòria, i per això la Història es repeteix. En el 

catalanisme es repeteixen moviments de masses en 1842, 1868, 1873, 1903, 1931 i 

1936. Se’n reprodueixen altres de la gent d’ordre en 1873, 1909, 1917, 1921, 1923 i 

1933. i així podríem anar seguint. Però el que manté l’enorme interès de la Història és 

que evoluciona segons la llatinada clàssica “eadem sed aliter”: les mateixes coses, però 

d’una altra manera; oi amb una fantasia inesgotable com la bota de sant Ferriol. Si 

repeteix un esdeveniment gegantí, no li queda altre remei que fer-ne una caricatura, 

com diu Marx en comparar Napoleó amb Napoleó el petit, que és l’alies que li va posar 

Víctor Hugo. Si una situació s’ha resolt de manera guerxa i esquifida, se’n pot esperar 



una reproducció més dreutera i de més altura. La nostra República va ser una 

ampliació de la de 1873. Una nova edició augmentada, però no del tot corregida; i per 

això precisament no va poder ser l’edició magna i definitiva que tots anhelàvem. 

Fins i tot, en alguns aspectes, la nostra República va representar un retrocés referent a 

la primera: aquesta contemplava l’abolició del servei militar obligatori. Al contrari de 

1873, el parlament republicà espanyol de 1931 no era autonomista, sinó rabiosament 

unitari. En la primera República la majoria de les Constituents fou federal i en el primer 

article de la Constitució elaborada, Catalunya i els altres territoris, eren proclamats 

sense embuts “Estats”. En la nostra República, ni amb el nom de fort regust militarista 

vam poder-los fer empassar un moderat Estatut per a Catalunya. I nosaltres que vivim 

en aquests països d’Amèrica i que veiem com autoritats, que tenen menys atribucions 

que els nostres governadors de províncies, es poden anomenar, sense que ningú no 

s’escrueixi ni ho cregui un atemptat a la integritat de la pàtria, “Presidentes de Estado”, 

poden inferir com d’estreta i tapada la mentalitat trabucaire espanyola. No sols el nom 

d’“Estat Català” treu de polleguera, sinó el simple nom de Catalunya. “Prefiero una 

España roja a una España rota”, foren paraules de Calvo Sotelo. 

Encara influeix més que el nostre 14 d’abril quedi deixat dintre de la història política 

hispànica ,sense representar la fita cimera i senyera que havíem cregut i que tots 

desitjàvem que fos, la circumstància que es repeteixen noms de polítics i militars en les 

diferents èpoques. Alcalà Zamora és el cognom del capellà que, en 1869, va votar per 

la llibertat de cultes i la República el volia fer bisbe. Un Primo de Rivera va ser qui amb 

un vot particular va mirar les bases del naixement de al República de 1873. La 

Dictadura de Primo de Rivera de 1923 a 1930 contribuí al fet que els militars 

abandonessin la Monarquia. Un altre Primo de Rivera féu tot el mal que pogué per 

provocar l’esfondrament de la segona República. 

¡Quantes frases de Pérez Galdós, en parlar de la primera República, no ens semblen 

d’allò més apropiades per a la segona que nosaltres visquérem!: “¡Oh España! ¡Qué 

haces?, ¿qué piensas?, ¿qué imaginas? Tejes y destejes tu existencia. Tu destino es 

correr tropezando y vivir muriendo [...] El federalismo nos vino aquí de aluvión, salido 

del cerebro de un hombre de extraordinario talento. A todos cautivó este ideal por su 

grandeza, sin que legáramos a penetrar las condiciones externas y materiales que son 

precisas para llevarlo a la práctica. Es como un bien caído del cielo; lo admiramos y 

celebramos sin saber qué tenemos que hacer para disfrutarlo [...] Di a tus amigos los 

republicanos que lloren sus yerros y procuren enmendarlos para cuando la rueda 

histórica les traiga por segunda vez [...] Pasarán días, años, lustros, antes que junten y 



amalgamen estas ideas: Paz y República [...] Ello será cuando estos caballeros, todavía 

un poco inocentes, den el segundo golpe; más seguro será cuando den el tercero [...] 

Republicanos condenados hoy a larguísima noche: cuando veáis amanecer vuestro día, 

sed astutos y trágicos”. Per això diguem als nostres successors, els de la tercera 

República: “¡sigueu molt més astuts, però molt menys tràgics que nosaltres!”. 

 

El pecat del 14 d’abril 

Desvalorada la transcendència històrica del 14 d’abril, dintre aquesta versió, menys 

cofoia, daltònica, Grisa, que m’he permès presentar-vos, se’m podria replicar que 

sempre en queden les il·lusions, el seu contingut imaginari, i els seus nobles ideals de 

Llibertat, Progrés, Justícia Social i Democràcia. Perdoneu-me que n’estigui tan segur. 

Grans ideals d’un temps determinat, i per altra part bastant abstractes, que en una 

nació normal, i no capgirada com Espanya, haurien estat operants en 1873, i potser 

encara millor de 1808 a 1812, en els moments de gestació i quan es van proclamar. 

Per tant, en 1931, ja venien bastant retardats i fatigats, i llur vigència en un demà, 

més o menys remot, resulta cada vegada més arriscada en un món en crisi, si no 

poden operar dins un mínim de prosperitat. Àdhuc, en altres latituds, n’hem pogut 

conèixer resultats contraproduents pels abusos als quals han donat lloc. Malgrat els 

meus dubtes, us concedeixo que són ideals que enalteixen i podem molt bé seguir 

honrant-los, perquè, els catalans, no ens podem donar el luxe d’ésser-ne al·lèrgics, per 

la senzilla raó que Catalunya encara n’està famolenca. 

Ara bé; un dels pecats capitals, potser llur pecat original, de les dues Repúbliques –i 

seguim trobant similituds- fou el confondre els ideals amb la realitat. Com escriví 

Ortega y Gasset l’any1921: “En vez de analizar previamente lo que “es”, las 

condiciones ineludibles de cada realidad, se procede desde luego a dictaminar sobre 

como “deben ser” las cosas. Este ha sido el vicio característico de los “progresistas”, de 

los “radicales” y, más o menos, de todo el espíritu “liberal” o “democrático” [...] Toda 

realidad desconocida prepara su venganza. No otro es el origen de las catástrofes en la 

historia humana”. D’una manera més dràstica ens ho diu Carles Marx: “Una Utopia es 

converteix en crim quan es vol transformar en realitat”. 

Els exemples més notoris i esfereïdors els trobem en Manuel Azaña: com a ministre de 

la guerra s’ufanà de la trituració que havia fet de l’exèrcit; com a cap del govern 

afirmà: “Desde este momento España ha dejado de ser católica”. ¡Com si fos suficient 

la paperassa i la parauleria per a canviar una estructura secular; com si no hi hagués 

cap diferència entre el voler i el poder, entre el pensar i el ser; entre l’oriflama de 



l’ideal abstracte i el plom i la cendra de la realitat concreta; entre la llibertat que 

proclamaven i la repressió que hagueren de fer; entre l’abolició de la pena de mort en 

la Constitució i els milers que es mataren pels carrers i camps de batalla; entre el 

pacifisme que professaren i la guerra que els va durar tres anys! ¡Com es venjaren de 

les asseveracions temeràries d’Azaña, tant l’exèrcit com l’Església!. 

Aquest defecte i aquesta culpa de confondre l’ideal amb la realitat, és el vici i el pecat 

per excel·lència, no sols de la nostra República, que ja sabem que es va definir com a 

“República de trabajadores de todas clases”, sinó de tot el segle XIXè espanyol, 

premsat entre l’anarquisme que és el futur més idealitzat i el carlisme que és el passat 

sublimat. Salmerón proferí en plenes Corts republicanes: “Sálvanse los principios y 

perezca la República”. Sí ,sí, ben aviat es va quedar sense la República i sense el 

principis, el “filósofo sin realidad”, com l’anomenà Castelar que el coneixia bé. Com el 

déu grec Anteus, la política perd tota eficàcia si no toca de peus a terra. Per aquest 

pecat, Engels pot presentar Espanya com a exemple insuperable de com No s’ha de fer 

una revolució. 

Ens adverteix Goethe que l’enamorada és l’ideal i el matrimoni, la realitat;  i sempre 

que confonem una cosa amb l’altra som castigats durament. Podeu calcular el grau 

d’aquesta confusió, entre el que és i el que ha de ser, en la qual va incórrer la nostra 

República, pel cataclisme bèl·lic amb què va ésser castigada; i com han estat triturats 

els republicans, per la seva expiació. 

Jo entenc, per tot l’exposat ací, que el 14 d’abril no va poder ésser una explosió del 

temps, sinó la continuació i culminació dels pecats i les virtuts més genuïnes del vuit-

cents. El 14 d’abril no divideix la nostra història. No és el cop de bisturí que talla el 

cordó umbilical que ens unia al necrofílic segle XIXè, sinó la soldadura mestra amb el 

segle anterior. El manifest que llançà  el Govern Provisional de la República, fou escrit 

per l’Emperador del Paral·lel, Lerroux, que és el primer que a Espanya anomenaren “El 

Caudillo”, i resultà una antologia de tots els tòpics revolucionaris i de tota la retòrica 

del segle passat. El fragment que abans he transcrit, per haver-lo copiat de Sanjurjo, 

es un pensament de Sagasta. I acaba com la proclama de Prim en 1868: “¡Viva España 

con honra!”. 

La nostra República començà, doncs, amb aquesta literatura típica del vuit-cents i 

acabà amb el mal crònic de la mateixa centúria: una rebel·lió militar enfront d’un altre 

cop d’Estat militar. Gran preludi i doble acord final vuit-centista, perquè no quedi el 

més mínim dubte referent al ball que ballàrem.   



Aquest parentiu amb el segle XIXè, per al nostre 14 d’abril, segurament que us farà 

arrufar el nas. És fatalment la llei de la perspectiva, que tot ho rebaixa. És l’advertència 

bíblica que si mirem enrera ens convertim en estàtues de sal. En la Història, tota 

mirada d’amples horitzons ens deixa un regust salat; és l’amargor de contemplar la 

caducitat de les coses concretes. Però també és tota una lliçó d’humilitat, perquè ens 

ensenya que quan pensem crear el futur, trobem que no fem més que allargassar el 

passat; que quan creiem fer Història, resulta que és la Història la que ens fa, a 

nosaltres; i així prenem consciència de la pròpia insignificància. Lliçó que bé 

necessitem si encara discutim si Macià va trair, si Nicolau d’Olwer es va passar a 

l’enemic, si Companys no era catalanista, i fem escarafalls de la Generalitat i de 

l’Estatut, amb aquell urc  i aquella limitació, i aquella seguretat, que ens dóna no voler 

veure més enllà del nas. Ai de nosaltres! Políticament, uns morts de gana, i de quin pa 

fem rosegons! 

Em direu que és un quixotisme, però jo hi veig la figura de Tartarí de Tarascó, perquè 

una cosa és l’orat que envesteix molins de vent i una altra, el panxacontent 

bufanúvols. Però això ja són figues d’un altre paner. 

 

Perdó per al 14 d’abril 

Jo particularment, home lligat al mes d’abril i polític del 14 d’abril, li tinc una gran 

pietat; d’aquella pietat catalana que estem acostumats a sentir llegint la Història de 

Catalunya rica i plena; rica en grandioses frustracions, plena del que hauria pogut 

succeir i que no s’esdevingué. Perquè la nostra, és una història avortada. 

Compassió catalana pel 14 d’abril que segurament els nostres néts miraran amb la 

indiferència amb què nosaltres escoltàvem als avis quan es planyien de la seva 

República fallida. Sols m’aconhorta saber que, si nosaltres haguéssim estat bons 

coneixedors de la primera República, hauríem quedat negats, incapacitats, 

desqualificats, per a intervenir en la segona volta. I potser sigui millor que l’experiència 

política no sigui hereditària, perquè treu entusiasme, paralitza; i la història ha de seguir 

endavant, necessita fervor i abrivament, sang que bulli i no substància grisa que pensi. 

En lloc de meditació i consciència, vol atreviment i coratge, que és inconsciència. Diu 

un personatge republicà de Don Benito: “No esperes nada de los viejos. Los viejos 

teorizan, pero no ejecutan”. En sabem massa! La senectut només serveix per fer 

testaments polítics com  aquest. La joventut, que és inquietud i eixelebrament, no 

necessita documents ni raonaments, sinó incentius i pretextos. Els joves són propensos 

al fanatisme, que és el contrari de la reflexió; no s’atenen a judicis, sinó a prejudicis. I 



al cap i a la fi, el coneixement autèntic no s’obté mitjançant l’estudi i la intel·ligència, 

sinó vivint la realitat, perquè la vida està molt per damunt de les nostres elucubracions 

teòriques.   

Misericòrdia per a la nostra República, que si gran fou el seu pecat original, major fou 

el seu càstig apocalíptic. Va ésser defensada aferrissadament –fins pels seus enemics 

d’esquerra que de primer antuvi la combateren- amb heroisme esglaiador, amb un 

braó a voltes salvatge. És indiscutible que el nostre 14 d’abril no resultà ni una farsa ni 

una comèdia, sinó un drama i una tragèdia .mereix, en grau superlatiu, els honors de 

la catarsi g ega. No tingué apoteosi, sinó que acabà en hecatombe. Pietat per als 

milions de morts i caiguts en desgràcia. Pietat i perdó. 

r

Podeu tranquil·litzar-vos, amics, que amb el meu xàfec de llamps i trons i pedregada 

seca, no acabaré de polvoritzar el 14 d’abril dels nostres amors; dissecant com una flor 

–penyora d’amor- que conservem dintre d’un llibre de versos. En quedarà ben bé prou 

perquè en seguim encaterinats i l’any vinent el puguem continuar commemorant al 

voltant de la mateixa taula. 

Cervantes ens explica que el Quixot, després del terrible desengany en la seva 

aventura dels lleons, profereix aquestes excelses paraules: “¡Qué  te parece desto 

Sancho? ¡Hay encanto que valga contra la verdadera valentía? Bien pdorán los 

encantadores quitarme la ventura, pero el esfuerzo y el ánimo, ¡imposible!”. I, al de la 

“Triste Figura”, li agradava anomenar-se el “Cavaller dels lleons”. El nostre 14 d’abril 

també em podria replicar igualment: “la glòria, Llorens, pots intentar treure-me-la, 

però l’esforç i l’afany, els anhels i els ànims, no mai!”. 

Recordo que, l’any passat, l’amic Bernat Jofre, amb les seves bonhomia i lucidesa 

característiques, ens explicava aquest aspecte quan ens deia: “nosaltres que no 

compreníem res de la primera República, sí sabíem copsar l’emoció dels nostres avis en 

commemorar l’onze de febrer”. Aquest sentiment és potser l’únic que, als fills, podem 

transmetre de la nostra experiència política del 14 d’abril i de la segona República. I 

nosaltres, polítics de la trista figura, com el Quixot amb els lleons, seguirem rendint 

culte al 14 d’abril fins que prudentment ens morim, perquè potser sigui una il·lusió 

com aquella, de la qual ens parla Kant, que retorna sempre, malgrat se sàpiga que no 

és més que una il·lusió. 

I per acabar, hem de deixar ben clar que la contradicció entre l’ideal i la realitat no es 

pot resoldre suprimint i sacrificant un dels dos termes. La lleialtat al present no ha de 

significar una traïció al futur i a favor del passat, segons expressió de Víctor Hugo. El 

nostre himne, amarat de passat, ens assegura un futur esplendorós per  a la pàtria, 



però ens assenyala en el present el “bon cop de falç, defensors de la terra!”. I hem de 

proclamar ben alt que si és un pecat de molta punició el confondre els ideals amb la 

realitat ,encara és més pecat mortal, i segurament molt més castigat, el conformar-se 

amb la realitat mesquina, sempre millorable ,sempre perfectible, i quedar-se sense 

ideals, sense il·lusió, sense intenció noble, sense cap intent estrenu, sense un deler, 

sense un glatir, sense u n14 d’abril. 

Per tant, sense massa orgull, però amb força emoció, diguem: visca el 14 d’abril! Sigui 

blanc, verd, blau o gris. 
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