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VISCA LA REPÚBLICA! 

 

Tot anava a canviar aquell 14 d’abril de 1931. Res tornaria a ser igual. En 

aquesta petita vila costanera, si bé es tenia la certesa de què s’estava vivint un 

moment especial, aquell pressentiment de que alguna cosa havia de passar, la 

gent es va llevar com cada matí per anar a treballar tranquil·lament com un 

dimarts qualsevol.  

A partir de les quatre de la tarda la cosa va canviar. Es començava a veure 

moviment pel carrer. Hi havia nervis. Corria de boca en boca que a Barcelona 

havia passat allò que tant es somiava, allò que tan s’anhelava des de feia 

temps i que fins ara semblava impossible que succeís. Ho havia fet ell, en 

Macià, “l’avi”. Aquest vell vilanoví, va pujar les escales del que hauria de ser 

més endavant el Palau de la Generalitat per proclamar des del balcó la 

República Catalana com a Estat integrant de la Confederació Ibèrica. Hores 

més tard, a Madrid es proclamava la República espanyola. 

A Sitges ja ningú podia estar-se a casa seva. Aquell dimarts de primavera, ja 

no tenia res de tranquil. Començava a estendre’s aquella sensació a l’estómac, 

aquella alegria desorbitada, aquella curiositat que creix dins el cos per saber 

què dimonis està passant. S’havia de sortir al carrer. I qui diu al carrer, a Sitges 

diu al Cap de la Vila. Es volia compartir la informació que tenia cadascú, la gent 

volia assabentar-se si era veritat o simplement un rumor. Qualsevol sabia que 

si sortia de casa per anar al Cap de la Vila hi trobaria gent per comentar els 

esdeveniments, celebrar-ho, petar la xerrada o simplement distreure’s una 

mica. I en un moment determinat, algú va plantar una bandera republicana 

enmig de la plaça i la gent el va començar a aplaudir. Més endavant es diria 

què el carrer s’anava omplint de “nous republicans de tota la vida”. Però ara 

tothom estava a l’expectativa. 

 

De seguida es va treure el retrat del monarca que presidia el saló de sessions 

de l’Ajuntament. Durant la revolució de setembre de 1868, els sitgetans es van 

aplegar a la porta del consistori exigint el retrat de la reina Isabel II. Amb la 

banda de música al darrera i amb l’himne de Riego de fons, el van agafar per 
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dur-lo al Cap de la Vila i cremar-lo enmig de la festa1. El retrat d’Alfons XIII 

tindria més sort que el d’Isabel II, però la festa només havia fet que començar. 

Cap a les set o les vuit de la tarda2 es va organitzar una gran manifestació amb 

les banderes catalana, republicana i socialista al capdavant. Recorreguent els 

principals carrers del poble es va dirigir finalment a la Casa de la Vila. Des del 

balcó de l’Ajuntament es veia la plaça plena a vessar, s’hi reunia una gran 

multitud de gent esperant sentir les paraules dels qui de bon principi es van 

oposar a la monarquia i van apostar per la República. Aplaudiments, ovacions, 

s’aclamaven les arengues i els discursos mentres els mestres de música feien 

tocar a les seves bandes La Marsellesa i altres himnes. Allò era una festa. 

Dies després, Josep Pujol escriuria a les pàgines de l’Opinem... 

 

«Aquest abril ens ha dut la cristal·lització del somni en una realitat tangible. Ha 

triomfat la poesia, fent-se cosa viva, perquè ja era carn de la nostra carn i sang 

de la nostra sang. Perquè somniàvem, hem estat premiats. Mireu, sinó, al fons 

del vostre cor, si tot no sembla cosa de somni...» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Torelló i Junyent, Josep  Sitges 1865-1877 Revolució, guerra i música. Grup d’Estudis 
Sitgetans, Sitges, 2001, p.53 
2 El Baluart de Sitges (18-04-1931) diu que la manifestació va començar a les vuit, mentres que 
Opinem... (06-05-1931) diu a les set. 
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1. LA NIÇA ESPANYOLA 
 

Tot just un any abans, el panorama era ben diferent. Alfons XIII havia arribat 

amb la seva família. Tots els preparatius estaven llestos. Setmanes abans ja 

s’havia estés el rumor que seria el monarca en persona qui inauguraria la 

segona edició de l’exposició de clavells de Sitges. Era una gran triomf per la 

Societat d’Atracció de Forasters. La Societat havia estat creada dos anys 

abans amb l’objectiu de promocionar la vila i al 1929 va organitzar el primer 

concurs de clavells. Ara, en la segona edició del certamen, enmig de la 

tempesta política, apareixia el rei per inaugurar els actes d’aquell 24 de maig de 

1930. 

A finals de gener, mancat de recolzaments, el dictador Primo de Rivera va 

dimitir. El seu projecte havia fracassat i el rei hauria de patir les conseqüències. 

Entre les diferents opcions que es plantejava, va decidir finalment tornar a la 

situació anterior a 1923, com si no hagués passat res, com si la dictadura de 

Primo de Rivera hagués estat un parèntesi. Col·locant al general Dámaso 

Berenguer com a cap de govern pretenia dirigir una transició que retornés al 

sistema canovista, amb la constitució de 1876, i defugint de les responsabilitats 

de la corona amb la dictadura. Molt lentament i de forma restrictiva es van 

començar a donar reformes encaminades a fer oblidar les arestes més 

impopulars de la Dictadura, iniciant-se així el període de la “Dictatova” 

(“Dictablanda”). Es van anar legalitzant partits i organitzacions sindicals fins ara 

prohibides, es van permetre unes majors llibertats cíviques i es va concebre un 

indult força restrictiu3. 

Mig mes després de la dimissió del Dictador i veient els canvis que s’anaven 

produint, El Eco de Sitges, defensor a capa i espasa de l’alcalde Pau 

Barrabeitg, començava a témer per la seva destitució, «por lo que a Sitges 

afecta, entendemos peligroso el cambio, aún cuando los nuevos concejales se 

inspiren sólo en las conveniencias patrias, pues, hoy por hoy, la verdadera 

garantía para la solución de los problemas trascendentales planteados en 

                                                 
3 Per a l’estudi d’aquest període Maura, Miguel Así cayó Alfonso XIII, Marcial Pons, Madrid, 
2007 i Ben-Ami, Shlomo Los orígenes de la Segunda República española, Alianza, Madrid, 
1990 
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Sitges se cifra en su Alcalde D. Pablo Barrabeitg Bertrán»4. No va servir de res. 

Deu dies més tard, al 26 de febrer, s’elegia alcalde de forma interina a en 

Josep Planes i Robert. I al dia següent s’escollia en Rafel Termes com a primer 

tinent d’alcalde i en Josep Marcet com a segon5.  

 

Tot semblava retornar set anys enrere. Tot i que en Josep Planes pertanyia a la 

Lliga Regionalista, a les eleccions municipals s’havia presentat sempre dins les 

llistes de “Reconstrucció Sitgetana”, coalició formada per persones de l’entorn 

del Casino Prado i del setmanari El Baluart de Sitges. Va ser l’últim alcalde 

anterior a la Dictadura, després seria destituït en favor del seu company 

pradista, el carlí Isidor Cartró. Tot semblava tornar enrere, a l’època del 

“casinetisme”, Retiro contra Prado6. Des de La Gaseta de Sitges i La Punta –

hereus d’El Baluart- es discutia la gestió de l’anterior alcalde en Pau Barrabeitg, 

i des de l’Eco se’l defensava. I de fet, mesos endavant, l’Eco diria «estamos 

seguros que, en día de elecciones, dejando los hombres ese actual afán de 

mandar que se nota en todas partes, sólo habrá en lucha aquí retiristas y 

pradistas. Con la política Sitges nada ha prosperado»7. No sabia fins a quin 

punt s’estava equivocant. 

 

El Baluart de Sitges deia de l’exposició de clavells que «congregà un aplec 

d’Aristocràcia que omplí les artèries de la vila de Rolls i Hispanos a ultrança i 

de la frivolitat pròpia d’un indret de «season» com el nostre»8. D’altra banda, no 

era el primer cop que Alfons XIII venia a Sitges. Anteriorment ja havia visitat 

l’autòdrom que, inaugurat a l’octubre de 1923 per l’Infant Alfons, era el primer 

de les seves característiques construït a Espanya. Sitges es trobava enmig del 

que David Jou anomenà “el quart de segle memorable”9. S’havia construït el 

                                                 
4 ES, 16-02-1930 
5 ES, 02-03-1930 
6 Una mostra de la rivalitat entre Prado i Retiro a Sierra, R. “Baralles llargues, males paraules. 
El carnaval a començaments de segle (1901-1923)” dins DDAA Cinc mirades al carnaval de 
Sitges, segles XV-XX Societat recreativa El Retiro, Sitges, 2000. Per una història del Prado i 
del Retiro, veure Fontanals, Blai El Retiro, Ed. Societat Recreativa el Retiro, Sitges, 1994 i 
Gutiérrez, M. i Vilà, J. Set+cent vint-i-cinc (Aproximació a la història del Casino Prado 
Suburense), Ed. Ajuntament de Sitges, 2003 
7 ES, 17-08-1930 
8 BS, 04-01-1931 
9 Jou, D. “Sitges 1910-1935, Un quart de segle memorable” dins XIX Assemblea intercomarcal 
d’estudiosos. Sitges 27-28 d’octubre 1984, Grup d’Estudis Sitgetans, 1985 



 5

Palau Maricel, el nou hospital, Terramar, l’autòdrom, el Passeig de la Ribera, i 

més endavant es construiria la piscina Maria Teresa, el luxós hotel Terramar 

Palace, la Biblioteca, etc. Sitges havia esdevingut una destinació turística força 

selecta i la Societat d’Atracció de Forasters treballava per que així ho fos. A la 

premsa i de cara al foraster, es batejava Sitges com “la Niça espanyola”. A 

principis de 1930, la Societat va organitzar un concurs per trobar el millor 

eslògan per “vendre” Sitges, i aquest va resultar el famós i tant promocionat 

Sitges, Platja d’or.  

D’altra banda, cada vegada que arribava l’estiu i la gent anava a la platja, any 

rere any sorgien les mateixes queixes sobre els costums i les modes de bany i 

obligaven als diferents ajuntaments a actuar d’alguna forma: «La Alcaldía, 

atendiendo las excitaciones recibidas del Gobierno Civil, de entidades católicas 

y familias locales, ha ordenado que se pregone que en esta villa está prohibido 

bañarse en el mar sin traje adecuado para ello, así como desnudarse y vestirse 

en la playa sin usar caseta, no pudiendo tampoco transitar por la población con 

albornoces. Confiando en la cultura ciudadana, espera la autoridad municipal 

serán cumplidas las órdenes recordadas, no dando lugar a sanciones por faltar 

a la decencia pública»10.  

 

La relació que havia de mantenir la vila amb la platja, el desenvolupament del 

model turístic, per ser un tema cabdal, era  freqüentment comentat i discutit a la 

premsa local. El Dr. Benaprés escrivia una lúcida carta oberta «para ver si 

logramos de una vez que Sitges vire en redondo sobre sus tacones y se ponga 

frente al mar, del cual está todavía espiritual y económicamente muy alejada». 

Recordava que temps enrere era mal vist viure al costat de la platja, però els 

temps havien canviat i «una muchedumbre elegante invade la playa en verano 

y es patente de rico tener casa en la Ribera». Estava totalment d’acord en que 

s’organitzés una mena de patronat per tal de que Sitges fes vida a la platja, 

però rebutjava la idea de ser ell qui el presidís, tal i com se li havia ofert. Creia 

d’antuvi que abans de tot s’havien de solucionar vells problemes com 

l’abastament d’aigua. Pel Doctor Benaprés, Sitges es tractava d’un poble 

«alegre en verano, pero horriblemente tristón en invierno y que, por su 

                                                 
10 ES, 13-07-1930 
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proximidad a la capital y facilidad de comunicaciones, les resuelve a los 

barceloneses el árduo problema de distraer unas horas al forastero llevándole a 

Sitges a comer y de paso visitar el Cau Ferrat, que ven deprisa sin verlo ni 

comprenderlo, para regresar a Barcelona en el expreso de las cinco y media. Y 

a eso se reduce hasta el presente todo lo que hemos sacado del tan cacareado 

turismo y todo el beneficio del esfuerzo enorme, colosal, desproporcionado que 

supone haber construído un paseo como el paseo marítimo, grandes hoteles, 

espléndidos jardines, etc., etc. Resueltamente aspiramos a más»11. 

 

Tanmateix Sitges havia esdevingut una destinació selecta. Mentres el Prado i el 

Retiro s’afanyaven per instal·lar el cinema sonor a les seves sales, el famós 

Buster Keaton i la seva dona Natalia Talmadge passejaven per la platja d’or i 

es feien els seus banquets al l’Hotel Subur12. També havia esdevingut una 

destinació idònia pels viatges en grup. Associacions, fraternitats, grups de cant 

corals, agrupacions de balls populars, etc. d’arreu de Catalunya es 

desplaçaven a Sitges per poder veure el Cau Ferrat i passejar pels jardins de 

Terramar. També ho feien grups estrangers, com el viatge d’estudis dels 40 

socialistes alemanys dirigits pel professor Otto Back de l’OIT de Ginebra13. 

D’altra banda, la visita que va rebre Sitges i que va posar el nom del poble a 

tots els diaris nacionals i estatals aquell 1930, estava relacionada amb la 

trobada d’intel·lectuals catalans i espanyols que tenia lloc en aquesta vila el dia 

23 de març14. Es tractava d’un conjunt d’intel·lectuals catalans i castellans molt 

divers entre sí. Entre els catalans hi havia Jaume Aiguader, Ramon d’Alós, 

Joaquim Balcells, Pere Bosch Gimpera, Agustí Calvet (Gaziel), Rafel 

Campalans, Pere Coromines, Ferran Valls i Taberner, Carles Soldevila, A. 

Rovira i Virgili, i un llarg etcètera. I entre els castellans hi havia Ramon 

Menéndez Pidal, Ángel Herrera Oria, Ortega y Gasset, Gabriel Maura, Azorín, 

Ramon Pérez de Ayala,Giménez Caballero, Ossorio y Gallardo, Pedro Sainz 

Rodríguez, Manuel Azaña, Fernando de los Ríos, i un altre llarg etcètera. La 

heterogeneïtat ideològica tant del grup català com del castellà era força 

                                                 
11 ES, 04-05-1930 
12 ES, 31-08-1930 
13 ES, 12-10-1930 i BS 05-10-1930 
14 Per una interpretació política de l’esdeveniment veure Muniesa, Bernat La burguesía 
catalana ante la II República española, vol. 1, Anthropos, Barcelona, 1985, pp. 115-122 
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significativa en motiu de la projecció política de l’acte, més enllà de l’agraïment 

per la defensa del català durant els últims anys, es cercava un nou consens, 

una nova concòrdia un cop finida la dictadura. La trobada havia estat planejada 

per Cambó, volia establir nous recolzaments en el seu projecte polític dins el 

marc de la monarquia, però la trobada va ser més profitosa pels republicans 

cosa que va desquiciar-lo força15. 

Es va procurar que tot restés ben net i preparat per la visita, però quan van 

arribar els cotxes a l’estació, els va rebre una forta pluja i el trajecte de l’estació 

a l’Ajuntament va quedar força deslluït. Es van trobar amb en Santiago Rusiñol, 

el qual s’havia quedat a dormir a Sitges expressament per poder rebre tota la 

comitiva. També hi eren l’alcalde Planes, els regidors, el jutge municipal i 

artistes i intel·lectuals de la vila, com Joaquim Sunyer, Pere Jou, Miquel Utrillo, 

Ramon Casas, Josep Carbonell i Gener, etc.  

A les oficines municipals se’ls va rebre amb pastes, vins i malvasia. Per 

l’historiador Bernat Muniesa, degut a la gran disparitat ideològica dels diversos 

convidats «de aquel encuentro solamente podía esperarse una cosa: compartir 

un buen condumio; que al parecer, lo hubo». De fet, “Hoteles y Playas del 

Meditarráneo S.A.” va oferir un luxós banquet al Parc-Hotel de Terramar. Dies 

després, La Fita, el periòdic mensual de l’Agrupació Tradicionalista de Sitges, 

no es podria estar de queixar-se públicament no només de que no van ser 

convidats al gran àpat sinó que, a més, dos joves es van fer passar per 

representants d’aquest periòdic i van poder degustar els exquisits plats que es 

van servir16. 

Al gener de 1931, quan la premsa local  feia el seu típic repàs de tot el que l’hi 

havia semblat important durant l’any anterior, El Baluart n’extreia la conclusió 

de què «Sitges posà una nota de delicadesa i d’esperit mediterrani a la 

correntia de la concòrdia entre Castella i Catalunya, primer acte d’alta política 

post-dictatorial»17.  

Deixant de banda el típic cofoisme sitgetà que sempre impregnava les pàgines 

de la premsa local, es va seguir discutint el model turístic de la vila per tal 

d’esbrinar realment a on es volia anar. És a dir, quin era l’objectiu i què s’havia 

                                                 
15 Riquer, B. de Francesc Cambó, ed. Base, Barcelona, 2007, pp. 31-46 
16 LF, 14-05-1930 
17 BS, 04-01-1931 
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de fer per tal d’assolir-lo. El cas més exemplar potser fou la conferència 

anunciada als quatre vents que impartí al saló de plens Antoni Muntanyola, 

«aquest nou propugnador del nostre desenvolupament, el “business-man” 

doblat de gentleman que crea coses tan encertades com el «Touring-Sitges»18. 

 

Tot i que el turisme estava en boca de tothom, i l’ambició de situar Sitges al 

mapa de les grans i luxoses destinacions turístiques, hi havia un altre món al 

mateix poble, eminentment industrial i artesanal, i que vivia moments molt 

convulsos.  

 

Més enllà de la Platja d’Or 
 

Per molt que l’Eco es resistís als canvis, amb la dimissió del Dictador era 

evident que el curs polític anava a agafar una altra direcció, encara que la 

qüestió era quina. L’Eco va elogiar una i altra vegada la gestió de l’alcalde Pau 

Barrabeitg i va publicar perquè ningú s’oblidés, quants vots tenia cada regidor 

just abans del cop d’Estat (obviant és clar la crisi consistorial iniciada al 

novembre de 1921 i que va acabar amb la destitució de l’alcalde Julià i tres 

regidors més)19. 

Josep Planes i Robert va ser nomenat alcalde interinament, sense eleccions, el 

26 de febrer de 1930. A la sessió d’investidura hi assistien els set contribuents 

més importants de la vila (Miquel Riera, Josep Planes, Rafel Termes, Antoni 

Catasús, Tomàs Matas, Gregori Mirabent i Josep Ballester) i els sis regidors de 

les tres últimes eleccions (Andreu Bosch, Joan Duran, Rafel Martín, Enric 

Roca, Josep Marcet i va faltar a última hora l’Antoni Planas per problemes de 

salut), els quals van elegir a en Josep Planes com a alcalde per nou vots a 

favor i tres vots en blanc. En aquesta sessió ja es va fer patent el desig d’un 

restabliment de la Mancomunitat i una més àmplia amnistia pels presos polítics 

i socials20.  

                                                 
18 Per una ressenya de l’acte ES, 26-10-1931; l’epítet és de BS, 04-01-1931 
19 La destitució de l’alcalde Julià i els regidors Planas Puig, Roca Padrol, i Bosch i Domingo es 
va donar en la sessió extraodinària del 27 de desembre de 1921 arran de la deposició ilegal del 
secretari municipal Rafel Font al juliol de 1919. S’iniciava així un procés que desembocaria 
finalment amb la majoria consistorial de “Reconstrucció Sitgetana” amb Josep Planes i Robert 
nomenat alcalde l’1 d’abril de 1922. 
20 ES, 02-03-1930 
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També es van possessionar del càrrec de jutge municipal i fiscal els que ho 

eren just abans de cop d’Estat, essent nomenats respectivament en Josep 

Ferret i Robert, i en Josep Soler i Tasis. Tot moviment anava destinat a tornar 

enrere, a la situació anterior a Primo de Rivera, el qual va morir pocs dies 

després, el 16 de març d’aquell mateix any. Al seu funeral hi assistirien dos 

membres de la Unión Patriótica de Sitges, el partit únic creat pel dictador, 

l’industrial Antoni Benazet i Plana, i l’empresari Joan Matas i Petit, els quals van 

dipositar una ram de flors a la seva tomba21.  

En Josep Planes era un home curtit en la política local i va ser una de les 

figures claus de l’època del casinetisme a la vila22. Son pare, Francesc Planes i 

Rigol ja va ser regidor en el quadrienni 1891-95 i d’ell n’heretaria el negoci, el 

Gasòmetre de la vila. Nascut al 1871, en Josep Planes col·laborà en la 

publicació del setmanari republicà local La Voz de Sitges, però més endavant 

acabà militant en la Lliga Regionalista. A principis de segle va ocupar diferents 

càrrecs a l’Agrupació Catalanista i va ser un dels principals impulsors del 

Baluard de Sitges, setmanari local de tendència catalanista conservadora, 

portaveu de les diferents coalicions que sorgien del casino Prado i que estava 

enfrontat a l’Eco de Sitges, que alhora era el portaveu de les coalicions que 

sorgien del casino El Retiro. Va ocupar diferents càrrecs dins el Foment Sitgetà 

(creat el 1902), fins que ocupà la seva presidència el 1907. Va ser també 

fundador i el primer president del Centre Nacionalista Català. No va entrar al 

consistori fins al 1917, dirigint l’oposició al govern municipal d’en Bonaventura 

Julià fins que, com ja s’ha dit, va ser nomenat alcalde el primer d’abril de 1922 

fins al cop d’Estat de Primo de Rivera, període en el qual també va exercir la 

presidència del Prado (1918-1923). 

 

Tot i que el mateix Josep Planes va ser empresonat un cert temps al 1926, com 

la gran majoria del conservadorisme català (les Cambres de Comerç i 

Navegació, de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre, del Foment del Treball 

Nacional, etc.), des del Baluart es va rebre amb els braços oberts el cop d’Estat 

de Primo de Rivera: «El Cop d’Estat, a Sitges, com arreu de Catalunya, s’ha 

acceptat amb previsió i joia a la vegada. La serenitat conscient del nostre poble 

                                                 
21 ES, 23-03-1930 
22 Sierra, R. Op. Cit., pp.307-309 
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ha fet que el succés es desenrotllés dins la correcció més absoluta, confiant 

que la lleialtat i la honorabilitat del Directori, reportaràn a la nostra terra la tan 

desitjada pau dels esperits, tan sotrequejada pels anomenats governs liberals, 

de quins ne fou l’espiritual guiador el funestíssim Alba»23. 

 

Un cop nomenat Josep Planes una altra vegada alcalde al 1930, les primeres 

discussions al ple es van donar pel mal estat de la caixa municipal. El nou 

equip de govern es queixava de la gran quantitat de crèdits que s’havien 

demanat amb anterioritat i que ara hipotecaven la seva tasca administrativa. A 

la sessió plenària del 29 d’abril, el regidor Rafael Termes va llegir una memòria 

sobre la situació financera del municipi en la que feia comparació entre la 

situació financera que es vivia al 1924 i la que es vivia ara. Òbviament es 

tractava d’una forma de qüestionar la feina feta pels anteriors consistoris, 

mentre que els regidors de l’anterior equip de govern, el socialista Joan Duran 

en concret, defensaven la política feta fins ara i discutien sobre la capacitat 

financera real del municipi. L’ex-alcalde mateix, segons l’Eco, ho reduïa tot a 

una qüestió d’optimisme, «la discrepancia entre los pareceres en pugna estriba 

en que, mientras los actuales governantes examinan con enorme pesimismo la 

situación financiera municipal, D. Pablo Barrabeitg, convencido de la fuerza 

contributiva de la villa, la juzga con máximo optimismo»24. 

 

La veritat és que hi havia diversos casos flagrants en quant a la inversió que 

s’havia fet en l’escola pública. Les grans obres en que l’Ajuntament havia 

intervingut durant els últims anys, havien fet deixar de banda les precàries 

escoles de la vila. La temàtica d’una nova escola graduada feia temps que 

sonava pels diferents setmanaris sitgetans, però no s’havia fet res al respecte. 

Els informes del regidor conservador Rafael Termes al ple advertien de la mala 

situació de l’escola, arribant al punt que el mateix mestre, en haver-hi tants 

nens matriculats, havia de destinar les seves pròpies dependències per donar-

hi classes25. Tampoc ara, tot i la urgència, l’escola pública passaria a ser el 

projecte primordial pel consistori. Li passaven pel davant projectes com la 

                                                 
23 BS, 15-09-1923 
24 ES, 04-05-1930 i 27-07-1930 
25 ES, 18-05-1930 i 06-07-1930 
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distribució d’aigua (altrament molt necessària) o la construcció de la piscina 

Maria Teresa. De totes formes, va mostrar un interès creixent per a la 

construcció d’unes noves escoles graduades. 

 

El nou equip de govern s’anava consolidant al consistori. Un curiós article 

recollit a les “noticias varias” de l’Eco, així ho feia entendre: «El balcón del 

histórico edificio llamado hoy Café Subur, es realmente un balcón ideal, el 

refugium pecatorum de los letreros de las agrupaciones políticas de Sitges. 

Han sido tantas y tan diversas las entidades que han desfilado por el viejo 

salón del que fue casino ochocentista El Suburense, que para enumerarlas 

precisarían infinidad de líneas, y todas se han esfumado por el espacio. Ayer 

ostentó el rótulo de Unión Patriótica; hoy el de Lliga Regionalista»26. 

 

El Baluart de Sitges, el portaveu històric de la classe política conservadora 

catalanista que girava al voltant del Casino Prado, renaixia de les seves 

cendres el dia 5 d’octubre de 1930. La Gaseta de Sitges (en un principi, més a 

prop dels postulats de l’Acció Catalana de Jaume Bofill) i La Punta, s’havien 

fusionat per deixar lloc al Baluart27. Baluart renaixia com a òrgan del partit local 

de “Reconstrucció Sitgetana”, però estaria estretament vinculat a la Lliga 

Regionalista de Catalunya, la qual obria una nova etapa a Sitges, presidida per 

Samuel Barrachina (fill del mestre carlista), celebrant un acte que va estar 

presidit per Ferran Agulló28. 

 

La política anticatalanista que s’havia exercit fins ara des del govern central, va 

començar a afluixar en certs aspectes29. El nou de juny veia la llum el Reial 

Decret pel qual es derrogava el Decret de 18 de setembre de 1923, que 

prohibia els idiomes i banderes regionals. L’alcalde Planes, el dia 15 del mateix 

mes, comunicava que penjaria la senyera al balcó de la Casa Consistorial un 

cop s’acabés la missa30. Tot i així, una gran quantitat de presos polítics 

continuaven entre reixes, líders polítics com Macià no podien tornar encara al 
                                                 
26 ES, 20-07-1930 
27 Cent anys de premsa sitgetana, p. 19 i 22 
28 ES, 05-10-1930 
29 Per la política anticatalanista en aquest període, veure Roig i Rosich, J.M. La dictadura de 
Primo de Rivera a Catalunya, PAM, Barcelona, 1992 
30 ES, 15-06-1930 i 22-06-1930 
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país, ni tampoc es podia parlar d’alternatives polítiques ni de possibles canvis 

en l’estructura de l’Estat. En un lúcid article escrit per Eduard Amell i Sans es 

descrivia la situació d’una forma esplèndida: «Per una data propera se’ns 

prometen eleccions en les quals ens diuen que per primera volta podrem 

intervenir. Però, com seran? Si ja des d’ara és interdita l’expressió del 

pensament, com hem de conèixer els homes capaços de governar-nos amb un 

mínim de garanties? Els que ens han governat fins ara i ens han portat a l’estat 

en que ens trobem són els únics que coneixem i aquests no ens inspiren cap 

confiança i els altres, els que defensen un canvi, no ens poden dir amb llibertat 

el seu pensament, coaccionat per unes lleis il·legals promulgades pels poder 

dictatorials que ens han portat a la fallida»31. En aquest mateix article, reproduït 

a l’apèndix d’aquest estudi, es destacava també un fet essencial que influiria en 

bona mesura durant la República, es tracta del canvi generacional. Eduard 

Amell incideix en que cap dels que havia nascut en el segle XX (ni dos anys 

abans) havia pogut votar ni participar en la política. La llei electoral només 

permetia votar als homes (no dones) majors de 26 anys, i el cop d’Estat de 

Primo de Rivera els hi va truncar l’entrada en el món de la política i ara, al 

1930, totes aquestes generacions que s’havien quedat a les portes del joc 

polític, estaven ansioses d’entrar-hi. 

 

Dies després de llegir al consistori la circular del govern civil de Barcelona, que 

recordava als ajuntaments que tenien prohibit tractar temes d’Estat, es reunien 

les “forces vives del poble” al saló de plens. El diumenge dia 9 de novembre, a 

les 11 del matí, l’alcalde Planes va convocar a les persones més adinerades 

del poble a l’Ajuntament. Els hi va demanar un préstec d’un milió de pessetes 

per fer front a les deutes municipals i poder tenir suficient com per tirar 

endavant els seus projectes. Però les negociacions van ser un fracàs i l’alcalde 

es va veure obligat a recórrer als emprèstits bancaris32. 

 

Tot i la situació, el projecte el qual l’alcalde no li donaria pas l’esquena, era la 

piscina Maria Teresa. El consell de la societat Touring Sitges, era presidit per 

Agustí Mestre i Cros, i constituït entre d’altres per l’alcalde Josep Planes i 

                                                 
31 BS, 06-11-1930 
32 ES i BS, 01-11-1930 i 16-11-1930  
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Robert (vicepresident) i l’ex-alcalde Pau Barrabeitg (vocal). El finançament de 

les obres, posaria d’acord, aquesta vegada si, a l’Eco de Sitges i al Baluart, els 

quals denunciaven l’opacitat en el negoci. Casualment, ambdós setmanaris 

publicaven el mateix article, un en castellà i l’altre en català : «Contra del que 

s’havia dit, sembla que s’ha resolt no oferir a la subscripció pública el capital 

pressupostat per a les obres de la Piscina i banys anexes per haver estat 

reservat integralment als actuals tenedors d’accions Touring-Sitges, S.A. Es de 

doldre que aquesta classe de negocis d’interés general, quedin sempre 

circumscrits a un reduït nucli d’interessats, quan la participació popular és el 

que tindria de donar-los sens dubte, aquell màxim de calor que és la garantia 

d’èxit»33. El nom de la piscina anava dedicat a la memòria de Maria Teresa 

Benaprés i Oller, morta en la seva joventut i “padrina entusiasta de la bandera 

del Club Natació Sitges”. La inauguració de les obres es va donar al dia de 

Sant Esteve pel migdia, amb el capital inicial de Touring-Sitges, la societat 

creada el 25 de juliol de 1930 per a la realització d’iniciatives amb el turisme de 

la vila i que fins ara s’encarregava del servei de cotxes elèctrics. 

 

Tanmateix, mentre s’estaven duent a terme tots aquests projectes, en bona 

mesura dedicats al turisme de la vila, Espanya i Catalunya entraven en una 

dinàmica reivindicativa que pretenia acabar amb la monarquia. Bona part de la 

població de Sitges, no li donava pas l’esquena a aquesta situació. I mentre 

alguns continuaven enfeinats per atreure el turisme –fer negoci- i  aconseguir 

que la vida sitgetana virés cap el mar, hi havia també una sèrie de gent que 

creia que els interessos del poble traspassaven les fronteres del municipi. 

Mentres uns miraven de tornar a l’esquema anterior al cop d’Estat, casino 

contra casino, setmanari contra setmanari, una nova generació creia que Sitges 

no podia tirar endavant d’esquenes a la realitat del país. Cada cop quedava 

menys per a les eleccions anunciades des de feia ja mesos, i el camí es feia 

llarg i estava ple d’obstacles.  

 

 

 

                                                 
33 ES i BS, 21-12-1930 
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2. EL NAIXEMENT D’UNA DEMOCRÀCIA  
 

 

Uns quants dies abans que Alfons XIII arribés a Sitges per inaugurar l’exposició 

de clavells, el 2 de maig reapareixia el diari republicà d’esquerres L’Opinió. 

Després d’estar tancat quatre mesos per problemes econòmics, ressorgia 

publicant el “Manifest d’Intel·ligència republicana”34. En el manifest es feia una 

crida per treballar per la vinguda de la república ja que veien el final de la 

monarquia a la cantonada mateix. El manifest era signat per gent representant 

de diferents forces polítiques i sindicals, i es va crear un comitè representatiu 

de totes les organitzacions que s’hi integraven: Lluís Companys (Partit 

Republicà Català), J. Candal (Partit Federal), Eladi Gardó (Partit Republicà 

Radical), Dr. Vilanova (Acció Republicana), Francesc Viladomat (USC), Vicenç 

Botella (Partit Polític Obrer i Camperol, nom públic del Partit Comunista Català), 

Vidal pel PSOE, Pere Massoni (CNT), etc. Tanmateix la Intel·ligència va 

fracassar ben aviat per vàries raons: temor dels partits a perdre-hi 

prerrogatives, rivalitats personals, por dels partits més centristes a la forta 

presència obrera, ... en definitiva, com diu J.B. Culla, «l’aliança que hom 

pretenia era massa amplia i heterogènia per a ésser viable». A l’estiu de 1930, 

el manifest ja era paper mullat. 

A l’agost però, diferents partits espanyols i catalans prenien la iniciativa reunint-

se a Sant Sebastià. El 17 d’agost s’agrupaven a la capital donostiarra tres 

representants de partits catalans, Jaume Aiguader representava Estat Català 

(també tenia l’aprovació de la Unió Socialista de Catalunya, ja que militava als 

dos partits), Carrasco i Formiguera representant Acció Catalana i Macià Mallol 

per Acció Republicana. Per part dels partits polítics espanyols hi eren Alejandro 

Lerroux per Alianza Republicana; Marcel·lí Domingo, Álvaro de Albornoz i 

Ángel Galarza pel Partit Republicà Radical Socialista; Manuel Azaña per Acción 

Republicana; Santiago Casares Quiroga per la Federación Republicana 
                                                 
34 Sallés, A. Quan Catalunya era d’Esquerra, Ed. 62, Barcelona, 1986, pp. 25-33 i Culla, J.B. El 
catalanisme d’esquerra, Curial, Barcelona, 1977, pp. 33-60. Els sis punts bàsics del manifest 
eren I- Separació de poders, II- Reconeixement de tots els ciutadans de la igualtat de llurs drets 
individuals i socials, III- Reconeixements als grups federats, per llur expressa voluntat 
col·lectiva, de la plena llibertat a l’ús de l’idioma i al desenrotllament de la pròpia cultura, IV- 
Llibertat de pensament i de consciència; separació de l’Estat i de l’Església, V- Reforma 
agrària, amb parcel·lació de latifundis, VI- Reformes socials al nivell dels Estats capitalistes més 
avançats.  
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Gallega; Alcalà Zamora i Miguel Maura per la Derecha Liberal Republicana; i 

Fernando de los Ríos i Indalecio Prieto que assistien a títol personal (no com a 

representants oficials del PSOE). També hi assistien Felipe Sánchez Román i 

Eduardo Ortega i Gasset, que hi van ser convidats, i l’acte va ser presidit per 

Fernando Sasiain (de la Unión Republicana). Tot i les posteriors crítiques de 

diferents partits catalans (el BOC i el grup de L’Opinió, principalment per la 

discussió sobre l’autonomia de Catalunya), els acord recollits al Pacte de Sant 

Sebastià van suposar un pas important en la unió dels partits republicans 

contra la monarquia. Els assistents van acordar la creació d’un Comitè 

Revolucionari dedicat a coordinar un moviment insurreccional, presidit pel fins 

feia poc monàrquic Alcalà Zamora, i integrat per Maura, Domingo, Azaña, 

Prieto i Albornoz. 

Qui va donar ple recolzament al Pacte de Sant Sebastià des de Sitges va ser el 

nounat periòdic mensual de les esquerres sitgetanes, l’Opinem... deia «les 

nostre esperances més fermes, però, les tenim posades en la reunió de Sant 

Sebastián. Desitjaríem que el pacte que allí es va concloure, s’hi ajuntin les 

organitzacions obreres, i tots plegats, emprendrem la lluita. La qual-si fos 

necessari, podria començar al Parlament i acabar allà on fos». Ben segur que 

emmirallat pel diari L’Opinió, no només per les coincidències del nom, sinó pels 

continguts i la varietat ideològica (sempre dins de l’esquerra) dels seus 

redactors, entre els quals hi trobem en un primer moment a en Joan Alsina, 

Joan Benaprés i Oller, José Capilla, Pere Curtiada, Joan Darna, R. Font i 

Ferran, August Jacas, Joan Junyent, Antoni Llorens, Salvador Marsal, Francesc 

Martí, Simeó Martorell, J.M. Massip, Rossend Mercè, Miquel Milà i Guillaumes, 

J. Miravent i Magrans, Ramon Miravent, Lluís Pacios, Sebastià Pasqual, 

Bartomeu Plana, Francesc Planes, Ramon Planes, Josep Pons, Josep Pujol, 

Jordi Robert, Joan Santaló, Prudencio Santolaria, M. Utrillo i Vidal i Manuel 

Vives. Tot i així, a mesura que el diari s’anés posicionant i s’anés concretant 

cada cop més ideològicament, molts dels seus col·laboradors anirien deixant la 

redacció mentre que d’altres s’hi afegirien. De fet, en el número d’octubre, es 

notifica la baixa d’en Salvador Marsal (que ocuparà un lloc important dins la 

facció local de la Lliga), en Joan Benaprés i Oller i en Josep Mirabent i 

Magrans. 
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En l’editorial del primer número, que veia la llum al setembre, es presentaven 

com un grup liberal progressista («Som liberals. El nostre liberalisme, però, no 

és, com en tants casos, una variant del conservadurisme per acabar d’aitra 

burgesia, i contribuint, per tant, a una tegral (sic). El podem resumir dient: 

Volem el mateix grau de llibertat per tots els homes; atempten contra les 

muralles que estableixen els estaments i divideixen les races»), que creu en la 

lliure determinació dels pobles («llibertat la defensem també per totes les 

nacions: Proclamem el dret dels pobles a governar-se per sí mateixos»), 

laïcistes («Creiem de tan lògica, indiscutible, la urgència de la separació de 

l’Església i l’Estat»), republicans («...considerem que la república és l’única 

forma de govern compatible amb la nostra dignitat humana, el primer graó que 

mena a la llibertat»), i a nivell local, identificaven “l’enemic” en el vell sistema 

del casinetisme, l’alternança entre el Prado i el Retiro, que mentre uns 

pretenien tornar-hi, ells volien passar pàgina d’una vegada («Les veritables 

forces polítiques organitzades (precisament contra la lletra dels seus 

reglaments) són els cassinets: el de baix i el de dalt. Ells constitueixen 

vertaders partits de torn que s’alternen en el domini dels destins municipals. 

Com a nuclis personalistes que són, i sense cap finalitat política de partit, 

rivalitzen, sempre que cal, en l’adulació als poders constituïts. Són, doncs, dues 

organitzacions burgeses, monàrquiques, somatenistes, sempre al servei del 

capital i del centralisme»).  

 

Així doncs, tenim El Baluart que actuava com a portaveu del partit local 

“Reconstrucció Sitgetana” (coalició de dretes catalanistes de tradició pradista). 

El Eco de Sitges. Defensor de los intereses morales y materiales de esta villa 

(el subtítol ja diu molt), de tradició retirista, era un òrgan conservador que, tot i 

que no mostrava el seu posicionament tan explícitament com El Baluart, ometia 

en bona mesura la problemàtica social de la vila i els conflictes polítics locals. 

Feia més crònica que periodisme, però a mesura que ens endinsem als anys 

trenta, cada cop estarà més d’acord amb les postures d’El Baluart, el qual 

actuava com a corretja de transmissió de l’única alternativa de govern a les 

esquerres locals, a les quals l’Eco s’hi oposava cada cop més obertament. Tot i 

que la vida de La Fita estava a punt d’expirar, a l’òrgan mensual de l’Agrupació 

Tradicionalista de Sitges, els carlins, encara li quedava alé per editar les seves 
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últimes fuetades antiliberals i antisocialistes, la qual cosa, com veurem, no vol 

dir que deixessin d’actuar durant la Segona República. Davant aquest 

panorama periodístic que oferia la vila, Opinem... venia a omplir el vuit de les 

esquerres (en plural) republicanes que actuaven a Sitges, i tenia la missió de 

conscienciar a les classes populars del poble. Va nàixer apadrinat per Jaume 

Aiguader (Estat Català i Unió Socialista de Catalunya): «Jo tinc una fe grossa 

en els editors d’OPINEM... Són homes que senten amb tota la força la realitat 

d’aquest moment que vivim, que porten ben clavat al cor i al cap les seves dues 

missions més altes: Catalunya i l’obrerisme. Les han sabut fondre en una idea 

única». 

Des del periòdic s’animava als obrers a que llegissin diaris com La Batalla 

(vinculat al BOC) o Treball (vinculat a la USC), alhora que els informava dels 

actes que es celebraven tant a la Casa del Poble com al Centaure. Informava 

també de les decisions que prenien els sindicats locals agrupats a la Casa del 

Poble, reivindicaven la figura de Francesc Macià alhora que denunciaven a les 

autoritats espanyoles pel tracte que aquest rebia. Criticava la postura de la 

Lliga vers la monarquia i demanava als regidors municipals que deien no ser 

monàrquics, com el socialista Martín o el republicà Marcet, que dimitissin. «Què 

esperen, -ens permetem nosaltres a preguntar-los-hi- a dimitir? Tal volta la 

vinguda d’una tercera dictadura que els foragiti a cops d’escombra? O és que 

no senten la vergonya de seguir coadjuvant amb un govern que es juga la 

llibertat d’un home [en Macià], que en aquests moments és símbol de tot un 

poble, a la carta més alta?»35. En aquest sentit, Opinem... no va enviar cap 

representant a la convocatòria de l’alcalde Planes del diumenge dia 9, en la 

qual es pretenia aconseguir un emprèstit municipal de les forces vives del 

poble, per què creia que els Ajuntaments que anaven des del 1923 ençà 

estaven “incapacitats moralment”, i no es volia col·laborar amb cap Ajuntament 

de la dictadura Berenguer. 

 

L’Opinem... s’erigia així com a l’òrgan de les esquerres sitgetanes. Les seves 

arrels però, es troben en l’Ateneu el Centaure, que si bé en un principi va nàixer 

                                                 
35 OP. 10-1930 
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l’any 1927 com un cercle més aviat cultural i artístic, a l’any 30 era un punt 

d’ebullició política de la vila. 

 

L’Ateneu el Centaure 
 

El desembre de 1927, un grup de joves format per Josep Maria Massip, Pere 

Curtiada, Sebastià Pascual, Josep Mirabent, Ramon Planes i Francesc Ferrer, 

va pretendre trencar amb «l’espantosa mandra que encomana la vida en 

aquest poble tan joiosament bell» i fundar l’Ateneu el Centaure36. 

Havien tractat el lloguer d’un local amb el crític d’art Magí A. Cassanyes, el qual 

els va cedir els baixos de casa seva, al carrer major, on en Josep Dalmau hi 

havia tingut anteriorment la seva galeria d’art. L’escriptor Ramon Planes, 

recordaria del lloc, molts anys endavant, tant les característiques voltes 

“pseudo-gòtiques” com la seva austeritat («No hi havia biblioteca, ni sala per a 

revistes, ni bar, ni salons de juntes i de descans. Era una habitació única, 

sense altre mobiliari que una taula i vint o trenta cadires.”»)37. 

 

Per dificultats sorgides a última hora no van poder celebrar la junta general de 

constitució de l’ateneu a les Galeries Dalmau, sinó que ho van haver de fer al 

nº4 del carrer Parellades. El dia 21 de desembre, a dos quarts de deu, els socis 

van escollir al periodista Josep Maria Massip com a president del Centaure. En 

Pere Curtiada n’era elegit vicepresident, en Josep Mirabent n’era el tresorer, en 

Ramon Planes el secretari, en Magí Robert el bibliotecari i en Gabriel Pallarés, 

l’August Jacas i en Josep Bosch n’eren els vocals.38 

 

El primer president de l’ateneu, en Josep Maria Massip i Izàbal, havia nascut a 

Sitges el 1904, va estudiar als maristes i junt amb els seus companys Ramon 

Planes i Salvador Marsal (també fundadors del Centaure) van fer els primers 

passos en el món del periodisme en una revista quinzenal de vida molt efímera 

que es deia Joventut (1920)39. A partir de 1927 es dedicà plenament al 

                                                 
36 ES, 11-12-1927 
37 Planes, Ramon Memòries Grup d’Estudis Sitgetans, Sitges, 1987, pp. 85-91; i “El Centaure”, 
dins el Butlletí del Grup d’Estudis Sitgetans nº9, febrer de 1978 
38 ES, 18 i 25-12-1927 
39 Sierra, R. Op. cit., p.251 
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periodisme, per esdevenir redactor en cap del diari La Nau un any després. 

Gràcies als seus contactes a Barcelona, al Centaure no hi van faltar mai 

convidats de primera plana. 

En Pere Curtiada, el vicepresident, havia nascut a Sitges el 1898. Quan va 

tornar de fer el servei militar al Marroc, a l’edat de 24 anys es va dedicar primer 

al comerç i després a l’omnipresent indústria del calçat de Sitges40. 

Tant en Josep Maria Massip com en Pere Curtiada estaven vinculats a l’entorn 

de la Unió Socialista de Catalunya de Serra i Moret i Rafel Campalans. En 

Massip va pertànyer al partit i va ser present a la seva refundació de 1930, però 

més endavant engegaria la seva meteòrica carrera política amb l’Esquerra 

Republicana de Catalunya, elegit regidor de Barcelona a principis de 1934 i 

diputat a Corts en les eleccions de febrer de 1936. En Pere Curtiada, d’altra 

banda, assidu també a la Casa del Poble de Sitges, va arribar a fer de 

corresponsal a la vila del setmanari Justícia Social, òrgan afí a la USC. 

Tanmateix en Curtiada es dedicaria més aviat i en un futur proper a la política 

local com a regidor del primer consistori republicà, i no des de les files dels 

socialistes catalans sinó d’Estat Català, el partit independentista creat per en 

Macià al 1922 i que formava part del conglomerat de forces polítiques que 

constituïen l’ERC des del març de 1931. Qui formava part també en un primer 

moment d’Estat Català era el secretari de l’ateneu, en Ramon Planes, el qual 

explica a les seves memòries la seva aventura amb en Macià durant el frustrat 

intent d’invasió de Catalunya per proclamar la República Catalana el 1926 a 

Prats de Molló41. 

 

La primera conferència que es va donar a l’ateneu, després de diversos 

aplaçaments i celebrada finalment al Patronat d’Acció Social Catòlica, la va dur 

a terme el pilot d’avions Josep Canuda sobre “L’estat actual de l’aviació i el 

meu projectat raid Barcelona-Nova York” el 15 de gener de 1928. El nou ateneu 

naixia amb una vocació artístico-cultural molt forta, però es volia fer accessible 

al màxim de gent possible. Es van establir diferents quotes, la general era de 

1’75 pessetes, hi havia una “quota obrera” de 1’25 pessetes i una altra de 

femenina de 0’50 pessetes. 

                                                 
40 Sierra, R. Op. cit., p.127-128 
41 Planes, R. Op. cit., p. 113-118 
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Per les seves portes hi van passar escriptors com Armand Obiols i J. Millàs-

Raurell, el polígraf i humanista Joan Estelrich, el geògraf Marc-Aureli Vila, el 

filòsof Ramon Xirau, etc. Hi havia un fort vincle entre l’entitat i la revista L’Amic 

de les Arts, o sigui, amb el vanguardisme. De fet, un dels episodis més 

coneguts d’aquesta primera època de l’ateneu, “Els 7 davant el Centaure”, tal i 

com descriu l’escriptora sitgetana Vinyet Panyella, es tractava en un principi de 

la reflexió de les avantguardes en el camp de la literatura, en l’art i l’estètica42. 

Fou el 13 de maig de 1928 que hi participaren en Josep Carbonell i Gener, 

sobre «Contribució a la recerca d’un nou classicisme», Lluís Montanyà, sobre 

«Proselitisme, no», Sebastià Gasch, amb «Veritable sentit de 

l’avantguardisme», Salvador Dalí, amb «Per al meeting de Sitges», Sebastià 

Sánchez-Juan, amb «Un parlament improvisat», M. A. Cassanyes, amb 

«Assaig de classificació del moviment de l’art modern», i J. V. Foix, sobre 

«Textos i pràctiques». 

Tot i aquest marcat caràcter artístic i cultural de l’ateneu (d’altra banda, és el 

més conegut), l’evolució que patiria el Centaure no deixaria pas que aquest 

quedés reduït a un espai petit burgés d’alta cultura. De la transgressió artística 

es va passar a la transgressió política. Ja fos per la carrera que van endegar 

alguns dels seus membres, com per les circumstàncies i el context polític del 

moment, el Centaure va actuar com una esponja, absorbint els diversos 

corrents ideològics progressistes, el malestar social i la reivindicació política 

pròpia del final de la Dictadura i el naixement de la República. 

 

A mesura que passava el temps, el Centaure s’anava posicionant cada vegada 

més respecte el problemes de la seva societat, tant en l’aspecte local com de 

país. L’ateneu s’havia convertit en el lloc d’acollida dels diferents corrents 

ideològics del moment que volien ensorrar la dictadura. S’hi trobaven 

republicans, nacionalistes, socialistes, comunistes i anarquistes. Aquest 

posicionament polític, netament d’esquerres i amb cada cop més presència 

d’obrers, va provocar la marxa d’alguns dels primers membres que van 

ingressar a l’ateneu per la seva vessant més artística i literària.  

 

                                                 
42 Panyella, Vinyet  Josep Carbonell i Gener (Sitges 1987-1979) Ed. 62, Barcelona, 2000, pp. 
145-148 
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Més endavant, en un dels editorials de l’Opinem..., es diria sense pèls a la 

llengua:  

«En llargues converses que hem tingut el gust de sostenir amb persones 

cultivades de la nostra burgesia, se’ns ha censurat el caire d’ateneu de classe 

que té “El Centaure”. Al manifestar el nostre desig de que vinguessin gent 

d’altres classes socials als nostres actes i al nostre saló de lectura, se’ns 

respongué que era inútil pretendre tenir una assistència burgesa en una 

societat obrera. Vet’aquí, feta pels qui es passen la vida negant-la, una 

afirmació de lluita de classes. I vet’aquí també, una bella inversió dels fets 

reals. 

Perquè el cert és  que el “Centaure” fou fundat per quatre burgesos que es 

preocupaven de crear una biblioteca, i pensant només en Catalunya i que, 

aleshores, no sabien de l’existència de la qüestió social. Aconseguiren un 70% 

de socis burgesos, i un 30% d’obrers. 

“El Centaure” ja en plena marxa, els socis que havien portat aquells quatre 

fundadors s’anaven donant de baixa i, en canvi, venien ininterrompudament 

altes de xicots obrers, Després de la primera, si a les eonferències (sic) no hi 

haguessin vingut obrers, hauria calgut suspendre-les per manca d’assistència. 

Si els llibres de la nostra biblioteca no els haguessin llegit obrers, hi haurien 

encara els fulls per tallar. Si a la penya dels vespres no haguéssim pogut 

dialogar amb obrers, hauríem emmudit. I els que havien vingut nets de 

prejudicis es digueren,  no sense alarma, que alguna cosa de podrit hi havia en 

allò en que havien tingut fe fins aquell moment, i que la veritat potser era a 

l’altra banda. Car, si la joventut burgesa no venia era que ni els llibres, ni les 

conferències ni, el parlar una hora lluny de l’atmòsfera en que es movia no li 

interessava gens, i que preferia lluir la seva fatxanderia estúpida a ple sol. 

Perquè si el nostre Ateneu no el troben bé, per què no venen a neutralitzar-lo, o 

per què no en fan un a la seva mida? Senzillament, perquè no hi ha de què.»43 

 

Des del març de 1930, en Pere Curtiada esdevindria el nou president de 

l’ateneu. En Josep Maria Massip s’instal·lava a Barcelona per dirigir La Rambla, 

setmanari republicà i nacionalista. L’ateneu també va variar d’ubicació, no va 

                                                 
43 OP. 03-1931 
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estar sempre als baixos d’en Cassanyes, també va anar a parar al nº3 del 

carrer Nou (aleshores carrer Pablo Iglesias), per acabar instal·lant-se entre 

novembre i desembre de 1930 al carrer Àngel Vidal nº12 principal -amb una 

inauguració del local que va comptar amb una conferència de J. Millàs Raurell 

sobre el teatre a la Rússia Soviètica-. 

 

Ara, a l’any 30, entre els conferenciants que hi trobem al Centaure, estan el 

líder sindical de la CNT, en Joan Peiró, amb conferències sobre “Les noves 

orientacions del sindicalisme”, o el periodista de la Unió Socialista de 

Catalunya, l’Emili Granier Barrera sobre la “Història d’Europa”44. L’ateneu 

guardava perfectament l’esperit subversiu contra la monarquia i la dictadura 

que l’apuntalava. Això va provocar que el govern civil tanqués el local més 

d’una vegada.   

Tot i aquest activisme polític, l’ateneu no va abandonar mai la seva vessant 

cultural, sempre al servei del poble, i va treballar constantment per la difusió de 

la cultura catalana. I en aquest sentit el Centaure, a part d’organitzar cursos de 

llengua catalana, va promoure a partir de 1928 la Festa del Llibre amb 

l’assistència de personalitats tan destacades com Puig i Ferreter, Antoni Rovira 

i Virgili, i Ventura Gassol. 

 

Tot aquest moment d’ebullició política, cultural, d’activisme contestatari i de 

rebel·lia, culminaria amb la sortida del periòdic Opinem..., que a més de ser el 

portaveu polític del Centaure, també hi aplegaria la veu de la històrica 

Agrupació Socialista de Sitges de la mà d’alguns dels seus redactors.  

 

L’Agrupació Socialista de Sitges 
 
El 18 de juliol de 1929 sortia a la llum des de les pàgines de Justícia un article 

d’en Josep Carbonell i Company que recordava la fundació de l’Agrupació 

Socialista de Sitges, a un sol dia de complir 35 anys de la seva constitució45. 

Parlava del difunt company Salvador Mirabent Vergés, del qual deia haver estat 

el primer en parlar de socialisme a la vila després d’haver treballat uns quants 

                                                 
44 ES. 27-07-1930 
45 Carbonell, Josep “Recuerdos de antaño” dins Justícia 18-07-1929 
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anys de filador a Mataró. Recordava les visites dels líders sindicals de la UGT, 

en Josep Comaposada i l’Antonio García Quejido. I recordava també, encara 

que sense dir els noms, els dos companys amb qui es va presentar a les 

eleccions de 1901, en Joan Mitjans i Julià i en Pelegrí Rosés i Puigventós. En 

Joan Mitjans i en Josep Carbonell van resultar elegits regidors amb 100 i 99 

vots respectivament. En Pelegrí Rosés no va tenir tanta sort i no va poder 

entrar al consistori amb els seus 85 vots. En Joan Mitjans i en Josep Carbonell 

serien els primers regidors socialistes de la història de la vila46. 

 

D’altra banda, en el moment que en Josep Carbonell escrivia el seu article pel 

35è aniversari de l’agrupació, tant en Mitjans com en Rosés ja no formaven part 

del partit. La història del socialisme sitgetà, tot i ser un dels pocs focus estables 

a Catalunya, també havia patit els seus alt i baixos. Fins i tot, una figura com en 

Joan Duran i Ferret, l’històric sindicalista de Sitges, estava fortament discutida 

a finals dels anys vint. Els temps estaven canviant i això es feia notar en el 

socialisme sitgetà. 

 

L’actitud del PSOE, entrats els anys vint, era la de tancar-se en sí mateix una 

altra vegada i desestimar les propostes descentralitzadores que van sorgir en 

els diferents congressos que es van celebrar als anys deu, més d’acord amb la 

realitat plural de l’estat47. Aquesta actitud va propiciar l’aparició de grups 

d’opinió dins el mateix partit que es desmarcaven la línia “centralista” que el 

partit va adoptar als anys vint. El 8 de juliol de 1923 es constituïa la Unió 

Socialista de Catalunya de la mà de Manuel Serra Moret i Rafael Campalans. 

Com diu l’historiador Ricard Alcaraz, la USC va ser la primera organització 

socialista plenament catalana i un intent original de fer arrelar el socialisme a 

casa nostra davant el fracàs, en aquest sentit, del PSOE, tot i el notable 

desenvolupament econòmic, cultural i del moviment obrer de Catalunya48. Els 

punts fonamentals de la USC esdevindrien l’adhesió a l’ideal socialista i 

integració en aquest ideari de les reivindicacions nacionalistes, l’adscripció a 

l’ala reformista del moviment obrer internacional, i defensa d’una política 
                                                 
46 BS. 17-11-1901 
47 Balcells, Albert Violència social i poder polític Pòrtic, Barcelona, 2001, p.140-153  
48 Alcaraz, R. La Unió Socialista de Catalunya, Ed. La Magrana / Institut Municipal d’Història, 
Barcelona, 1987, p. 9 
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gradualista i oposició a l’ús de la violència com a arma ofensiva49. La USC fou 

el resultat d’un llarg procés històric d’evolució, no solament d’un sector de la 

Federació Catalana del PSOE, sinó també del catalanisme i del republicanisme 

d’esquerres, on hi convergia també gent procedent de la CNT, del 

cooperativisme, dels joves estudiants de l’Escola del Treball de Campalans, 

etc. En un principi, el PSOE va veure, si més no amb simpatia la creació de la 

USC perquè la seva intenció era fer arrelar d’una vegada el socialisme a 

Catalunya. Joves sitgetans com en Josep Maria Massip o en Pere Curtiada 

(com ja s’ha dit, ambdós fundadors de l’Ateneu El Centaure) iniciarien la seva 

carrera política dins aquesta formació. El mateix Joan Duran, sempre reticent al 

fet nacional català, delegat de la Federació Catalana en el Comitè Nacional del 

PSOE, qualificava la Justícia Social (portaveu de l’USC) d’«estimado colega», 

«que levantó su bandera roja y va penetrando en el corazón del hasta hoy 

inactivo e indiferente ciudadano catalán»50.  

 

Tot i així, les diferències entre el PSOE i la USC no trigarien a fer-se cada 

vegada més grans. La USC va criticar obertament el col·laboracionisme que 

estava exercint el PSOE i la UGT amb la Dictadura de Primo de Rivera, i va 

iniciar també una campanya de “front únic” i unitat sindical amb la CNT. El 

PSOE, en un principi, va mantenir una relació ambigua vers la dictadura. I tot i 

que el març de 1924, en Joan Duran i en Pau Tutusaus van rebutjar l’oferiment 

que els hi van fer les autoritats de dues regidories al consistori sitgetà, a partir 

del gener següent el Comitè Nacional va obrir la possibilitat d’acceptar càrrecs 

oferts pel règim militar. 

 

En Joan Duran51, l’home del PSOE a Catalunya, controlava en aquell moment 

la Federació Regional de la UGT (de la qual en fou el principal impulsor) a 

través del seu amic Joaquim Escofet. Segons l’historiador David Ballester, es 

tractava d’«homes sempre fidels a la direcció, no van posar mai en qüestió 

principis fonamentals com el centralisme o la burocràcia –dels quals es van 

                                                 
49 Martín Ramos, J. Ll. Els orígens del Partit Socialista Unificat de Catalunya, Curial, Barcelona, 
1977, p. 95 
50 Alcaraz, R. Op. cit., p.59-65 
51 Per una biografia sitgetana del personatge veure Sella, Ventura Joan Duran i Ferret, ed. El 
Pati Blau, Sitges, 2003 
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beneficiar-, a la vegada que la plena acceptació de l’internacionalisme 

determinà que tant l’un com l’altre fessin sempre gala d’un anticatalanisme 

visceral». En Joan Duran acabà acumulant una quantitat notable de càrrecs 

corporatius durant la Dictadura, sempre de manera paral·lela al seu càrrec de 

regidor. A Sitges va protagonitzar diversos enfrontaments durant els anys vint 

en ser acusat pels mateixos sindicats de la vila d’adoptar actituds favorables a 

la patronal. Al 1921 l’Executiva Nacional del partit va haver d’intervenir per 

evitar la publicació a El Socialista de les diverses denúncies que li havia plantat 

el Centre Obrer de Sitges52. De totes formes, en Duran no seria l’únic socialista 

amb càrrec de regidor a l’ajuntament de Sitges durant la dictadura, també ho 

van ser l’Andreu Bosch o en Pau Tutusaus a partir de l’abril de 1928, cosa que 

va enrarir bastant l’ambient dins les files del socialisme sitgetà53. Però de totes 

formes, els cops més durs els va rebre a finals de la dictadura, quan en Miquel 

Milà Guillaumes, representant de la Societat de Constructors de Calçat de 

Sitges i proper al Partit Comunista Català, va escriure un article al diari Treball 

sobre el IV Congrés de la UGT–Federació Regional Catalana, on acusava 

primer a l’organització de burocràtica i oficialista, de maltractar la delegació 

sitgetana encapçalada per en Joan Santaló i acusava a en Joan Duran d’estar 

al darrera de la detenció del seu company de partit, en Pau Tutusaus54. Al mes 

següent, durant el XIII Congrés de la FC del PSOE, es reconegué que en 

Duran havia tingut una «actitud no todo lo limpia que debiera ser en los comités 

paritarios» i només per un vot de marge es va salvar de ser expulsat del 

partit55. De totes formes, just abans de ser nomenat Delegat Regional de la 

Federació Nacional de Treballadors de la Terra, la qüestió de l’expulsió d’en 

Joan Duran es va comentar també des de les pàgines de l’Eco56. En Duran va 

denunciar en Milà Guillaumes per injúries degut al seu article a Treball, però la 

querella no va ser admesa pel jutjat de les drassanes de Barcelona. 

L’Opinem... va reaccionar de forma contundent davant la decisió del jutge: 

                                                 
52 Ballester, D. Marginalitats i hegemonies, Ed. Columna – Fundació Comaposada, Barcelona, 
1996, pp. 211-214 
53 LF, 01-04-1928. Per la qüestió del col·laboracionisme del PSOE amb la Dictadura, el seu 
posterior gir republicanista i les diferents tendències dins el partit, veure Juliá, Santos Los 
socialistas en la política española, Taurus, Madrid, 1997, pp. 125-158; i també Preston, P. La 
destrucción de la democracia en España, Alianza, Madrid, 1987, pp. 23-54 
54 Article complert reproduït a l’apèndix. 
55 Ballester, D. Op. cit., pp.107-108 
56 ES, 05 i 12-10-1930 
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«Felicitem coralment al nostre Miquel Milà pel seu triomf, i compadim el senyor 

Duran, el qual, després de fracassar en el si de les organitzacions obreres, ha 

sortit amb la cua entre les cames del seu tracte amb la justícia burgesa»57. 

 

Cap el 1927, l’Agrupació Socialista de Sitges comptava amb vint-i-tres afiliats 

(al 1921 en tenia 35). En total, a Catalunya hi havia deu agrupacions que 

sumaven tan sols dos-cents quaranta-dos afiliats58. D’altra banda, durant la 

Dictadura es van constituir les Joventuts Socialistes de Catalunya, que a 

Sitges, cap el 1925, comptaven amb uns 20 afiliats (Mataró en tenia 30, i 

Barcelona al 1927 en tindrà vint-i-cinc). Les seccions juvenils es corresponien 

amb les principals agrupacions de la FC del PSOE a Catalunya i reforçaven 

l’eix directiu Sitges-Barcelona-Mataró. Al 1927 el president de les Joventuts 

Socialistes de Sitges era en Joan Ibáñez, i el secretari era en Sebastià Vidal, 

els quals van mantenir una correspondència activa amb els companys de 

Madrid, almenys en quant a l’organització del Congrés Nacional, al qual hi van 

enviar com a representant a Mariano Rojo59. D’altra banda, només existia un 

periòdic socialista editat pròpiament a Catalunya, las Hojas Selectas, fundat el 

maig de 1926 per les Joventuts Socialistes de Sitges, que segons l’historiador 

Josep Lluís Martín Ramos tenien una tirada regular de 500 exemplars. A través 

de les Hojas Selectas van protagonitzar més d’un enfrontament dialèctic amb 

els carlins de La Fita60. Lamentablement, no es conserva cap número d’aquest 

periòdic, en el qual es formaran bona part dels quadres socialistes que 

protagonitzaran la vida política durant la II República i la Guerra Civil61. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
57 BS, 19-10-1930 i OP, 10-1930 
58 Martín Ramos, J. Ll., Op.cit., p.213-214 
59 AGGC, PS-Madrid, C.634, exp.389 
60 LF, 01-03-1927 
61 Al llibre col·lectiu Cent anys de premsa sitgetana 1877-1977, es diu «Fa anys vam veure fins 
el número 14, del juny de 1927», p. 21, malgrat les consultes a les Fundacions Campalans, 
Comaposada, Largo Caballero, Pablo Iglesias, Centre de Lectura de Reus i diferents arxius i 
biblioteques, no he pogut trobar cap exemplar. 
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El llarg camí de les eleccions 
 

El fracàs de la sublevació de Jaca al desembre de 1930, va fer desistir a les 

forces republicanes, tant espanyoles com catalanes, de la via insurreccional per 

acabar amb la monarquia i instaurar la República.  

Els militars que secundaven la l’aixecament des de Jaca sota les ordres de 

Fermín Galán, no es van assabentar de que la insurrecció s’havia posposat al 

dia 15 de desembre, i a les 7 del matí del dia 12 van iniciar la revolta62. El 

resultat va ser l’execució de Fermín Galán, García Hernández i 

l’empresonament de bona part del comitè revolucionari nascut del pacte de 

Sant Sebastià. L’aixecament del dia 15 va ser un fracàs, la UGT no va declarar 

la vaga per què no es fiava dels militars, Queipo de Llano no va poder sollevar 

les tropes, l’aviador Ramon Franco tampoc va atemptar des de l’aire contra el 

palau reial... res del que estava planejat va sortir bé. 

 

Els treballadors de Sitges van recolzar la vaga general, però el divendres 19 de 

desembre, el Capità de Carrabiners de la vila, Fernando Rodríguez Baster, 

d’acord amb l’alcalde Planes, feia públic el Ban pel qual el Capità General de la 

regió declarava la Llei Marcial. Els treballadors, en saber també, que la vaga 

havia estat sufocada, van retornar a la feina durant els dies següents63. Així 

doncs, a les onze de la nit del mateix divendres les autoritats es van presentar 

davant les portes del Centaure per clausurar-lo. El mateix van fer amb la Casa 

del Poble. 

 

Quan al març de l’any següent, es permetés una altra vegada l’edició de 

l’Opinem..., clausurat des dels fets de desembre (els altres setmanaris de la vila 

restarien des d’aleshores sota la censura), des de l’editorial es recordava que 

«Hom tractava d’instaurar una república democràtica burgesa, amb el 

reconeixement ple de la personalitat de Catalunya. Dintre l’ambient en que ens 

movem aquesta és una ambició perfectament normal, i només pot despertar 

l’hostilitat de les persones que es troben perfectament bé tal com estem 

                                                 
62 Fontana, J. “Com i per què va arribar la segona república” dins DDAA Visca la República!, 
Ed. Proa, Barcelona, 2007, pp. 27-49 
63 BS i ES, 21 i 28-12-1930 



 28

encara. Doncs bé, en aquells dies agitats i incerts, quan per primera vegada el 

règim trontollava, els que ens hem destacat per la nostra posició francament 

liberal, fórem voltats per un cercle d’hostilitat manifesta; el pacífic ciutadà es 

cordava l’americana al passar prop nostre, darrere les reixes mirades de 

rancúnia ens sotjaven la delació prenia cos, i els “vius” es mantenien en una 

penombra discreta d’on no s’han mogut, però que els permetia, si el moviment 

hagués triomfat, fer saber a tothom que ells eren uns terribles revolucionaris de 

tota la vida. I doncs, si en els dia de prova fórem acorralats, en mig de 

l’hostilitat, el despreci i la indiferència generals, a qui hem d’acusar sinó  als qui 

han atrofiat l’ànima del poble, incapacitant-lo per les més nobles inquietuds? 

Com no hem d’atacar els baluards de la incomprensió i els ecos de la 

intolerància, si, mentres els homes d’ideal es consumeixen en la flama de la 

passió, el “tant se val” ho domina tot?» 64. 

 

Afortunadament, pels lectors de l’Eco, aquests «días de gran zozobra ... que 

han llenado de pesimismo a los amantes del órden y a quienes temen que el 

triunfo de la revolución conduzca a un desastre nacional» van ser sufocats pel 

govern del general Berenguer. Més contundents, per no dir estrambòtics, eren 

els comentaris que feia Guglielmi, l’articulista anònim de La Fita, «Pues nos 

referimos a la reciente intentona comunista, que capitaneaban varios 

desequilibrados, seguramente, ya que nada menos tenían elaborado el plan de 

establecer un régimen a los ruso, como se había visto por la documentación 

hallada en la Casa del Pueblo de Jaca, o mejor dicho, Caza del Pueblo, así, 

concretamente, la cual escondió en el tejado de la nombrada guarida el 

tristemente célebre Galán al ver fracasados sus propósitos y los de la manada 

de lobos cómplices e inductores»; i per acabar de rematar l’article, adoptava 

una postura força amenaçant «... si el momento llegara, a defender la Iglesia de 

Cristo desde sus puertas y en todo lugar, cambiando las armas, cambiando la 

pluma tosca y sencilla por un fusil o una espada»65. 

 

La reacció del consistori va ser força ambigua. A la sessió del 24 de febrer, el 

socialista Andreu Bosch va proposar obrir una subscripció a favor de les 

                                                 
64 OP., 03-1931. Les cursives són meves. 
65 LF, 25-01-1931 
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víctimes de la repressió de l’aixecament de Jaca. La Comissió de Govern, no 

veient-ho clar, va optar per obrir dues subscripcions, una «en beneficio de los 

rebeldes» i l’altra «a favor de los leales» (quines van ser les víctimes?), 

participant-hi amb cent pessetes en cadascuna66. Òbviament, des de 

l’Ajuntament no es volia permetre una iniciativa pro republicana que el deixés 

en evidència i van aigualir l’acció obrint una subscripció pels que van sufocar la 

rebel·lió.  

 

La reobertura dels locals obrers es va donar lentament. Encara el 6 de gener, a 

les deu del matí, la policia es presentà al Centaure per fer-hi un registre 

minuciós i endur-se els llibres d’actes, rebuts dels socis i altra paperassa.  

El dia 11 de gener, l’alcalde Planes i el regidor socialista Joan Duran van visitar 

el Governador Civil per què aixequés la clausura del Centaure i la Casa del 

Poble. El dia 27 de gener, la comissió permanent de l’Ajuntament llegia un 

telegrama del Governador Civil pel qual s’aixecava l’Estat de guerra i deixava 

l’exercici de la censura a càrrec dels propis Ajuntaments67. I a partir de la 

segona quinzena de febrer, si bé amb algunes dificultats, es començaven a 

reobrir el Centaure i més tard la Casa del Poble. 

 

El dia 10 de gener el consell de ministres comunicava la seva decisió de 

mantenir la convocatòria d’eleccions a Corts pel primer de març. A partir del 29 

de gener van començar a sorgir les crides a l’abstencionisme a diferents punts 

de l’Estat. El país estava mancat de tota normalitat política, els dirigents 

republicans restaven empresonats, en alguns territoris encara estava vigent 

l’Estat de guerra, censura, clausura de centres polítics, etc. El 6 de febrer 

L’Opinió publicava una declaració oficial conjunta d’abstenció electoral signada 

pel Partit Republicà Català, la Unió Socialista de Catalunya, Estat Català i el 

“grup de L’Opinió”. Més tard s’hi afegirien l’Acció Catalana de Jaume Bofill i 

l’Acció Republicana de Rovira i Virgili68.  
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El general Berenguer, qui havia de conduir la transició de la dictadura de Primo 

de Rivera a un règim parlamentari, va dimitir el 14 de febrer. Els dirigents dels 

vells partits monàrquics no van acceptar el calendari electoral que el general 

proposava. L’operació Cambó, com demostra Borja de Riquer, també havia 

fracassat, ni va tenir recolzament suficient al febrer de 1930 (més que els 

problemes de salut, despertava certa hostilitat en el sector ultra), i en la crisi 

final del govern Berenguer no es va comprometre tot el que podia i va optar per 

adoptar una paper més d’espectador, sempre recolzant Alfons XIII69.  

Aleshores el comte de Romanones va proposar al rei que es comencés per 

unes eleccions municipals, confiant que els mecanismes del caciquisme local 

haguessin resistit millor la manca d’activitat durant els últims set anys de 

dictadura. Berenguer, davant les reticències dels vells dirigents i amb 

problemes als peus que no el permetien mantenir-se dret, va optar per dimitir. 

 

La Batalla de les flors 

 

Alfons XIII va formar un govern presidit per l’almirall Juan Bautista Aznar, tot i 

que era Romanones qui verdaderament manava. En el nou govern hi havia tres 

militars i cinc nobles titulats, entre ells el mateix Romanones, el duc de Maura, 

ela marquesos d’Hoyos i d’Alucemas (García Prieto), el comte de Bugallal, el 

general Berenguer (que passaria a ser ministre de guerra), l’almirall Ribera, i 

dos vells exministres, l’ultraconservador Juan de la Cierva i el catalanista Joan 

Ventosa Calvell (en representació de Cambó). Es tractava dels polítics de 

sempre, ni cap novetat, ni cap cara nova. Després de la seva primera reunió, el 

nou govern anunciava el 19 de febrer el nou calendari electoral. El 12 d’abril 

s’havien de celebrar les eleccions municipals, el 3 de maig les provincials i el 

14 de juny les generals. 

Havien optat primer per les municipals perquè creien que els dirigents 

republicans, a l’exili o a la presó, i amb menys de dos mesos, serien incapaços 

d’enfrontar-se al sistema caciquista. A més, tenien a favor seu l’article 29 de la 

Llei electoral, que donava com a guanyadores les candidatures que es 

presentessin sense oposició, sense necessitat de sotmetre’s a votació. Un dia 
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abans de les eleccions del dia 12 d’abril, el ministre de Governació, marquès de 

Hoyos, anunciava als periodistes que en virtut de l’article 29 hi hauria una suma 

total de 12.000 regidors monàrquics (que en realitat sobrepassarien els 14.000) 

i 1.300 republicans (que acabarien essent 1.832)70. 

A principis de març les coses no estaven gens clares a Sitges. No se sabia ben 

bé qui es presentaria a les eleccions d’abril. El Baluart ja feia càbales per veure 

qui es podia presentar. D’una banda identificava els col·laboradors amb la 

dictadura de Primo de Rivera, però no els creia amb forces suficients com per 

presentar-s’hi («L’estat en què trobem els profitadors dels set anys 

d’arbitrarietat primo-riverista –tot fent-los mercè de comptar-los com a factors 

de combat- és de descomposició manifesta i mancats, per tant, d’ideal concret i 

animador de noves energies»). Després reconeixien el joc que podien donar els 

socialistes locals en aquesta contesa si aconseguien coaligar-se amb els 

elements més joves, addictes al socialisme catalanista («... a despit de les 

vicissituds internes que han transcendit a l’exterior, cal considerar seriosament 

el Partit Socialista adscrit al socialisme espanyol i aquell altre, integrat per 

elements joves, afecte al socialisme català. Ambdós poden, aspirar a les 

minories consistorials posant a contribució llurs pròpies forces»). Però amb qui 

de veritat comptaven, era òbviament amb “Reconstrucció Sitgetana”, la llista 

que patrocinava el setmanari, («Ella congrega els nuclis catalanitzants de 

Sitges i els constants defensors de l’administració municipal; ella és l’única que 

ofereix un contingut eminentment democràtic i els nexes necessaris amb els 

grans partits catalans per tal de mantenir i acrèixer la posició espiritual de 

Sitges dintre el moviment afiançador de les reivindicacions de la nostra 

patria»)71. 

Tot i així, si bé l’única candidatura segura era la dels que actualment 

governaven el consistori, “Reconstrucció Sitgetana”, a principis de març l’Eco 

tampoc tenia molt clar qui es podria presentar per fer-li oposició, «Hasta el 

momento de escribir estas lineas no se percibe en esta Villa movimiento alguno 

electoral, pero es de creer que los llamados a dotar a Sitges de un 

Ayuntamiento digno de ella se preocuparán de este problema»72.  
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Tot i que encara no s’havia forjat la coalició de les esquerres sitgetanes, des 

del reaparegut Opinem..., en el número març, Josep Maria Massip advertia que 

aquestes no serien simplement unes eleccions municipals, sinó un plebiscit 

entre monarquia o república. Despotricava de la rivalitat entre els casinets que 

havia protagonitzat la vida política de la generació anterior, «Però ha entrat una 

nova generació a la vida ciutadana. Una nova generació neta de culpes, lliure 

de prejudicis i d’egoismes. Si algú pot parlar, en aquesta hora, amb el front alt; 

si algú pot senyalar, en aquest moment, amb el braç estirat; si algú pot adreçar-

se a l’opinió pública sense pors i sense reserves, sense hipocresies  i sense 

vacil·lacions, és aquesta nova generació. Som nosaltres –els de cada poble i 

cada ciutat- som els que teníem vint anys en 1923 i que hem viscut com a 

testimonis la reversió i el trasbals de la dictadura. Arribats a aquest instant –

OPINEM... és alguna cosa més que una anècdota- nosaltres, generació nova, 

reclamem el nostre lloc i, sobretot, el nostre dret. Nets de culpa, volem fer sentir 

la nostra veu; nets de prejudicis, volem dir el nostre pensament; nets de 

compromisos, volem ésser vot en la vida d’aquest poble nostre, que no és tribu 

ni clan sinó la cèl·lula bàsica d’una nació que pugna per dirigir els seus destins, 

que molda per esdevenir democràcia europea». 

 

A partir del 22 de març, tant l’Eco com el Baluart donaven la notícia de la nova 

coalició, composta per membres de l’Agrupació Socialista i del cercle de 

l’Opinem... La llista que es presentava sota el nom de Bloc d’Esquerres 

Antidinàstiques, estaria composta per vuit membres i es presentarien per 

aconseguir les majories.  

Abans del cop d’Estat de Primo de Rivera, el consistori sitgetà comptava amb 

onze regidors. Sitges es dividia en dos districtes electorals, en el primer se 

n’escollien cinc, i en el segon s’elegien sis per ser el més poblat. Segons 

l’article 35 de la Llei Municipal de 1877, aquest era el nombre de regidors que 

corresponien a les localitats que com Sitges, aleshores tenien entre tres i 

quatre mil residents. En arribar la dictadura el nombre de regidors augmentà 

fins a tretze i tots eren nomenats governativament. Retornant una altra vegada 

a l’article 35 de la llei de 1877, i degut a l’augment de població, ara a una 

població com Sitges li corresponien 12 regidors. I com que els dos districtes 

electorals amb que es dividia la localitat gairebé tenien la mateixa densitat de 



 33

població, ara els hi era assignat sis regidors per cadascun. Així doncs, els 

quatre candidats de cada districte que obtinguessin un major nombre de vots 

serien els elegits per ocupar la majoria del consistori, mentre que els altres dos 

de cada districte ocuparien la minoria, formant un total de dotze.  

 

L’Eco, com que aquest any no patrocinava cap candidatura, donava per fet que 

la llista que representava el govern municipal guanyaria les majories, i que com 

a molt la coalició d’esquerres es faria amb les minories («Para muchos el 

resultado está previsto, pero resulta una incógnita quienes resultarán 

triunfantes como concejales de minoría»73). El Baluart tampoc creia que es 

donés cap gran canvi en la vida política del consistori sitgetà («En les pròximes 

eleccions municipals, creiem que seran com les normals, només es renovarà la 

meitat de l’Ajuntament»74). D’altra banda, l’Eco continuava analitzant les 

properes eleccions en clau “casinetista” («La candidatura del Prado Suburense 

se compone de ocho nombres, pero es aventurado citarlos, pues cabe alguna 

alteración »75), la qual cosa li va costar una carta de queixa del casinet de dalt 

en la que deixava clar que el Prado no patrocinava cap candidatura. 

 

Els noms dels candidats que havien de compondre la llista de Reconstrucció 

Sitgetana no es sabrien del cert fins el tombant entre març i abril. Els candidats 

eren, pel districte primer, Antoni Vinyals i Mitjans (president del Club Natació 

Sitges), Josep Planas i Robert (el fins ara alcalde, president també del Foment 

de Sitges), Miquel Teixidó i Jacas (propietari) i Anton Clarà i Busquets 

(industrial del calçat). Pel districte segon es presentaven en Josep Marcet i 

Banús (comerciant i delegat de l’Associació Protectora de l’Ensenyança 

Catalana), Samuel Barrachina i Esquiu (viatjant de comerç), Isidor Cartró i 

Robert (industrial) i Josep Sala Montané (industrial). 

Es tractava d’una candidatura feta bàsicament de membres del Prado, molts 

d’ells pertanyents a la Lliga Regionalista, el partit d’en Cambó. Tot i així, el 

president de la delegació local de la Lliga, en Samuel Barrachina, que era 

integrant de la llista de Reconstrucció Sitgetana, pretenia donar certa 
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independència a l’electorat local del partit català per aquestes eleccions 

municipals. D’altra banda, el vincle entre la Lliga i Reconstrucció Sitgetana era 

força estret, i fins i tot feien servir les mateixes oficines electorals76. Tanmateix, 

l’Agrupació Tradicionalista de Sitges, els carlins, dins aquestes mateixes llistes 

també hi presentaven el seu candidat, l’Isidor Cartró, el que fou el primer 

alcalde de la dictadura primo-riverista. En tot cas, des de La Fita, el periòdic 

tradicionalista de la vila, s’anunciava el dia abans de les eleccions que 

«Neutrales en lucha, sólo aspiramos que todo elector emita su voto en pro de la 

garantía del orden y la prosperidad de Sitges...». 

En El Baluart del dia 5 d’abril, a més d’anunciar els noms dels candidats de 

Reconstrucció Sitgetana, es feia esment dels punts bàsic de la gestió que es 

volia dur a terme des del consistori. El primer punt al que feien referència era la 

construcció d’unes escoles graduades i una biblioteca popular. En segon lloc es 

parlava de la “cultura física” de la vila, reivindicant la gestió feta fins ara del 

consistori, i es posava com a exemple de lloc on practicar esport la Piscina 

Maria-Teresa (en construcció), completant els seus serveis amb un futur camp 

d’esports i un jardí d’infants. Un altre punt era “l’acció sanitària”, de la qual en 

posaven com a model la cambra frigorífica que el consistori havia instal·lat al 

mercat per guardar-hi el peix i la carn, i les gestions que s’havien fet per obtenir 

una subvenció de 80 mil pessetes per tal de poder solucionar el problema de 

l’aigua. I en últim lloc es garantia la continuïtat dels “serveis de beneficència”. 

 

A finals de març es feien públics els noms dels que havien de compondre la 

coalició entre socialistes i el grup de l’Opinem..., o sigui, el Bloc d’Esquerres 

Antindàstiques. En una assemblea a la Casa del Poble es van elegir per 

votació els candidats socialistes que formarien part de la coalició, i aquests 

eren en Joan Ibáñez Montserrat, en Josep Carbonell i Company, en Josep 

Costa i Canal, i en Sebastià Vidal i Palau (els dos primers candidats es 

presentarien pel primer districte i els altres dos pel segon). El grup de 

l’Opinem... va proposar en Pere Curtiada i Ferrer (president del Centaure), 

l’August Jacas i Llauradó, en Sebastià Pasqual i Mirabent, i en Joan Santaló i 

Camps (els dos primers es presentarien pel segon districte i els dos segons per 

                                                 
76 BS, 08-03-1931 



 35

l’altre). La majoria d’ells eren treballadors o comerciants de la omnipresent 

indústria del calçat de Sitges, salvant algunes excepcions com era el cas del 

dependent de farmàcia Josep Costa.  

A la capçalera del número corresponent al mes d’abril de l’Opinem... deia ben 

clar quin era el plantejament de les properes eleccions «Amb el règim, o contra 

el règim, és la característica de les eleccions municipals que hi ha 

anunciades». Tot seguit es dedicava a contestar punt per punt l’editorial que El 

Baluart va publicar el 29 de març77. En primer lloc relativitzava el “victimisme” 

de Reconstrucció Sitgetana davant la dictadura de Primo de Rivera, «Per 

contra, els qui foren perseguits per la primera dictadura, com per la segona, 

com per la tercera, forem i som nosaltres [...], per ells la dictadura s’acabà el 

gener de l’any passat, i per nosaltres encara dura», fent referència als 

tancaments dels centres republicans i obrers, i a la prohibició de partits i 

sindicats fins feia ben poc. Els acusava d’haver practicat una política que havia 

desorientat a la població dels problemes que es vivien a tota la península, 

centrant-se únicament en la rivalitat Prado-Baluart contra Retiro-Eco. No 

acceptava el caràcter no compromès que adoptava Reconstrucció, fent veure 

que es tractava més que res d’un equip de gestors, ja que també procuraven 

pel mateix sistema econòmic capitalista que desemparava les classes 

treballadores de la vila. Després passava a concretar aspectes del seu 

programa:   

«El primer punt del programa que defensaran els nostre candidats és la qüestió 

del règim. Considerem indispensable l’adveniment de la República, i el govern 

dels elegits del poble, apartats els obstacles tradicionals. 

Segonament, propugnem el dret dels pobles a governar-se per sí mateixos. I, 

per tant, el reconeixement de la personalitat de Catalunya, en el grau que 

vulguin els ciutadans.  

En tercer lloc, no podem estar conformes amb l’organització actual de la 

societat. I així com volem la llibertat dels pobles, la volem també per els homes. 

Govern del poble per al poble, totes les nacions lliures i iguals, tots els homes 

lliures i iguals: això en quan a política general. En ço que a política municipal es 
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refereix, la missió principal per la que han de treballar els nostre homes, és la 

de les Escoles. Considerem el problema de més urgència i el que convé 

resoldre més aviat per al bé de Sitges. Sense desatendre, es clar,  la qüestió 

de les aigües, i els altres problemes d’importància que té plantejats el nostre 

Municipi». 

 

El Baluart no es va quedar sense respondre aquest últim número d’Opinem..., i 

el mateix dia de les eleccions publicava un article afirmant que aquestes 

eleccions no s’havien d’enfocar pas com un plebiscit entre la república i la 

monarquia «puix la tasca a desenrotllar és purament administrativa». Davant el 

caràcter republicà que adoptava l’altra candidatura, recordava que un dels vuit 

integrants de la coalició que formava Reconstrucció Sitgetana, en Josep Marcet 

i Banús, formava part del Partit Catalanista Republicà (partit sorgit de la unió 

entre l’Acció Catalana de Jaume Bofill i l’Acció Republicana de Rovira Virgili, i 

que es veia com la possible triomfadora de les properes eleccions), i també 

deixava anar vagament que «també n'hi ha algun altre d'idees republicanes de 

sempre». D’altra banda, veient el programa que presentava la coalició 

d’esquerres, posava en qüestió la simpatia de la UGT cap el catalanisme i 

criticava també que un dels integrants de les llistes havia ostentat un càrrec 

judicial local durant la dictadura, fent referència encara que sense mencionar el 

seu nom a en Josep Costa. I per acabar, avisava que ningú es refiés dels 

resultats del “plebiscit”, doncs donava per descomptat que diversos electors del 

cercle del casinet de baix, tot i no ser republicans, votarien a la contra del 

casinet de dalt. 

Tot i així, malgrat la competició entre les dues forces polítiques que 

s’enfrontaven en aquestes eleccions a Sitges, El Baluart va destacar l’animació 

entre els dos contrincants, caracteritzant-ne la cordialitat entre les dues 

candidatures (sobretot si ho comparava amb passades eleccions, on 

s’enfrontaven Prado i Retiro). Tanmateix, el mateix dia dotze d’abril, aquesta 

carrera electoral va ser batejada per dit setmanari com la “batalla de les flors”: 

«Ningú gosarà negar el tacte amb què havem competit amb els nostres 

contendents. Hi ha qui fins n'ha dit batalla de flors, de tant que hem extremat la 

cordialitat en la contesa». 
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Aquesta batalla de les flors d’abril de 1931 acabaria amb la proclamació de la 

República. I si bé havia estat la candidatura de Reconstrucció Sitgetana qui va 

guanyar les eleccions locals, com veurem en el següent capítol, l’alcalde 

Planas va optar per cedir el consistori a les forces republicanes d’esquerres. 

Passat el migdia del 14 d’abril, dos dies després de les eleccions, el líder 

d’Esquerra Republicana de Catalunya, Francesc Macià, pujava les escales de 

la futura Generalitat i proclamava des del balcó: 

«En nom del poble de Catalunya proclamo l’Estat Català, sota el règim d’una 

República Catalana, que lliurament i amb tota cordialitat anhela i demana als 

altres pobles d’Espanya llur col·laboració en la creació d’una Confederació de 

pobles ibèrics i està disposada al que sigui necessari per alliberar-los de la 

monarquia borbònica»78.  

Cap a les quatre de la tarda es va estendre la notícia per Sitges i pel vespre 

s’organitzà una gran manifestació que recorregué els principals carrers de la 

vila. En arribar a l’ajuntament, en Miquel Xambó de l’Opinem... i en Sebastià 

Vidal de l’Agrupació Socialista, des del balcó dirigiren unes paraules adreçades 

al poble expectant. El carrer era una festa, sonaven les bandes dels mestres 

Pallarés i Torrens, tot tocant la Marsellesa i «otros himnos patrióticos». Des del 

balcó onejaven «las banderas de Sitges, la Republicana, la Catalanista, la 

internacional Roja y la de la Agrupación Socialista»79. Un nou ordre s’establia a 

Espanya, Catalunya i a Sitges. 

 

 

 

 

Ricard Conesa Sánchez 

Sitges, 2008 
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