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Amb la publicació d’aquest volum que 
recull una dotzena de conferències i ar-
ticles dels darrers quinze anys, vull con-
tribuir humilment però amb solvència i 
rigor, al coneixement d’alguns episodis 
de la història contemporània d’aquest pe-
tit trosset del país, orgullós i amb ambició 
de capital, que és la ciutat de Reus i la 
seva àrea d’infl uència. Com és obvi, l’eix 
principal de l’obra és la col·lectivitat reu-
senca i sobretot, la seva (passada?) vita-
litat social, ideològica, política i cultural. 
D’aquí, el títol –massa ambiciós o massa 
ingenu, depèn de com es miri.
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A la intel·ligència i lucidesa d’Antonio Gramsci. Al cap de vuitanta 
anys de la mort del pensador i activista sard, la seva teoria sobre 

l’hegemonia cultural és més visible que mai en certs indrets on la 
vivacitat i la creativitat culturals de fa anys s’han esvaït i s’han vist 

substituïdes per un «model» cultural fonamentat, molt sovint, en 
anècdotes, tòpics i mediocritats.





Ordre a l’exèrcit de l’art (1918)

Les brigades de vells repeteixen sense cansar-se,
la mateixa cantarella de sempre:

«Camarades!
A les barricades!»

Jo dic:
barricades dels cors i de les ànimes.

Jo dic:
només és un veritable comunista

el qui crema els ponts de la retirada.
Prou de fer passes, futuristes,

cal saltar vers el futur!
Construir una locomotora, és poca cosa

(només cal saber ajustar les rodes i fer-la córrer).
Si la cançó rebel no aixeca el poble,
per què serveix el canvi de marxa?

Vosaltres apileu so sobre so
i endavant,

cantant i xiulant.
Hi ha encara consonants molt belles:

Erra, essa, zeta.
Fer un parell de sabates és poca cosa,

o escurçar la vora dels pantalons.
Cap dels diputats no mourà l’exèrcit

si els músics no toquen la marxa.
Alguns treuen els tambors als carrers

i el piano pugen als àtics.
Jo dic:

que el tambor cobreixi el so del piano
amb espetecs més forts que el tro.



Per què suar a les fàbriques,
embrutar-se el morro amb el sutge

o mirar el luxe aliè
amb ulls somniadors?

Prou de paraules barates!
Del cor arrenqueu tot el que és vell.
Els carrers són els nostres pinzells.
Les places són les nostres paletes.

En el llibre del temps
encara no han estat cantades

les mil pàgines de la revolució.
Al carrer, futuristes,

 timbalers
 i poetes!

Vladimir V. Maiakovski (1893-1930)
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PRÒLEG

Si es desprèn alguna cosa d’aquesta obra és passió. Una vehemència 
desfermada per un entorn, proper i estimat. Per una realitat coneguda, 
apreciada i respectada. De fet, no podia ser cap altra forma atès que 
Joan Navais viu apassionadament la història i així és com la transmet. 
Sortosament per a nosaltres, no ho sap fer d’una altra manera. Sempre 
des del rigor i el coneixement, però alhora també amb devoció extrema. 
Malauradament, aquesta és una forma de treballar en vies d’extinció. 
Com aquells artesans curosos que es delien per deixar les seves peces 
perfectes, Navais ens ofereix unes pinzellades adients per copsar la his-
tòria de Reus, una ciutat en ebullició permanent. Amb la pulcritud que 
caracteritza les seves obres, aquest historiador ens apropa a alguns dels 
fets i personatges més transcendents i alhora, sovint, menys coneguts 
del Reus contemporani.

En un recorregut àgil, que el lector agrairà, s’endinsa en projectes 
com el canal navegable que havia d’unir Reus amb Salou. Aquella ciutat 
que al segle xvii es situà, gràcies a l’aiguardent, al nivell de grans urbs 
europees com París i Londres, mentre Tarragona amenaçava l’hegemo-
nia portuària reusenca. L’obra aborda sense complexos altres aspectes, 
com la mitificada figura del general Prim –un dels fills més afamats de 
la ciutat– arran de la seva participació a la guerra d’Àfrica que afavorí 
la seva projecció com a heroi idealitzat. També ens explica els viaranys 
de la gestació del moviment anarcosindicalista –minoritari, combatiu, 
clandestí i militant– i dels grups d’acció; i exposa l’eclosió i el fracàs 
de l’autonomisme catalanista que afavorí la concreció de l’indepen-
dentisme local –el separatisme de l’època– i com aquest autonomisme 
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emmirallat en el nacionalisme irlandès més abrandat, com evidencia-
ren els Fets del 6 d’Octubre, s’acabà agrupant al voltant del Foment 
Nacionalista Republicà i les JEREC durant el període d’entreguerres. 
L’obra ens apropa les vivències de la ciutat i la seva població durant la 
proclamació/ruptura de la Segona República l’abril de 1931 de la mà de 
l’Entesa Republicana i Catalanista, un cop superada la dictadura primo-
riverista, preludi de l’esclat de la Guerra Civil i el procés revolucionari 
de caire llibertari, popular, obrerista, antifeixista i construït de baix a 
dalt que s’endegà l’estiu de 1936; el mateix que va aturar la temptativa 
insurreccional dels carlins locals. Un recorregut trepidant que finalitza 
amb una ciutat –aleshores capital de vegueria– assolada pels bombar-
dejos i la fam, que acabà desmoralitzada, esgotada i ocupada per les 
tropes nacionals el 15 de gener de 1939. L’inici d’una nova etapa per 
la ciutat de la rosa de gules –el «Reus liberado»– que permet a l’autor 
explicar com incidí el franquisme en la quotidianitat dels reusencs i les 
reusenques.

 Al llarg de l’obra, Navais ens demostra com l’erudició –no debades 
les seves línies de recerca són eminentment el catalanisme, l’obrerisme, 
la Segona República, la Guerra Civil i la societat catalana al Camp de 
Tarragona– no només impregna les obres que aborden realitats naci-
onals rellevants o grans períodes històrics. Precisament, el seu mèrit 
és treballar abnegadament la història local i alhora contextualitzar-la. 
Sovint menystinguda però d’una importància innegable, aquesta histò-
ria local és un dels fils que basteixen imaginaris comuns, divergències 
punyents o rivalitats fratricides. En un món cada cop més global, la his-
tòria local és essencial per entendre el nostre entorn immediat, conèixer 
d’on venim i poder analitzar i contrastar el present amb les experiències 
del passat. A més a més, la visió multidisciplinària de Navais, deslliu-
rada de cotilles i més pròpia de la tradició de les ciències socials anglo-
saxones, ens permet gaudir d’una panoràmica àmplia del teixit social 
reusenc tot abordant àmbits habitualment inèdits en la historiografia 
autòctona com l’esport (futbol i hoquei) i el circ. Dues realitats que 
exerceixen de metàfora d’una societat en permanent transformació, on 
ideologia, identitat i lleure esdevenen elements rellevants. 

Sense la constància d’historiadors com Navais, de ben segur que per-
sonatges com el reusenc Josep Maria Prous i Vila haurien caigut en 
l’oblit. Sense la seva feina tampoc coneixeríem amb abast l’eclosió en 
l’àmbit local dels moviments polítics vinculats a les classes populars. 
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Pròleg

Per tant, l’obra que tenim entre les mans és un bocí de la nostra història, 
aquella més vernacla, que si no fos per la dedicació i la cura d’autors 
com Navais restaria oblidada en prestatgeries plenes de polsina. 

El manuscrit tothora evidencia la petjada del mestratge de Pere An-
guera, un dels més reputats historiadors catalans del segle xx, de qui 
l’autor fou un dels deixebles més propers i amb qui va compartir mo-
ments i experiències al Centre de Lectura de Reus. No debades ambdós 
participaren en l’obra col·lectiva Historiografia de Reus que el 2008 
edità l’entitat. Anguera va crear escola i Navais és part del seu llegat. 
Així ho evidencia el rigor documental que presenta el present estudi, a 
la qual cosa ens té malacostumats l’autor, i que és una constant en la 
seva obra acadèmica.

Tothom qui coneix Joan Navais sap que és un historiador apassi-
onat de la seva professió. És d’aquells que fan recerques sense tenir 
en compte el cost –humà, social i laboral– que pot comportar abor-
dar investigacions poc profitoses econòmicament però imprescindibles 
des del punt de vista historiogràfic. Aquelles que cal fer abans que es 
malmeti documentació, desapareguin testimonis o no siguin beneïdes 
per les dinàmiques culturals oficials de torn. Les mateixes que gràcies 
a ell perduraran i enriquiran el nostre imaginari col·lectiu. Aquestes 
petites històries en majúscules que esdevenen el fil conductor que ens 
permet entendre l’orgull de capitalitat que perviu en els reusencs i les 
reusenques. 

Carles Viñas
Vila de Gràcia, febrer de 2017
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JUSTIFICACIÓ

Aquest llibre recull una dotzena de conferències i articles dels darrers 
quinze anys. Una part fou publicada ja fa anys o més recentment en 
revistes o plataformes molt especialitzades que en limitava la difusió. 
Les conferències, en canvi, són totes inèdites. Part dels textos han estat 
retocats i millorats amb noves dades fruit dels anys de recerca.

Amb la publicació d’aquest volum vull contribuir humilment però 
amb solvència i rigor, al coneixement d’alguns episodis de la història 
contemporània d’aquest petit trosset del país, orgullós i amb ambició 
de capital, que és la ciutat de Reus i la seva àrea d’influència. Com és 
obvi, l’eix principal de l’obra és la col·lectivitat reusenca i sobretot, la 
seva (passada?) vitalitat social, ideològica, política i cultural. D’aquí, el 
títol –massa ambiciós o massa ingenu, depèn de com es miri.

I un cop més –no em cansaré mai de fer-ho–, vull reivindicar la histò-
ria local més social i humana –els projectes més duradors i que arriben a 
bon port es construeixen de baix a dalt– i el paper rellevant que ha jugat 
la ciutat en la història del país.

És evident que amb aquest aplec de treballs, innovo ben poc o gens en 
la historiografia reusenca, però sí que contribueixo a replantejar, apro-
fundir o fer més entenedors alguns episodis poc coneguts del Reus dels 
segles xix i xx. La història és una ciència social en constant moviment i 
evolució i, per tant, no existeix l’obra perfecta o definitiva, fins i tot, en 
un àmbit humà tan reduït i ben delimitat com és la societat reusenca. Tot 
i que a Reus, per sort, comptem amb algunes poques obres que s’apro-
pen i molt a la perfecció i que es poden qualificar de modèliques. Com 
us podeu imaginar, aquest no és el cas del volum que teniu a les mans.
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Alguns dels textos foren escrits quan era molt jove i, per tant, molt 
més inexpert. Per això, demano disculpes per avançat per les possibles 
errades, omissions o ingenuïtats. Tot i així, confio que el contingut del 
llibre desvetlli l’interès i les crítiques dels lectors.1

I, per acabar, els agraïments. A la Vanessa Cervera (i a l’Estel i a la 
Boira) per la seva paciència. A l’equip humà del Centre de Lectura i, 
en especial, al president Xavier Filella per fer possible la publicació 
d’aquest volum i, sobretot, haver dignificat la cultura de Reus en l’ac-
tual període de crisi, dificultats i mediocritats (no hem de defallir!). A 
l’Antonio Gutiérrez, Guti, per les magnífiques il·lustracions que acom-
panyen els textos. I a l’amic i company Carles Viñas del Departament 
d’Història Contemporània de la UB (i reusenc d’adopció) per haver 
acceptat fer-ne el pròleg. A tots i a totes, gràcies.

La procedència dels textos és la següent:
-«Reus i Salou, units per mar? El canal que havia de competir amb 

el port de Tarragona» fou escrit sota l’assessorament del doctor Pere 
Anguera i publicat a la revista Sàpiens l’agost de 2005 (núm. 34).

-«El general Prim a la guerra d’Àfrica. Heroi o tirà?» fou la meva 
ponència a les Jornades d’Història «Joan Prim i Prats, personalitat po-
lítica i militar», coordinades conjuntament amb la Mercè Costafreda, el 
març de 2014. Sembla ser que l’article no era prou bo o no s’ajustava 
prou bé a la línia –política i ideològica– de la commemoració oficial 
de l’Any Prim ja que no fou inclòs al llibre catàleg de l’exposició Joan 
Prim i Prats (Reus, 1814 – Madrid, 1870) editat per l’Institut Municipal 
de Museus (la majoria de les ponències de les jornades, celebrades al 
Centre de Lectura, foren publicades en aquesta obra). 

-«Rere la bandera roja i negra. Obrers i anarcosindicalistes a Reus» 
fou una conferència que per iniciativa de l’Arxiu Municipal de Reus 
i l’Arxiu Comarcal del Baix Camp, vaig donar el 16 de novembre de 
2010 per commemorar el centenari de la fundació de la Confederació 
Nacional del Treball.

-«Quatre barres de sang i un estel de cinc puntes. La reivindicació 
independentista a Reus (1918-1939)» va aparèixer al número 41 de NW. 
La Revista de Reus el setembre de 2015.

1 Per qualsevol esmena, crítica o aportació podeu contactar amb mi per mitjà del correu electrò-
nic: joan.navais@gmail.com.
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-«La “revolució” republicana d’abril de 1931», conferència al Centre 
de Lectura (14 d’abril de 2015).

-«El Front Popular d’Esquerres i les eleccions de febrer de 1936», 
conferència a la Biblioteca Central Xavier Amorós (16 de febrer de 
2011).

-«L’estiu de 1936. Guerra i revolució a Reus», conferència al Centre 
de Lectura (17 de novembre de 2011).

-«El 15 de gener de 1939: la fi de la República a Reus», conferència 
al Centre de Lectura (16 de gener de 2014). He cregut adient afegir 
com a annex, una carta de Xavier Amorós en què puntualitza i amplia 
el contingut de l’escrit.

-«Reus, 1939. Any de la Derrota» fou publicat al catàleg de l’exposi-
ció homònima celebrada a l’antic Museu d’Art i Història, a la plaça de 
la Llibertat (abril de 2009-abril de 2010) i comissariada conjuntament 
amb els companys Marc Ferran i Jaume Massó.

-«El Reus Deportiu, campió! Més enllà de l’esport: futbol i ideologia 
al Reus dels anys vint» fou la meva ponència a les jornades «Esport, 
cultura i societat» organitzades pel Club de Futbol Reus Deportiu i el 
Centre de Lectura l’octubre i el novembre de 2015. Des d’aquí el meu 
agraïment a Xavier Guix i Ferran Pujol.

-«L’hoquei sobre patins, l’esport rei de la identitat reusenca» fou es-
crit per encàrrec del doctor Carles Santacana de la UB i publicat a la 
revista Plecs d’Història Local (núm. 160, febrer de 2016) dins el mo-
nogràfic «L’esport i la identitat local».

-«Benvinguts a l’espectacle més gran del món! Apunts per a la his-
tòria del circ a Reus (1789-1975)» fou redactat a quatre mans amb el 
company Frederic Samarra i publicat a la Revista del Centre de Lectu-
ra l’any 2002 (núm. 3, setena època) per suggeriment de la directora, 
Montserrat Corretger.

Reus, febrer de 2017
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REUS I SALOU, UNITS PER MAR? 
EL CANAL QUE HAVIA DE COMPETIR 
AMB EL PORT DE TARRAGONA

Des del segle xv, Reus va començar a destacar en la fabricació i el 
comerç de l’aiguardent. Però no fou fins al segle xviii que la ciutat es 
va convertir en un important referent del mercat europeu de les begu-
des espirituoses, les quals juntament amb el vi i la manufactura sedera, 
foren les principals fonts de riquesa d’una ciutat que exercia la capita-
litat econòmica i mercantil del sud del país. D’aquí prové la cèlebre i 
orgullosa dita de «Reus, París i Londres», els tres indrets o «capitals» 
que marcaven el preu de l’aiguardent. El moll de Salou, a uns vuit qui-
lòmetres de l’actual capital del Baix Camp, fou la principal sortida, 
marítima, de les mercaderies reusenques. Milers de botes d’aiguardent i 
de farcells de mocadors de seda s’hi van embarcar cap al nord d’Europa 
i Amèrica.

D’ençà de la segona meitat del segle xviii, els treballs de reconstruc-
ció i millora del port de Tarragona, molt malmès en la guerra dels Sega-
dors (1640-1659), van aixecar els recels i les queixes dels comerciants 
reusencs. L’impuls del port tarragoní, que comptava amb el suport de 
la monarquia hispànica, amenaçava l’hegemonia de l’eix Reus-Salou i, 
per tant, la prosperitat de la ciutat. La rivalitat entre Reus i Tarragona va 
aflorar amb més força que mai (en el cens de Floridablanca de 1787, Reus 
que era la segona població del país darrere de Barcelona, comptava amb 
14.440 habitants i Tarragona amb 8.570). Ben aviat, les autoritats i la bur-
gesia mercantil de Reus es van mobilitzar per intentar frenar el projecte 
tarragoní. En uns anys marcats per la recessió econòmica i el descens de 
l’activitat comercial, els reusencs es van oposar frontalment a la creació 
d’un impost que gravés les exportacions de vi i d’aiguardent per sufra-
gar les obres del port de la ciutat veïna. Amb tot, els esforços dels reu-
sencs foren inútils, i el 1789 es va autoritzar l’impost. Abans, Tarragona 
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ja havia rebut el permís reial per poder exportar a Amèrica. A poc a poc 
els tarragonins agafaven avantatge. Enfront, els reusencs no defallien.

Paral·lelament, la ciutat havia impulsat la millora de les comunicaci-
ons amb Salou, amb la construcció d’una nova carretera. L’objectiu pri-
mordial era contrarestar el futur potencial del port de Tarragona. Així, 
es va començar a gestar la idea d’obrir un canal navegable entre Reus 
i Salou, una empresa realment colossal que havia de facilitar i abaratir 
el transport de les mercaderies fins a la mar i, al mateix temps, esquivar 
els arbitris del port de Tarragona. Era ben evident que l’àrea de Salou 
havia esdevingut un punt neuràlgic i estratègic per a l’economia i la 
prosperitat de Reus i, de fet, de les comarques del Camp.

L’any 1785, el projecte del canal, que incloïa diverses rescloses per 
salvar el desnivell entre Reus i la costa, va rebre el beneplàcit del se-
cretari d’Estat, el comte de Floridablanca, amb la condició que els co-
merciants reusencs col·laboressin activament a finançar-ne els treballs 
de construcció.

Els primers problemes
Tot i que es van efectuar alguns sondatges preliminars i es van encar-
regar els plànols de l’obra, els problemes no van trigar a aparèixer. Des 
d’un bon començament, l’oposició de Tarragona, la greu crisi econòmi-
ca provocada per les guerres amb la Gran Bretanya i la França revolu-
cionària i, per damunt de tot, la manca de finançament, van destorbar i 
frenar l’execució de les obres.

Arran de les dificultats econòmiques, es van presentar algunes vari-
ants i alternatives al projecte original. L’any 1799, Pere Sunyer i Au-
lès, el principal impulsor del canal i un clar exponent de la burgesia 
comercial del país –va fundar la primera indústria de teixits i filats de 
cotó a Reus–, va proposar escurçar-ne el traçat per abaratir-ne el cost. 
En concret, la variant de Sunyer preveia la construcció d’un canal de la 
mar fins a Mascalbó, a mig camí entre Reus i Salou, i allí aixecar un llo-
garret i un petit moll. La imaginació (o ambició) de Sunyer, però, anava 
molt més enllà: «Se me figura ver edificar luego casas desde Reus a la 
nueva población de Mascalbó y de allá a Salou resultando así marí-
tima esta villa y tal vez de las mayores poblaciones de España». Tres 
anys després, Gabriel Betancourt, el director de la carretera reial entre 
Madrid i Barcelona, va plantejar la construcció d’una mena de tramvia 
de tracció animal per unir Reus i Salou. I aquell mateix any, Sunyer va 
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suggerir una nova alternativa molt més sorprenent i faraònica: sumar 
les energies de Reus i Tarragona per obrir un canal entre ambdues po-
blacions. ¿Un estratagema per aconseguir el finançament suficient i el 
suport del govern a la idea original?

L’estiu de 1804, Pere Sunyer, designat regidor degà i comissionat per 
als afers del canal navegable, es va traslladar a Madrid. A la capital del 
regne, Sunyer es va dedicar en cos i ànima a la consecució del seu som-
ni. Després d’alguns regals i suborns, i d’haver ofert al primer ministre 
Manuel de Godoy el títol de regidor degà perpetu de l’Ajuntament reu-
senc i la baronia de Mascalbó, els esforços i els cabals de Sunyer van 
donar el seu fruit. A mitjan setembre de 1805, es va rebre l’autorització 
per iniciar els treballs i es va designar Francisco de Requena com a 
director del projecte.

Finalment, la tarda del 26 de novembre de 1805 es va celebrar la ce-
rimònia de col·locació de la primera pedra i la inauguració oficial de les 
obres del canal a la vora de la carretera de Salou. Enmig dels crits de 
«Viva el Rey Nuestro Señor», Alberto de Foraster –el delegat de Godoy–, 
Francisco de Requena, Pere Sunyer i les autoritats de la ciutat van colgar 
una urna quadrangular de jaspi, «de alto tres palmos y de frente palmo y 
medio», decorada amb la rosa i una tiara papal amb les claus, els blasons 
heràldics de Reus, una torre i la inscripció que es dedicava l’obra al rei 
Carles IV i a la seva muller. L’urna, que es conserva al Museu de Reus, 
contenia algunes monedes i un manuscrit commemoratiu. Centenars de 
veïns van gaudir d’una festa ben lluïda en què es va comptar amb els di-
ferents elements festius de la ciutat i, per primer cop, segons la tradició, 
tres noves parelles de gegants: els Vitxets, els Moros i els Indis, avui en-
cara en ús (les figures havien de simbolitzar les principals parts del món, 
una al·legoria del comerç reusenc; probablement per manca de diners, 
tan sols se’n feren els Vitxets, els més petits que representaven Europa; 
els Moros, les Índies Orientals/Àsia; i els més majestuosos, els Indis, les 
Índies Orientals/Amèrica). L’alegria, però, va durar ben poc. 

Impostos especials
Al cap d’unes setmanes, es va constituir la Junta del Canal encapçalada 
per l’omnipresent Pere Sunyer, que havia de recaptar i administrar les 
contribucions destinades a les obres. Per costejar els treballs del canal, 
es va cedir a la Junta alguns impostos municipals i es va crear una càr-
rega especial i «voluntària» sobre l’activitat comercial. Així, bona part 
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dels ingressos de l’Ajuntament es van destinar a construir el canal, un 
esforç prou considerable per a les butxaques dels reusencs i les arques 
municipals. I és que, a mesura que avançava el projecte, l’ambient a 
la ciutat s’anava enrarint. Alguns comerciants i membres de la burge-
sia reusenca es van mostrar cada vegada més crítics i hostils envers el 
projecte ja que no creien en la viabilitat de l’empresa. Així mateix, el 
creixent protagonisme de Pere Sunyer havia suscitat les enveges i els 
recels d’algunes de les principals famílies benestants de Reus.

El conflicte va esclatar obertament a la darreria del 1806 quan una 
part dels comerciants es va negar a satisfer la subscripció «voluntària» 
per al canal. Així, els enemics de Sunyer van acusar la Junta del Canal 
de greus irregularitats econòmiques i, poc després, es va designar una 
nova Junta encapçalada per Francisco de Requena.

Societat dividida
Aleshores, la pugna va continuar entre la Junta del Canal, paradoxalment 
en mans d’alguns reusencs que s’havien oposat al projecte, i un Ajunta-
ment dominat per partidaris de Sunyer. I la tensió va anant pujant de to. 
Dia sí, dia també, es van succeir les topades, els insults, les amenaces de 
mort, les denúncies de malversació de fons i els aldarulls. A tall d’exem-
ple, el setembre del 1807, uns desconeguts van enganxar per la ciutat 
nombrosos pasquins que amenaçaven la integritat física de Requena i els 
membres de la nova Junta. Tampoc no van mancar les sàtires i les cari-
catures. Una estampa representava els prohoms de la burgesia reusenca 
anant a buidar a corre-cuita el contingut dels seus orinals al canal. També 
existia una cançoneta de caire burlesc amb la qual se saludaven els opo-
sitors al projecte: «Moros venen,/ moros van,/ pel carrer/ de Sant Joan», 
una de les vies on residien les classes més benestants de Reus.

Rere el conflicte del canal, s’amagava una veritable lluita de poder 
per aconseguir l’hegemonia política –i econòmica– en el si de la soci-
etat reusenca. D’una banda, Sunyer i una part de la burgesia mercantil, 
els gremis i les classes populars; i de l’altra, les famílies ennoblides –els 
Bofarull, els March i els Miró– que havien dirigit la ciutat en els darrers 
decennis del segle xviii. La profunda divisió de la societat reusenca en-
tre partidaris i detractors del canal va esdevenir un obstacle insalvable 
per realitzar una obra faraònica i potser irrealitzable que l’octubre de 
1807, es va haver de suspendre «por padecer fiebres los obreros» i, 
sobretot, «por falta de caudales».



— 27 —

Reus i Salou, units per mar? El canal que havia de competir amb el port de Tarragona

La invasió francesa del Principat i l’esclat de la guerra del Francès 
l’any 1808 que van arruïnar l’economia reusenca, ensorraren defini-
tivament el projecte del canal navegable que havia d’unir Reus amb 
la mar a Salou. De fet, entre els anys 1810 i 1814, l’exèrcit espanyol 
va confiscar, «en calidad de reintegro», 1.191.235 rals i 21 maravedís 
«procedentes del derecho que en la Aduana de Reus se percibía para 
la construcción del Canal», una gran suma de diners que, teòricament, 
l’Estat encara deu a la ciutat de Reus.

Com palesen les dites «Ai, si Reus tingués el canal» o «No ens pas-
saria tant al davant Tarragona si tinguéssim el canal», o la corranda 
«A Tarragona fan un port,/ a Reus fan un canal/ i a Mont-roig fan una 
església/ que no els acabaran mai», el record idealitzat del canal va 
quedar gravat per sempre en l’imaginari popular de la gent de Reus i la 
comarca. Un record més dels temps «gloriosos» de la ciutat, quan Reus 
va esdevenir la segona ciutat i un dels motors econòmics del país.









— 31 —

El general Prim a la guerra d’Àfrica. Heroi o tirà?

EL GENERAL PRIM A LA GUERRA 
D’ÀFRICA. HEROI O TIRÀ?

La guerra d’Àfrica (1859-1860) ocupa un lloc molt destacat en la tra-
jectòria militar, però també pública, de Joan Prim i Prats, sobretot pel 
que fa a la fabricació i divulgació de la seva imatge de cabdill invicte 
i valerós.
Ben bé es pot afirmar que aquest conflicte va marcar un abans i un des-
prés, un gran salt qualitatiu, en la projecció pública de la figura de Prim, 
l’heroi indiscutible de la campanya d’Àfrica. El reusenc va saber explo-
tar hàbilment la guerra d’Àfrica –un conflicte que podem qualificar de 
menor, però que va provocar una gran onada d’exaltació espanyolista 
amb tocs de racisme antimarroquí– per forjar-se una imatge de soldat 
coratjós i valent, de patriota espanyol i de líder nat que havia contribuït 
amb el seu esforç i la seva tenacitat al triomf de l’exèrcit hispànic en 
terres africanes. En aquest aspecte, Prim fou un clar precursor.

Com remarcava amb orgull Víctor Balaguer, autor del conegut llibre 
Jornadas de gloria ó los españoles en África i un estret col·laborador 
del reusenc dins les files del partit progressista a Catalunya: «Prim, 
político, tiene enemigos; Prim, militar, solo tiene entusiastas y admira-
dores». Com és obvi, Balaguer volia magnificar la faceta més popular 
de Prim, la de militar, en un moment en què tothom celebrava el triomf 
espanyol a la guerra d’Àfrica. O, en paraules de Francisco José Ore-
llana, autor d’una de les biografies més conegudes de Prim, publicada 
poc després del seu assassinat: «Inmensa era, y en alto grado merecida, 
la popularidad de que gozaba el Conde Reus al terminar la guerra de 
África: no había partidos políticos, no había clases, no había personas 
en España, que, en aquellos días de júbilo y entusiasmo, negasen el 
tributo de su admiración al héroe».

Així doncs, gràcies a la seva actuació «heroica» al nord del Marroc, 
la popularitat de Prim va créixer formidablement. El triomf espanyol a 
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la guerra d’Àfrica el va convertir en una de les figures més conegudes, 
populars i aclamades de la societat de l’època. I Prim, conscient del 
seu carisma, ho va saber aprofitar per impulsar la seva carrera política 
i, al mateix temps, enterrar alguns dels episodis més polèmics del seu 
passat, com ara el bombardeig de Barcelona de 1843.

No exagerem pas si afirmem que la imatge de Joan Prim vestit amb 
l’uniforme militar, a cavall i amb el sabre a la mà fou –i és– la principal 
icona de la guerra d’Àfrica dins l’imaginari popular. En són una bona 
prova la cèlebre pintura de Francesc Sans i Cabot que ha il·lustrat el 
cartell oficial de l’Ajuntament per commemorar l’Any Prim, o l’estàtua 
eqüestre del general ubicada en una de les places més cèntriques de 
Reus per honrar-lo.

De fet, aquesta imatge idealitzada i bel·licista de Joan Prim ha so-
breviscut fins als nostres dies més o menys intacta. En aquest sentit, en 
l’actual context d’efervescència política i social que viu el país, sobre-
tot pel que fa al debat de l’encaix o no encaix de Catalunya dins l’Estat, 
no ens ha d’estranyar que la figura del general –un català que combatia 
els «infidels» marroquins per la grandesa d’Espanya– sigui utilitzada 
com a referent històric per certs sectors polítics i historiogràfics –en ge-
neral, poc solvents, més interessats a explotar el mite de Prim amb fins 
partidistes que en el rigor científic– que volen reivindicar per damunt de 
tot l’espanyolitat, immutable i perpètua, de Catalunya.

Com es va iniciar la guerra d’Àfrica? Tot i que abans ja s’havien 
produït algunes topades més o menys sagnants entre les cabiles amazi-
gues del nord del Marroc –un país conegut generalment amb el nom del 
Rif– i les tropes espanyoles que protegien els enclavaments de Ceuta i 
Melilla, el conflicte de 1859 es va originar per un petit incident incruent 
a la zona frontrera de Ceuta, una plaça que per al sultà del Marroc i els 
rifenys era ocupada il·legítimament per l’Estat espanyol.

L’estiu d’aquell any les autoritats espanyoles van decidir construir 
diverses fortificacions al límit fronterer de Ceuta per millorar-ne la de-
fensa. En paraules de María Rosa de Madariaga, «la ejecución de las 
obras de fortificación irritó profundamente a los anyeres [una de les tri-
bus amazigues del Rif que s’escapava del control del sultà del Marroc] 
quienes, antes de lanzar ningún ataque, se dirigieron a los soldados y 
obreros instándoles a derribar lo que llevaban edificado por considerar 
que constituía una infracción de los tratados que fijaban los límites 
territoriales. Al negarse los españoles a atender sus reclamaciones, los 
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cabileños decidieron pasar a la acción y en la noche del 10 al 11 de 
agosto de 1859 destruyeron las obras iniciadas rompiendo y pisotean-
do el escudo de España». En els dies següents, les topades es van repro-
duir i els rifenys van fustigar –dia sí, dia també– les línies de defensa 
de Ceuta. Cal afegir que els amazics eren els antics pobladors del nord 
d’Àfrica que foren desplaçats cap a les muntanyes pels pobles àrabs que 
van conquerir el Magrib en nom de l’islam.

Com ja havia succeït abans, aquest petit incident s’hauria pogut solu-
cionar per vies pacífiques i diplomàtiques sense cap més conseqüència. 
El sultà del Marroc que no desitjava la guerra, va adoptar una actitud 
conciliadora i, fins i tot, va oferir, en va, l’ampliació dels límits territo-
rials de Ceuta per garantir-ne la defensa. Aquesta vegada, però, Leopol-
do O’Donnell, el cap del govern espanyol i el futur general en cap de 
l’exèrcit de l’Àfrica, en lloc de minimitzar l’incident, el va magnificar 
com una greu ofensa a l’honor de la pàtria i el va fer servir de pretext 
per abocar el país a la guerra. No hi ha cap dubte que si O’Donnell 
hagués volgut aturar el conflicte, ho hauria fet sense cap impediment.

Per què O’Donnell va escollir la via bel·licista? Generalment s’han 
assenyalat tres grans motius. En primer lloc, per mantenir l’exèrcit ocu-
pat a l’Àfrica, lluny de la Península, i impedir així que caigués en la 
temptació d’interferir una vegada més en la convulsa política espanyola 
per mitjà d’un pronunciament o un cop d’estat.

En segon lloc, aquell conflicte –que es presentava davant l’opinió 
pública com un deure patriòtic per «lavar el honor nacional ultraja-
do»– podia servir per enterrar temporalment les grans diferències que 
separaven les diferents faccions polítiques i que desestabilitzaven la 
política espanyola i el lideratge de Leopoldo O’Donnell. Així doncs, el 
cap del govern i les elits dirigents van fer servir la guerra d’Àfrica com 
una cortina de fum per tapar o dissimular les picabaralles que trasbalsa-
ven la vida política del país.

I en tercer lloc, i no menys important, quan ja s’havia iniciat la cursa 
colonial per conquerir l’Àfrica –França, per exemple, ja havia comen-
çat la colonització d’Algèria–, Espanya que no dissimulava el desig de 
poder competir d’igual a igual amb les principals potències colonials 
europees, havia de demostrar que també era capaç de defensar els seus 
interessos a la riba sud del Mediterrani. És prou simptomàtic que el 
1848, onze anys abans de l’esclat de la guerra d’Àfrica, l’exèrcit per 
ordre de la reina Isabel II, hagués ocupat les illes Chafarinas, un petit 
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arxipèlag prop de la costa rifenya, per tal de frenar i impedir l’expansió 
francesa al litoral africà, una àrea de teòrica influència espanyola.

Malgrat l’efervescència popular i els discursos grandiloqüents –al-
gunes veus van fer crides a prosseguir la lluita dels reis catòlics contra 
l’infidel musulmà i conquerir bona part del Marroc–, els somnis colo-
nialistes i l’ambició d’Espanya van topar ben aviat amb la realpolitik, 
en aquest cas amb l’oposició i els recels del Regne Unit que, com a 
potència hegemònica, volia garantir el control de l’estret de Gibraltar i 
també l’statu quo polític i institucional al Marroc que l’any 1856 havia 
signat un tractat comercial que concedia grans avantatges econòmics 
als britànics. Així doncs, el govern espanyol es va veure obligat a pactar 
amb el gabinet de Londres els límits i els objectius de la campanya mi-
litar a l’Àfrica i a renunciar a qualsevol conquesta territorial permanent 
–principalment, la ciutat de Tànger– per tal de no trencar l’equilibri 
geoestratègic de la regió.

De fet, el mateix Leopoldo O’Donnell, en el discurs que va pronun-
ciar davant les Corts poc després d’haver declarat la guerra al Marroc, 
ja va deixar ben clar la finalitat i les limitacions de la campanya: «No 
vamos a África animados de un espíritu de conquista, no. El Dios de los 
ejércitos bendecirá nuestras armas, y el valor de nuestro ejército y de 
nuestra armada harán ver a los marroquíes que no se insulta impune-
mente a la nación española, y que iremos a sus hogares, si es preciso, 
a buscar la satisfacción. […] No nos lleva un espíritu de conquista; 
vamos a lavar nuestra honra, a exigir garantías para lo futuro».

La declaració de guerra al sultà del Marroc el 22 d’octubre de 1859 
va provocar un esclat de fervor patriòtic i bel·licista sense precedents en 
la història d’Espanya. Com indicava l’arabista francès Alain Joly, autor 
de la Historia crítica de la guerra de África en 1859-60: «las aclama-
ciones con que la declaración de guerra fué recibida por los diputados, 
y luego por toda la nación, prueban que el presidente del Consejo de 
ministros había sabido tocar una fibra sensible [la patriòtica antimarro-
quí]. Los partidos se reconciliaron y prestaron su apoyo al Gobierno; 
la prensa toda no respiró más que patriotismo; una fiebre intensa y sú-
bita se apoderó de todo el país; O’Donnell conseguía un gran triunfo». 
Es pot afirmar que els suports al govern i a la guerra foren unànimes.

Ben aviat, al llarg i ample de la geografia peninsular, centenars 
d’ajuntaments i corporacions públiques, de personalitats, de particulars 
i d’entitats culturals o recreatives van començar a recollir donatius en 
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metàl·lic per finançar la guerra, premiar els soldats més heroics o auxi-
liar els ferits. Totes les faccions polítiques es van sumar o es van deixar 
arrossegar per la febrada espanyolista i bel·licista: des dels sectors con-
servadors i més moderats del liberalisme, als demòcrates i republicans 
com Francesc Pi i Margall –el qual, mesos abans, havia rebutjat qual-
sevol ingerència militar al Marroc. Les veus crítiques o pacifistes foren 
inexistents, almenys públicament.

Les paraules i el to èpic de l’escriptor Pedro Antonio de Alarcón, 
el corresponsal de guerra més conegut i prolífic del conflicte, són un 
excel·lent exemple del sentiment espanyolista i militarista que va des-
pertar el conflicte hispanomarroquí: «la morisma ha arrojado una vez 
más su guante de hierro al pié de los muros de Ceuta, y España entera 
se ha apresurado á recogerlo. ¡Guerra al moro! han dicho el gobierno 
y la representación nacional [les Corts], y diez y siete millones de com-
patriotas nuestros han respondido a este grito, llenos de gozo, de gene-
rosidad, y de entusiasmo». Una altra qüestió més profunda i complexa 
que no em pertoca desenvolupar en aquest estudi, seria determinar si 
l’entusiasme popular i unànime per la guerra fou una reacció espontània 
i natural, o bé una maniobra propagandística instigada pel poder (jo em 
decanto molt més per la segona opció).

Pel que fa al fons ideològic d’aquest fervor patriòtic i bel·licista soci-
alment plural i transversal, l’historiador José Álvarez Junco ha defensat 
que la guerra d’Àfrica va afavorir la confluència, excepcional i passat-
gera, de dues concepcions ben diferents i històricament oposades del 
nacionalisme espanyol. D’una banda, el discurs «nacionalcatòlic» que 
reivindicava el paper central del catolicisme i la lluita contra els infidels 
musulmans –en aquest cas, els marroquins– com un dels principals pi-
lars de la nació i la tradició espanyoles. I de l’altra, el discurs «liberal 
progressista» que atribuïa a l’exèrcit espanyol una funció civilitzadora 
a l’Àfrica enfront de la teòrica barbàrie marroquina o rifenya, en una 
línia molt semblant a l’ideari colonialista de les potències europees de 
l’època.

Un dels exemples més significatius d’aquesta confluència fou el sor-
prenent paral·lelisme entre la pastoral amb què l’arquebisbe de Madrid 
animava les tropes que anaven a lluitar al Marroc, i un escrit del polític 
liberal Emilio Castelar –molt crític amb la jerarquia eclesiàstica i un 
ferm defensor de la separació de l’Església i l’Estat– també adreçat als 
soldats de l’exèrcit de l’Àfrica; a priori dos personatges ideològicament 
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a les antípodes. Mentre l’escrit de l’arquebisbe afirmava: «sois los here-
deros de los vencedores de Covadonga, las Navas [de Tolosa] y el Sala-
do… Vais al combate a pelear […] con los enemigos, no sólo de vuestra 
reina y de vuestra patria, sino también de vuestro Dios y de vuestra re-
ligión […]. Marchad, venced, domad los enemigos de la patria, que son 
los de vuestro Dios»; Castelar exclamava: «soldados, lleváis en vues-
tras armas el fuego sagrado de la Patria. La causa de la civilización es 
vuestra causa. El cielo os ha escogido para cumplir sus grandes fines 
de la historia moderna. Vais a abrir un nuevo camino a la idea gloriosa 
del progreso. […] La victoria os aguarda, el cielo os bendice». Com 
es pot comprovar, el llenguatge i el discurs eren molt similars: ambdós 
feien una crida a lluitar per la pàtria espanyola, tot i que l’arquebisbe ho 
feia preferentment en nom de la religió catòlica, i Castelar en nom del 
progrés i la civilització.

En el llibre Españoles y marroquíes. Historia de la guerra de Africa 
signat per Evaristo Ventosa, que era el pseudònim del polític republicà i 
demòcrata Fernando Garrido, una de les cares públiques del sector més 
avançat del liberalisme, es definia el conflicte de 1859 com una «glorio-
sa lucha entre la civilización y la barbarie, respectivamente representa-
das en África por la digna y valerosa España y por el imperio de Mar-
ruecos», una idea que va arrelar amb força dins la societat espanyola.

Aquest fervor espanyolista i l’espiral bel·licista embolcallats pel ra-
cisme antimarroquí més ranci i virulent, van contribuir a divulgar la 
pitjor imatge –plena de tòpics pejoratius– dels musulmans en general i 
dels marroquins en particular –que des de l’època d’Isabel la Catòlica i 
la «Reconquista» s’havien erigit en l’enemic històric de la nació hispà-
nica. En una iconografia dirigida principalment a les capes populars de 
la societat i divulgada per mitjà de la premsa, de gravats satírics, d’au-
ques o de literatura de canya i cordill, es va caracteritzar i menysprear 
els magrebins com un poble inferior, bàrbar, salvatge, ignorant, cruel i 
fanàtic que calia doblegar i domesticar per poder civilitzar. L’objectiu 
era ben clar: fomentar l’odi i el racisme envers l’enemic «moro» a fi 
de deshumanitzar-lo o, si voleu, demonitzar-lo, i així justificar la inter-
venció bèl·lica, la croada civilitzadora de les tropes espanyoles en el 
llenguatge de l’època.

Disposem de diversos testimonis escrits i gràfics dels esforços per 
deshumanitzar l’enemic. En una crònica del febrer de 1860, el corres-
ponsal de guerra Gaspar Núñez de Arce retratava els combatents rifenys 
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com uns salvatges sanguinaris i sense escrúpols, gairebé com la reen-
carnació del mal en persona: «nos acechan los feroces enemigos de 
Dios y de España […]. Y el enemigo que acecha, es un enemigo im-
placable, sombrío y fiero, que no respeta ni la vejez, ni la juventud; 
que se goza en los padecimientos de su víctima, y que sonríe con bár-
bara complacencia ante las agonías, los dolores y estremecimientos 
de los desgraciados a quienes degüella y mutila». I, en el camp de les 
il·lustracions, cal destacar l’aparició el desembre de 1859 a Barcelo-
na –on l’esclat patriòtic «tuvo tanto o más eco que en Madrid»– de la 
revista El Cañón Rayado. Periódico Metralla de la Guerra de África 
que va denigrar i demonitzar els marroquins amb especial virulència i 
crueltat per mitjà de caricatures i dibuixos satírics de caire racista. Així, 
els gravats i les litografies de la revista van representar els combatents 
marroquins i rifenys com a simis o rates (la capçalera del periòdic era 
un canó que «ponía en desbandada al ejército enemigo, compuesto por 
marroquíes, monos y ratas»).

Tot fa pensar que el discurs racista i antimarroquí va quallar amb més 
o menys força en àmplies capes de la població. I que pocs àmbits de 
la societat es van deslliurar de la febrada bel·licista. A tall d’exemple, 
a Reus, en el pregó de l’acte d’entrega de les claus de la ciutat al rei 
Carnestoltes a mitjan febrer de 1860, es va afirmar: «Recibidlas Señor 
de manos de vuestro más sumiso vasallo y proseguid vuestra entrada 
triunfal en la ciudad de los esforzados “ganchets” jurando antes obe-
diencia y respeto á las leyes y fueros de la población de Reus y odio 
eterno á los salvajes Sidi-Mahomed [el sultà], Muley-Abbas [el general 
en cap de l’exèrcit marroquí] y á toda su villana raza».

Fruit de l’entusiasme popular i l’interès generalitzat per conèixer 
l’evolució dels combats, la guerra d’Àfrica fou el primer conflicte espa-
nyol que va comptar amb una autèntica cobertura periodística, gràfica i, 
fins i tot, fotogràfica, un factor que a la vegada, va ajudar a popularitzar 
molt més la guerra i els seus protagonistes. D’aquesta manera, diversos 
periodistes i escriptors van viatjar al nord del Marroc per seguir in situ 
el dia rere dia del conflicte i enviar a la Península cròniques detallades 
dels fets d’armes més importants o dels herois de la campanya.

De tots aquests corresponsals de guerra, sobresurt el ja esmentat Pe-
dro Antonio de Alarcón, autor del Diario de un testigo de la Guerra 
de África que, pel seu gran èxit de vendes, es pot qualificar de verita-
ble best-seller de l’època. No hi ha dubte que les cròniques d’Alarcón, 
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Gaspar Núñez de Arce o el francès Charles Yriarte –totes elles amb un 
fort contingut patriòtic i èpic– van contribuir a difondre i a consagrar 
la imatge heroica o triomfal dels principals militars i a glorificar les 
«gestes» de l’exèrcit espanyol. En aquest sentit, és ben significatiu que 
el personatge més reproduït en les il·lustracions del llibre d’Alarcón (en 
la primera edició), no sigui el general en cap de l’exèrcit de l’Àfrica, 
Leopoldo O’Donnell, sinó el general Prim.

Aquí, però en el camp pictòric, també cal situar l’estada del pintor 
Marià Fortuny al Marroc, l’obra del qual, en opinió de Jordi Àngel Car-
bonell, va esdevenir «una exaltació nacionalista del triomf de les armes 
i una imatge apologètica del poder de l’Estat».

Tot i que sovint s’ha volgut presentar el conflicte com una epopeia 
romàntica, com una gran victòria èpica i incontestable de les tropes 
peninsulars, la guerra d’Àfrica fou realment una campanya ben cruenta 
i feixuga en què l’expedició espanyola va haver de superar molts obs-
tacles –bona part dels quals eren limitacions o errors propis– per tal de 
vèncer la resistència enemiga. 

Com remarca l’historiador Josep Fontana, «las operaciones las ini-
ció en noviembre de 1859 un ejército mal equipado y peor preparado, 
abastecido con alimentos en mal estado de conservación que provoca-
ban indigestiones y cólicos. Quiénes dirigían las operaciones carecían, 
en general, de un conocimiento adecuado del terreno, y acumularon 
los errores, como el de haber escogido una estación de lluvia y vientos 
para iniciar las operaciones».

El llistat d’errors i despropòsits és considerable. A tall d’exemple, 
per traslladar les tropes i el material bèl·lic de la Península a l’Àfrica 
el govern d’O’Donnell va haver de contractar vaixells forans ja que 
la capacitat de l’armada espanyola era insuficient; la intendència fou 
molt lenta i mal planificada, «factor que condicionó y no poco todo el 
desarrollo de la campaña»; el cos de Sanitat Militar era reduït i gairebé 
inoperant; i, finalment, es va escollir la pitjor època de l’any per iniciar 
la campanya (de fet, l’hivern de 1859-60 fou especialment rigorós amb 
pluges torrencials i tempestes molt violentes, com el gran temporal de 
llevant que va castigar l’expedició espanyola del 7 al 9 de gener de 
1860 i que la va deixar incomunicada i sense proveïments).

Tot plegat va empitjorar molt més pel terreny abrupte i feréstec del 
nord del Marroc i per l’activitat guerrillera de les cabiles rifenyes –
expertes a colpejar i fugir– que van dificultar enormement l’avanç de 



— 39 —

El general Prim a la guerra d’Àfrica. Heroi o tirà?

les tropes d’O’Donnell i Prim. Alain Joly va fer una descripció ben 
il·lustrativa de les tàctiques de combat de les forces irregulars rifenyes 
i marroquines que dia sí, dia també fustigaven les tropes espanyoles 
en una petita guerra de desgast: «combatían siempre o en pequeños 
grupos, o aislados. Apoyándose en su gran conocimiento del terreno 
y en la habilidad con que saben aprovecharlo las guerrillas, preludia-
ban con un tiroteo suelto y aguardaban el ataque del enemigo ocultas 
en la maleza, diseminadas, invisibles […]. El combate continuaba así 
durante más o menos tiempo, fatigoso generalmente para los españo-
les, que no podían castigar mucho al enemigo, pues no ofrecía sino un 
blanco muy reducido. Para acabar con él había que lanzar las tropas 
a la bayoneta: al iniciarse la carga los marroquíes […] recibían a sus 
adversarios con un fuego vivísimo, o bien se precipitaban sobre ellos 
con increíble arrojo y trataban un combate cuerpo a cuerpo en el que 
daban pruebas de una energía feroz […]. No hay duda de que este 
modo los marroquíes hacían poco daño, pero fatigaban al enemigo».

És ben simptomàtic que l’expedició tardés un mes a recórrer els 
trenta-quatre quilòmetres de distància que separaven Ceuta de Tetuan, 
l’objectiu prioritari de la campanya. Per cert, una de les veus del pa-
norama internacional que va criticar amb més vehemència la lentitud 
i la desorganització de l’exèrcit espanyol fou la de Friedrich Engels 
–l’autor, conjuntament amb Karl Marx, del Manifest Comunista– que 
a principis de 1860, va publicar tres articles al New York Daily Tribune 
sota el títol de «The moorish war» (La guerra mora), per analitzar dife-
rents aspectes militars i tècnics de la guerra d’Àfrica. El judici d’Engels 
era inequívoc: «tanto las ideas como las técnicas del ejército español 
son de un carácter muy anticuado». Tot i així, el teòric i filòsof alemany 
reconeixia l’empenta –o la temeritat– de Joan Prim, «el hombre más 
combativo» de l’exèrcit de l’Àfrica.

Des del costat espanyol, algunes fonts com ara els cronistes Alarcón i 
Núñez de Arce o l’escriptor Orellana van acusar el Regne Unit d’haver 
ajudat els marroquins facilitant-los armes i equip militar. L’agregat mi-
litar Edward Schlagintweit va visitar el campament marroquí al congost 
del Fondaq i «observó la realización de ejercicios de combate dirigidos 
por seis renegados europeos [dos espanyols, tres francesos i un honga-
rès] que habían abrazado el islamismo». Sigui com sigui, la inferioritat 
tècnica de l’armament i les tàctiques de l’exèrcit marroquí enfront de 
l’europeu fou innegable. Per exemple, en el cas de l’artilleria, que va 
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jugar un paper destacat en el conflicte, les peces de què disposaven les 
tropes marroquines eren molt antiquades i, per tant, poc efectives. Els 
canons capturats pels espanyols en la conquesta de Tetuan i enviats a 
Madrid com a trofeu de guerra, ens donen una idea de l’antiguitat –i la 
mediocritat– del seu armament pesat: n’hi havia un parell provinents 
de Suècia del període 1757-1789, un d’anglès de l’any 1808 i un d’es-
panyol de 1790. Pel que fa a l’armament individual dels combatents 
marroquins i dels guerrillers rifenys, les armes més freqüents eren l’es-
pingarda, els sabres i les gumies.

Així mateix, cal tenir en compte que el bàndol que, en teoria, lluita-
va en nom del sultà es dividia en dues grans faccions que, a vegades, 
anaven per lliure i no es coordinaven: d’una banda, els combatents ir-
regulars –soldats no professionals– de les cabiles amazigues i rebels de 
les muntanyes del Rif, que sovint no reconeixien l’autoritat del sultà; 
i de l’altra, l’exèrcit regular i professional, format majoritàriament per 
àrabs lleials al sultà i l’Estat marroquí. El pes principal de la lluita, 
però, el van portar els combatents irregulars amb un equip molt precari 
(Alarcón fa una breu descripció física dels guerrillers rifenys amb «sus 
pardos jaiques rayados de blanco», «sus cabezas afeitadas escrupulo-
samente, salvo un largo mechón que conserbavan hacia el occipucio» i 
«sus fornidos miembros y atlética musculatura»).

Com es pot comprovar, la guerra d’Àfrica fou un conflicte desigual 
en què el triomf de les armes espanyoles, més aviat o més tard i amb 
un major o menor cost, era inevitable. Tot i així, l’exèrcit espanyol, ben 
disciplinat, no ho va tenir gens fàcil davant la tenacitat, l’agilitat i els 
cops d’audàcia dels combatents marroquins i rifenys.

Sens dubte, la prova més evident del desconcert i la mala planifica-
ció de l’expedició a l’Àfrica foren els diferents brots de còlera que van 
colpejar durament les tropes espanyoles en el decurs de la campanya. 
Per a Pedro Antonio de Alarcón, l’epidèmia de còlera, agreujada per la 
manca d’higiene i de salubritat dels campaments militars, va provocar 
«más víctimas en los días de paz, que las balas en los días de fuego».

Com us podeu imaginar, les pèrdues humanes foren molt nombroses 
en ambdós bàndols. Pel que fa a les espanyoles, l’any 1897 el periodista 
Manuel Tello va afirmar: «perdimos 8.000 hombres, muertos algunos 
en lucha desesperada por sierras inaccesibles y terrenos pantanosos, 
otros de hambre y frío en los campamentos y los más del cólera y la fi-
ebre en los hospitales». Alarcón va calcular en 4.040 les baixes mortals 
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de l’exèrcit de l’Àfrica de les quals el 71,5% –2.888– fou causat pel 
còlera. En canvi, al cap d’uns anys, Antonio Pirala les va xifrar en 7.020 
de les quals el 69,7% –4.899– era fruit de l’epidèmia. La conclusió més 
remarcable és que la principal causa de mortalitat entre els soldats espa-
nyols fou el còlera amb uns percentatges escandalosos.

Per la seva banda, Alain Joly va calcular el nombre de ferits i malalts 
en 38.464 dels quals només uns 5.000 havien caigut en combat. Si te-
nim en compte que l’expedició espanyola a l’Àfrica era formada, com 
a màxim, per uns 45.000 o 50.000 soldats, podem comprovar que el 
nombre de morts, ferits i malalts, en comparació amb el número total de 
combatents, fou enorme, una prova més de la duresa d’aquella guerra.

Finalment, malgrat les dificultats i totes les penalitats que van haver 
de patir les tropes espanyoles, la superioritat armamentística i les tàcti-
ques militars modernes de l’exèrcit liderat per Leopoldo O’Donnell van 
fer decantar la balança, la victòria, cap al bàndol espanyol.

El general Joan Prim va arribar al nord del Marroc a finals de no-
vembre de 1859 al capdavant de l’anomenat cos de reserva, és a dir, 
les unitats que havien de cobrir la rereguarda de l’exèrcit de l’Àfrica. 
Com bé indica Pere Anguera: «O’Donnell hábilmente le permitía parti-
cipar en la campaña, pero en principio le limitaba toda posibilidad de 
protagonismo».

Des d’un bon començament, Prim era ben conscient de les grans di-
ficultats que caldria afrontar a l’Àfrica i també de la inferioritat de les 
tropes enemigues. En una carta dirigida a O’Donnell en què li demanava 
participar en l’expedició, el militar reusenc assenyalava que «la guerra 
que hagamos en África será muy y muy difícil por el clima y por la abso-
luta carencia de recursos, como será peligrosa y sangrienta, pues si bien 
no encontraremos masas de tropas organizadas, tendremos que luchar 
con una multitud de gente fanática que se harán matar brabamente».

De fet, aquella no fou la primera vegada que Prim trepitjava el nord 
del Marroc i que s’havia d’enfrontar als guerrers rifenys. El 1855, qua-
tre anys abans de la guerra d’Àfrica, Prim fou nomenat capità general 
de Granada. I en un dels molts viatges d’inspecció que va haver de fer 
pel territori de la capitania, el novembre d’aquell any, es va haver de 
traslladar a Melilla i llançar un parell d’atacs punitius per castigar les 
cabiles rifenyes que assetjaven l’enclavament espanyol.

L’any 1859, quan O’Donnell va decidir iniciar l’avanç cap a Te-
tuan, «ordenó a Prim que se situase con la división de reserva a la 
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vanguardia, con la misión de abrir el camino; una misión [en paraules 
d’Anguera] más de desgaste que de lucimiento», però que el reusenc 
va saber aprofitar al màxim i treure’n profit. «El primer objetivo era 
ensanchar la calzada […] para convertirla en una carretera apta para 
el tránsito de los batallones y de la artillería. Mientras una parte de la 
división se dedicaba a tareas de protección, el resto cortaba árboles, 
nivelaba el terreno o construía puentes», sempre sota la vigilància del 
general Prim. Dia sí, dia també els combatents irregulars rifenys llança-
ven petits atacs de guerrilla per entorpir les obres i desgastar les tropes 
espanyoles.

Per Albert Garcia Balañà, Prim «aprovechó con su natural perspi-
cacia las primeras semanas de la guerra, valiéndose de su posición 
en vanguardia –teóricamente para abrir un camino transitable hacia 
Tetuán– para lanzarse a escaramuzas de dudoso mérito. Hábilmente 
publicitadas, éstas y el cólera que no perdonó al general Zabala, titular 
del segundo cuerpo, lo colocaron a las puertas del ascenso a finales de 
diciembre». Així, la sort també va afavorir la trajectòria ascendent de 
Prim ja que quan el general Juan de Zabala va caure malalt pel còlera, 
es va convertir en el cap del segon cos de l’exèrcit de l’Àfrica.

La projecció pública de Prim va fer un gran salt endavant amb la 
seva actuació –mig heroica, mig temerària– en les tres grans batalles 
del conflicte: la de Castillejos l’1 de gener de 1860, la de Tetuan el 4 de 
febrer i la de Wad-Ras el 23 de març.

En aquestes tres batalles, i en general al llarg de tota la campanya 
africana, la figura de Prim es va veure reforçada i glorificada per dife-
rents episodis «heroics», molt teatrals, que ben magnificats entre l’opi-
nió pública per mitjà de les cròniques periodístiques, el van catapultar 
a la fama i el van convertir en l’heroi per excel·lència i més famós de 
la guerra d’Àfrica.

Un dels episodis més celebrats i coneguts per tothom és el de les 
motxilles a la batalla de Castillejos el gener de 1860. Reproduiré la 
descripció amb to èpic i romàntic, que fa d’aquests fets Víctor Bala-
guer, un personatge políticament molt proper a Prim i que va jugar un 
paper primordial en la campanya propagandística per enaltir la figura 
del reusenc. En ple contraatac marroquí –un dels moments més delicats 
del combat–, quan els soldats espanyols havien deixat les seves motxi-
lles a terra per lluitar amb més agilitat, Prim «arrojó una mirada á su 
alrededor, hízose cargo de lo crítico de la situación, y en tan solemne 
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momento, arrancando la bandera del [regimento de] Córdoba de ma-
nos del oficial que la llevaba, y volviéndose á los soldados, les dijo 
con la admirable elocuencia que le prestó la sublimidad del peligro y 
con voz ronca por el coraje y la fatiga: “¡Soldados, adelante! El que 
dé un paso atrás, maldecido sea de la patria que le dió el ser. En las 
mochillas que allí quedan abandonadas está vuestro honor. Venid á 
recobrarlo, y si no, yo voy á morir entre los moros y á dejar en su poder 
vuestra bandera. ¡Viva España! ¡Viva la reina!”. Dijo, y picando espu-
elas á su caballo, sin volver la vista atrás, sin cuidarse de si le seguían, 
se metió por entre las apiñadas filas de moros tremolando en alto la 
bandera. Detrás de él se precipitaron tambien al grito de ¡viva la reina! 
las tropas entusiasmadas, ciegas, dispuestas á morir con su general ó 
á vencer con él». Com us podeu imaginar, l’acció de Prim fou fona-
mental perquè l’exèrcit espanyol trenqués la resistència marroquina i 
aconseguís la victòria. No té cap importància si el relat de Balaguer era 
verídic i fidedigne; la qüestió primordial és que aquesta fou la versió 
que va arribar al públic de l’època i que convertia el general Joan Prim 
en un gran soldat i heroi. No és gens estrany, doncs, que el mateix Ma-
rià Fortuny retratés l’episodi de les motxilles en un dels seus dibuixos 
sobre paper.

Altres episodis «èpics» que van contribuir a exalçar la figura del mi-
litar reusenc i a forjar el seu mite foren, per exemple, la benvinguda 
que va donar al cos de voluntaris catalans que es va sumar a les files de 
l’exèrcit de l’Àfrica el febrer de 1860 (fins i tot, algunes fonts d’aquells 
anys, com la biografia de Francisco José Orellana, van reproduir el dis-
curs de benvinguda de Prim en la versió original, és a dir, en català). I 
també el castell de quatre pisos que van aixecar els voluntaris catalans 
«como acostumbraban hacerlo por diversión en las fiestas de algunos 
de sus pueblos» per ocupar l’alcassaba de Tetuan i «clavar la bandera 
de Castilla sobre las almenas de la fortaleza moruna».

Més enllà d’aquests fets «heroics», el general Prim va jugar un paper 
important en un dels capítols menys coneguts, i al mateix temps més 
cruents, de la guerra d’Àfrica. Em refereixo a les operacions de càstig i 
contrainsurgència que O’Donnell va haver d’ordenar per tal de frenar la 
creixent guerra de guerrilles, els franctiradors i els petits cops de mà dels 
combatents marroquins i rifenys que hostilitzaven les tropes espanyoles 
en la darrera fase del conflicte, un cop ocupada Tetuan. Com es lamentava 
Gaspar Núñez de Arce a finals de març de 1860, «cada vez ofrecen menos 
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seguridad los alrededores de Tetuán. Anteayer robaron en el camino de 
la Aduana tres acémilas pertenecientes al Conde de Reus [Joan Prim], y 
anoche mataron en el mismo camino […] al corneta de carabineros que 
marchaba con la escolta. No pasa día sin que tengamos que lamentar la 
pérdida de algún valiente, muerto a traición en las negras horas de la 
noche; cuando la oscuridad y el misterio favorecen y encubren la fuga 
del asesino ruin y cobarde». Ben aviat, els assassinats, els tirotejos, els 
robatoris i les emboscades es van multiplicar pels afores de Tetuan. El 
desgast per a les tropes espanyoles fou enorme.

La por i la sensació d’inseguretat també es van estendre dins els murs 
de la ciutat. En paraules d’Alarcón, «de noche, dentro de la misma ciu-
dad, se repiten estos horrores con los centinelas, con los soldados alo-
jados en casas de moros ó con los que pasan por la calle, sin escluir 
á los guardias civiles que van de ronda. Y contra esto no hay defensa. 
Todavía no se ha podido coger á un solo agresor. Nunca se sabe de 
dónde viene el golpe; y el castigo se impone á ciegas». Fou un veritable 
malson per als soldats espanyols.

La matinada del 5 de març amb «la idea de vengar á las víctimas 
de aquellos días», el general Prim va dirigir en persona una operació 
de càstig «para coger por la espalda á los moros que se acercaban de 
noche á los campamentos» i a la ciutat. El resultat de la batuda fou la 
captura de cinc àrabs «con las armas en la mano que fueron fusilados 
inmediatamente». No fou l’única acció punitiva de l’exèrcit espanyol. 
A vegades, els guerrillers o franctiradors capturats –titllats de bandolers 
o malfactors– eren executats i penjats en qualsevol arbre dels voltants 
de Tetuan per escarmentar els seus compatriotes. Evaristo Ventosa, per 
exemple, recalcava el cas del cadàver d’un rifeny afusellat que «fué 
colgado en un árbol [durant tres dies] con un gran cartelón en que se 
leía en árabe: Por ladrón». Tot i la violència, els trets dels franctiradors 
i les emboscades no van cessar. Aquests episodis mereixen sens dubte 
un estudi molt més ampli i profund.

Un cop finalitzada la guerra d’Àfrica, la millor prova del gran pas 
endavant que havia fet la imatge pública de Joan Prim i també del seu 
ús propagandístic, foren les espectaculars i multitudinàries benvingu-
des que li van tributar diferents poblacions de Catalunya com a mostra 
d’agraïment, d’admiració i d’exaltació cap a la seva figura. En una gira 
propagandística molt ben calculada i planificada –impulsada pels seus 
companys del partit progressista i, en especial, per Víctor Balaguer–, 
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milers de ciutadans, embogits, van sortir als carrers de Figueres, Mata-
ró, Barcelona o Reus per saludar de ben a prop l’heroi invicte i indiscu-
tible del Marroc. Havia nascut el mite del general Prim.

A tall de conclusió, si per al general Prim la guerra d’Àfrica va repre-
sentar la seva consagració com un dels personatges públics més acla-
mats i coneguts d’aquella època, per al conjunt de la societat, aquell 
conflicte menor va inaugurar l’afany imperialista espanyol per arribar 
a controlar –i explotar– el Rif i el nord del Marroc, un llarg camí que 
va conduir al daltabaix de 1909 amb els fets del Barranco del Lobo i la 
Setmana Tràgica, i al de 1921 amb el desastre i la matança d’Annual, i 
que van provocar milers de morts en ambdós bàndols.
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RERE LA BANDERA ROJA I NEGRA.  
OBRERS I ANARCOSINDICALISTES A REUS

Si haguéssim d’escollir unes poques paraules per definir la trajectòria 
històrica de l’anarcosindicalisme a Reus fins a l’any 1939, aquestes ben 
bé podrien ser: minoritaris, combativitat, clandestinitat i militància.

1) Minoritaris perquè dins la classe treballadora i el moviment obrer 
organitzat de la ciutat els anarcosindicalistes gairebé sempre foren una 
petita minoria, important, ben disciplinada i cohesionada, amb major o 
menor influència, però al cap i a la fi una minoria. Com bé indica l’his-
toriador Pere Gabriel, cal tenir en compte que allò que va caracteritzar 
la immensa majoria de treballadors de Catalunya i de Reus, sobretot en 
el primer terç del segle xx, no fou una sòlida motivació ideològica, sinó 
el desig d’estar ben organitzats sindicalment amb l’objectiu de poder 
defensar amb més eficàcia els drets socials i laborals i millorar les con-
dicions de treball i de vida.

Els anys de la Segona República en són un bon exemple: mentre 
la majoria d’obrers reusencs es van organitzar en la Federació Obrera 
Local –una plataforma sindical autònoma que propugnava una tàctica 
pactista i de negociació–, la Confederació Nacional del Treball, en mi-
noria, va esdevenir la segona força sindical. De fet, la tradició pactista 
–o si voleu conciliadora– gairebé sempre fou majoritària en el si de 
l’obrerisme local. Tot i així, no hi van mancar els esclats i els conflictes 
socials de caire radical.

Amb tot, això no significa que en certs moments, els grups i militants 
anarcosindicalistes poguessin encapçalar o guiar amb èxit un bon nom-
bre de protestes obreres i, fins i tot, el moviment obrer de la ciutat. Així 
es pot afirmar que no tots els treballadors de Reus eren afins a les idees 
anarcosindicalistes o llibertàries, però sí que ho eren bona part dels nu-
clis obrers més organitzats i actius.
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2) No hi ha dubte que l’esperit combatiu dels militants anarcosindica-
listes i llibertaris va compensar amb escreix el nombre limitat d’afiliats 
i simpatitzants de la CNT. A Reus, l’anarcosindicalisme va esdevenir el 
sector més combatiu del moviment obrer i va impulsar alguns dels con-
flictes socials més sonats de la història de la ciutat. En aquest sentit, l’ús 
de la violència política i social i de mitjans no legals, tant en els conflictes 
laborals quotidians, com en la lluita global per enderrocar el capitalisme, 
fou una constant. Aquí, cal recordar que l’anarcosindicalisme a banda de 
voler millorar les condicions de vida i de treball dels treballadors, també 
propugnava –si calia per la força– una revolució social llibertària amb 
l’objectiu d’esclafar l’Estat capitalista i la societat burgesa.

Els militants de la CNT i dels grups d’afinitat llibertaris eren sindica-
listes que defensaven els drets dels treballadors, però també revolucio-
naris que lluitaven per un món més just, lliure i digne. 

3) L’empenta i la combativitat dels anarcosindicalistes els va fer gua-
nyar respecte i moltes simpaties dins la classe obrera, tot i que, almenys 
a Reus, la majoria de treballadors no compartissin les seves idees o mè-
todes. Però al mateix temps, també els va convertir en un dels principals 
blancs, en l’enemic número u, de l’odi i el menyspreu de les autoritats, 
la patronal i les classes dominants. En poques paraules, com més esperit 
combatiu, més repressió governamental i de classe.

No és gens estrany, doncs, que d’ençà de la creació de la CNT, els 
militants anarcosindicalistes fossin perseguits i, per tant, s’haguessin 
d’habituar a moure’s i a actuar en la clandestinitat per tal d’esquivar 
les forces de seguretat, la garjola, les tortures i, en els períodes més 
caldejats, els assassinats parapolicials. Com afirma el llibertari reusenc 
Alfons Martorell en les seves memòries República, revolució i exili: 
«estaven sempre empresonats i se’ls apallissava, no se’ls deixava res-
pirar. Per a qualsevol cosa que passés en el país, la policia anava a llurs 
domicilis i els escorcollava a altes hores de la nit, o els detenia». La 
vida dels militants i, per extensió, de les seves famílies i amistats no era 
gens plàcida.

És gairebé impossible quantificar el nombre exacte o aproximat dels 
militants i simpatitzants anarcosindicalistes de Reus que foren detin-
guts, apallissats o engarjolats; o conèixer quantes vegades els locals de 
la CNT i de les organitzacions llibertàries foren escorcollats i clausurats. 
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Però no hi ha dubte que la repressió que va patir l’anarcosindicalisme 
fou ferotge i, a cops, salvatge i sagnant, com en els anys del pistoleris-
me; i que, per tal d’esquivar-la, els quadres llibertaris van aprendre a 
moure’s en la clandestinitat amb una certa agilitat.

4) En un context històric en què la politització de la societat era molt 
més elevada que actualment, la dedicació i el compromís ideològic i 
vital dels militants llibertaris van esdevenir un element primordial per a 
la consolidació i la supervivència del projecte anarcosindicalista a Reus 
i al país. Els militants i, sobretot, els quadres que ocupaven algun càrrec 
de responsabilitat, dedicaven molt de temps i sacrificis a l’activisme 
sindical i social. Òbviament, també n’hi havia, no pocs, que en certs 
moments, s’hi jugaven la pell i el físic.

Sens dubte, un dels militants i homes d’acció per excel·lència de la 
CNT fou l’anarquista reusenc Joan Garcia Oliver. Les seves conegudes 
i controvertides memòries El eco de los pasos són un bon document 
per conèixer l’elevat grau de compromís de molts anarcosindicalistes 
en els anys vint i trenta del segle xx. De fet, fou aquesta militància 
conjuntament amb la combativitat i la disciplina, el que va permetre 
a l’anarcosindicalisme eludir o superar la persecució governamental i 
els períodes de clandestinitat i situar-se a l’avantguarda del moviment 
obrer reusenc i català.

En resum, sense la combinació d’aquests quatre factors –minoritaris, 
esperit combatiu, clandestinitat i militància– no es pot entendre l’evo-
lució de l’anarcosindicalisme a Reus amb la CNT al capdavant i la seva 
incidència en la classe obrera i les lluites socials del primer terç del 
segle xx, un capítol incòmode de la història del país que sovint ha estat 
menystingut i oblidat ja que, com afirma Pere Anguera, els llibertaris 
han concentrat «tots els elements per a desvetllar l’odi del pensament 
reaccionari: eren agnòstics, contraris a la privatització de la riquesa i a 
l’exercici personal del poder (ni Déu, ni rei, ni patró), internacionalis-
tes, solidaris, partidaris de la llibertat en tota mena d’actuació personal 
que no obstruís la dels altres».

Una puntualització: en aquesta breu aproximació a la història de 
l’anarcosindicalisme reusenc m’he centrat primordialment en l’activis-
me social, sindical i «polític» i he prescindit de la rica vessant cultural 
i pedagògica de l’univers llibertari que mereixeria un estudi específic 
molt més detallat.
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Des de finals del segle xix, l’anarcosindicalisme va jugar un paper des-
tacat i cada cop més important en la convulsa història social de la ciutat. 
Tot i que les primeres societats obreres de Reus es van fundar a mitjan 
segle xix (es creu que la primera que va agrupar els teixidors, es va 
constituir pels volts de l’any 1839), no fou fins al tombant de segle que 
els sindicats, com a organitzacions obreres modernes, es van generalit-
zar i van guanyar més força i afiliats. Un fet gens estrany si tenim en 
compte les terribles i precàries condicions de vida i de treball de les 
famílies treballadores les quals havien millorat ben poc d’ençà de mit-
jan segle xix: una jornada laboral extenuant –a vegades arribava a les 
onze hores–, uns salaris molt baixos, insalubritat dels locals industrials i 
també dels habitatges –una de les principals causes de la mortalitat dels 
obrers a Reus era la tuberculosi–, treball infantil, una disciplina molt es-
tricta en fàbriques i tallers, sobreexplotació de la dona, una alimentació 
deficient, uns índexs elevadíssims d’analfabetisme, manca de cap ajut 
en cas de malaltia o accident de treball, etc.

Gràcies a les memòries de Joan Garcia Oliver, coneixem el cas ben 
dramàtic de la família d’un obrer carreter, el Piula, que va perdre la vida 
en un accident de treball. La vídua no va rebre cap mena de subsidi, 
com era habitual en aquell temps, i desesperada es va veure obligada a 
prostituir-se (a «abrir la puerta de su casa a los hombres que quisieran 
traspasarla») per poder alimentar els seus fills.

Com es pot comprovar, les condicions de vida i de treball de les 
famílies treballadores eren ben ínfimes i precàries. No cal dir que to-
tes aquestes penúries van radicalitzar els conflictes socials i sobretot 
l’antagonisme entre les classes dominants i el proletariat. I a la vegada, 
també van preparar el terreny per al creixement de l’anarcosindicalisme 
i d’altres opcions polítiques i socials que propugnaven l’emancipació 
de la classe treballadora.

L’esclat sindicalista del tombant de segle va coincidir amb una major 
conscienciació de l’obrerisme i una creixent influència de les idees i 
tàctiques anarcosindicalistes en què el mite de la vaga general indefini-
da (el primer pas cap a la revolució obrera mundial que havia d’esclafar 
la societat burgesa i capitalista, i substituir-la per una d’igualitària i 
justa) ocupava un lloc preeminent.

En aquells anys, els llibertaris van arribar a controlar la Federació 
de Societats Obreres, la plataforma sindical que agrupava i coordinava 
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la major part de les associacions de treballadors i que, per tant, dirigia 
el moviment obrer organitzat a Reus. Tot i així, cal puntualitzar que 
un percentatge gens menyspreable de la classe obrera de la ciutat era 
propera ideològicament als partits republicans –molt hostils al projecte 
anarcosindicalista– i que el nombre de treballadors afiliats als sindicats 
sempre fou una minoria respecte a la gran majoria d’obrers, indiferents 
o força allunyats de les lluites socials i laborals. 

Aquest lideratge anarcosindicalista i la influència de les seves tàcti-
ques en el moviment obrer reusenc es van evidenciar amb l’esclat de 
les dues grans vagues generals que van trasbalsar la ciutat –aleshores 
un dels grans centres industrials de Catalunya– els anys 1902 i 1903.

El febrer de 1902, quan els obrers de Barcelona van anar a la vaga ge-
neral per reivindicar la jornada laboral de nou hores amb el suport dels 
anarquistes i el rebuig dels socialistes de la Unió General del Treball –
UGT– que fins i tot van negar ajut econòmic als vaguistes, la Federació 
Obrera Local liderada pels anarcosindicalistes es va sumar al moviment 
de solidaritat i va declarar la vaga general a Reus. La protesta es va 
allargar una setmana en la qual es van produir aldarulls i alguna topada 
violenta entre els vaguistes i les forces de seguretat de l’Estat. Com a 
conseqüència, es va proclamar l’estat de guerra i la ciutat fou ocupada 
per l’exèrcit. Davant l’actitud inflexible de la patronal i les autoritats, la 
vaga va fracassar a Reus i també a Barcelona.

Gairebé un any després, el gener de 1903, els treballadors reusencs 
van tornar al carrer i van impulsar una nova vaga general per reivindicar 
la millora de les condicions de treball. Aquest cop, el conflicte va durar 
de mitjana uns dotze dies, tot i que en alguns oficis es va allargar fins 
a les cinc setmanes. La protesta va aconseguir paralitzar la ciutat sense 
incidents remarcables.

Quan els ànims i les forces dels vaguistes van començar a defallir, el 
moviment obrer reusenc es va dirigir cap a Barcelona esperant alguna 
mostra de solidaritat –en poques paraules, la declaració de la vaga ge-
neral a la capital catalana. Tot i que un any abans els obrers reusencs 
no havien dubtat a donar suport als seus companys, el gener de 1903 la 
classe treballadora de Barcelona, molt dividida fins i tot dins les files 
anarquistes entre partidaris i detractors de declarar la vaga general, es 
va desentendre del conflicte reusenc. 

Finalment, davant l’actuació dels esquirols i l’actitud intransigent 
de la patronal i les autoritats, la vaga va fracassar i els treballadors, 
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esgotats, van veure’s obligats a tornar a la feina. Els únics guanys per 
als obrers van ser la readmissió dels vaguistes que havien estat acomi-
adats i la declaració com a dies festius, del Primer de Maig, del 29 de 
juny –Sant Pere– i del 25 de desembre –Nadal– que fins aquell moment 
havien estat dies laborables, un altre petit exemple de les miserables 
condicions de vida de les famílies treballadores.

El fracàs de les vagues de 1902 i sobretot de 1903 va provocar la 
desorganització de les principals associacions obreres i la desintegració 
de la Federació de Societats Obreres. El desconcert dins l’obrerisme 
reusenc fou absolut. La gran derrota de 1903 va marcar la fi de l’he-
gemonia de les idees i la praxi anarquistes en el moviment obrer de la 
ciutat i també del mite de la vaga general revolucionària capaç d’ender-
rocar el capitalisme.

Així, quan l’estiu de 1905 es va reorganitzar el moviment obrer reu-
senc i es va crear una nova Federació Obrera Local, la ideologia soci-
alista –en principi, molt més pragmàtica i conciliadora– havia guanyat 
influència en perjudici de l’anarcosindicalista.

Tot i el predomini socialista que més o menys es va mantenir fins 
a l’any 1915 i la crítica mordaç d’un militant socialdemòcrata que el 
1913 opinava que «en Reus y Tarragona no quedan ya más que fósiles 
de aquel anarquismo inquieto y bullanguero», els anarcosindicalistes 
no van desaparèixer del tot i van continuar treballant, això sí en mino-
ria, dins l’obrerisme reusenc.

Malgrat la gran rivalitat que existia entre socialistes i anarcosindica-
listes, la unitat d’acció no es va arribar a trencar mai. Segons les me-
mòries del líder socialista reusenc Josep Recasens, que fou una de les 
veus més crítiques amb l’anarquisme, «mai, en les vagues, en les mani-
festacions de l’U de maig i en les hores de perill, no hi hagué divisions 
importants»; ben al contrari: «moltes vegades, van coincidir les dues 
tàctiques i es va treballar conjuntament per les reivindicacions de la 
classe treballadora que els eren comunes».

Amb el fracàs de les vagues generals de principi de segle xx, el movi-
ment obrer català també va rebre un cop molt dur. Com havia succeït a 
Reus, l’organització obrera va patir un greu retrocés arreu del país i els 
grups anarcosindicalistes i llibertaris van perdre molta empenta.

No fou fins al cap d’uns anys que sota la influència del sindicalisme 
revolucionari francès, es va iniciar un procés de reestructuració i mo-
dernització que l’any 1907 va culminar amb la creació de Solidaritat 
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Obrera, una plataforma sindical plural i d’àmbit barceloní que va agru-
par socialistes, sindicalistes, anarquistes i republicans.

Ben aviat, però, en el Congrés Obrer de Catalunya, celebrat a Bar-
celona el 1908, Solidaritat Obrera es va transformar en una confedera-
ció sindical d’àmbit català; el primer pas cap a la formació d’una gran 
plataforma de caire estatal que era l’objectiu final. Les organitzacions 
obreres reusenques van enviar onze delegats al congrés dels quals tres 
eren militants socialistes.

El juliol de 1909, l’esclat de la Setmana Tràgica va marcar el futur del 
moviment obrer català i del projecte de Solidaritat Obrera. La mobilit-
zació de milers de reservistes per enviar-los a la sagnia de la guerra del 
Marroc va provocar un gran rebuig popular que va culminar en una vaga 
general i una revolta de caire revolucionari. A Reus, la protesta antibel-
licista va paralitzar la població i va originar algun petit episodi violent i 
conat d’insurrecció. Així, el 28 de juliol, grups d’obrers –«lo más bajo de 
la plebe»– van intentar bloquejar la via fèrria per aturar el pas dels com-
bois que duien unitats de l’exèrcit a Barcelona, l’epicentre de la revolta. 
També els van xiular i apedregar. Les càrregues de la Guàrdia Civil i dels 
soldats de cavalleria els ho van impedir. I a l’endemà, després d’un xoc 
armat entre les forces de seguretat i uns sindicalistes al passeig de Mata, 
una multitud enfurismada es va concentrar a l’actual plaça del Mercadal 
i va intentar assaltar l’Ajuntament. Una de les principals conseqüències 
de la Setmana Tràgica fou la incapacitat de cap partit o sindicat d’assumir 
la direcció de la protesta, un fet que en el futur immediat va contribuir al 
predomini de les idees anarcosindicalistes en el moviment obrer català.

El segon congrés de Solidaritat Obrera que es va haver d’ajornar 
per l’esclat de la Setmana Tràgica i la repressió governamental, es va 
celebrar al Palau de Belles Arts de Barcelona del 30 d’octubre a l’1 
de novembre de 1910 amb l’assistència de 114 organitzacions obreres 
d’arreu de l’estat, tot i que la majoria eren de Catalunya.

Com és ben conegut, en aquest congrés es va constituir la Confede-
ració General del Treball que ben aviat, va passar a denominar-se Con-
federació Nacional del Treball, la mítica CNT. La nova organització 
era d’àmbit estatal i, en un principi, no era obertament anarquista sinó 
partidària d’un sindicalisme revolucionari. Tot i així, els socialistes van 
decidir quedar-se al marge del nou projecte sindical.

Significativament, cap delegació reusenca va assistir al congrés, una 
prova més de la debilitat anarcosindicalista i, per tant, del predomini 
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socialista dins l’obrerisme reusenc. Es pot afirmar, doncs, que quan va 
néixer la CNT, la presència llibertària a Reus era ben feble i precà-
ria, una situació que no va millorar fins a la implantació dels Sindicats 
Únics a la ciutat pels volts de 1920.

Un any després de la seva creació, la CNT fou il·legalitzada. Es va 
iniciar, així, la primera etapa en què el sindicat va haver d’actuar en la 
clandestinitat. El sindicat no es va tornar a reorganitzar i a créixer fins a 
l’any 1915, això sí amb un perfil cada cop més anarcosindicalista. Una de 
les accions d’aquest període que tingué més repercussió social fou la gran 
jornada de vaga i protesta que la CNT i la UGT van convocar conjunta-
ment el desembre de 1916 per denunciar l’encariment del cost de la vida.

Mentrestant, a Reus, el moviment obrer liderat per treballadors so-
cialistes o filosocialistes va haver d’afrontar el conflicte social més im-
portant del primer terç del segle xx: la gran vaga general de 1915. La 
protesta es va iniciar a la fàbrica tèxtil coneguda popularment amb el 
nom de Vapor Nou, quan l’associació d’art fabril va reclamar una millo-
ra de les condicions de treball de les teixidores. La resposta del director 
de la fàbrica, Josep M. Tarrats, fou l’acomiadament immediat de 300 
treballadores.

Aquest episodi fou la guspira que va encendre un conflicte laboral 
i social que va trasbalsar profundament la societat reusenca. L’espiral 
acció-reacció-acció fou imparable: protestes obreres en solidaritat amb 
les acomiadades; incidents i topades entre els vaguistes d’un cantó, i els 
esquirols i la Guàrdia Civil de l’altre; vaga general indefinida i mobi-
lització de la classe treballadora que fou contestada per la patronal amb 
un locaut (el tancament temporal de les fàbriques). Segons l’historiador 
Albert Arnavat: «la vaga estigué pràcticament guanyada o, si més no, 
honrosament transigida en dues ocasions», però l’actitud radical i el 
«tot o res» d’una part dels treballadors ho va impedir. Aquí s’intueix la 
influència i el treball dels anarcosindicalistes que, tot i ser pocs i mal or-
ganitzats, van saber incidir en les assemblees de vaguistes i radicalitzar 
el moviment de protesta.

Finalment, l’actitud intransigent d’una patronal ben cohesionada, 
l’actuació de la Guàrdia Civil i dels esquirols, la durada del conflicte, 
el cansament i les penúries de les famílies treballadores, i la negativa 
dels anacosindicalistes de Barcelona a declarar una vaga de solidaritat 
amb l’obrerisme reusenc van conduir el moviment obrer de la ciutat a 
la derrota total.
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La gran desfeta de 1915 va afeblir i gairebé desmantellar el movi-
ment sindical reusenc que no es va recuperar fins a la dècada dels anys 
vint amb la implantació i el creixement dels sindicats únics confederals. 
Després de la fi del conflicte, molts treballadors, desanimats, es van 
allunyar de les associacions obreres. En aquest sentit, mentre que l’any 
1910, a Reus, existien 27 organitzacions de treballadors amb prop de 
2.200 afiliats, l’any 1918 hi havia el mateix nombre d’organitzacions 
però molts menys afiliats, uns 1.400. El retrocés era ben evident. No 
cal dir que amb el desastre de 1915, els socialistes van perdre el control 
del moviment obrer reusenc, un fet que al cap d’uns anys, va facilitar el 
creixement de la presència anarcosindicalista a la ciutat.

En l’àmbit català, la celebració del Congrés de Sants l’estiu de 1918 
va marcar un punt d’inflexió en la trajectòria de la CNT i de l’obreris-
me del país. En aquest congrés, amb un contingut més sindicalista que 
estrictament anarquista, es va refermar de nou el caràcter apolític del 
sindicat i l’ús de l’acció directa, i es va propugnar l’organització de 
les dones treballadores, la lluita contra l’explotació infantil i la jornada 
laboral de les vuit hores.

Tanmateix, l’acord més important fou la creació de l’anomenat Sindi-
cat Únic seguint el model de la Confédération Générale du Travail fran-
cesa. A partir d’aquell moment, els treballadors ja no s’havien d’agrupar 
i organitzar en funció del seu ofici –paletes, fusters o carreters– sinó per 
branques de producció industrial –la construcció, els transports o l’ali-
mentació. Així mateix, en les localitats més petites, els obrers de qual-
sevol ofici s’havien d’agrupar en un sol sindicat, l’Únic, amb l’objectiu 
d’unir esforços i guanyar més força. Ben aviat, el Sindicat Únic va esde-
venir la columna vertebral, ben sòlida i de baix a dalt, de la CNT.

En el Congrés de Sants, hi van participar setze societats obreres i cinc 
delegats de Reus dels quals dos –el socialista Miquel Mestre, que havia 
liderat el conflicte de 1915, i el sindicalista Àngel Pallejà– van jugar-hi 
un paper destacat. En aquest sentit, Pallejà va defensar la constitució 
del Sindicat Únic com a eina per combatre l’explotació, i Mestre va 
propugnar l’ús no dogmàtic de l’acció directa i la cooperació amb altres 
sindicats. Ambdós també van intervenir en el míting de clausura del 
congrés al costat d’Ángel Pestaña i Salvador Seguí, alguns dels princi-
pals líders del sindicalisme català.

A partir del Congrés de Sants i en un context social i laboral cada 
cop més caldejat en què les condicions de vida i treball de les capes 
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populars empitjoraven dia rere dia, la militància i l’extensió geogràfica 
de la CNT va créixer espectacularment. Si a finals de 1918, la CNT en 
tot l’Estat comptava amb uns 345.000 afiliats, un any després ja en tenia 
uns 790.000, més del doble. Pel que fa a Catalunya, les xifres són molt 
més excepcionals ja que la confederació va passar de 74.000 afiliats 
l’estiu de 1918, a 427.000 el desembre de 1919, de manera que va esde-
venir la principal organització social del país.

En el camp ideològic, el caràcter llibertari de la CNT es va reforçar 
quan a finals de 1918, els grups d’afinitat anarquista van ingressar al 
sindicat.

A Reus, els sindicats únics i, de fet, la CNT van començar a arrelar 
els anys 1919-1920, coincidint amb una etapa d’expansió del sindicat 
anarcosindicalista a les comarques del Camp. La manca de documenta-
ció de l’època fa molt difícil conèixer amb detall el procés de constitució 
dels sindicats únics a la ciutat i a la comarca. Tot i les paraules de Gar-
cia Oliver que en les seves memòries afirma categòricament i amb un to 
presumptuós que «conmigo llegaba a Reus la acción sindicalista» –refe-
rint-se a la seva arribada a la ciutat el 1920–, tot fa pensar que el lent pro-
cés d’implantació dels sindicats únics es va iniciar cap a l’estiu de 1919.

L’agost d’aquell any, va aparèixer per primer cop el setmanari Fruc-
tidor, «portavoz de la clase trabajadora de la província y defensor de 
los explotados del mundo» (la redacció estava ubicada al carrer de Sant 
Esteve, número 5). Tot i que en el subtítol no es feia cap referència a la 
CNT, l’editorial del primer número deixava ben clara la seva afinitat al 
sindicat i a les idees anarcosindicalistes. El setmanari, doncs, va esde-
venir el portaveu –si voleu, no oficial– de la CNT a les comarques del 
Camp i a les Terres de l’Ebre.

Per mitjà de Fructidor, sabem que l’estiu de 1919 es van organitzar 
a Reus els primers sindicats únics, com ara el de la Fusta, el dels Esto-
rers i Escombraires, i la Unió d’Obrers Metal·lúrgics que, a l’octubre, 
comptava amb 85 afiliats. Al cap d’uns mesos, el gener de 1920, es va 
constituir el Sindicat Únic de l’Alimentació.

Com es pot comprovar, en un primer moment la implantació dels 
sindicats únics fou ben lenta i feixuga amb uns resultats prou limitats. 
Ben bé es pot afirmar que a principis de 1920, l’organització anarcosin-
dicalista a la ciutat i, per extensió, a la comarca era molt precària i feble, 
un fet ben estrany si tenim en compte que Reus amb una forta tradició 
obrerista, era una de les poblacions industrials més importants del país 
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i que a les comarques del Camp, ja existien diferents nuclis de la CNT, 
com a Montblanc i Valls. Fins i tot, el febrer d’aquell any es va dissoldre 
el Grup de Societats Obreres, la plataforma d’àmbit local que agrupava 
les poques organitzacions sindicals properes a les idees llibertàries, un 
símptoma més de la feblesa orgànica del moviment anarcosindicalista 
a Reus.

Per tal de redreçar aquesta situació tan poc favorable, el febrer-març 
de 1920 el Comitè Regional de Catalunya de la CNT va enviar Joan 
Garcia Oliver a Reus amb l’encàrrec de rellançar-hi els Sindicats Únics 
i vigoritzar la lluita social.

Amb l’arribada de Garcia Oliver, el procés d’organització de la CNT 
va rebre un gran impuls malgrat l’apatia de bona part dels treballadors i 
el domini que exercien els republicans radicals i els socialistes en molts 
sectors de la classe obrera reusenca. El jove Garcia Oliver, que només 
tenia 19 anys, va aplegar els pocs militants anarcosindicalistes de la 
ciutat, com l’històric anarquista Josep Carbonell, per impulsar la CNT.

El primer pas fou la creació d’una Federació Comarcal de Sindicats 
de Reus i la publicació d’un manifest dirigit als treballadors de la ciutat 
i la comarca convidant-los a fundar els sindicats únics i a sumar-se a 
la CNT. Al mateix temps, també es va anunciar la constitució d’una 
Federació Local de Grups Anarquistes «con el propósito de velar por la 
radicalización de la lucha obrera» i que cal entendre com la plataforma 
més combativa i radical d’on havien de sorgir, per exemple, els grups 
d’acció anarcosindicalistes.

Si fem cas a les memòries de Garcia Oliver i d’Alfons Martorell, 
els esforços van donar el seu fruit i, a poc a poc, les files anarcosindi-
calistes van créixer amb la incorporació de joves provinents del par-
tit radical d’Alejandro Lerroux i del carlisme. Així mateix, també es 
van poder organitzar diferents sindicats únics: el dels Transportistes, 
el dels Obrers Tèxtils i Fabrils –el sector industrial més important de 
l’economia reusenca–, el dels Treballadors de la Pell, el de la Fusta, 
el d’Oficis Diversos –que agrupava, per exemple, els perruquers o els 
enterramorts–, el de l’Alimentació –amb els cuiners i els cambrers–, i 
el de la Construcció.

Tot fa pensar que un fenomen molt semblant, això sí a una escala 
molt més reduïda, va tenir lloc a molts pobles de la comarca, com a 
Colldejou i la Selva del Camp, amb la formació de sindicats únics de 
treballadors.
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Els grups d’acció anarcosindicalistes i amb ells, el que podríem qua-
lificar de violència obrera, van jugar un paper destacat en el rellança-
ment de la CNT a Reus. En són una bona mostra les seves actuacions a 
les fàbriques tèxtils i a la vaga de transportistes de l’any 1920.

En el primer cas, els grups d’acció armats amb pistoles i integrats 
per joves militants llibertaris, com ara el mateix Garcia Oliver, Joan 
Sugranyes, Manuel Morey o els futurs comunistes Josep Banqué i Fran-
cesc Oliva, irrompien fugaçment a les fàbriques tèxtils per anunciar la 
constitució del Sindicat Únic i convocar les treballadores a l’assemblea 
fundacional i, al mateix temps, intimidar o escarmentar els encarregats 
de les fàbriques per tal que «no atropellasen a ninguna obrera, y menos 
aún si eran nombradas delegadas del sindicato». Ben aviat, desenes 
d’obrers, sobretot dones, es van afiliar al Sindicat Únic d’Art Fabril 
i Tèxtil. En paraules de Garcia Oliver, la «táctica de acción directa, 
exigiendo a los encargados el respeto absoluto de las trabajadoras, y 
especialmente de nuestras delegadas, nos dio muy buenos resultados. 
Habíamos limpiado la pestilencia que rodeaba la vida de las trabaja-
doras, estafadas en los pesos y metrajes si no se sometían a las propu-
estas soeces de los encargados. Antes de obtener ninguna mejora sala-
rial, nuestro prestigio había subido gracias a la victoria moral lograda 
en el trato a las trabajadoras».

Pel que fa als transportistes que tenien unes condicions de treball ben 
precàries, el setembre de 1920 el Sindicat Únic va declarar la vaga per 
exigir una millora salarial i la disminució de la jornada laboral, el pri-
mer gran enfrontament entre la CNT i la patronal reusenca estructurada 
al Centre Industrial i Mercantil. 

En el decurs de la protesta, els grups d’acció confederals van ate-
morir els esquirols a cops de porra per evitar que poguessin substituir 
els vaguistes, van boicotejar els tallers i fàbriques que menyspreaven o 
negligien la vaga, i van impedir per la força i el bloqueig el transport 
de mercaderies cap al port de Tarragona. Finalment, després de la pu-
blicació d’un manifest en què s’intimidava els patrons que volien eludir 
la vaga –com l’industrial Emili Aulés que, al cap d’un temps, fou la 
primera víctima del pistolerisme a la ciutat–, la patronal va transigir i 
va acceptar l’augment de sou.

Gràcies a les memòries de Josep Banqué –militant de la CNT i un 
dels fundadors del Partit Comunista a les comarques del Camp–, te-
nim constància que un grup d’acció format per joves obrers reusencs 
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es va traslladar a Barcelona per protegir Ángel Pestaña, un dels molts 
dirigents confederals que fou amenaçat de mort i malferit durant els 
anys de plom del pistolerisme. En aquells anys, la combativitat, a cops 
extrema, dels anarcosindicalistes els va convertir en l’enfant terrible i 
la gran llegenda negra de l’obrerisme català i reusenc.

Amb la implantació i el creixement dels sindicats únics, l’esperit 
combatiu del moviment obrer reusenc va reviscolar i les lluites socials i 
laborals, dirigides o no per la CNT, es van incrementar i radicalitzar. Tot 
plegat, davant una patronal i unes autoritats cada cop més alarmades i 
a la defensiva.

De l’any 1920, s’han pogut localitzar protestes i vagues protagonit-
zades pels boters, els paletes, els fideuers, els serrallers, els treballadors 
dels tallers de sastreria i els obrers de la brigada municipal que s’en-
carregava de la neteja de la via pública. Gairebé sempre les principals 
reivindicacions eren l’augment dels salaris i la reducció de la jornada 
laboral. 

L’augment de la conflictivitat social no es va limitar únicament a 
Reus. En uns anys en què les expectatives –o il·lusions– revolucionà-
ries van créixer a un ritme molt accelerat sobretot pel triomf bolxevic 
a Rússia, Catalunya de la mà de la CNT, va viure una etapa plena de 
conflictes i protestes obreres cada cop més dures i violentes. L’exem-
ple més significatiu fou la vaga de la Canadenca de l’any 1919 que va 
acabar amb la implantació gradual de la jornada laboral de vuit hores.

Davant el creixent poder de la CNT i l’obrerisme, la bel·ligerància de 
la patronal i dels aparells de l’Estat cap als sindicats i les reivindicaci-
ons dels treballadors es va fer més explícita. Aquest context tan crispat, 
amb l’antagonisme –o si voleu, la lluita de classes– entre la CNT d’un 
cantó, i les autoritats i la patronal de l’altre, va derivar en un període 
de gran violència social i política –el pistolerisme– que va enfrontar els 
grups d’acció anarcosindicalistes amb les bandes parapolicials i els pis-
tolers del Sindicat Lliure (una organització creada el 1919 per elements 
dretans que, en un primer moment, va gaudir d’una àmplia protecció 
oficial).

L’espiral de violència fou especialment cruel i sagnant amb centenars 
de morts i ferits –la majoria obrers– i múltiples atemptats i tirotejos 
que es van escampar arreu del país. Ben bé es pot parlar de terrorisme 
d’Estat ja que bona part dels assassinats de militants de la CNT es van 
fer amb el beneplàcit i la complicitat d’alguns cercles oficials, com el 
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governador civil de Barcelona Martínez Anido i el cap de la policia el 
general Arlegui. Cal remarcar que aquesta petita guerra social fou un 
conflicte desigual i que, com gairebé sempre, les classes populars es 
van emportar la pitjor part. 

Reus no es va deslliurar d’aquesta espiral de violència. En un període 
molt curt de temps –del novembre de 1920 al juny de 1921–, la societat 
reusenca va viure una ràpida cadena d’atemptats i d’incidents violents 
que va caldejar la política municipal i el món del treball de la ciutat. De 
fet, Reus es va convertir en un escenari més de la guerra de classes, cada 
cop més cruenta, que enfrontava el moviment obrer liderat i enquadrat 
en la CNT amb l’oligarquia i els aparells de l’Estat.

Més enllà de l’efecte mimètic del que succeïa a Barcelona –l’epicen-
tre del pistolerisme a Catalunya–, l’esclat de violència que va colpejar 
Reus, va tenir una dinàmica pròpia caracteritzada per la crisi econòmica 
que perjudicava l’economia local amb el tancament de moltes indústries i 
tallers i l’increment del nombre d’aturats –moltes famílies obreres es van 
veure obligades a emigrar a França per buscar treball–, i per la greu crisi 
política que havia provocat la designació per part del govern de Madrid, 
d’un alcalde monàrquic en un ajuntament de clara majoria republicana.

Els incidents més remarcables del pistolerisme a Reus foren l’assas-
sinat del president del Sindicat Lliure Antoni Capdevila el novembre de 
1920, la vaga general de sis dies que es va declarar a principis de de-
sembre de 1920 per protestar per la mort de l’advocat laboralista Fran-
cesc Layret, el tiroteig protagonitzat a ple dia per un grup de pistolers 
–foranis– del Sindicat Lliure a la plaça de Prim el gener de 1921 que va 
deixar dos morts i tres ferits, l’assassinat de l’alcalde monàrquic Manu-
el Sardà el febrer de 1921 acusat d’haver permès l’entrada dels pistolers 
del Lliure a la ciutat i, finalment, l’homicidi del comerciant d’olis Feliu 
Gasull el juny de 1921. Com es pot comprovar, la violència va colpejar 
totes les capes de la societat reusenca, des de simples obrers a l’alcalde, 
passant per una de les cares més conegudes de les classes benestants.

Com es pot imaginar, l’etapa del pistolerisme fou un període molt 
difícil per al moviment obrer i en especial, per a la CNT. Tot i que la 
violència contra patrons o membres del Sindicat Lliure era promoguda 
per un nucli molt petit de militants de la CNT i l’anarquisme –els més 
decidits i radicals–, la persecució governamental, legal o il·lícita, era 
indiscriminada i afectava tota la militància confederal. Així, després 
de cada atemptat o incident violent, molts sindicalistes eren perseguits, 
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detinguts, interrogats i maltractats per les forces de seguretat de l’Es-
tat. Qualsevol que simpatitzés o tingués algun vincle amb la CNT i 
l’obrerisme més combatiu, es convertia en una víctima potencial de la 
repressió policial. En són un trist exemple els membres de la família 
Banqué –la mare i quatre germans– que, arran de l’assassinat de Fe-
liu Gasull, foren detinguts i maltractats per la policia. El testimoni de 
Josep Banqué és ben colpidor i ens il·lustra els mètodes brutals de les 
forces de seguretat per forçar els detinguts a confessar o a delatar els 
seus companys: «el sergent de Reus, per treure’m els noms i senyes 
dels que havien participat en aquesta acció, em va sotmetre a turments 
inhumans, en la carretera de Riudoms, prop de l’escorxador públic. En 
no aconseguir els seus propòsits, em va portar –arrossegant-me i do-
nant-me cops amb la culata del fusell– fins a l’ajuntament, on vaig tro-
bar els altres familiars, als quals havien maltractat no menys que a mi».

Enmig d’aquest clima de violència i coacció, els sindicats de la CNT 
foren clausurats i els anarcosindicalistes reusencs amb una capacitat 
d’acció cada cop més limitada, es van veure forçats a actuar en la clan-
destinitat per tal d’eludir la persecució. Cal afegir que, tot i les pro-
hibicions, la CNT va aconseguir conservar una certa influència dins 
la classe obrera de la ciutat, com ho demostren les vagues i protestes 
que es van declarar per solidaritzar-se amb els sindicalistes detinguts i 
empresonats.

En aquesta línia, una de les principals activitats dels militants de la 
CNT en la clandestinitat fou l’ajuda solidària als represaliats de l’orga-
nització. A banda de les quotes que pagaven els afiliats, els grups d’ac-
ció obligaven molts industrials i homes de negocis a pagar un impost 
revolucionari que anava a parar a un fons solidari per als perseguits i les 
seves famílies, i per mantenir les estructures clandestines. Aquest fou 
el cas de Feliu Gasull que el matí del 10 de juny de 1921, fou tirotejat i 
mort al despatx del carrer de Sant Joan per un grup d’acció afí a la CNT 
després d’haver-se negat a pagar l’impost revolucionari (sembla ser que 
el fill gran de la víctima va ferir d’un tret un dels quatre assaltants).

L’any 1923, quan la CNT i les estructures anarcosindicalistes, de nou 
legals, es començaven a recuperar de l’etapa del pistolerisme, el cop 
d’Estat del general Primo de Rivera i la instauració de la dictadura les 
va tornar a dur a la clandestinitat. 

El local de la Federació Local de Sindicats Únics de Reus ubicat 
al carrer de Palo Santo, fou clausurat per la Guàrdia Civil la nit del 6 
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d’octubre de 1923. Els quadres del sindicat que no foren detinguts van 
haver de fugir i amagar-se. Un cop més, els anarcosindicalistes es van 
haver d’habituar a actuar i a moure’s en la clandestinitat. A Reus, per tal 
de mantenir una estructura bàsica i eludir la persecució, es va llogar un 
local al camí de Tarragona i s’hi va muntar un bar perquè funcionés com 
a punt de trobada i de reunió dels militants confederals de la comarca.

En els anys de la dictadura, mentre els quadres i els militants més 
actius de la CNT guardaven l’organització en la clandestinitat, la ma-
joria dels afiliats a Reus i Catalunya van optar per unir-se als sindicats 
lliures o a la UGT que gaudien de la protecció del règim. Tot i així, els 
anarcosindicalistes –un dels principals puntals de la resistència a la dic-
tadura– no van perdre gens de prestigi. Ben al contrari.

Així, quan a principis de 1930 la CNT va tornar a ser legalitzada 
després de sis anys a l’ombra, l’organització va recuperar tota la seva 
militància i força en molt poc temps. L’estiu de 1931, un cop proclama-
da la República, la CNT ja havia esdevingut la primera força sindical i 
social de Catalunya amb prop de 320.000 afiliats, gairebé la meitat de 
la població treballadora del país.

No hi ha cap dubte que els anys de la Segona República foren un 
dels moments àlgids i alhora més controvertits de la història de la CNT. 
Analitzar amb detall el paper fonamental que va jugar l’anarcosindica-
lisme en l’etapa republicana s’escapa al propòsit d’aquest estudi. Per 
això, només em centraré en els punts més importants.

En el decurs de la República, i d’acord amb la tradició més concili-
adora i pactista de la classe obrera reusenca, la majoria de treballadors 
de la ciutat es van unir a la Federació Obrera Local –la FOL–, una 
plataforma sindical més moderada que es va convertir en la primera or-
ganització obrerista de Reus. La CNT, doncs, es va haver de conformar 
a ocupar el segon lloc, rere la FOL. Segons les dades de la Cambra de 
Comerç, l’any 1931 la població obrera de Reus era d’unes 9.000 perso-
nes, el 80% de les quals pertanyia a la FOL –uns 7.200 treballadors–, i 
el 20% restant a la CNT –uns 1.800 treballadors (també existia un petit 
nucli de la UGT i la presència, testimonial, d’obrers d’ideologia dreta-
na). La determinació i la combativitat dels militants confederals, però, 
ho va compensar amb escreix.

Més enllà de les xifres, els anarcosindicalistes van saber jugar hà-
bilment amb la doble militància, o sigui, militaven al mateix temps en 
els sindicats únics i també en les associacions adherides a la FOL per 
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intentar influir-hi i captar-hi simpatitzants. Amb tot, la CNT no va poder 
superar la FOL fins a l’esclat de la Guerra Civil en què aquesta platafor-
ma es va dissoldre i es va establir la sindicació obligatòria.

Tot i ser minoritaris, els anarcosindicalistes foren, un cop més, el sec-
tor obrer més batallador. De fet, van jugar un paper destacat en gairebé 
totes les protestes laborals i en l’augment de la conflictivitat social que 
va viure una societat reusenca colpejada per la crisi econòmica derivada 
del crack del 29. D’aquí que en moments puntuals, els locals i ateneus 
de la CNT –com el Centre Enciclopèdic Popular– fossin clausurats i els 
seus quadres i militants perseguits per les autoritats republicanes.

En aquells anys, la CNT fou controlada i dirigida per la facció anar-
quista més intransigent organitzada al voltant de la temuda Federació 
Anarquista Ibèrica –FAI–, que tenia com a objectiu «preservar a la 
CNT del contagio reformista», és a dir, dels cercles anarcosindicalistes 
més moderats –els trentistes– que l’any 1933 es van escindir de la CNT 
per crear la Federació Sindicalista Llibertària i els Sindicats d’Oposició.

De la mà de la FAI i dels nuclis anarquistes més durs, la lluita sin-
dical, diguem-ne quotidiana, de la CNT es va vincular explícitament 
amb un projecte de transformació social que propugnava l’ús de l’acció 
violenta i insurreccional per esclafar la societat burgesa i capitalista, i 
substituir-la per una d’igualitària i justa, com ho demostren les diferents 
revoltes llibertàries que es van produir contra la República: la cèlebre 
gimnàstica revolucionària de Joan Garcia Oliver.

A Reus, tot indica que la CNT i els sindicats únics foren controlats 
majoritàriament pels sectors anarquistes, això sí, amb algunes discre-
pàncies per part d’una petita però activa facció procomunista.

Com era d’esperar, la fractura interna, l’escissió trentista i el fracàs 
de les temptatives insurreccionals van provocar un cert desgast de la 
CNT a Catalunya, la qual va passar de 320.000 afiliats l’estiu de 1931 
a 150.000 el maig de 1936. Amb tot, va continuar sent l’organització 
obrera hegemònica del país.

Per acabar, faré cinc cèntims de dos dels aspectes més polèmics dels 
anys de la Guerra Civil: els vincles, reals o no, de l’anarcosindicalisme 
amb la violència revolucionària dels primers mesos del conflicte, i la 
contribució del moviment llibertari a la defensa de la República.

La violència que va esclatar a Catalunya l’estiu de 1936 contra 
els medis conservadors i l’Església ha estat atribuïda en exclusiva al 
moviment anarcosindicalista amb la «temible» FAI al capdavant. És 
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innegable que militants llibertaris van cometre, instigar o col·laborar 
en bona part dels centenars d’assassinats que es van produir al país. 
Però no foren els únics. Com remarquen diferents historiadors, com 
ara Josep Termes, militants de gairebé tots els partits i sindicats que 
conformaven el bàndol antifeixista van participar, amb major o menor 
convicció i violència, en els assassinats que hi va haver a la rereguarda 
republicana. En una clara demonització de la figura de l’anarquista i 
l’obrerista radical que ha durat fins a l’actualitat, la tradició combativa i 
l’ús de la violència política i social com a eina de lluita dels anarcosin-
dicalistes els ha convertit en el cap de turc perfecte per erigir-los en els 
únics culpables de la violència de l’estiu de 1936.

Pel que fa a la segona qüestió, molt sovint s’ha menystingut la im-
portant contribució del moviment anarcosindicalista en la lluita antifei-
xista i la defensa de la República, com si la CNT-FAI hagués desitjat i 
afavorit el triomf franquista. Tot i que no defensaven explícitament la 
legalitat republicana, no es pot negar que la CNT i, en general, el món 
llibertari van esdevenir un dels grans puntals de la resistència de la Re-
pública i de la causa antifeixista.

Aquí, no podem oblidar, per exemple, els centenars de fàbriques i ta-
llers col·lectivitats que van col·laborar en l’esforç de guerra o els milers 
de militants llibertaris que van combatre, i morir, a l’Aragó i a Madrid 
contra l’exèrcit feixista –com la Centúria Floreal, integrada per un cen-
tenar llarg de joves anarquistes reusencs que van anar a lluitar al front 
de Madrid dins les files de la Columna Durruti la tardor de 1936.







— 69 —

Quatre barres de sang i un estel de cinc puntes. La reivindicació independentista a Reus (1918-1939)

QUATRE BARRES DE SANG  
I UN ESTEL DE CINC PUNTES. 
LA REIVINDICACIÓ INDEPENDENTISTA 
A REUS (1918-1939)

La victòria dels aliats en la Primera Guerra Mundial el novembre de 
1918 va desfermar l’eufòria de l’esquerra nacionalista, a priori el sec-
tor més combatiu i rupturista del catalanisme polític. Mentre a Catalu-
nya l’esquerra nacionalista es caracteritzava per la seva fragmentació 
orgànica, a Reus es vertebrava majoritàriament al voltant del Foment 
Republicà Nacionalista –FRN– i la Joventut Nacionalista Republica-
na –JNR–, i aixoplugava tant els catalanistes republicans més mode-
rats, com a alguns nacionalistes radicals i elements socialitzants, en una 
amalgama ben heterogènia.

Des de l’esclat del conflicte, la immensa majoria de militants i sim-
patitzants d’aquest espai polític van identificar la causa dels aliats –el 
Regne Unit i sobretot França– amb les llibertats democràtiques i l’alli-
berament dels pobles oprimits, i la dels Imperis Centrals –Alemanya i 
Àustria-Hongria– amb l’autoritarisme i l’imperialisme. Per això, no van 
dubtar a mobilitzar-se a favor de les potències aliades amb l’esperança 
que el triomf de l’Entesa obrís el camí de Catalunya cap a l’autogovern. 
El cas de Sèrbia il·lustra perfectament el sentiment aliadòfil idealitzat 
de l’esquerra catalanista i republicana. Aquest petit país balcànic que el 
novembre de 1915 fou envaït i ocupat pels exèrcits alemany i austro-
hongarès, va esdevenir un símbol de coratge per als nacionalistes d’es-
querra i els catalanistes radicals: un poble menut semblant a Catalunya, 
víctima de l’imperialisme que combatia sense defallir per recuperar la 
llibertat nacional. En són un bon exemple els poemes de to èpic que 
Àngel Guimerà i el jove reusenc Josep M. Prous i Vila van escriure per 
homenatjar Sèrbia i la seva lluita d’alliberament.
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La proclamació dels Catorze Punts del president nord-americà Woo-
drow Wilson l’any 1918 –un decàleg pacifista que incloïa l’autodeter-
minació de les nacions sense estat ocupades pels Imperis Centrals– va 
avivar el sentiment aliadòfil de bona part dels nacionalistes d’esquerres. 
Als seus ulls, Wilson i els EUA van esdevenir els grans valedors de 
la democràcia i de la llibertat dels pobles a Europa. Arran del viatge 
de Woodrow Wilson el desembre de 1918, Esteve Massagué –el pre-
sident de la JNR– li va trametre un telegrama de benvinguda en què 
es percebia clarament la devoció dels nacionalistes d’esquerra per la 
figura del president nord-americà: «Joventut Nacionalista Republica-
na Reus saluda al campió de la llibertat dels pobles oprimits al crit de 
Visca Catalunya». Així, va néixer el que s’ha anomenat fals miratge 
wilsonià dels catalanistes aliadòfils: l’esquerra nacionalista i bona part 
del catalanisme polític van creure ingènuament que el triomf dels ali-
ats i la implantació dels Catorze Punts del president Wilson afavoriria 
l’emancipació de les petites nacionalitats oprimides d’Europa i, en el 
cas català, la consecució de l’autogovern.

L’11 de novembre de 1918, la capitulació d’Alemanya i la fi de la 
guerra van provocar l’entusiasme dels aliadòfils i de bona part de la 
societat reusenca. Per a molts ciutadans, amb la victòria incontestable 
dels exèrcits aliats també havien triomfat la justícia i el dret a l’autode-
terminació: havia arribat l’hora, doncs, de l’emancipació de les nacio-
nalitats oprimides. Quan es va conèixer la notícia, els carrers de la ciutat 
foren l’escenari de moltes mostres d’alegria, com una gran manifesta-
ció encapçalada per una pancarta que duia el lema: «¡Visca la llibertat 
dels pobles!», en què «se succeïren els visques a Catalunya lliure, a la 
República, a França [paradoxalment, un estat jacobí i centralista] i a 
Wilson».

Enmig de l’agitació wilsoniana i la consegüent efervescència cata-
lanista, es va engegar una intensa campanya per obtenir l’autonomia 
per al Principat, una iniciativa que va aixecar els recels de les classes 
dirigents espanyoles i també catalanes que temien la confluència d’un 
moviment autonomista esperonat per les esquerres republicanes o el 
catalanisme radical, i la lluita obrera que a Catalunya prenia els colors 
roig i negre dels anarcosindicalistes. Ràpidament, Francesc Cambó i el 
catalanisme conservador, i pragmàtic, de la Lliga van passar a liderar el 
moviment autonomista per impedir que es desbordés per l’esquerra o 
prengués un caire radical. Tot i així, els esforços de Cambó i de la Lliga 
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van ser en va ja que les negociacions amb el govern espanyol no van 
reeixir. Tot i el parer favorable de la immensa majoria dels ajuntaments 
i de bona part de l’opinió pública del país, la campanya autonomista 
va topar amb l’habitual immobilisme i l’hostilitat de les autoritats go-
vernatives i les classes dirigents espanyoles cap a les reivindicacions 
catalanes, fins i tot les més moderades. Finalment, l’esclat de la vaga 
general de La Canadenca el febrer de 1919 va avivar la lluita de classes, 
el perill «roig» que tant temia el poder, i va condemnar el moviment 
autonomista al fracàs.

La societat reusenca va viure intensament el moviment autonomista 
de 1918-1919. En un context polític cada cop més caldejat, les manifes-
tacions i les proclames públiques a favor de l’autogovern es van succeir 
dia sí, dia també. L’efervescència autonomista, transversal i plural, era 
ben palpable al carrer, fins i tot en àmbits allunyats de la política. El 
gran tema de conversa a les tavernes, als cafès o a les tertúlies a peu de 
carrer era l’autonomia de Catalunya. L’Ajuntament, amb un pes molt 
important dels partits republicans, també es va sumar al clam autono-
mista i va aprovar per unanimitat un dictamen que reivindicava la resti-
tució de la personalitat de Catalunya «de conformitat amb les doctrines 
de Pi i Margall», el gran referent del federalisme polític.

El fracàs de la via autonomista i l’exacerbació espanyolista i catala-
nòfoba van provocar el creixement d’un sentiment independentista am-
bigu i poc vertebrat, però verbalment molt combatiu, i l’aparició de les 
primeres organitzacions polítiques que defensaven l’opció independen-
tista; primer, la Federació Democràtica Nacionalista –FDN– i després, 
més explícitament, Estat Català –EC–, sempre sota l’impuls del cada 
cop més carismàtic Francesc Macià. 

En aquest context tan caldejat i de creixent agitació nacionalista, l’in-
dependentisme polític va irrompre a Reus de la mà de la FDN. El gener 
de 1919, Macià va agrupar els sectors nacionalistes més radicalitzats 
per fundar la FDN, la primera organització política de la història de l’in-
dependentisme, un projecte que no va acabar de rutllar. Tanmateix, el 
2 de febrer de 1919, el Teatre Bartrina va acollir la presentació pública 
de la FDN (la suspensió de les garanties constitucionals a Barcelona va 
impedir que l’acte se celebrés a la ciutat comtal). Un dels oradors fou 
el reusenc Antoni Terrafeta, el vicepresident de la JNR. La tria de Reus 
per realitzar-hi el míting suggereix que, en certs àmbits de Reus i so-
bretot en el si de l’esquerra nacionalista, les idees rupturistes de Macià 
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eren ben rebudes o, si més no, hi despertaven interès i expectació. En 
acabar l’acte, la Guàrdia Civil va intimidar i obligar els assistents que 
«se quitaran unos lacitos con las barras catalanas que algunos de ellos 
llevaban en el hojal».

En aquells anys, l’espiral de radicalització dels plantejaments naci-
onalistes fou imparable. En una de les etapes més explosives del cata-
lanisme, un petit però creixent nombre de militants independentistes, 
molt influïts per l’idealitzat model insurreccional irlandès (la rebel·lió 
dels nacionalistes irlandesos contra l’ocupació britànica) i amb una gran 
desconfiança cap a un estat –l’espanyol– considerat ineficaç i foraster, 
considerava ja exhaurida la via autonomista i defensava que la llibertat 
de Catalunya tan sols es podia assolir per mitjà de la rebel·lió i l’ús de la 
força (una defensa de la violència, això sí, molt més simbòlica i verbal 
que no pas real i que a la pràctica va quedar en res). L’estratègia insur-
reccional dels irlandesos, embolcallada per una aurèola de romanticis-
me, va esdevenir el principal referent internacional del nacionalisme 
radical i un estímul i el model d’acció a imitar per al naixent moviment 
independentista català. La puixança, si més no verbal, de l’estratègia in-
surreccional a la irlandesa dins les files nacionalistes fou ben visible en 
les planes del diari Foment, una de les principals capçaleres de l’esquer-
ra nacionalista del país, la qual va publicar diferents articles d’un fort 
component nacional. Les crides a la lluita per alliberar Catalunya i les 
al·lusions, explícites o subtils, a l’ús de la força van ser molt freqüents. 
En són una bona mostra els escrits de Màrius Sugranyes, un catalanista 
radical reusenc resident a París, que sense mossegar-se la llengua, elo-
giava la rebel·lió irlandesa com a model a seguir per als nacionalistes 
catalans. El 1922 Sugranyes va esdevenir el president d’Acció Radical 
Catalana, un grup independentista escindit del Casal Català de París 
que més endavant, se situà dins l’òrbita d’EC. 

La causa d’Irlanda va aconseguir més ressò que mai amb la mort de 
Terence MacSwiney, l’alcalde de Cork, després d’una vaga de fam de 
protesta de més de setanta dies. El seu sacrifici va commoure l’opinió 
pública catalana, en especial la catalanista, i va donar lloc a nombroses 
mostres de dol i solidaritat. El 21 de novembre de 1920, en un clima 
d’efervescència nacionalista, la JNR va organitzar una vetllada molt 
emotiva «a la memòria del gran patriota irlandès Terence MacSwiney 
i prollibertat d’Irlanda» que, a la vegada, es va convertir en un clam a 
favor de la llibertat de Catalunya. La consciència rupturista no parava 
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de créixer dins els cercles nacionalistes reusencs més conscienciats, so-
bretot en l’ala més jove i militant de l’esquerra catalanista.

En una prova més de la creixent presència pública de les idees inde-
pendentistes a la ciutat, el 20 d’abril de 1923 la sala d’actes del Centre 
Autonomista de Dependents del Comerç i la Indústria es va omplir per 
escoltar la conferència «Perquè vull dir-me separatista», del diputat a la 
Mancomunitat Manuel Massó i Llorens. 

El cicle de radicalització nacionalista obert uns anys abans a Reus es 
va tancar l’any 1923 amb la commemoració d’un Onze de Setembre es-
pecialment radical i combatiu. Mentre les banderes de les entitats cata-
lanistes onejaven a mig pal «per complir-se 209 anys de la pèrdua de les 
llibertats catalanes», la virulència de l’editorial de Foment escrit pel poeta 
Prous i Vila (una crida inequívoca al combat independentista) i els parla-
ments ben abrandats que es van poder escoltar al tradicional míting de la 
Diada celebrat al FNR (Josep Iglésies, per exemple, va evocar les figures 
dels germans Nebot i del guerriller Pere Joan Barceló, Carrasclet, alguns 
dels principals noms de la resistència antiborbònica a les comarques del 
Camp en els anys de la guerra de Successió i el regnat de Felip V) reflecti-
en un cop més com un sector –minoritari però ben actiu– del catalanisme 
s’apropava a les tesis independentistes i insurreccionals de Macià.

No ens ha d’estranyar, doncs, que l’estiu de 1922, en plena radicalit-
zació nacionalista, Francesc Macià hagués fundat a imatge del model 
insurreccional irlandès i rere la senyera estelada, Estat Català, la princi-
pal plataforma política –i paramilitar– de l’independentisme de l’època, 
la qual va canalitzar i protagonitzar el moviment secessionista fins a la 
fi de la Guerra Civil i la instauració de la dictadura feixista. Tot i així, 
cal precisar el concepte i el fons de l’independentisme d’aquells anys 
que, en general, era més l’expressió ambigua del desig d’assolir una 
Catalunya «lliure» –i després pactar en igualtat de condicions una fe-
deració o confederació ibèrica dins un marc republicà– que un projecte 
polític secessionista ben explícit i definit.

Amb el cop d’Estat de Primo de Rivera, l’independentisme va ha-
ver d’actuar en la clandestinitat per denunciar i combatre la dictadura. 
La gran temptativa resistent del període, amb l’incombustible Macià al 
capdavant, va ser el complot de Prats de Molló el novembre de 1926 
que tenia com a objectiu proclamar la República Catalana.

A Reus, es van viure nombrosos actes de resistència, incruents i 
de caire simbòlic, protagonitzats per joves nacionalistes –poc o gens 
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organitzats– per denunciar i mofar-se dels partidaris de la dictadura. En 
aquest sentit, EC no va comptar amb un nucli estructurat a la ciutat fins 
al 1927, quan Esteve Massagué i Josep Bartomeu Urgellès, ambdós mi-
litants del FRN (l’entitat havia estat clausurada l’octubre de 1923, però 
malvivia camuflada en la societat cultural La Perla), van crear una peti-
ta estructura clandestina. A partir d’aquest moment, la doble militància, 
en l’esquerra nacionalista –el FRN– i en l’organització independentista 
–l’EC– va esdevenir un fet normal. L’acte de resistència més espectacular 
d’aquest període va tenir lloc la matinada de l’Onze de Setembre de 1924 
quan un grup de joves liderats per Prous i Vila va penjar una senyera 
estelada ben peculiar als arbres de la plaça del Rei, avui plaça del Pintor 
Fortuny, a la vora de l’antiga presó (segons la premsa, tenia «una estrella 
en colores verdes, conceptuada como signo de separatismo», un disseny 
prou singular que evidencia la influència del model irlandès en l’indepen-
dentisme de l’època ja que el verd era, i és, el color «nacional» d’Irlanda). 
Poc després, algú els va delatar i la policia els va detenir «por colocación 
de una bandera separatista». Els joves van ser alliberats al cap d’algunes 
setmanes enmig de grans mostres de solidaritat. Tot fa pensar que fou el 
primer cop que s’exhibia públicament l’estelada a Reus.

Amb la proclamació de la República i la ruptura democràtica de 
l’abril de 1931 (tot i la renúncia de la República Catalana per Macià, 
una decisió molt criticada pels nacionalistes més intransigents), l’inde-
pendentisme va prendre una nova embranzida. Amb tot, les limitacions 
de la via autonomista i el desencís causat pel procés estatutari –mutilat 
a les Corts de Madrid– van fragmentar l’espai independentista en di-
ferents sigles i organitzacions. El corrent majoritari d’EC, liderat per 
Macià, va entrar a formar part de l’Esquerra Republicana de Catalunya, 
la força hegemònica al Principat, on van crear les Joventuts d’Esquerra 
Republicana-Estat Català –JEREC–, l’ala més combativa del partit i 
hereva del llegat d’EC. Al marge de les JEREC, dins el moviment inde-
pendentista, també hi va haver una fracció obrerista liderada per Jaume 
Compte (el futur Partit Català Proletari), una altra més conservadora i 
interclassista (el Partit Nacionalista Català) i, fins i tot, una fracció més 
minoritària i radical oposada al joc electoral, Nosaltres Sols! (la traduc-
ció catalana del gaèlic «Sinn Féin») de Daniel Cardona. Cap d’aquestes 
organitzacions o fraccions tingué presència activa a Reus.

El gruix dels independentistes reusencs es van agrupar al voltant del 
renascut Foment Nacionalista Republicà (integrat des del març de 1931 
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dins d’ERC), però –com havia succeït en l’àmbit nacional–, també van 
constituir les JEREC locals per conservar una personalitat i una línia 
d’actuació pròpies (el primer cap fou Josep Bartomeu Urgellès i el se-
gon, Esteve Massagué). La fascinació pel model insurreccional no va 
desaparèixer i els militants del nucli reusenc van portar a cap algunes 
pràctiques de tir en petits grups i d’amagat, per la rodalia de la ciutat.

En aquells anys, la influència i el pes de les JEREC, i per consegüent 
de l’ideari independentista, no van parar de créixer. En les eleccions 
municipals de gener de 1934, per exemple, els membres de les JEREC 
Pau Sans i Joan Marca van ser escollits consellers a l’Ajuntament. És 
ben significatiu que l’àpat que es va celebrar al Restaurant Cafè París 
per homenatjar-los fos presidit per un banderí amb la senyera estelada, 
el símbol per excel·lència i l’ensenya de combat del moviment nacio-
nalista radical. 

L’abril de 1934, en un clima cada cop més crispat en què es percebia 
l’avenç de les idees feixistes i totalitàries, les JEREC van liderar una 
gran campanya de mobilització antifeixista amb l’espectacular encesa 
de «fogueres a tots els turons de les viles catalanes com a acte d’afir-
mació al sentit democràtic, de lleialtat a les llibertats de Catalunya i de 
protesta contra el feixisme». El 28 d’abril, «la foguera d’Estat Català de 
Reus» va cremar a la muntanya de Santa Anna, la del FNR a la munta-
nya de l’Albiol i la d’Acció Catalana (un partit republicà i catalanista 
moderat) «al pujol més alt de la Mussara». La mobilització va culmi-
nar l’endemà a Barcelona en una multitudinària manifestació que va 
aplegar milers de militants i simpatitzants de les JEREC, d’ERC, de la 
Unió Socialista de Catalunya i, en general, del «catalanisme esquerrà» 
d’arreu del país.

A Reus, els Fets d’Octubre de 1934 foren precedits per una gran con-
centració d’afirmació nacionalista i esquerrana que les JEREC, ERC i 
la Unió de Rabassaires –el sindicat camperol afí al partit de Companys– 
van celebrar a la ciutat el 30 de setembre. Amb un clar component in-
dependentista i de rebel·lia, una imponent «riuada humana», formada 
per milers de persones procedents d’arreu del Principat, va inundar el 
centre de la ciutat per fer una ostentació de força (segons la premsa, 
la manifestació va ocupar «una extensió de més de dos quilòmetres»). 
En l’acte, hi van sobresortir les pancartes amb els lemes: «Volem una 
Catalunya lliure i socialment justa» o «Endavant per la República Ca-
talana», i les banderes, més de 400, que lluïen «el groc i el vermell, 
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que encega i enardeix, de les senyeres d’Esquerra», «el vermell i verd, 
que convenç, dels rabassaires» i «l’estel, que exalta i dignifica, d’Estat 
Català».

El 6 d’octubre, mentre els guàrdies d’assalt i els militants esquer-
rans i independentistes patrullaven pels carrers, l’Ajuntament reusenc 
es va adherir a la proclamació de l’Estat Català dins la República 
Federal Espanyola feta pel president Lluís Companys. La revolta va 
provocar alguns tirotejos i incidents violents. Davant el rumor que 
un regiment de Tarragona pujava a proclamar l’estat de guerra, grups 
de militants es van mobilitzar per impedir-ho i van tallar les carre-
teres d’accés a la ciutat amb barricades i arbres tallats. També es va 
blocar la via fèrria. Altres escamots armats van intentar ocupar sense 
èxit l’estació del ferrocarril i l’antiga caserna de cavalleria, a l’actual 
plaça de la Llibertat. Finalment, la revolta va fracassar i l’exèrcit i la 
Guàrdia Civil van ocupar la ciutat i van destituir l’Ajuntament. De-
senes de militants nacionalistes i d’esquerres van ser detinguts i apa-
llissats. L’activitat política fou estroncada i els nacionalistes radicals 
van haver d’actuar, un cop més, en la clandestinitat fins al retorn de la 
legitimitat democràtica el febrer de 1936 amb la victòria electoral del 
Front d’Esquerres de Catalunya.

Arran del fracàs de la rebel·lió d’octubre, el corrent independentista 
fou acusat pels sectors més moderats d’ERC de ser el culpable de la 
derrota. L’escissió es va fer inevitable i el maig de 1936 la majoria de 
membres de les JEREC van decidir separar-se d’ERC i constituir un 
nou Estat Català com a partit autònom i independent.

A Reus, la bona convivència entre l’ala independentista i el sector re-
publicà del FNR es va trencar l’abril de 1936 amb les divergències que 
va provocar dins ERC l’assassinat dels germans Badia. Poc després, es 
va produir la separació definitiva quan un centenar de militants encap-
çalats per Urgellès, Massagué, Fargas i Codina es van escindir del FNR 
–i d’ERC– per crear el nucli local del nou Estat Català.

Amb l’esclat de la Guerra Civil, tot i que el partit va ser marginat 
políticament dels nous òrgans de govern, EC va aconseguir mantenir 
una presència pública força notable a Reus. Així, els seus militants van 
confiscar un local a la plaça de Prim, cantonada amb la raval de Santa 
Anna, fins que Francesc Vallverdú (afiliat al partit) va oferir la seva casa 
familiar, cal March, a l’actual carrer de Sant Joan, com a seu principal 
d’EC. Tanmateix, la principal activitat de l’organització a la ciutat, i 
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amb una major incidència social, fou la publicació del setmanari Estat 
Català del qual van aparèixer quaranta-set números entre els anys 1937 
i 1938 amb un tiratge d’uns 600 exemplars. El periòdic va esdevenir 
la plataforma més eficaç per difondre l’ideari independentista més o 
menys explícit i d’esquerres del partit, i proclamar la seva solidaritat 
amb la lluita de les nacions i els pobles d’Ibèria per vèncer el feixisme. 

Tot fa pensar que, en el decurs del conflicte, l’afiliació al partit va 
créixer notablement, sobretot per l’entrada de molts joves membres del 
Bloc Escolar Nacionalista. Una de les cares més visibles del partit va 
ser l’esportista i històric militant nacionalista Lluís Mas que l’estiu de 
1937 i des del front de Granada, afirmava que «els homes d’Estat Català 
lluitem i lluitarem fins a morir per a abatre el feixisme» i per assolir «un 
poble lliure i socialment just al costat dels pobles lliures d’Ibèria i del 
món».

Rere la senyera o l’estelada, els membres d’EC també van contribuir 
activament a l’esforç bèl·lic de la República. Mentre uns 60 reusencs 
es van integrar a les milícies pirinenques d’EC, altres milicians es van 
sumar a la Columna Macià-Companys que combatia al sud del front 
d’Aragó (el milicià reusenc Enric Pujol va morir en combat a Torre los 
Negros, a Terol, el novembre de 1936) o van participar en l’expedició 
fallida del capità Bayo per tal d’alliberar Mallorca del jou feixista. Se-
gons una crònica de guerra del reusenc Joan Vidiella enviada des del 
front d’Aragó: «la bandera estelada ha tallat el vent, en tot el curs del 
nostre trajecte, i a Lécera ha onejat en un balcó de la plaça. Els arago-
nesos l’han saludada amb el puny enlaire».

Amb el triomf de l’exèrcit feixista i la instauració de la dictadura 
franquista, l’independentisme, molt dividit, va haver d’afrontar a l’exili 
o a la clandestinitat un dels períodes més difícils i obscurs de la seva 
història.
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LA «REVOLUCIÓ» REPUBLICANA 
DE L’ABRIL DE 1931

En els darrers anys –com tothom sap, un temps d’agitació en l’àmbit 
nacional, però també en el social–, conceptes com ara procés constitu-
ent, república catalana, populisme, estat federal o ruptura s’han fet gai-
rebé omnipresents en el debat polític quotidià. I de tots aquests, el que 
ha sonat amb més força i ha aixecat més polseguera, és el d’eleccions 
plebiscitàries.

Comparteixo l’opinió que les plebiscitàries no són una categoria ju-
rídica, sinó política o més ben dit, mig històrica, mig política. En altres 
paraules, que unes eleccions ordinàries esdevinguin plebiscitàries no 
depèn tant de la voluntat de qui les convoca –o dels seus defensors 
o detractors–, sinó de l’ús democràtic que en fan els electors i també 
per les conseqüències socials i polítiques que se’n deriven. Així, només 
es poden qualificar unes eleccions de plebiscitàries al cap d’un temps, 
quan es té perspectiva històrica i se’n poden avaluar els efectes reals.

A l’hora de trobar antecedents d’eleccions plebiscitàries no cal anar 
gaire lluny ja que la història del país ens ofereix un exemple, que es pot 
qualificar de modèlic, d’unes eleccions que la ciutadania va convertir 
en un plebiscit incontestable per mitjà del seu vot i la seva mobilització: 
em refereixo a les municipals del 12 d’abril de 1931 que van precipitar 
la caiguda de la monarquia d’Alfons XIII i la proclamació de la Segona 
República. 

Doncs bé, crec que val la pena aturar-nos, preguntar-nos què són unes 
eleccions plebiscitàries i fer una petita reflexió basant-nos en l’anàlisi 
històrica per tal d’aclarir alguns conceptes. En lloc de fer una gran anàlisi 
ideològica o jurídica, reivindicaré un cop més la història com un instru-
ment social, vàlid i humil, per entendre el present; per això, utilitzaré 
uns fets històrics concrets –el procés que va conduir a la proclamació de 
la República l’abril de 1931– per explicar-vos o, si més no, fer-vos més 
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entenedor el concepte d’eleccions plebiscitàries, però també el de ruptura 
democràtica, el de procés constituent o el de populisme.

El procés que va culminar en la ruptura republicana de l’abril de 
1931, es va iniciar el 28 de gener de 1930 quan, en plena crisi econòmi-
ca, el dictador Miguel Primo de Rivera –malalt, esgotat i cada cop més 
qüestionat i aïllat– va dimitir i es va exiliar a París on va morir al cap 
de poques setmanes. Fou el primer símptoma que anunciava el declivi 
de la monarquia.

El rei Alfons XIII va designar el general Dámaso Berenguer com 
a cap de govern amb l’objectiu de retornar gradualment i sense cap 
sobresalt a la «normalitat constitucional» –que no volia dir democràti-
ca–, com si els anys de la dictadura no haguessin existit, una etapa de 
transició política que s’ha conegut amb el nom de «Dictablanda». El 
que es volia era salvar la monarquia del desastre. El rei, poc lúcid, no es 
va adonar que en els darrers anys, la monarquia i la seva figura havien 
perdut legitimitat i suport social pels vincles amb la dictadura de Primo 
de Rivera. En aquell moment, el desprestigi i la pèrdua de popularitat 
d’Alfons XIII i de la institució monàrquica eren imparables.

A tot això cal afegir la inoperància i el desconcert del govern Beren-
guer i dels cercles dinàstics els quals foren incapaços d’adaptar-se als 
nous temps i de percebre la magnitud dels grans canvis ideològics que 
s’havien produït dins la societat: l’auge del sentiment antimonàrquic i 
de les idees democràtiques i republicanes. La insurrecció de Jaca el de-
sembre de 1930 –la via revolucionària per enderrocar el règim– només 
era la punta de l’iceberg de la creixent oposició política i cívica a la 
monarquia. Era ben evident que bona part del país havia girat sociolò-
gicament cap a les idees de progrés i de democràcia.

De fet, Alfons XIII es veia cada cop més aïllat. Els nuclis de poder 
que tradicionalment havien sustentat la monarquia, com ara la patronal 
i les elits econòmiques, començaven a dubtar i allunyar-se del rei, això 
sí amb discreció, perquè intuïen la seva ineptitud per afrontar aquell 
atzucac. Fins i tot, el monàrquic Niceto Alcalá-Zamora, un dels caps 
visibles del partit dinàstic liberal, desenganyat per les polítiques d’Al-
fons XIII i la seva complicitat amb la dictadura, es va passar a les files 
del republicanisme moderat (un cop caiguda la monarquia, fou elegit 
primer president de la República). La teòrica tornada a la «normalitat 
constitucional» era impossible sense fer cap reforma o gest que afavorís 
una veritable obertura democràtica.
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El previsible fracàs del general Berenguer va obligar el rei a buscar 
un substitut i el febrer de 1931 va nomenar cap del govern l’inexpert 
almirall Juan Bautista Aznar del qual es va dir, en to burlesc, que pro-
cedia «políticament de la lluna, i geogràficament de Cartagena» per re-
calcar el seu baix perfil polític. Si l’etapa de govern de Berenguer fou 
coneguda com la «Dictablanda», la d’Aznar es va batejar amb el nom 
de «Dictanula».

Fou l’enèsim intent dels monàrquics per salvar els mobles –i la ins-
titució. Algunes fonts apunten que el rei havia perdut el contacte amb 
el món real i que no era conscient del vigor i la puixança del sentiment 
republicà. Aquí és ben il·lustratiu el breu relat que fa el líder de la dreta 
catalanista Francesc Cambó –un monàrquic convençut– de la seva dar-
rera trobada amb Alfons XIII el 24 de febrer de 1931: «el vaig trobar 
vivint en el millor dels mons, sense adonar-se de la feblesa del govern, 
el qual era el pilar del seu sosteniment».

L’almirall Aznar va formar un govern de concentració monàrquica 
i va traçar un calendari electoral per tal d’acontentar l’oposició repu-
blicana, reconduir la situació sense perdre el control i apuntalar la mo-
narquia. O, si ho voleu, per impedir l’esclat d’una revolució o ruptura 
democràtica. L’estratègia governamental incloïa la celebració d’unes 
eleccions municipals el 12 d’abril que es consideraven políticament in-
ofensives i fàcils de manipular, gràcies al clientelisme i al caciquisme, 
i més endavant, el juny de 1931, d’unes eleccions a les Corts amb ca-
ràcter constituent. L’error de càlcul d’Alfons XIII i de l’almirall Aznar 
–haver menyspreat el vot popular– fou descomunal.

Paral·lelament, l’activitat política dins les files de les esquerres i del 
republicanisme fou frenètica. L’amplitud del descontentament cap a la 
dictadura i la monarquia provocat per la repressió i la crisi econòmica i 
social, va afavorir la creació, a la clandestinitat, d’un espai crític i més o 
menys combatiu en el qual van confluir els diferents actors que integraven 
l’oposició al règim –republicans, demòcrates, liberals, obreristes, lliberta-
ris i nacionalistes perifèrics– i en què l’enemic comú a batre era la dicta-
dura de Primo de Rivera, però també la monarquia caduca d’Alfons XIII, 
i l’única alternativa viable per construir un govern més just i equànime 
era la República. Aquest espai de confluència antimonàrquica, integrador 
i flexible, fou clau per tal de poder confeccionar les candidatures unitàries 
republicanes de les eleccions de l’abril de 1931 i també en l’alçament 
civil i popular que va culminar amb la proclamació de la República. 
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Un dels principals motors de la creixent mobilització antimonàrquica 
l’any 1930 fou la campanya que reivindicava l’amnistia per als presos 
polítics i socials, la qual va unir totes les faccions de l’esquerra. Així ma-
teix, l’afusellament dels joves capitans Fermín Galán i Ángel García Her-
nández, els caps de la insurrecció fallida de Jaca, després d’un consell de 
guerra sumaríssim, els va convertir en màrtirs i símbols de la causa repu-
blicana. Ben bé es pot afirmar que a les portes de les eleccions de l’abril 
de 1931, ja no eren únicament els grups antimonàrquics i republicans més 
bel·ligerants i polititzats els que es decantaven cap a uns plantejaments 
democràtics cada cop més radicals rere l’exemple dels «herois de Jaca» o 
la reivindicació de l’amnistia, sinó àmplies capes de la societat.

Com és ben sabut, a Catalunya, la dictadura va prendre un caire es-
pecialment punyent per la persecució de la personalitat col·lectiva del 
país. Com a reacció, les entitats o col·lectius que es van distingir en la 
defensa de la catalanitat, van esdevenir emblemes de la resistència cívi-
ca al règim. Un cas claríssim fou el del Futbol Club Barcelona. El juny 
de 1925, en un partit amistós en homenatge a l’Orfeó Català, que va 
enfrontar el Barça amb el Club Esportiu Júpiter, bona part dels milers 
d’espectadors que omplien el camp de Les Corts va xiular l’himne es-
panyol com a mostra d’indignació i protesta contra el règim, a la vegada 
que ovacionaven l’himne britànic. La resposta de les autoritats, enfuris-
mades, fou fulminant: l’estadi de Les Corts fou clausurat i el president 
i fundador del Barça, Joan Gamper, destituït i forçat a enfilar el camí de 
l’exili. Arran del succés, el diari monàrquic ABC exclamava amb ràbia: 
«Y que el incidente no puede sorprender a nadie que conozca el carác-
ter de este Club, tan político, por lo menos, como deportivo. Como 
jamás, pongamos por caso, se ha visto ondear en el Club la bandera 
española […], ni se ha escrito un letrero en castellano, no tiene nada 
de extraño que a sus socios les parezca que sobra allí todo lo español» 
(ABC, Madrid, 19/VI/1925). La imatge del FC Barcelona, però, va sor-
tir molt reforçada de l’incident ja que als ulls de l’opinió pública, el club 
havia esdevingut un símbol –o una marca– de catalanitat.

Més enllà de la simple anècdota, l’episodi ens permet il·lustrar el 
procés de radicalització que va experimentar l’ideari catalanista sota 
la dictadura i que, en part, explica l’esclat republicà i nacionalista de 
l’abril de 1931. Quan es va passar d’un catalanisme majoritàriament 
burgès, conservador, monàrquic i assenyat, amb voluntat d’incidir en la 
política espanyola i ponderat en les seves reivindicacions d’autogovern 
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i que tenia com a principal referent Francesc Cambó, a un catalanisme 
–o si voleu, nacionalisme– més trencador, populista, esquerrà i arrauxat 
liderat per un personatge que es declarava independentista –em refe-
reixo a Francesc Macià– i que reivindicava Catalunya com a subjecte 
polític sobirà capaç de decidir lliurement el seu futur com a nació.

D’ençà de la caiguda de Primo de Rivera el gener de 1930, i en un 
context de tímida obertura, es va redibuixar i renovar el vell sistema de 
partits polítics del país, molt malmès pels anys de dictadura i clandesti-
nitat. Les principals organitzacions, més o menys consolidades i arrela-
des, foren, en primer lloc, la Lliga Regionalista de Cambó, el partit de la 
dreta catalanista que sempre havia donat suport al rei Alfons XIII i que 
havia fracassat en l’intent de crear una plataforma centrista d’àmbit es-
tatal sota el nom de Centro Constitucional. En segon lloc, l’històric Par-
tit Republicà Radical, molt desgastat i afeblit –el seu líder, Alejandro 
Lerroux, vivia a Madrid, allunyat de la realitat catalana. I, finalment, el 
Partit Catalanista Republicà (fruit de la reunificació d’Acció Catalana i 
Acció Republicana de Catalunya), una organització moderada i liberal, 
encapçalada per destacats intel·lectuals, com ara Antoni Rovira i Virgili 
i Lluís Nicolau d’Olwer, que havia de substituir la Lliga al capdavant 
del catalanisme –o almenys, això es pensava.

Tanmateix, la gran protagonista del canvi fou una força molt recent 
fundada poc abans de les eleccions de l’abril de 1931, però que reco-
llia algunes de les tradicions polítiques més arrelades al país, com el 
republicanisme, el catalanisme d’arrel popular i federal i el reformisme 
social. Fou l’Esquerra Republicana de Catalunya. 

S’ha afirmat que dins d’ERC, hi van confluir tres grans grups o plata-
formes polítiques: el modest Partit Republicà Català de Lluís Companys, 
que tenia molts vincles amb l’àmbit rural, en especial amb la Unió de 
Rabassaires, el sindicat majoritari al camp català; el grup polític que s’ha-
via organitzat al voltant del setmanari L’Opinió, que aplegava un grapat 
de militants republicans i catalanistes d’esquerres, això sí moderats; i el 
partit independentista Estat Català amb el carismàtic Francesc Macià al 
capdavant, amb poca militància, però molt combativa i que tenia molt de 
prestigi per haver plantat cara a la dictadura de Primo de Rivera.

Aquí, cal sumar-hi una quarta força republicana no menys important: 
el que podríem anomenar l’històric republicanisme comarcal, o sigui, 
les desenes de casals, penyes i ateneus republicans i federals escampats 
per la geografia catalana, des de la Terra Ferma a les comarques del 



— 86 —

Una ciutat en ebullició. Petites històries de Reus i de més enllà  |   Joan Navais i Icart

Camp passant per l’Empordà i les barriades populars de Sants i Gràcia, 
que van afavorir la implantació i el creixement d’ERC al llarg i ample 
del país i que van esdevenir un factor primordial de cara a la victòria en 
les eleccions de l’abril de 1931.

Una d’aquestes entitats locals, sens dubte de les més actives i impor-
tants del país, fou el Foment Nacionalista Republicà de Reus que, amb 
vint-i-cinc anys de tradició catalanista i republicana a l’esquena, es va 
convertir en el principal puntal del projecte d’ERC a les comarques del 
Camp i al sud de Catalunya.

El partit de Macià i Companys es va fundar oficialment a mitjan març 
de 1931 en la Conferència d’Esquerres Catalanes. Des d’un bon prin-
cipi, el nou partit, poc homogeni, es va definir com a socialitzant –pro-
pugnava un discurs social avançat, però interclassista i no marxista– i 
va defensar el dret a l’autodeterminació de Catalunya per tal d’establir 
una república confederal o federal per al conjunt de l’estat.

Tot i així, els dos grans factors ideològics que van caracteritzar i 
vertebrar ERC –un veritable moviment de masses– i que expliquen l’in-
esperat triomf electoral de l’abril de 1931 i l’hegemonia política a la 
Catalunya republicana, foren, d’una banda, l’enorme carisma i la crei-
xent popularitat de Francesc Macià que va esdevenir una mena d’home 
símbol –l’Avi– que personificava les aspiracions polítiques i socials de 
bona part del republicanisme d’esquerres i de l’opinió pública demò-
crata i catalanista del país; i, de l’altra, l’ideari flexible i transversal 
del partit que l’historiador Enric Ucelay Da Cal ha definit com a un 
populisme republicà i d’esquerres que, més enllà de sigles, va saber 
aglutinar el suport, i el vot, de bona part de la petita burgesia i de les 
capes treballadores i populars de la societat rere les idees de república, 
democràcia i progrés social.

Al marge dels grans partits, n’hi va haver d’altres amb molt menys 
pes i influència, com els grups dinàstics gairebé testimonials, el Par-
tit Carlí, el PSOE i la UGT –amb molt poca incidència al Principat–, 
la Unió Socialista de Catalunya –un partit modest però influent que 
s’havia escindit del PSOE per la seva poca sensibilitat catalanista–, 
i el Bloc Obrer i Camperol de Joaquim Maurín i Jordi Arquer –molt 
més rellevant i crític amb Stalin, que, tot i ser minoritari, fou el primer 
embrió seriós d’una organització comunista a Catalunya (propugnava, 
per exemple, l’autodeterminació de les nacions perifèriques i el control 
obrer de l’economia).
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Una atenció especial es mereix l’anarcosindicalisme organitzat al 
voltant de la CNT, un dels principals actors i sens dubte el més incòmo-
de de la Catalunya dels anys trenta, que malgrat el seu caràcter apolític, 
en les eleccions de l’abril de 1931, va donar un suport tàcit a les alian-
ces republicanes, i ERC.

En el conjunt de l’Estat, les eleccions del 12 d’abril van donar el tri-
omf als candidats de la Conjunción Republicano-Socialista. Tot i així, 
és gairebé impossible establir el nombre exacte de regidors i el per-
centatge de vot que van obtenir els partits monàrquics i republicans. 
Ara per ara, l’única font oficial disponible són els anuaris elaborats per 
l’Instituto Nacional de Estadística els anys trenta en què l’opció repu-
blicana i socialista va aconseguir la majoria, però on apareixen milers 
de regidors no adscrits (no se n’especifica la filiació política). Aquí, per 
exemple, s’hi inclouen els regidors electes de la Lliga Regionalista o 
del Partit Carlí. 

Aquest fet ha estat aprofitat hàbilment per alguns pseudohistoria-
dors i polemistes, com César Vidal i Pío Moa, que han comptabilitzat 
la immensa majoria d’aquests regidors no adscrits com a monàrquics, 
per tal d’adjudicar la victòria electoral als partits dinàstics. Tot plegat 
amb l’objectiu de restar legitimitat democràtica a la Segona República 
i, així, justificar el cop d’Estat feixista del juliol de 1936.

Quan s’analitzen els resultats electorals de l’abril de 1931 gairebé 
sempre es dona preferència al número de regidors electes i no al percen-
tatge de vot de cada opció política. Un detall prou transcendent, ja que 
no es poden quantificar de la mateixa manera el vot rural i l’urbà. Per 
què? En primer lloc, pel desequilibri demogràfic: vivia –i viu– molta 
més gent a les ciutats que al camp. Si ens fixem en la capital de l’Estat, 
l’any 1931 Madrid comptava amb prop de 950.000 habitants i esco-
llia només 50 regidors. En canvi, la resta de la província amb només 
425.000 habitants, elegia més de 1.600 regidors. El desequilibri era més 
que evident. I, en segon lloc, el vot en l’àmbit rural estava fortament 
condicionat pel caciquisme i les xarxes clientelars que gairebé sempre 
orientaven el vot cap a les opcions monàrquiques i dretanes.

És ben significatiu, doncs, que els republicans obtinguessin el triomf 
en la gran majoria de les capitals de província (en principi, els monàr-
quics tan sols van guanyar a Àvila, Burgos, Cadis, Lugo, Ourense, Pal-
ma de Mallorca, Las Palmas, Pamplona-Iruña, Sòria i Vitoria-Gasteiz). 
Així mateix, si es calculen els resultats en les set principals ciutats de 
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l’Estat, les de major població –que eren Barcelona, Madrid, València, 
Sevilla, Màlaga, Saragossa i Bilbao–, es pot comprovar com el 70% 
dels vots va anar a parar a la Conjunción Republicano-Socialista i a 
ERC, i només el 14% als partits monàrquics.

Crec que és inqüestionable que, en percentatge de vot, el 12 d’abril 
de 1931 les forces republicanes van superar amb escreix els monàr-
quics. I això que el govern de l’almirall Aznar va fer tot el possible per 
garantir el triomf dels partits dinàstics. En aquest sentit, per a les elecci-
ons municipals, es va aplicar la Llei electoral de 1907, l’article 29 de la 
qual establia que els candidats que es presentaven en un districte sense 
oposició, eren escollits automàticament («En los distritos donde no re-
sultaren proclamados candidatos en mayor número de los llamados á 
ser elegidos, la proclamación de candidatos equivale á su elección y les 
releva de la necesidad de someterse á ella»; Gaceta de Madrid, núm. 
222, 10 d’agost de 1907). Un estratagema legal que, en teoria, havia 
d’afavorir l’hegemonia del caciquisme promonàrquic en les zones ru-
rals i que, davant la gran mobilització del vot republicà i esquerrà, se’ls 
va girar en contra en alguns districtes. Així, dels 1.062 municipis en 
què es dividia el país l’any 1931, l’article 29 es va aplicar en uns 500, la 
majoria pobles menuts que només representaven el 15% del cens.

A Catalunya, la victòria republicana i catalanista fou indiscutible. 
Bona part dels electors van girar l’esquena als partits dinàstics, però 
també als partits d’obediència espanyola que gairebé van desaparèixer 
del mapa polític. La Lliga Regionalista, en canvi, va aguantar prou bé 
l’allau republicà. Segons les dades més o menys fiables de l’Anuario 
Estadístico dels anys 1932-33, el 12 d’abril es van escollir 3.219 regi-
dors republicans, 114 socialistes, 8 comunistes, 279 monàrquics i 1.268 
no adscrits o sense etiqueta (aquí s’inclouen els de la Lliga). El règim 
d’Alfons XIII, molt afeblit, acabava de rebre el cop de gràcia.

Dins les files republicanes, la gran vencedora –inesperada ja que nin-
gú va preveure’n el triomf– fou ERC que, a la ciutat de Barcelona, per 
exemple, va obtenir en solitari, vint-i-cinc dels cinquanta regidors en 
joc; tot i que, a la majoria de municipis, com a Reus, el triomf, se’l van 
endur les candidatures conjuntes formades pels diferents partits repu-
blicans i catalanistes d’esquerres.

Els monàrquics, convençuts de la victòria, van reaccionar amb in-
credulitat i sorpresa davant el triomf republicà. Comptem amb el tes-
timoni d’una de les principals figures dretanes del període, José María 
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Gil-Robles –el futur líder de la CEDA– que durant la jornada electoral 
va fer d’interventor al barri madrileny de Ciudad Universidad i que, 
en conèixer els primers resultats, no s’ho podia creure. «Al verificar-
se el escrutinio me esperaba un tremendo desengaño: los votos de la 
conjunción republicano-socialista triplicaban los obtenidos por los 
candidatos monárquicos. No acertaba a comprender el resultado. Es 
cierto que en aquella sección habían votado muchos obreros; pero no 
era menos exacto que habían ejercido allí su derecho al sufragio una 
mayor proporción de gentes acomodadas. Corrí al centro electoral con 
la certificación del escrutinio en la mano. Confiaba en que el resultado 
de mi sección fuera casi excepcional en el distrito; me esperaba, sin 
embargo, una decepción mucho mayor. Incluso los colegios enclava-
dos en los barrios más elegantes arrojaban cifras altísimas a favor de 
los candidatos de la conjunción republicano-socialista. De casi todas 
las capitales de provincia llegaban noticias catastróficas. Nos encon-
trábamos todos oprimidos, desalentados… La Monarquía acababa de 
recibir un golpe de muerte». Les paraules de Gil-Robles il·lustren a la 
perfecció l’estat de xoc i l’estupor dels monàrquics espanyols. I havia 
de ser molt pitjor l’estupefacció dels monàrquics catalans que foren 
literalment escombrats pel tsunami republicà.

Davant el triomf i l’eufòria republicans, el desconcert del govern de 
l’almirall Aznar fou absolut. Els aparells de l’estat monàrquic, desori-
entats, no van saber –o poder– reaccionar. Un trasbals que fou molt ben 
aprofitat pels grups republicans més militants –i, rere d’ells, milers de 
simpatitzants– per llançar-se al carrer i ocupar el poder en una mena de 
cop d’estat o alçament cívic i democràtic en què l’actor principal fou el 
«poble sobirà» (el sempre provocador Enric Ucelay Da Cal el conside-
ra com el cop d’Estat més perfecte de la història contemporània espa-
nyola, mentre Santos Juliá defineix la jornada com una «fiesta popular 
revolucionaria»). De fet, algunes veus van qualificar el procés que va 
conduir a la proclamació de la República de «revolució» a seques. Un 
bon exemple fou el reusenc Jaume Aiguader –futur alcalde republicà 
de Barcelona i ministre de Treball i Assistència Social en plena Guerra 
Civil– que poc després de la caiguda d’Alfons XIII, va publicar l’obra 
Catalunya i la Revolució en què lligava l’ideal nacional i l’obrerista.

I el que pot sorprendre molt més fou que el mateix govern i els mo-
nàrquics van reconèixer explícitament el caràcter plebiscitari de les 
eleccions, un fet que va donar més empenta i legitimitat al desafiament 
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republicà. En aquest sentit, una de les frases més cèlebres d’aquells dies 
la va pronunciar el cap del govern de l’almirall Aznar el 13 d’abril quan 
un grup de periodistes li va preguntar si arran del triomf republicà, hi 
hauria una crisi de govern. La resposta d’Aznar fou ben significativa: 
«¿Crisis? ¿Qué más crisis quieren ustedes que la de un país que se 
acuesta monárquico y despierta republicano?».

En contra del que s’ha afirmat –que el govern no va voler utilitzar la 
violència física per evitar un bany de sang o un conflicte civil–, la rea-
litat fou que el rei Alfons XIII i alguns elements monàrquics van inten-
tar reprimir per la força les mobilitzacions republicanes per apuntalar 
l’Estat monàrquic però van topar amb la negativa o la inhibició dels 
principals caps de les forces de seguretat, com el director de la Guàrdia 
Civil, el general José Sanjurjo, que no podien garantir la lleialtat dels 
agents i els soldats. Tot i així, fins a l’últim moment hi van haver ma-
niobres per declarar la llei marcial i reprimir a sang i foc el moviment 
republicà. Una d’aquestes temptatives, per exemple, fou liderada pel 
general Dámaso Berenguer, el ministre de Guerra, i el general Emilio 
Mola, el director general de Seguretat i el futur cervell de la insurrecció 
feixista del juliol de 1936. 

Finalment, Alfons XIII, sense el suport dels aparells coercitius de 
l’Estat, va claudicar i va enfilar el camí de l’exili. Abans, però, va fer 
públic un manifest de comiat en què es reconeixia, un cop més, el ca-
ràcter plebiscitari de les eleccions i el triomf republicà: «las eleccio-
nes celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el 
amor de mi pueblo».

Com ja he remarcat, davant el desconcert i la paràlisi governamentals, 
les forces republicanes van prendre la iniciativa i es van llançar al carrer 
per festejar el triomf i pressionar l’almirall Aznar. Si el 12 d’abril s’havia 
aconseguit la legitimitat democràtica de les urnes, ara es perseguia la le-
gitimitat popular del carrer. Tot i que s’ha afirmat que la gran mobilització 
popular contra la monarquia –o si voleu, l’alçament republicà– fou un 
moviment espontani, crec que l’impuls ciutadà fou real i sincer però que 
rere el «poble sobirà», hi va haver alguna mena d’òrgan de direcció i co-
ordinació més o menys operatiu i organitzat que, per mitjà del telèfon o el 
telègraf, va estimular i empènyer els militants i simpatitzants republicans 
a ocupar els ajuntaments i a forçar el canvi de règim.

Així, mentre la República esdevenia de facto una realitat en els 
carrers i places del país una onada imparable de republicanisme, els 
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militants més intrèpids –o temeraris, depèn de com es miri– van decidir 
fer un pas endavant, prendre els ajuntaments i proclamar la República.

Els més matiners foren els republicans i socialistes d’Eibar, al País 
Basc, un municipi d’uns 13.000 habitants on, en les eleccions munici-
pals, dels dinou regidors en joc, deu havien anat a parar al partit socia-
lista, vuit als republicans i un al PNB, i on la República fou proclamada 
poc abans de les 7 del matí del dimarts 14 d’abril quan l’alcalde soci-
alista, Alejandro Tellería, i el regidor més jove, Mateo Careaga, van 
hissar la bandera tricolor al balcó de l’Ajuntament. A partir d’aquell 
moment, les proclames republicanes i antimonàrquiques es van succeir 
arreu de la Península.

A Catalunya, el procés es va iniciar a Barcelona, la primera de les 
grans ciutats de l’Estat on es va proclamar la República i un dels punts 
calents de la jornada, on van aflorar greus contradiccions pel que fa a 
l’articulació territorial de la naixent República espanyola.

La tarda del 14 d’abril –entre dos i tres quarts de dues–, Lluís Com-
panys, un dels caps de la facció més moderada d’ERC, acompanyat 
per una colla de militants del partit, va ocupar l’Ajuntament de Bar-
celona i va proclamar la República sense adjectius –s’entén l’espa-
nyola– des d’un dels balcons de l’edifici de la plaça de Sant Jaume on 
es va penjar una bandera tricolor republicana (poc després, també es 
va hissar la bandera catalana al capdamunt de l’Ajuntament). Al cap 
de mitja hora, fou Francesc Macià –el líder indiscutible d’ERC i de 
l’ala més nacionalista– qui va proclamar l’Estat Català integrat dins 
la Federació de Repúbliques Ibèriques (o dins la República Federal 
Espanyola) des de l’Ajuntament i també des de l’actual Palau de la 
Generalitat, que acollia la diputació provincial. Un petit incís: la do-
ble proclamació de Barcelona –la República sense adjectius de Com-
panys i la catalana de Macià– fou el primer símptoma de la greu pug-
na política que va enfrontar l’ala republicana i la nacionalista d’ERC 
pel lideratge del partit.

Amb aquell cop d’audàcia i la proclamació de la República Cata-
lana, Macià més que formular un projecte rupturista, reivindicava –i 
reafirmava– Catalunya com a subjecte polític sobirà per tal de negociar 
i pactar d’igual a igual amb el poder central una estructuració federal 
de la República espanyola. El líder d’ERC sabia perfectament que en 
aquells moments, un projecte independentista explícit era ben difícil o 
impossible de dur a bon port. Les raons? En primer lloc, per no posar en 



— 92 —

Una ciutat en ebullició. Petites històries de Reus i de més enllà  |   Joan Navais i Icart

risc la República al conjunt de l’Estat. En segon lloc, pel fràgil equilibri 
ideològic que existia dins ERC, que no era un partit secessionista. I, 
finalment, perquè el sentiment independentista no era majoritari en el si 
de la societat catalana.

Ben bé es pot afirmar que la caiguda de la monarquia i l’arribada de 
la República no van tenir el mateix significat polític a Madrid que a 
Barcelona: la «revolució» a Catalunya no fou únicament republicana o 
democràtica, sinó també catalanista/nacionalista.

El gest de Macià no fou l’únic moviment audaç que hi va haver a la 
Península per forçar des de la perifèria, una articulació federal o con-
federal de la República espanyola. En un episodi poc conegut, el 14 
d’abril, poques hores després de l’acció de Macià, l’alcalde de Getxo, 
José Antonio Aguirre, del PNB, que el 1936 va esdevenir el primer le-
hendakari, va seguir l’exemple català i va proclamar la República Bas-
ca dins la República Federal Espanyola. Uns pocs ajuntaments, com els 
de Bermeo, Elorrio i Mundaka, el van secundar.

Tot i que el PNB no tenia tanta força com l’esquerra nacionalista 
catalana, el 17 d’abril Aguirre va convocar a Gernika una assemblea 
d’alcaldes i regidors nacionalistes de Bizkaia per fer un cop d’efecte i 
proclamar conjuntament la República Basca dins la República Federal. 
L’assemblea, però, fou prohibida pel govern provisional de Madrid i 
Gernika fou ocupada per la Guàrdia Civil i l’exèrcit espanyol. Com és 
ben sabut, la República espanyola no va concedir l’autogovern al País 
Basc fins a l’octubre de 1936, un cop iniciada la Guerra Civil.

En general, el cop de Francesc Macià, que fins i tot va designar 
López de Ochoa com a nou capità general de l’exèrcit a Catalunya, fou 
molt ben rebut per la societat catalana. En canvi, com era d’esperar, la 
República Catalana va provocar el rebuig frontal de l’Estat republicà 
(la República es va proclamar a Madrid cap a la tarda vespre del 14 
d’abril). Tot plegat era paradoxal ja que ambdós governs havien sor-
git de la mateixa mobilització popular i legitimitat democràtica. Així, 
els republicans de Madrid consideraven legítim i innegable el seu dret 
per erigir-se en govern provisional i proclamar la República espanyola, 
però negaven el mateix dret als republicans catalans. La qüestió primor-
dial era si es reconeixia o no Catalunya com a subjecte polític i jurídic 
sobirà, i el seu dret a la lliure determinació.

La dualitat de poders –d’una banda, el govern provisional de la Re-
pública espanyola presidit per Niceto Alcalá-Zamora i, de l’altra, el 
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de la República Catalana– es va resoldre el 17 d’abril quan els dele-
gats de Madrid –Fernando de los Ríos, Marcel·lí Domingo i Nicolau 
d’Olwer– van acordar amb Francesc Macià la renúncia a la sobirania 
i la substitució de l’Estat Català per l’autogovern i l’elaboració d’un 
estat d’autonomia que s’aprovaria a les Corts Constituents. Catalunya, 
doncs, va passar de ser un Estat federat a una regió autònoma subjecta 
al poder central.

Malgrat algunes veus crítiques i discrepants, com la dels nacionalis-
tes radicals de Nosaltres Sols! o la dels comunistes del BOC, molt bel-
ligerants amb la qüestió nacional, la immensa majoria de republicans 
catalans van acceptar la renúncia ja que confiaven ingènuament que la 
naixent República espanyola seria federal (la constitució de 1931 va es-
tablir una concepció unitària, no federal, de l’Estat republicà, coneguda 
com l’«Estado integral»).

Per a Ucelay Da Cal, el gest audaç de l’abril de 1931 va permetre a 
l’Avi reforçar «la seva mítica imatge com a nacionalista i revolucionari: 
en els quatre dies de la República Catalana, Macià obtingué una real as-
cendència, no solament entre les masses, sinó també dins el seu mateix 
partit, com a capdavanter polític».

Sigui com sigui, amb la proclamació de l’efímera República Catala-
na, Macià havia aconseguit que l’Estat republicà –unitari o federal– re-
conegués la singularitat política i l’autogovern del país.

I a Reus, què va succeir?
Poc abans de la celebració de la Conferència d’Esquerres Catalanes 

–l’assemblea constituent d’ERC–, les diferents branques del republi-
canisme reusenc –el Foment Nacionalista República, el Centre Repu-
blicà d’Acció Catalana, el Centre Republicà Autonomista i la Casa del 
Poble– van pactar una aliança electoral batejada amb el nom d’Entesa 
Republicana i Catalanista. El Foment, la marca d’ERC a Reus, va lide-
rar la coalició amb sis candidats (el més conegut i aclamat fou Evarist 
Fàbregas).

Rere el triple lema de «Per Reus, per Catalunya, per la República!», 
l’Entesa feu públic un manifest en què plantejava les eleccions com un 
plebiscit monarquia/república i s’esforçava per conjuminar el catala-
nisme i l’ideal republicà. Tot i que el principal objectiu de la coalició 
era «el triomf esplendorós de la llibertat i la República», també for-
mulava un profund pla de millores per al municipi reusenc: l’impuls 
de la cultura i l’ensenyament elemental, el sanejament i el foment de 
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l’habitatge obrer, garantir el proveïment d’aigua potable, la municipa-
lització d’alguns serveis públics, alleujar l’atur forçós –un dels princi-
pals maldecaps de la societat reusenca d’aquell període–, la millora de 
la sanitat i del clavegueram, la construcció d’una plaça del mercat, la 
catalanització de l’escola pública i l’Ajuntament, i l’estímul del laïcis-
me. La confiança en el triomf era absoluta. Significativament, la propa-
ganda electoral del Foment Nacionalista Republicà va ometre la marca 
d’ERC, una prova ben eloqüent de la fragilitat –inicial– del jove partit 
liderat per Francesc Macià. 

El 12 d’abril el triomf electoral de l’Entesa Republicana i Catalanista 
fou rotund. Amb una participació del 70%, l’Entesa va escombrar la 
Lliga Regionalista i la «Coalición de Derechas» –la candidatura con-
junta d’«El Bloque» monàrquic i el partit carlí– i va obtenir 21 dels 29 
escons en joc. La preeminència de l’opció republicana i d’esquerres fou 
aclaparadora. El vespre del diumenge 12 d’abril, en conèixer el triomf 
republicà, centenars de ciutadans van envair alegrement el centre de la 
ciutat per festejar la victòria i reivindicar l’amnistia per als presos polí-
tics i socials. Així, l’arribada de la República a Reus, en contraposició 
a Barcelona, fou possible gràcies a una aliança republicana i catalanista 
molt més àmplia i plural que també va rebre el vot de bona part de la 
classe treballadora.

La proclamació de la República a Reus fou ben plàcida, gairebé un 
passeig triomfal per als republicans. Alertats pels rumors que predeien 
la caiguda del rei Alfons XIII i els primers crits ben agosarats de «Visca 
la República!», cap a quarts de dues de la matinada del 14 d’abril els re-
gidors electes de l’Entesa es van reunir al local del Foment Nacionalista 
Republicà –al carrer de La Perla, molt a prop de la plaça de Prim–, i es 
van constituir en una Junta Revolucionària presidida per l’alcaldable 
Evarist Fàbregas, per tal de preparar l’alçament popular. Tot fa pensar 
que el contacte telefònic amb Barcelona fou constant. Mentrestant, el 
Cafè Bol d’Or, a la cantonada del carrer de Sant Joan amb la plaça de 
Prim, es va convertir en el punt de trobada informal d’uns militants 
republicans cada cop més inquiets i eufòrics. És ben il·lustratiu que a 
dos quarts de dues de la matinada, el cafè estigués ple de gom a gom.

El matí del 14 d’abril, en un dia esplèndid de primavera, centenars 
de persones es van aplegar al Casal del Foment o a la plaça de Prim per 
seguir els esdeveniments. Cap a dos quarts de quatre de la tarda, quan 
es va tenir notícia de la proclamació de la República a Barcelona, els 
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membres de la Junta i milers de republicans es van dirigir pacíficament 
i en to festiu a l’antic convent de Sant Francesc, a la plaça d’Hèrcules, 
per prendre l’Ajuntament (l’històric edifici de la plaça del Mercadal 
s’estava reformant). La riuada humana fou imponent. Segons les crò-
niques dels periòdics de l’època, «els balcons dels carrers pels quals 
passava la multitud, eren atapeïts de gent que manifestava la seva satis-
facció i el seu entusiasme, fent voleiar mocadors al pas de les banderes 
de Catalunya i de la República». 

Fàbregas, els integrants de la Junta Revolucionària i els militants 
més bregats, escortats per una gran multitud de ciutadans, van ocupar 
l’Ajuntament sense trobar oposició. Enmig d’una gran expectació, Fà-
bregas va rebre la vara d’alcalde –el símbol del poder municipal– de 
mans del regionalista Josep Caixés que «estaba dispuesto a acatar la 
voluntad popular» i, tot seguit (eren les tres o les quatre de la tarda), 
va proclamar la República Catalana: «Ciutadans! Em faig càrrec de la 
vara d’autoritat, en nom de la Junta Revolucionària, per posar-la al ser-
vei de la ciutat en nom de la República Catalana que ve a substituir el 
règim que fins al present ens ha ultratjat. Com a president de la Junta 
Revolucionària, proclamo la República i en nom d’ella us ofereixo la 
nostra autoritat per vetllar per l’ordre i la justícia, esperant de vosaltres 
que sabreu comportar-vos dignament per tal de consolidar el nou règim. 
Visca Reus! Visca Catalunya! Visca la República!». 

Al cap de poc, davant una multitud embogida d’alegria, Fàbregas es 
va referir a «la naixent República Federal Espanyola». En una imatge 
que simbolitzava el canvi de règim i l’odi cap a la figura del monarca 
borbó, simpatitzants republicans van despenjar el retrat del rei Alfons 
XIII que presidia el saló de plens, el van estripar i el van cremar a la 
plaça d’Hèrcules «enmig d’una formidable explosió d’entusiasme i de 
visques i moris». Un paleta el va substituir per un retrat al·legòric de 
la República. Mentre les campanes de la Prioral repicaven en senyal de 
festa, un grup de joves van hissar la bandera tricolor del Centre Repu-
blicà Autonomista al capdamunt del campanar.

Cal afegir que el 21 d’abril quan es va constituir oficialment el go-
vern municipal i Evarist Fàbregas fou elegit alcalde per aclamació, un 
dels regidors de l’Entesa feu un càlid elogi de l’«il·lustre» polític reu-
senc i l’equiparà a Macià: «si Catalunya compta avui amb un home 
símbol, defensor de les seves llibertats que és en Francesc Macià, Reus 
també en consagra un altre en la persona d’en Evarist Fàbregas». El 
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filantrop i polític catalanista havia esdevingut l’heroi del 14 d’abril i de 
la «revolució» republicana a Reus.

Al mateix temps que Fàbregas s’apoderava de l’alcaldia i procla-
mava la República, Jaume Simó i Bofarull –un històric dirigent del re-
publicanisme reusenc– va assumir el control estratègic de l’oficina de 
telègrafs i dels serveis de la Guàrdia Urbana i la Rural. Des d’un bon 
principi, garantir l’ordre públic i evitar qualsevol conat de violència 
fou una de les principals prioritats dels republicans. Així, una de les 
primeres actuacions de la Junta presidida per Fàbregas fou la creació 
d’una milícia auxiliar, la Guàrdia Cívica Republicana, «per a garan-
tir l’ordre i la tranquil·litat en la via pública» i defensar la flamant 
República Catalana. Aquesta milícia, ideada inicialment per militants 
independentistes a Barcelona, va atreure molts joves nacionalistes ra-
dicals seduïts per l’eloqüència insurreccional que envaïa bona part 
de l’independentisme català de l’època. El cap de la Guàrdia Cívica 
Republicana a Reus fou el conegut nacionalista Esteve Massagué, un 
dels fundadors del partit Estat Català a la ciutat l’any 1927 i militant 
de l’ala més nacionalista del Foment-ERC. Tanmateix, tot fa pensar 
que la milícia reusenca nodrida «amb elements de confiança escollits 
entre cada grup republicà que integra l’Entesa», va tenir un perfil molt 
més republicà que nacionalista.

A la tarda, moltes fàbriques, tallers i botigues van tancar i «els carrers 
es van convertir en veritables formiguers humans». Pels volts de les set 
o quarts de vuit de la tarda, quan els reusencs es van assabentar per la 
ràdio que Alfons XIII claudicava i abandonava la Península, es va im-
provisar una nova manifestació que va recórrer el nucli urbà i en què, 
per primer cop a la història de Reus, va onejar públicament una bandera 
roja comunista amb la falç i el martell.

A les deu de la nit, milers de persones es van aplegar a la plaça de 
Prim per gaudir d’un castell de focs d’artifici. En finalitzar, un petit 
grup de joves militants del BOC es va enfilar a l’estàtua del general 
Prim i hi va penjar la bandera comunista. Poc després, també s’hi van 
col·locar la bandera republicana i la senyera.

La Junta Revolucionària va decidir mantenir l’enllumenat públic 
obert tota la nit per garantir l’ordre. Així mateix, «para velar por la se-
guridad pública se nombraron buen número de comisiones de vecinos 
[de la Guàrdia Cívica?] que patrullaron toda la noche sin tener que 
intervenir en lo más mínimo en ningún suceso desagradable». La festa 
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popular, però, es va allargar i «fins a primeres hores de la matinada, co-
lles de ciutadans van recórrer els carrers fent voleiar banderes, donant 
visques [un dels crits més cèlebres i arrauxats d’aquells dies fou “Visca 
Macià, mori Cambó!”] i entonant La Marsellesa i Els Segadors».

El 15 d’abril, que fou declarat festa nacional, la gent es va bolcar al 
carrer de bon matí. Els obrers que omplien places i carrers, s’amunte-
gaven al voltant dels aparells de ràdio per seguir els esdeveniments. 
La ciutat «amaneció con gran número de balcones engalanados con 
colgaduras y banderas republicanas y catalanas». Mentre els homes 
lluïen distintius republicans a la solapa de l’americana, les noies duien 
cintes amb els colors de la senyera i de la bandera republicana per lli-
gar-se els cabells.

A mig matí, dos oficials de l’exèrcit espanyol, acompanyats per al-
guns soldats i un grapat de civils, es van dirigir amb una gran ensenya 
tricolor cap al quarter, a l’actual plaça de la Llibertat, i la van penjar al 
capdamunt de l’edifici. Tot seguit, el coronel i els oficials del regiment 
es van quadrar per saludar la bandera republicana. Una imatge amb un 
gran valor simbòlic: l’exèrcit a Reus acatava i acceptava el canvi de 
règim (la tarda del 14 d’abril Fàbregas ja havia telefonat al cap de la 
guarnició reusenca per garantir-ne la lleialtat institucional).

A la mateixa hora, des del passeig de Mata es va iniciar una multitu-
dinària manifestació plena de pancartes, retrats dels «herois» de Jaca i, 
fins i tot, un cartell en què es llegia: «Visca la llibertat i Muera el cle-
ro!», i encapçalada per la Federació Obrera Local –la plataforma sindi-
cal que agrupava la majoria de treballadors de Reus– per reivindicar, un 
cop més, l’amnistia per als presos polítics i socials. A tall d’anècdota, 
la gran protagonista de la marxa obrera, «constantemente ovacionada», 
fou la nena Leonor Folch Masip de cinc anys –el seu pare era el barber 
Gregori Folch– que anava vestida d’al·legoria de la República amb una 
gorra frígia com a símbol de la llibertat. En acabar la manifestació, 
«la pequeñina fué obsequiada por el señor Fàgregas con una caja de 
bombones».

La jornada festiva es va cloure amb un nou castell de focs d’artifici a 
la plaça de Prim «que terminó con una bien combinada alegoría de la 
República que fue aplaudidísima» (significativament el rètol il·luminat 
pels focs duia la inscripció: «Visca la República Catalana») i el cant de 
La Marsellesa «que fué aplaudida y coreada por el inmenso público 
que ocupaba la plaza y vías lindantes».
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L’endemà, el dijous 16 d’abril, la ciutat va recobrar l’aspecte normal, 
d’un dia laborable. La República tot just començava a caminar.
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EL FRONT POPULAR D’ESQUERRES I 
LES ELECCIONS DEL FEBRER DE 1936

En qualsevol procés històric, i molt més en períodes de canvi o ruptura, 
existeixen un dies assenyalats que marquen un punt d’inflexió, un abans 
i un després, en l’evolució dels esdeveniments. Són les jornades que 
popularment es qualifiquen d’històriques. En són un bon exemple el 14 
de juliol de 1789 amb l’assalt a la Bastilla de París, el 25 d’octubre de 
1917 (segons l’antic calendari julià vigent a la Rússia tsarista) amb la 
revolució bolxevic i l’assalt al Palau d’Hivern de Petrograd, i l’11 de 
setembre de 2001 amb els atemptats d’Al-Qaeda contra el Pentàgon i 
les Torres Bessones als EUA.

Totes aquestes dates han esdevingut la jornada emblemàtica i el sím-
bol d’un procés històric: el 14 de juliol de la Revolució Francesa –i 
el Dia Nacional de l’Estat Francès–, el 25 d’octubre de la Revolució 
Russa –i un dels grans mites del comunisme i del moviment obrer im-
mortalitzat en la pel·lícula de Serguei Eisenstein–, i l’11 de setembre 
de l’actual etapa de globalització neoliberal –o si voleu, de capitalisme 
salvatge– i de creixent terrorisme gihadista.

En el cas del procés històric que ens interessa, la Segona República, 
trobem diferents jornades rellevants que es poden qualificar d’històriques: 
per exemple, el 14 d’abril de 1931 –la proclamació de la República–, el 6 
d’octubre de 1934 –la rebel·lió de la Generalitat i les forces d’esquerres 
contra el govern conservador de Madrid–, el 16 de febrer de 1936 –el 
triomf electoral del Front Popular i, a Catalunya, del Front d’Esquerres–, 
el 17, 18 i 19 de juliol de 1936 –l’aixecament militar feixista contra la 
legalitat republicana i l’esclat de la revolució obrera i llibertària–, el 10 de 
febrer de 1939 –l’ocupació definitiva de Catalunya per l’exèrcit franquis-
ta– i, finalment, l’1 d’abril de 1939 –la fi oficial de la Guerra Civil: «en el 
día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tro-
pas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado».
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No hi ha dubte que la data menys coneguda, la que ha passat més de-
sapercebuda per al públic en general, ha estat la de la jornada electoral 
del febrer de 1936 amb el triomf de les esquerres.

Paradoxalment, en els darrers anys, el 16 de febrer i sobretot els re-
sultats electorals han estat el motiu d’una controvèrsia pseudocientífica, 
això sí amb un clar rerefons polític, de la mà de dos personatges prou 
coneguts César Vidal i Pío Moa –els màxims exponents del revisionis-
me històric a l’Estat espanyol–, els quals gràcies a la cobertura de l’ano-
menada caverna mediàtica, han pogut divulgar la seva peculiar anàlisi 
dels anys de la Segona República i la Guerra Civil amb un objectiu 
polític i ideològic ben inequívoc: atacar i desprestigiar la democràcia 
republicana a fi de justificar i legitimar el cop d’Estat i la dictadura del 
general Franco.

Centrant-nos en la jornada del 16 de febrer, César Vidal i Pío Moa –
aquest darrer en el llibre: 1936. El asalto final a la República–, capgiren 
els fets i defensen amb poc rigor científic que els resultats d’aquelles 
eleccions generals foren manipulats per les esquerres per impedir el 
triomf legítim de les candidatures dretanes que obtingueren més vots. 
Per a Vidal i Moa, doncs, el govern esquerrà del Front Popular i el del 
president Companys a Catalunya no tenien cap legitimitat democràtica.

D’aquesta manera, poden justificar l’aixecament militar i feixista del 
juliol de 1936: l’exèrcit i les dretes radicals no es van revoltar contra un 
govern democràtic, sinó contra un govern il·legítim i revolucionari que 
volia implantar la dictadura del proletariat. Els insurrectes, per tant, es 
van aixecar en armes per «salvar» Espanya, l’ordre social i la civilitza-
ció cristiana de l’amenaça revolucionària i comunista.

Com es pot comprovar, la tesi de César Vidal i Pío Moa no és gaire 
original ja que és exactament la mateixa que els franquistes van utilitzar 
per justificar el cop d’Estat i l’esclat de la Guerra Civil. De fet, Vidal 
i Moa s’obliden que, des d’un bon principi, foren els sectors dretans i 
reaccionaris –dins i fora de l’exèrcit– els que van començar a conspirar 
per enderrocar la República i, així, impedir el seu projecte democràtic i 
modernitzador, imperfecte, però al cap i a la fi demòcrata.

No cal dir que els arguments revisionistes –o si voleu, neofranquis-
tes– de César Vidal i Pío Moa han estat criticats i refutats des del món 
científic i acadèmic, per historiadors ideològicament tan diversos com 
ara Paul Preston, els desapareguts Javier Tusell i Gabriel Cardona, Al-
berto Reig Tapia, Santos Juliá o Ángel Viñas.
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Tot plegat faria riure si no fos per la cobertura mediàtica de què gau-
deixen Vidal i Moa i, per tant, pel gran nombre de persones que es-
colten, llegeixen i s’empassen les seves tesis, les quals contribueixen 
a nodrir la cultura política i social poc o gens democràtica que s’ha 
establert en certs sectors de la societat espanyola. Només una dada ben 
significativa: Pío Moa ha venut milers d’exemplars del seu conegut i 
polèmic llibre Los mitos de la Guerra Civil.

Per entendre la importància de la jornada del 16 de febrer, cal recular 
uns anys i situar-nos en les eleccions generals del novembre de 1933 
(les primeres amb un veritable sufragi universal, ja que hi van poder 
participar les dones) en què els partits de dreta i centre-dreta, liderats 
per la Confederación Española de Derechas Autónomas –la CEDA– 
de José María Gil Robles, van superar, per primer cop, les esquerres. 
S’iniciava, així, el període de govern conservador conegut amb el nom 
de Bienni Negre.

El principal motiu del triomf de la CEDA i les forces dretanes fou la 
divisió dels partits d’esquerres en distintes candidatures. Cal tenir en 
compte que el sistema electoral de la Segona República no era propor-
cional i afavoria les grans coalicions per garantir l’estabilitat instituci-
onal (el partit o l’aliança guanyadora s’emportava la majoria d’escons 
en joc).

Mentre a l’Estat el triomf dretà fou molt més ampli i còmode –la 
CEDA, per exemple, va obtenir més d’un centenar d’escons i el partit 
socialista poc menys de 60–, a Catalunya els partits d’esquerres van 
aguantar força bé el cop, tot i que la vencedora fou la Lliga Catalana de 
Francesc Cambó. Pel que fa a la circumscripció de Tarragona, la victò-
ria també fou per una coalició dretana –la Unió Ciutadana– integrada 
per la Lliga, el partit carlí, els radicals i un independent.

A Reus, però, els resultats de les principals candidatures –dues alian-
ces d’esquerra i centre-esquerra, i la coalició conservadora– foren molt 
equilibrats, fins i tot, les llistes esquerranes van obtenir, per separat, 
un lleuger avantatge (si s’haguessin ajuntat, el seu triomf hagués estat 
rotund). Aquí, cal recordar que, en els anys de la República, Reus, des 
de la vessant social i política, fou majoritàriament una col·lectivitat es-
querrana, republicana i catalanista.

Per contra, els resultats a la comarca foren, en general, més favora-
bles a les forces de dreta. A tall d’exemple, dels municipis de més de 
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1.000 electors (Cambrils, Mont-roig del Camp, Riudoms, la Selva del 
Camp i Vandellòs), les candidatures d’esquerres només van aconseguir 
superar el 50% dels vots a Vandellòs i, per molt poc, a Riudoms. El 
cas més curiós fou el de la Mussara –un veritable baluard de les idees 
republicanes i catalanistes al Baix Camp– on d’un cens de 79 electors i 
amb una participació del 50%, la candidatura encapçalada per ERC va 
obtenir el 100% dels vots. A l’altre extrem ideològic, hi trobem Vinyols 
i els Arcs on la llista dretana va assolir el 77% dels vots, i Maspujols on 
en va obtenir el 85%.

Amb el triomf dels partits conservadors, es va formar un nou govern 
a Madrid presidit per un vell conegut dels catalans: Alejandro Lerroux, 
el líder republicà radical que havia abandonat l’antic discurs anticlerical 
i «revolucionari», i que ara es decantava cap a postures cada cop més 
dretanes.

En el camp conservador espanyol, però, el gran protagonista no fou 
el partit radical de Lerroux sinó la CEDA de José María Gil Robles. En 
les eleccions del novembre de 1933, la CEDA –un partit ferventment 
catòlic– va obtenir 115 diputats i va esdevenir el grup més important 
de les Corts republicanes. Un dels punts més polèmics de l’ideari de la 
CEDA fou la seva ambigüitat –l’accidentalisme– davant l’acceptació 
o no de la legalitat republicana i, per tant, de la democràcia. En aquest 
sentit, Gil Robles i els militants de la CEDA s’inhibien i guardaven 
silenci si s’havien de declarar partidaris de la República o de la mo-
narquia que, tradicionalment, era la forma de govern preferida per als 
partits de la dreta catòlica.

Ben aviat, el govern de Lerroux amb el suport parlamentari de la 
CEDA, va començar a limitar o a eliminar les reformes socials i polí-
tiques que s’havien impulsat en el primer bienni republicà. Així, es va 
entorpir el traspàs de competències –i diners– a la Catalunya autònoma 
i també es va decretar una amnistia per al general José Sanjurjo i els 
militars empresonats per l’intent de cop d’Estat de caire espanyolista 
i antirepublicà de l’agost de 1932 –«por amor a España» i «salvar-
la de la ruina, de la inquidad y de la desmembración»–, l’anomenada 
Sanjurjada.

Amb el gir cap a la dreta del novembre de 1933 i el creixement del 
feixisme arreu d’Europa –en aquella època, Adolf Hitler ja governava 
Alemanya–, els temors que es produís una involució dretana o, molt 
pitjor, la instauració d’una dictadura filofeixista a l’Estat espanyol amb 
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la consegüent destrucció de la jove República, la democràcia i els aven-
ços socials, es van estendre en els medis esquerrans i obreristes. Per a 
la gran majoria de militants d’esquerres, l’esperit liberal i genuí de la 
República del 14 d’abril trontollava i calia salvar-lo. Com a reacció, 
l’hostilitat contra els partits de dreta, en especial la CEDA, va augmen-
tar de to.

Significativament, a finals de març de 1933 –poc després de la puja-
da al poder dels nazis a Alemanya–, bona part dels partits republicans 
i d’esquerres de Reus, com el Foment Nacionalista Republicà/ERC, 
les Joventuts d’Esquerra-Estat Català, l’Acció Catalana Republicana, 
el PSOE, el BOC i el Partit Comunista de Catalunya, es van agrupar 
per constituir un efímer Comitè Antifeixista amb l’objectiu de fer front 
a l’amenaça totalitària i «impedir per tots els mitjans que el feixisme 
pugui posar els peus» a la ciutat. El 25 d’abril el Comitè va celebrar un 
míting «monstre» al Teatre Bartrina en què els delegats de l’esquerra 
obrera i revolucionària van atacar el feixisme però també la República 
«burgesa» i liberal. Les desavinences ideològiques dels diferents par-
tits i grups van condemnar el Comitè al fracàs. Tot i així, la radicalitat 
antifeixista d’alguns republicans era tan elevada, i exaltada, que el pe-
riòdic del FNR –la marca d’ERC a Reus– va adoptar un discurs proper 
al marxisme per definir i denunciar la barbàrie feixista: l’ús de la força 
per preservar el capital i els privilegis davant la classe treballadora i la 
puixança de «les noves idees socials». Si havien d’escollir, els naci-
onalistes d’esquerra es decantaven per la falç i el martell comunistes 
enfront de l’esvàstica nazi o el feix italià.

En definitiva, l’antifeixisme es va convertir en un dels espais de con-
fluència, més o menys cordial, dels partits i sindicats d’esquerres de 
l’època.

A mitjan gener de 1934, poques setmanes després del triomf dretà, 
van tenir lloc a Catalunya les segones i últimes eleccions municipals de 
l’etapa republicana; aquest cop, però, en un clima polític molt allunyat 
de l’eufòria de la primavera de 1931. Més enllà de ser unes simples 
eleccions municipals, aquestes havien de confirmar o no una eventual 
hegemonia de la Lliga i la creixent força dels partits conservadors. Com 
a conseqüència, la campanya es va plantejar com un enfrontament di-
recte entre dos grans blocs antagònics: les dretes i les esquerres.

La majoria de partits d’esquerra i centre-esquerra, escarmentats per 
la punyent derrota del novembre de 1933, van optar per unir-se i formar 
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coalicions electorals per tal d’evitar un nou avenç de les dretes. Les 
dues faccions comunistes –el BOC i el PCC– foren els únics grups que 
es van mantenir al marge de la dinàmica unitària.

Cal afegir que, en aquestes eleccions, es va difondre i popularitzar el 
conegut lema de Catalunya, com el darrer baluard de la República. En 
aquest sentit, alguns dels principals líders de les esquerres espanyoles –
els republicans Manuel Azaña i Santiago Casares Quiroga i el socialista 
Indalecio Prieto– van participar en un míting multitudinari de la coali-
ció d’esquerres a la Monumental de Barcelona per reivindicar que Ca-
talunya era el darrer baluard, inexpugnable, que quedava a la República 
genuïna del 14 d’abril –és a dir, la República laica i progressista– per 
frenar l’ofensiva conservadora.

Finalment, els temors es van esvair i la coalició d’esquerres va triom-
far a tots els municipis de més de 10.000 habitants, excepte Girona, Vic 
i Olot on es va imposar la llista conjunta de la Lliga i el partit carlí. En 
total, les esquerres van obtenir la victòria a 580 ajuntaments, i la Lliga, 
en solitari o en coalició, en 442. A Barcelona, l’epicentre del poder po-
lític i econòmic del país, la candidatura conjunta dels partits d’esquerra 
va aconseguir el 50,3% dels vots i 24 regidors, i la candidatura integra-
da per la Lliga i els carlins el 41,3% dels vots i 10 regidors.

A Reus, fruit de les picabaralles personals i polítiques que dividien 
les files republicanes, els partits d’esquerres es van tornar a presentar 
per separat, mentre que la Lliga monopolitzava l’espai electoral dretà. 
Tanmateix, un cop més, els resultats van afavorir les forces d’esquerres 
(la participació fou del 60,1% d’un cens de 18.082 electors). La prin-
cipal coalició integrada per ERC, la Casa del Poble i la Unió Socialista 
de Catalunya va aconseguir 4.746 vots –el 43,7% dels vots– i setze 
regidors; el partit de centre-esquerra Acció Catalana Republicana 3.476 
vots –el 32%– i sis regidors; i la Lliga Catalana 2.867 vots –el 22,7%– i 
dos regidors. Les candidatures comunistes –el BOC i el PCC–, que es 
presentaven per separat, van obtenir uns resultats testimonials. Com es 
pot comprovar, Reus havia trencat la bipolarització de la vida política 
catalana, però el vot popular també s’havia decantat clarament cap a les 
opcions catalanistes i d’esquerres.

Als municipis de la comarca, el balanç també fou favorable, això sí, 
per poc marge, a les llistes esquerranes. Aquesta vegada, els resultats 
més sorprenents foren els de Botarell (participació del 22,6% d’un cens 
de 261 electors) i Pratdip (participació del 22,4% d’un cens de 527 
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electors) on les llistes d’esquerres van assolir el 100% dels vots (l’alta 
abstenció indica que l’electorat dretà va optar per quedar-se a casa i 
boicotejar les eleccions). I Maspujols es va tornar a erigir en un dels 
principals feus conservadors de la comarca (les dretes van obtenir el 
82,2% dels vots; participació del 52,6% d’un cens de 342 electors).

L’any 1934, en un clima polític cada cop més crispat i enrarit, els 
desacords entre la Generalitat i el govern de Madrid no van parar de 
créixer. El principal cavall de batalla del conflicte fou la qüestió rabas-
saire. El govern de Lluís Companys va promulgar una reforma agrària 
moderada, la Llei de contractes de conreu, per tal de complaure els ra-
bassaires –un dels principals suports dels partits d’esquerres en l’àmbit 
rural– i permetre’ls un accés gradual a la propietat de la terra. Com era 
d’esperar, la iniciativa va topar amb l’oposició frontal dels propietaris, 
els partits dretans i el govern central.

El conflicte va radicalitzar molt més l’ambient polític i social a Ca-
talunya i la bel·ligerància de bona part de les esquerres cap al govern 
de Lerroux i, en especial, cap a la CEDA i el seu líder Gil Robles. N’és 
una bona prova la gran mobilització antifeixista que el sindicat rabas-
saire i els partits republicans d’esquerra –encapçalats per les JEREC, 
l’ala independentista d’ERC– van convocar el 29 d’abril de 1934 a Bar-
celona per protestar contra una concentració «filofeixista» que havia 
celebrat la Juventud de Acción Popular –el braç juvenil de la CEDA– al 
monestir de l’Escorial a Madrid. La manifestació va aplegar milers de 
militants d’esquerres i republicans d’arreu del país. Un bon nombre de 
reusencs es va traslladar a Barcelona per participar en la mobilització.

La nit abans, els nacionalistes d’esquerra van impulsar l’encesa sim-
bòlica de «grans fogueres a tots els turons de les viles catalanes com a 
acte d’afirmació al sentit democràtic, de lleialtat a les llibertats de Ca-
talunya i de protesta contra el feixisme». Al Baix Camp, les JEREC i la 
USC van encendre una foguera a la muntanya de Santa Anna i al Putxet 
a Castellvell del Camp, el FNR a la muntanya de l’Albiol i els membres 
d’Acció Catalana Republicana «al pujol més alt de la Mussara».

Paral·lelament, l’esquerra obrerista i revolucionària –per exemple, el 
BOC, el PSOE, la UGT, els trotsquistes i els sindicats autònoms dissi-
dents de la CNT– van engegar una dinàmica pròpia i van crear un front 
únic, l’Aliança Obrera, per combatre el feixisme i l’explotació capita-
lista. Aquest cop, la CNT, hegemònica dins el moviment obrer català, 
es va quedar al marge.
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La primera protesta impulsada per l’Aliança Obrera a Catalunya fou 
la vaga general del 13 de març de 1934, convocada per solidaritzar-se 
amb una vaga dels treballadors madrilenys de la construcció i la indús-
tria metal·lúrgica i, al mateix temps, denunciar l’amenaça feixista. Tot i 
que la CNT es va inhibir, la jornada de protesta va aconseguir paralitzar 
l’activitat econòmica a Reus i a bona part del país. L’únic petit incident 
que es va viure la ciutat, fou la crema d’un paquet d’exemplars d’El 
Debate –el portaveu de la CEDA a Madrid– al quiosc de la plaça de la 
República per un grup de vaguistes.

A mitjan any 1934, als ulls de la majoria de militants d’esquerres 
–liberals, demòcrates o obreristes–, el gran perill feixista o filofeixista 
que amenaçava la jove República no era la Falange Española, el partit 
fundat el 1933 per José Antonio Primo de Rivera a imatge dels fascisti 
italians, sinó la CEDA de José María Gil Robles.

El conflicte que enfrontava el govern català i l’Estat republicà, va 
esclatar obertament l’octubre de 1934 quan tres membres de la CEDA 
–titllada de feixistoide– es van incorporar al govern de Lerroux. Com a 
reacció, els partits d’esquerres i l’Aliança Obrera van declarar una vaga 
general de caire revolucionari. Tot i que la protesta era d’àmbit estatal, 
va tenir una major incidència a Astúries i Catalunya.

A Astúries, al crit d’«Uníos hermanos proletarios» –i l’acrònim 
UHP–, la vaga general impulsada conjuntament per socialistes, comu-
nistes i anarquistes, va derivar ben aviat en una insurrecció armada i 
una autèntica revolució social en què els miners i els comitès de treba-
lladors, molt ben organitzats, van arribar a controlar bona part del terri-
tori asturià. Finalment, després de quinze dies de combats acarnissats, 
el moviment revolucionari fou esclafat amb mà de ferro i molta virulèn-
cia per la Guàrdia Civil i les tropes colonials de l’exèrcit espanyol co-
mandades, entre altres, pel tinent coronel Juan Yagüe, el futur carnisser 
de Badajoz i l’oficial que va dirigir l’ocupació feixista de Reus el 15 de 
gener de 1939. Fou un veritable bany de sang amb episodis de pillatge, 
tortura i execucions sumàries. Malgrat el seu fracàs, la revolució d’As-
túries va esdevenir un mite per a l’esquerra obrera.

A Catalunya, la vaga general liderada per l’Aliança Obrera fou unà-
nime. I, com és ben sabut, el 6 d’octubre el president de la Generali-
tat Lluís Companys, empès per la facció més radical i independentista 
d’ERC, es va declarar en rebel·lia contra el govern central i va pro-
clamar l’Estat Català dins la República Federal Espanyola. Companys, 
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doncs, no va proclamar ni la república catalana independent, com li 
exigien els nacionalistes radicals; ni l’estat socialista, com li reclamava 
l’Aliança Obrera, sinó la República Federal.

Tot i alguns episodis armats –sens dubte, el més conegut fou la mort 
en combat de Jaume Compte i Manuel González Alba del Partit Català 
Proletari i Amadeu Bardina del PCC a la seu del Centre Autonomista 
de Dependents del Comerç i la Indústria de Barcelona–, l’exèrcit que 
havia declarat l’estat de guerra, va esclafar la rebel·lió en poques hores. 
Com us podeu imaginar, el fracàs de la revolta al cap i casal va condem-
nar la temptativa insurreccional a tot el país.

Els Fets d’Octubre de 1934 foren precedits a Reus, i les comarques 
del Camp, per una gran concentració d’afirmació republicana i nacio-
nalista d’ERC, la Unió de Rabassaires i les JEREC (30 de setembre). 
L’acte fou una exhibició de força, de múscul de l’esquerra nacionalis-
ta i antifeixista. Milers de militants i simpatitzants vinguts d’arreu del 
territori van col·lapsar el centre de la ciutat rere més de 400 banderes 
i estendards que lluïen «el groc i el vermell, que encega i enardeix, de 
les senyeres d’Esquerra», «el vermell i verd, que convenç, dels rabas-
saires» i «l’estel, que exalta i dignifica, d’Estat Català». En el míting 
celebrat al local d’estiu del FNR-ERC, el president del Parlament Joan 
Casanovas va afirmar que «el fascismo es fruto que no arraigará en 
Cataluña». La ciutat també havia esdevingut un petit baluard de les 
llibertats de Catalunya.

A Reus, l’Aliança Obrera presidida pel socialista Ramir Ortega, 
va declarar la vaga general revolucionària el 5 d’octubre i va aconse-
guir paralitzar la població sense que es produís cap aldarull o incident 
d’importància (els vaguistes van decomissar nombrosos automòbils). 
L’endemà, mentre la Guàrdia d’Assalt –fidel al govern de la Generali-
tat– i milicians dels partits d’esquerres, majoritàriament de les joventuts 
d’ERC, patrullaven els carrers i intentaven ocupar sense èxit l’estació 
de ferrocarrils MZA i sobretot l’antic quarter de cavalleria –la tropa era 
comandada pel tinent Fermín Cuervo–, l’Ajuntament es va adherir a 
la proclamació de l’Estat Català, federat, de Companys. Així mateix, 
grups d’insurrectes van tallar amb barricades la carretera de Salou i van 
aixecar els rails d’un tram de la línia ferroviària a Tarragona. Fins i tot, 
alguns voluntaris van intentar traslladar-se a Barcelona per participar 
en la lluita. Tot plegat, evidencia la manca per part dels revoltats, d’un 
pla per neutralitzar les forces de seguretat de l’Estat i dominar la ciutat.
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L’Ajuntament va fer tot el possible per evitar que la revolta es des-
bordés per l’esquerra i esdevingués una insurrecció de caire social –i 
nacional– liderada per l’Aliança Obrera. De fet, la tarda del 6 d’octubre 
un escamot de guàrdies d’assalt va desallotjar i ocupar el quarter ge-
neral de l’Aliança Obrera –l’antic local del Cinelandia– per impedir la 
proclamació de la Unió de Repúbliques Socialistes.

Els esforços dels revoltats foren inútils i, a primera hora del 7 d’oc-
tubre, després d’haver proclamat l’estat de guerra, l’exèrcit i la Guàrdia 
Civil van ocupar militarment la ciutat. Ben aviat, molts guàrdies d’as-
salt i militants d’esquerres foren desarmats i detinguts. Tot i així, es 
van produir algunes petites topades i tirotejos. Un militar retirat, Jaume 
Guiu, fou tirotejat per error i ferit en una cama quan conduïa un grup 
de detinguts a la caserna de la plaça dels Quarters. En alguns punts de 
la ciutat, els vianants foren obligats a circular amb les mans a l’aire i 
escorcollats per les forces de seguretat. 

El cost humà de la rebel·lió d’octubre fou enorme amb milers de 
morts i ferits –la majoria insurrectes i civils. Significativament, tres de 
les principals víctimes de la violència revolucionària de l’estiu de 1936 
–Fermín Cuervo, Jaume Guiu i Alfons Navarro– van jugar un paper 
destacat en la crisi d’octubre i en la repressió dels revoltats a Reus. De 
fet, tots tres foren condecorats per l’autoritat militar: Cuervo va rebre la 
Medalla Militar, Guiu «la Cruz de Plata» i Navarro «la Cruz del Mérito 
Militar de 1a clase con distintivo blanco».

Un cop esclafats els revoltats, el govern de Madrid, que havia suspès 
de facto l’autogovern català, va reprimir els partits i sindicats d’esquer-
res. Havia arribat l’hora de passar comptes.

L’activitat política democràtica fou estroncada i els grups republi-
cans i d’esquerra van haver d’actuar en la semiclandestinitat. Milers de 
militants de l’esquerra obrera i republicana –socialistes, comunistes, 
simples republicans, nacionalistes catalans i, fins i tot, anarcosindica-
listes– foren detinguts i empresonats. Algunes fonts parlen de prop de 
30.000 arrestats entre octubre i novembre de 1934. Els represaliats més 
coneguts foren el president Companys i els membres del seu govern 
que, el juny de 1935, foren condemnats a 30 anys de reclusió major pel 
delicte de rebel·lió, un càstig que van començar a complir als penals del 
Puerto de Santa María, a Cadis, i a Cartagena. L’antic cap del govern 
Manuel Azaña, tot i que no havia jugat cap paper en la revolta, també 
fou engarjolat.
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La Generalitat va subsistir nominalment, però sota la direcció d’uns 
governadors designats pel govern de la República –el primer fou el co-
ronel Francisco Jiménez Arenas, un dels futurs colpistes del juliol de 
1936 a Barcelona. En canvi, el Parlament fou clausurat i la major part 
d’alcaldes i regidors d’esquerres del país destituïts i reemplaçats per 
militants o simpatitzants dels partits de dreta. Així mateix, també es van 
prohibir molts periòdics i es van clausurar centenars de centres polítics 
i sindicals vinculats a les esquerres. Es calcula que l’octubre de 1935 
encara hi havia unes 280 entitats clausurades.

Les autoritats, amb la complicitat de la patronal, també van aprofitar 
la situació per retallar els drets socials i laborals que s’havien obtingut 
en els darrers anys. A tall d’exemple, es va declarar nul·la la polèmica 
Llei de contractes de conreu i es van dur a terme centenars de desnona-
ments de rabassaires i parcers.

La repressió també es va fer notar a Reus i 83 militants de tots els co-
lors del camp esquerrà i republicà foren detinguts i engarjolats al vaixell 
presó Manuel Arnús ancorat al port de Tarragona. Un dels detinguts fou 
l’alcalde Josep Borràs, d’ERC, el qual després de ser alliberat el febrer 
de 1935, es va exiliar a Andorra. Comptem amb un parell de llibres que 
ofereixen una bona descripció de la vida plena de penúries dels captius en 
aquesta presó flotant: El 6 d’octubre a les comarques de Sebastià Campos 
i Los presos del «Manuel Arnús» de Tomás Verdal, ambdós de l’any 1935.

Al cap d’un temps, alguns dels empresonats que ja havien estat jut-
jats, foren traslladats a la presó de Reus on el captiveri era molt més 
relaxat. Aquest fou el cas de Pau Sans –un jove regidor del FNR-ERC 
condemnat a un any per rebel·lió– que, impacient, matava el temps fent 
gimnàstica, cuinant els àpats dels seus companys de reclusió o jugant a 
pilota valenciana. Quan fou alliberat a mitjan gener de 1936, el primer 
que va fer fou participar en un míting d’ERC al local del FNR.

Les represàlies, però, van anar molt més enllà. L’Ajuntament fou des-
tituït per ordre de l’autoritat militar i substituït per una gestora formada 
per coneguts dretans. Així mateix, per intentar desmantellar o mante-
nir sota control el teixit associatiu esquerrà i, per tant, subversiu, es 
van escorcollar i clausurar diferents entitats com ara el FNR, el Centre 
Marxista, la Casa del Poble, l’Aliança Obrera i el Centre Enciclopèdic 
Popular afí al món anarcosindicalista.

Fins a l’aixecament de l’estat de guerra l’abril de 1935, els mecanis-
mes de repressió i control de la població foren els trets característics 
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de la vida política quotidiana a Reus i Catalunya. De fet, el retorn a la 
plena normalitat –i a la legitimitat democràtica– no es van donar fins al 
triomf electoral del Front Popular el febrer de 1936.

En aquest clima de persecució política i ideològica, no tothom es va 
deixar intimidar o atemorir. Durant l’any 1935, els anarcosindicalis-
tes i, en especial, les Joventuts Llibertàries, habituades a moure’s en la 
clandestinitat, van iniciar una campanya d’agitació per denunciar les 
injustícies que cometien les autoritats i les forces de seguretat contra 
els treballadors i els militants d’esquerres. En paraules de l’anarquista 
Alfons Martorell (probablement un dels activistes de la protesta), «a fi 
de protegir-se, els joves anaven de dos en dos i, en els cafès, llençaven 
plecs de fulls des de la porta, fent-los volar en totes direccions, i ells 
desapareixien de seguida amb el paquet de fulls que els quedaven ben 
amagat». També «feien passar fulls per sota les portes de les escales de 
les cases, per les dels magatzems, garatges, tallers, cap dintre els patis 
de la majoria de les fàbriques». Com era lògic, els anarquistes no foren 
els únics que van denunciar la repressió dretana. L’octubre de 1935, 
Josep Banqué –un dels fundadors del primer grup comunista a Reus i al 
sud de Catalunya i antic militant cenetista– fou detingut «amb una gran 
quantitat de fulls extremistes». En cerca i captura pels fets d’octubre, 
Banqué fou tancat al Castell de Pilats de Tarragona.

L’amplitud de la protesta va obligar a les autoritats a crear un servei 
policial especial per perseguir i capturar els joves que enganxaven o 
repartien els pasquins. Com a conseqüència, molts militants llibertaris i 
d’esquerres foren detinguts, apallissats i engarjolats en diverses ràtzies 
policials. En són un bon testimoni els grafits de caire polític que ompli-
en les parets de les cel·les de la presó reusenca amb les sigles de la CNT 
i la FAI, les mítiques inicials UHP o símbols revolucionaris com la falç 
i el martell dels comunistes.

El fracàs de la rebel·lió d’octubre, els milers de presos polítics i el 
clima de persecució van trasbalsar i commoure les cúpules i la militàn-
cia dels partits d’esquerres. Dins el moviment obrer i els medis esquer-
rans, es va generalitzar la creença que l’única forma de barrar el pas a 
la contrarevolució, a una involució feixista, era impulsar una política 
d’unitat de tots els grups progressistes que deixés de banda les diver-
gències ideològiques.

La primera iniciativa unitària la van liderar els partits marxistes ca-
talans que van engegar un lent procés de confluència que va conduir, 
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primer, a la creació del Partit Obrer d’Unificació Marxista (el setembre 
de 1935) i, més endavant, a la formació del Partit Socialista Unificat de 
Catalunya (el juliol de 1936).

En aquest procés de confluència i en el naixement dels Fronts Po-
pulars, hi va jugar un paper cabdal el VIIè Congrés de la Internacional 
Comunista l’estiu de 1935 –l’organisme que agrupava diferents par-
tits comunistes fidels a Moscou– el qual va decidir canviar de tàctica 
i propugnar el frontpopulisme, és a dir, la creació d’àmplies aliances 
antifeixistes i democràtiques, amb l’objectiu de frenar l’ascens del fei-
xisme i l’extrema dreta a Europa. Als ulls de molts demòcrates i mili-
tants d’esquerra, l’allau totalitari i feixista semblava imparable. Com bé 
assenyala el professor Borja de Riquer, l’Europa d’aquells anys era la 
de les dictadures i no pas de les democràcies. Així, mentre l’any 1931, 
d’un total de 28 estats europeus, hi havia 6 règims autoritaris, el 1936 ja 
n’eren 13, i el 1939, arribaven a 17.

Quan el 1936 es van convocar unes noves eleccions generals per al 
16 de febrer, bona part de l’opinió pública progressista, cada cop més 
sensibilitzada amb l’ideari antifeixista, va reclamar obertament la for-
mació d’una àmplia coalició electoral que unís tots els partits de l’es-
querra obrera i republicana. Si es volia impedir una nova victòria con-
servadora, com la del novembre de 1933, era imprescindible la unitat de 
tots els demòcrates i antifeixistes.

La imatge del president Lluís Companys rere les reixes d’una cel·la 
al penal del Puerto de Santa María i la mobilització a favor de l’amnis-
tia de les famílies dels milers de detinguts pels Fets d’Octubre de 1934 
van contribuir a generar un clima polític i emocional que va afavorir, i 
empènyer, la unitat de les esquerres i la creació del Front Popular.

En aquesta conjuntura tan favorable, el gener de 1936 es va signar 
l’acord per constituir una aliança electoral d’àmbit estatal sota el nom 
de Frente Popular que, per primera vegada a la història de la Segona Re-
pública, englobava la majoria dels partits de progrés, com ara Izquierda 
Republicana, el PSOE i el Partido Comunista. La coalició es va agluti-
nar al voltant de tres grans eixos i reivindicacions: derrotar les dretes a 
les urnes, aconseguir l’anhelada amnistia per als represaliats del Bienni 
Negre i, finalment, recuperar el projecte republicà i democràtic del 14 
d’abril de 1931.

A Catalunya, el pes polític d’ERC, que va esdevenir el pal de paller 
de la coalició, va determinar que el Front Popular –una denominació 
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que s’identificava automàticament amb l’estratègia comunista– pren-
gués el nom més neutre i ponderat de Front d’Esquerres. Així, el Front 
d’Esquerres fou l’equivalent català del Frente Popular espanyol. Amb 
tot, també es va utilitzar la fórmula híbrida, i més combativa, de Front 
Popular d’Esquerres.

Els partits i sindicats que van integrar l’aliança electoral foren: ERC, 
Acció Catalana Republicana, el Partit Nacionalista Republicà d’Esquer-
ra, la Unió de Rabassaires, el Partit Republicà d’Esquerra –la marca del 
partit d’Azaña a Catalunya–, la Unió Socialista de Catalunya, el PCC, 
la federació catalana del PSOE, el POUM i el Partit Català Proletari. 
El pes de cada organització, però, era ben desigual: mentre els partits 
de l’esquerra liberal comptaven amb 41 candidats –més de la meitat 
eren d’ERC–, els de l’esquerra revolucionària només en tenien 10. En 
percentatge, els partits marxistes només sumaven el 19% dels candidats 
del Front d’Esquerres; dins les rengles del Frente Popular espanyol, 
aquest percentatge augmentava fins al 41%.

El programa polític del Front d’Esquerres es pot resumir en el triple 
lema de la campanya electoral: «Per Catalunya! Per la República! Per 
l’amnistia!». En poques paraules, pel restabliment de l’autogovern ca-
talà i el govern legítim de Lluís Companys, per la defensa del caràcter 
genuí –o si voleu, progressista– de la República del 14 d’abril, i per una 
àmplia amnistia i l’alliberament dels empresonats pels Fets d’Octubre 
de 1934. En cap cas es reclamava la instauració de la dictadura del pro-
letariat o es cridava a la revolució social com han afirmat César Vidal i 
Pío Moa. Ben al contrari. Es pot afirmar que era un programa moderat 
que volia deixar enrere el Bienni Negre i rellançar les millores socials i 
laborals del primer bienni republicà.

Tot i així, el Front d’Esquerres va rebre el suport majoritari i, el que 
era més important, els vots dels treballadors anarcosindicalistes, els 
quals perseguien l’amnistia i l’alliberament dels centenars de militants 
cenetistes engarjolats.

Enfront del Frente Popular, els partits de dreta i extrema dreta van 
intentar crear una gran coalició electoral, l’anomenat Frente Nacional 
Contrarrevolucionario –que incloïa la CEDA, els monàrquics de Reno-
vación Española, el partit carlí i independents de dreta. Tanmateix, el 
Frente Nacional només es va presentar a trenta circumscripcions espa-
nyoles. A la resta de províncies, hi van concórrer múltiples candidatures 
de dreta i centre-dreta. Per exemple, en algunes províncies, el Partit 
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Radical de Lerroux es va presentar en solitari i, en altres, en coalició 
amb el Frentre Nacional. Així, la unitat d’acció dels conservadors i els 
ultradretans en l’àmbit estatal no fou completa ni perfecta.

A Catalunya, en canvi, el partit de Francesc Cambó va aconseguir 
vertebrar, no sense dificultats, una coalició que sota el nom de Front Ca-
talà d’Ordre, va agrupar incòmodament la Lliga, Acció Popular Cata-
lana –la filial catalana de la CEDA–, els monàrquics del partit Derecha 
de Cataluña, els carlins i els radicals. I he dit «incòmodament» perquè 
hi van haver de conviure els catalanistes moderats de la Lliga amb ele-
ments monàrquics i espanyolistes molt hostils a l’autogovern català. 
És ben significatiu el cas de la mare de Xavier Amorós, la qual simpa-
titzava amb la Lliga, però en les eleccions, gràcies al sistema de llistes 
obertes, evitava votar el candidat carlí de les llistes dretanes conjuntes.

Com es pot comprovar, en les eleccions del 16 de febrer, el pluriparti-
disme gairebé va desaparèixer i va deixar pas a una confrontació directa 
entre dos grans blocs ideològics oposats: el Front Popular i les diferents 
candidatures de dreta i centre-dreta.

En aquest context tan crispat, la campanya electoral –molt més vis-
ceral que no pas programàtica– es va viure amb gran intensitat a Reus 
i Catalunya. Les dues coalicions es van atacar mútuament amb argu-
ments denigrants i pejoratius. Es pot afirmar que fou una campanya en 
la qual va predominar el joc brut i el catastrofisme.

D’un bon principi, els partits de dreta van equiparar el Front d’Es-
querres amb l’anarquia, la revolució social, la dictadura del proletariat 
i la destrucció d’Espanya. Per als carlins, en un llenguatge apocalíptic 
molt proper al discurs franquista, el Front d’Esquerres era «un monstruo 
masónico-marxista» que cercava la destrucció de la nació espanyola i 
la civilització cristiana i que tenia «abiertas sus fauces para devorar a 
sacerdotes, a religiosos, a patronos, a obreros, a los guardias civiles, a 
soldados y jefes porque son los de octubre».

Mentrestant, des del cantó esquerrà, es va identificar el Front Català 
d’Ordre amb l’espanyolisme, la monarquia, la involució conservadora 
i el feixisme. No hi havia, doncs, terme mig. Segons un petit anunci 
electoral aparegut al periòdic Foment –el portaveu d’ERC a Reus–, «les 
dretes representen la tirania, l’esclavitud, la injustícia social, la ruïna 
general i l’enriquiment d’uns pocs en perjudici de la classe treballadora. 
I les esquerres, el treball fecund, la llibertat, la igualtat, la prosperitat 
general i el progrés».
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Com ja he remarcat, un dels eixos centrals del programa del Front 
d’Esquerres fou l’alliberament dels empresonats per la rebel·lió d’octu-
bre de 1934. En aquest sentit, la propaganda republicana i nacionalista 
no va parar de difondre la imatge d’un president Companys tancat a la 
garjola com a símbol de tots els represaliats pels fets del 6 d’octubre. 
No hi ha dubte que «Per l’amnistia!» fou una de les consignes més uti-
litzades en la propaganda esquerrana.

Així mateix, com a reacció a l’ofensiva espanyolista i la catalanofò-
bia que havien liderat els medis dretans, el catalanisme de la mà dels 
sectors populars i d’esquerres, es va identificar definitivament amb les 
idees de progrés i llibertat.

En el decurs de la campanya electoral, el Front Popular va denunciar 
l’actitud partidista de bona part de la jerarquia eclesiàstica i l’Església a 
favor de la coalició de dretes. El periòdic Foment, per exemple, va as-
senyalar el cas concret del rector de Riudecols, el qual, en un sermó de 
diumenge, havia fet campanya pel Front Català d’Ordre i havia deixat 
entreveure la necessitat de l’ús de la violència per impedir un govern 
d’esquerres: «tothom que tingui una mica de sentiment religiós, ha de 
votar per les dretes, perquè tots els qui votin per les esquerres cauran 
en pecat mortal. I si a pesar de tot, guanyen les esquerres, de vida no en 
tenim més que una, i ens l’hem de jugar».

Els partits reusencs i, en especial, les esquerres van dedicar molts 
esforços i energies en la campanya electoral. En una de les èpoques 
daurades del cartellisme polític, els carrers més cèntrics de la ciutat 
foren empaperats amb centenars de cartells electorals de totes les ideo-
logies, mides i colors. La façana de l’Hotel de Londres i els porxos de la 
plaça de Prim foren alguns dels indrets on es van enganxar més cartells 
i proclames polítiques. 

Com era d’esperar, també van tenir lloc alguns petits sabotatges 
per malmetre i boicotejar la propaganda electoral de l’adversari. Així, 
una nit, uns desconeguts van tapar amb tinta negra un bon nombre de 
cartells d’Acció Popular Catalana, la filial del partit de Gil Robles a 
Catalunya.

Els partits i els militants d’esquerres de Reus van jugar un paper es-
sencial en la campanya del Front Popular a la circumscripció de Tarra-
gona. De fet, a principis de febrer de 1936, la ciutat va acollir el Comitè 
Electoral Central que havia d’impulsar i coordinar la propaganda del 
Front d’Esquerres a les comarques del Camp i les Terres de l’Ebre. 
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Des de Reus, els partits d’esquerres van planificar i engegar una in-
tensa campanya de propaganda per la demarcació. L’activitat fou fre-
nètica i esgotadora. N’és una bona prova la gran quantitat de mítings i 
actes electorals que es van organitzar en poc més de quinze dies: el 2 
de febrer, a Reus i Alcover; el 6, a Ascó; el 8, a Vilallonga del Camp i 
Ulldemolins; el 9, a Reus, Montblanc, Riudoms, Gandesa, Flix i Móra 
d’Ebre; l’11, a Cornudella de Montsant, Mont-roig del Camp i l’Esplu-
ga de Francolí; el 12, a Vila-seca i Bràfim; el 13 –el dia més atapeït–, a 
Reus, Riudecols, Alforja, Montbrió, les Borges del Camp, la Selva del 
Camp, Alcover i Valls; el 14, a l’Aleixar, Prades, Solivella, Riudoms i 
Tortosa; i el 15 de febrer, a l’Hospitalet de l’Infant, a Vandellòs i Cam-
brils. L’esforç organitzatiu fou titànic.

Reus, doncs, va esdevenir el motor, l’epicentre, de la propaganda 
frontpopulista a la circumscripció de Tarragona.

En el camp conservador, la campanya electoral fou molt menys in-
tensa i poc coordinada. A Reus, els actes unitaris del Front Català d’Or-
dre foren gairebé inexistents i, a la pràctica, cada partit va fer campanya 
per la seva banda.

Paradoxalment, els carlins, tot i la seva aversió a la democràcia, fou 
el grup dretà més actiu. Fins i tot, el potencial econòmic del seu candi-
dat, el tortosí Joaquim Bau –una de les grans fortunes de les Terres de 
l’Ebre– els va permetre llogar una avioneta que va sobrevolar les loca-
litats de la demarcació amb el nom de Bau pintat a les ales.

Com és ben sabut, en les eleccions del 16 de febrer de 1936, el triomf 
de les esquerres a Catalunya fou rotund. Amb la participació més eleva-
da de tot el període republicà, el Front d’Esquerres va obtenir 700.000 
vots –el 59%– i el Front Català d’Ordre uns 480.000 –el 40,8%. 

Al conjunt de la República, el Frente Popular també va guanyar, però 
sense obtenir una victòria tan contundent i àmplia com la del Front 
d’Esquerres. Cal remarcar que, arran de l’esclat de la Guerra Civil, mai 
es van arribar a publicar les actes amb els resultats oficials de les elec-
cions, un fet que fa molt difícil conèixer amb exactitud els vots i els 
percentatges de cada candidatura i, per tant, afavoreix la tesi conspira-
tiva de César Vidal i Pío Moa que la veritable guanyadora d’aquestes 
eleccions fou la coalició conservadora.

No obstant això, un dels estudis més fiables i amb major credibilitat 
científica per conèixer els resultats globals de les eleccions del febrer 
de 1936 és el llibre Las elecciones del Frente Popular de Javier Tusell. 
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Segons aquest estudi que xifra la participació en el 72%, el Frente Po-
pular va aconseguir 4.650.000 vots –el 47%-, les candidatures de dreta 
i centre-dreta 4.500.000 vots –el 45,6%-, i el PNB i els partits de centre 
uns 520.000 vots –el 5,3%. Així, el Frente Popular va superar per molt 
poc –uns 150.000 vots, l’1,4%– les coalicions de dreta i centre-dreta. El 
triomf frontpopulista també ha estat defensat per Hugh Thomas, Julio 
Aróstegui, Stanley Payne, Raymond Carr, Santos Juliá i Tuñón de Lara, 
tots ells historiadors amb diferents sensibilitats ideològiques.

Pel que fa a Reus, on la participació, del 73%, també fou la més 
elevada de l’etapa republicana, el triomf del Front d’Esquerres, que va 
obtenir el 68,7% dels vots, fou incontestable. Enfront, el Front Català 
d’Ordre només va aconseguir el 31,3% dels vots.

A la comarca, els resultats foren, un altre cop, molt més equilibrats 
amb un lleuger avantatge per a les dretes (a Vinyols i els Arcs les dretes 
van sumar el 78,7% dels vots, i a Maspujols el 83,3%; ambdós munici-
pis es van convertir en uns dels principals bastions conservadors de la 
comarca i la demarcació). Per cert, el petit municipi de la Mussara amb 
una participació del 65,4%, va tornar a trencar estadístiques i el Front 
Popular va assolir, una vegada més, el 100% dels vots. Fou, sens dubte, 
un cas inèdit al país.

Amb el triomf del Front d’Esquerres, el país va retornar a la nor-
malitat democràtica. Ben aviat, l’autogovern fou restablert i un indult 
general signat pel nou cap de govern republicà, Manuel Azaña, va obrir 
les portes de les presons. Enmig de grans mostres d’alegria, Lluís Com-
panys i milers de represaliats foren alliberats i van tornar a les seves 
llars. 

La conseqüència política més greu de les eleccions del febrer de 1936 
es va donar a les files del camp conservador. La derrota a les urnes, o 
sigui, l’intent no reeixit d’ocupar el poder per mitjans legals i democrà-
tics, va trasbalsar bona part dels militants dels partits de dreta, els quals 
van iniciar un procés de radicalització que els va dur cap a actituds ex-
tremistes i favorables a l’ús de la violència. La Falange Española de las 
JONS, que en aquest període va créixer espectacularment, fou una de 
les organitzacions que es va beneficiar més de la radicalització dretana. 

Així, enmig de l’espiral de violència que va sacsejar la República 
la primavera de 1936 –una violència provocada per grups radicals de 
dreta i d’esquerra, però en cap cas, pel govern o pels dirigents republi-
cans, com han defensat César Vidal i Pío Moa–, milers de militants i 
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simpatitzants dels partits de dreta van abandonar la via política i legal 
i van passar a engruixir les files dels qui veien en l’ús de la violència 
l’únic mitjà possible i viable per enderrocar la República i aturar el 
projecte democràtic i modernitzador.

A poc a poc, doncs, es va configurar el bloc polític i ideològic –in-
tegrat principalment per carlins, monàrquics radicals i falangistes– que 
va donar suport econòmic, humà i material al cop d’Estat del juliol de 
1936.

Es pot afirmar que quan les classes dominants i els partits de dreta 
amb la complicitat de la jerarquia eclesiàstica i una part de l’exèrcit, 
van jutjar que la democràcia republicana ja no servia per conservar els 
seus privilegis socials, polítics i econòmics, van decidir apostar decidi-
dament per la violència i el cop d’Estat del juliol de 1936.

Com ha assenyalat l’historiador Hilari Raguer, els medis conserva-
dors van intentar entrar en el joc democràtic de la República, però en 
veure que perdien la partida, van decidir trencar les cartes, finalitzar el 
joc i eliminar els seus oponents a cops de puny.
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L’ESTIU DE 1936. GUERRA I 
REVOLUCIÓ A REUS

No hi ha dubte que la revolució de 1936, menystinguda o criminalitza-
da, per uns, i mitificada, per altres, és un dels episodis més destacats i 
importants de la Guerra Civil i de tot el segle xx a Catalunya. En cap 
altre país d’Europa i del món, hi va haver un moviment obrer més o 
menys afí a la praxi i a les idees anarcosindicalistes tan poderós i or-
ganitzat com el català, capaç d’impulsar –no sense contradiccions– un 
procés revolucionari anticapitalista com el que es va viure al Principat 
l’estiu i la tardor de 1936; un capítol inèdit pel seu caràcter llibertari en 
la història de les revolucions obreres i del moviment obrer més com-
batiu.

Aquí també es pot afegir com a elements diferenciadors, la presèn-
cia del catalanisme republicà i d’esquerres –la força hegemònica en els 
anys de la Segona República–; el pes gens menyspreable d’una tradició 
comunista heterodoxa i crítica amb l’stalinisme, personificada pel Partit 
Obrer d’Unificació Marxista d’Andreu Nin i Joaquim Maurín; i la crei-
xent influència d’un partit comunista, aquest cop sí, fidel a Moscou i a 
Stalin, però ben arrelat al país: el Partit Socialista Unificat de Catalunya 
de Joan Comorera. 

Tot plegat, com ha remarcat l’historiador Pelai Pagès, fa que la revo-
lució de 1936 hagi esdevingut un clar exemple de l’originalitat de la po-
lítica i la societat catalanes dins el marc estatal i europeu d’aquells anys.

L’originalitat o la peculiaritat del cas català durant la Guerra Civil, 
però, no acaba aquí. Ens queda, potser, l’element més provocatiu i di-
fícil de pair per a molts: l’elevat autogovern de què va gaudir Catalu-
nya en el primer període del conflicte bèl·lic no s’hauria assolit sense 
l’esclat de la revolució. És a dir, quan el poder polític va recaure en els 
comitès i les organitzacions revolucionàries –en mans dels «temibles» 
anarquistes– i la revolució va realitzar més avenços que mai, Catalunya 
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com a subjecte polític, va superar amb escreix el sostre competencial 
fixat pel marc estatutari de 1932 i va obtenir una de les quotes d’auto-
govern més importants del segle xx. Es pot afirmar que el Principat va 
esdevenir de facto una col·lectivitat independent dins una República 
espanyola molt fragmentada i reconvertida en una confederació de ter-
ritoris més o menys autònoms.

Per contra, quan l’anarquisme i l’esquerra revolucionària van perdre 
pes i influència, quan el procés revolucionari fou legalitzat i, per tant, 
frenat sobretot d’ençà dels Fets de Maig de 1937, l’autogovern català 
es va veure clarament retallat i limitat. Tot i que pugui semblar ben 
estrany, ho podríem resumir de la forma següent: com més avenços de 
la revolució, més autogovern per a Catalunya. I com menys conquestes 
revolucionàries, menys poder polític per als catalans. 

Malgrat que a cops s’oblida, a Catalunya, la Guerra Civil i la revo-
lució es van iniciar amb un triomf armat de les forces obreres i d’es-
querres i una ruptura de la legalitat política i institucional provocada 
pel fracàs de la conspiració colpista. Com és ben conegut, la rebel·lió 
militar i feixista del 19 de juliol fou sufocada ràpidament a Barcelona –
el centre neuràlgic del poder polític republicà al Principat– per l’actitud 
combativa de les forces de seguretat lleials a la Generalitat i a la Repú-
blica, i del moviment obrer i popular, en especial dels grups d’acció i 
els militants anarquistes. 

D’aquest triomf, dels combats al carrer del 19 i 20 de juliol, va sorgir 
una nova hegemonia militar encapçalada pels anarcosindicalistes i els 
sectors més radicals de l’obrerisme, la qual es va acabar de consolidar i 
reforçar quan els militants i els simpatitzants de la Confederació Nacional 
del Treball i de la Federació Anarquista Ibèrica van assaltar la caserna de 
Sant Andreu i es van apoderar de milers d’armes –es calcula que hi havia 
vora 30.000 fusells i una gran quantitat de munició. Agradi o no, qui té 
les armes –la força–, té el poder. I això és el que va succeir a Barcelona 
i bona part del país el juliol de 1936. L’Estat republicà havia perdut el 
monopoli de la violència i de les forces coercitives. Cal puntualitzar que 
des dels seus orígens, la CNT ja va comptar amb un aparell paramilitar 
clandestí –els Comitès de Defensa en l’etapa republicana– per garantir 
l’autodefensa i la protecció de l’organització i els seus militants.

Els milers d’armes –principalment fusells, però també metralladores 
i canons capturats als colpistes– que van anar a parar a les mans dels 
milicians anarcosindicalistes i la irrupció d’aquest contrapoder armat 
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obrer, combinat amb la desaparició de l’exèrcit i el col·lapse momentani 
de la Generalitat i de la legalitat republicana, van capgirar radicalment 
la correlació de forces a favor dels sectors més radicals i combatius de 
la classe treballadora i van permetre engegar tot un seguit de transfor-
macions polítiques, socials i econòmiques, amb l’objectiu d’enderrocar 
la societat capitalista i substituir-la per una d’igualitària i justa, sense 
propietat privada ni classes socials. La imatge del poble alçat en armes, 
molt mitificada en l’imaginari d’esquerres i obrerista des del temps de 
la Comuna de París de 1871 i la revolució bolxevic de 1917, havia es-
devingut una realitat ben tangible a Barcelona i Catalunya.

S’iniciava, així, el que és coneix com la revolució de 1936 –«el curt 
estiu de l’anarquia» per Hans Magnus Enzensberger o «l’inversemblant 
estiu de 1936» per Miquel Izard–, un procés revolucionari de caire lli-
bertari, popular, obrerista, antifeixista i construït de baix a dalt que va 
batallar de valent per obrir-se camí enmig del conflicte bèl·lic i enfront 
de la creixent hostilitat dels partidaris del restabliment de la Generalitat 
i l’Estat republicà, bàsicament les esquerres moderades i el PSUC, el 
qual –esperonat per Moscou– també es volia erigir en la força predomi-
nant del bàndol republicà.

En paraules de l’historiador Josep Termes, «des del 20 de juliol, el 
poder [a Barcelona i arreu del país] era al carrer» i, sens dubte, els grans 
beneficiats d’aquesta situació –o, si voleu, els amos absoluts del carrer– 
foren les classes populars i, en particular, la CNT i la FAI –que van capi-
talitzar la victòria antifeixista del 19 de juliol. Com afirmava el reusenc 
Joan Garcia Oliver, una de les cares més conegudes de l’anarquisme i 
la revolució: «Nosotros, los sin nombre, los que no somos nadie, no-
sotros hemos derrotado al fascismo en las calles de Barcelona». Així, 
d’ençà del 19 de juliol i més o menys fins al maig de 1937, el conegut 
binomi format per la CNT i la FAI, però també els centenars de grups i 
comitès anarquistes autònoms que van sorgir al llarg i ample del país, 
es van erigir en la força hegemònica a Catalunya i també a les comar-
ques de l’Aragó conquerides per les milícies antifeixistes catalanes; els 
territoris on la Revolució va agafar més empenta, energia i radicalitat. 
Ben aviat, el paisatge urbà es va omplir de banderes roig-i-negres –i, 
en menor mesura, de roges comunistes o estelades–, d’edificis i tallers 
ocupats o expropiats per col·lectivitats obreres, de cartells i pintades 
amb les inicials CNT-FAI i de patrulles de treballadors armats. A Reus, 
la façana d’El Círcol i el Teatre Fortuny –l’edifici fou decomissat pel 
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PSUC i la Unió General de Treballadors– va lluir dos enormes retrats 
de Marx i Lenin. I la senyorial casa March, al carrer de Sant Joan, va 
exhibir els colors i, en especial, la senyera estelada del partit indepen-
dentista Estat Català.

Cal afegir que la revolució de 1936 es va caracteritzar per ser un pro-
cés més o menys caòtic i espontani ja que, malgrat l’hegemonia inicial 
dels anarcosindicalistes, no hi va haver cap organització que volgués –o 
pogués– implantar un projecte polític i social alternatiu per pal·liar el col-
lapse institucional de l’aparell estatal republicà, un fet que, com és lògic, 
va afeblir el procés revolucionari. En aquest sentit, és ben paradoxal que 
la força que havia d’impulsar i, en certa manera, liderar la ruptura de 
1936 fos justament l’anarcosindicalisme, el qual, com és ben sabut, era –i 
és– contrari a qualsevol forma d’autoritat o de poder, i enemic declarat de 
l’Estat com a sistema d’organització política de la societat.

De juliol a finals de setembre de 1936, Catalunya va viure els mo-
ments més àlgids del procés revolucionari, una etapa que també és co-
neguda amb el nom de dualitat de poders, per la coexistència més o 
menys pacífica de dos grans focus de poder: d’una banda, el genuïna-
ment revolucionari personificat pel Comitè Central de Milícies Anti-
feixistes i les noves formes de contrapoder local i comarcal que havien 
sorgit del triomf del 19 de juliol i que exercien el poder real al carrer; 
i, de l’altra, el tradicional personificat pel govern de la Generalitat, el 
qual representava la malmesa legalitat republicana, tot i que, en aquells 
moments, a la pràctica, la seva autoritat era ben limitada i poc efectiva.

No s’ha d’oblidar, però, que aquests nous poders o contrapoders re-
volucionaris van néixer d’un pacte de gairebé totes les forces antifei-
xistes del país, això sí, condicionades pel que succeïa al carrer i per 
qui posseïa les armes. En el cas del Comitè Central de Milícies Anti-
feixistes, l’organisme de més pes i que aplegava la majoria de partits 
i sindicats d’esquerres, es va constituir el 21 de juliol amb l’aprovació 
del president de la Generalitat Lluís Companys. 

Aquí, l’actitud dels anarcosindicalistes –que, com ja s’ha recalcat 
eren els amos del carrer– fou fonamental: en acceptar la creació del 
Comitè Central de Milícies Antifeixistes, la CNT i la FAI van renunciar 
explícitament a establir un govern –o, si voleu, una dictadura– anar-
quista a Catalunya.

De fet, en el Ple de Federacions Locals i Comarcals de la CNT en 
què es va debatre la conveniència d’acceptar o no el Comitè Central de 



— 127 —

L’estiu de 1936. Guerra i revolució a Reus

Milícies, els militants de la comarca del Baix Llobregat i Joan Garcia Oli-
ver foren els únics que van defensar la línia radical i maximalista, és a dir, 
«anar a pel tot», prendre el poder a Catalunya i implantar el comunisme 
llibertari, davant una majoria més moderada o pragmàtica que va optar 
per col·laborar amb les forces antifeixistes i les institucions republicanes.

Com bé assenyala Pelai Pagès, el caràcter plural del Comitè Central 
de Milícies Antifeixista i la seva dependència, si més no formal, de 
la Generalitat i de la legalitat republicana evidencien, un cop més, la 
manca d’un projecte polític i social per part de la força hegemònica a 
Catalunya, la CNT-FAI.

Per tot això, es pot afirmar que, en l’àmbit polític, la supremacia 
anarcosindicalista fou, a la pràctica, més aparent i simbòlica que no pas 
real, i el que és més important, momentània. 

L’estiu de 1936, amb l’esclat revolucionari i la descomposició –parci-
al– de l’Estat republicà, es van constituir prop de vuit-cents comitès lo-
cals i comarcals arreu de la geografia catalana. La configuració d’aquest 
poder revolucionari local i regional, però, fou molt complexa ja que el 
caràcter espontani, no jeràrquic i, a cops, caòtic del procés revolucionari 
va fer impossible establir una pauta general per al conjunt del país.

Com era d’esperar, cada comitè local i comarcal es va constituir 
d’acord amb la realitat política i ideològica de la seva àrea d’influència. 
Així, hi va haver indrets on la força hegemònica o majoritària foren 
els anarcosindicalistes i els nuclis obreristes més revolucionaris –per 
exemple, a la zona metropolitana de Barcelona i a les comarques de 
Lleida– i altres territoris on els partits més moderats o els que propug-
naven el restabliment de la legalitat republicana tenien un major pes 
–com ara Sabadell, Tortosa i Reus.

Com a conseqüència, la centralització del poder fou més nominal 
que no pas real i efectiva. El país, doncs, va viure una atomització o 
fragmentació del poder polític en què cada comitè antifeixista va gaudir 
d’un gran marge d’autonomia i gairebé sempre va actuar molt més sota 
les consignes del partit o del sindicat majoritari que no per delegació 
del teòric poder central.

Tot i així, també hi va haver iniciatives per unir esforços i coordi-
nar-se, com el gran magatzem logístic que els comitès antifeixistes de 
Tarragona i Reus van instal·lar conjuntament a la Puebla de Híjar, a 
la província de Terol, per proveir d’aliments, de roba i de munició els 
milicians de les comarques del Camp que lluitaven al front d’Aragó. 
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Cal recordar que, amb la revolució i la creació dels comitès anti-
feixistes comarcals, es va aplicar per primer cop el cèlebre projecte 
de divisió territorial del Principat dissenyat per un equip de geògrafs i 
especialistes encapçalats per Pau Vila. D’aquesta manera, en el mapa 
polític de la Catalunya revolucionària, Reus va esdevenir la capital de 
la IV Regió –o vegueria–, una circumscripció que englobava les comar-
ques del Baix Camp, la Conca de Barberà, el Priorat i la Ribera d’Ebre 
amb prop de 120.000 habitants.

Què va succeir a Reus l’estiu de 1936? Malgrat que és un fet que 
ha passat força desapercebut, també hi va haver una petita temptativa 
d’insurrecció que no va reeixir. Si bé la ciutat era un objectiu molt se-
cundari en els plans dels colpistes, ja que només allotjava una petita 
tropa d’intendència que custodiava els quarters de l’exèrcit a l’actual 
plaça de la Llibertat, diferents elements de dreta amb la complicitat de 
bona part del destacament de la Guàrdia Civil, van ordir un complot per 
alçar-se en armes, neutralitzar les autoritats republicanes i les esquerres 
més combatives, i controlar la població.

Gràcies al testimoni del religiós Juan Blasco, recollit en el llibre 
Estampas de mi cautiverio, sabem que la temptativa colpista a Reus 
va comptar, principalment, amb la cooperació del Requetè –la branca 
paramilitar del partit carlí– i d’un grapat de militants d’extrema dreta 
que el 18 i 19 de juliol es van concentrar al quarter de la Guàrdia Civil 
esperant l’ordre per actuar. 

Tot fa pensar que la participació del petit nucli de la Falange en el 
complot fou testimonial o inexistent. De fet, el reusenc José M. Fontana 
Tarrats, el principal dirigent del partit feixista a la província, desconei-
xia la data exacta de l’aixecament i es trobava de vacances a Prades. No 
ens ha d’estranyar, doncs, que en l’obra Dos trenes se cruzan en Reus, 
Fontana afirmés que «en nuestra ciudad no existió ni siquiera conato de 
sublevación contra la República». Així, el pes de la insurrecció fallida 
va recaure en els carlins, la força ultradretana més ben preparada en el 
terreny paramilitar.

Gairebé totes les fonts (les memòries de Xavier Amorós, d’Alfons 
Martorell i de Juan Blasco, el llibre Rojos en Tarragona y su provincia 
de Luís Climent i la Causa General franquista) coincideixen a assenya-
lar el militar Fermín Cuervo, el carlí Alfons Navarro i Jaume Guiu –co-
neguts militants dretans– com els caps visibles o, si més no, les figures 
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més destacades del moviment insurreccional a Reus. Significativament, 
el mateix Navarro, ja detingut, va confessar que «Guiu y yo somos los 
individuos más odiados de los comunistas y no sin motivo, por cierto. 
Estoy seguro de que vamos a ser fusilados».

Finalment, arran de la derrota dels insurrectes a Barcelona i la pas-
sivitat de la guarnició de l’exèrcit a Tarragona que, tot i tenir un nucli 
conspirador, es va mantenir lleial a la República, a Reus no es va produ-
ir cap rebel·lió. El testimoni d’un jove membre del Requetè carlí que va 
participar en el complot frustat, és prou aclaridor: «en Reus, la Guardia 
Civil nos hizo traición. Con sus diez o doce números, con Navarro, 
Guiu y nosotros los requetés, la ciudad era nuestra. La Guardia Civil 
había de dar la orden de movilizarnos en el momento oportuno, pero 
todavía la esperamos; empezó por aconsejar prudencia, que no nos 
moviéramos, que todo se arreglaría, y sobre todo prudencia, mucha 
prudencia». I afegia que els requetès compromesos amb el cop eren 
«poco menos de ochenta, los suficientes para dominar a todo el rebaño 
comunista de Reus y a la chusma de cobardes que no se atreven a hacer 
otra cosa que recomendar prudencia».

Davant la temptativa insurreccional i les notícies cada cop més inqui-
etants que es rebien per ràdio, la reacció de les esquerres més combati-
ves fou contundent i ràpida. Els militants de la CNT i del POUM, molt 
més bregats en les lluites socials, van decidir assaltar les armeries de la 
ciutat per apoderar-se de les escopetes de caça o de qualsevol arma que 
els fos útil per a l’autodefensa. Com succeïa a Barcelona, a Reus també 
es començava a configurar, a petita escala, un contrapoder armat obrer 
i revolucionari.

Com era lògic, un cert neguit i nerviosisme va envair moltes llars 
reusenques. En paraules de l’anarquista Alfons Martorell, la nit del 18 
de juliol «els cafès estaven plens de gom a gom de persones que espe-
raven escoltar les informacions de la ràdio. Feia calor i els veïns, com 
de costum, sortien a prendre la fresca, asseguts per les voravies; però 
aquella nit l’animació era més important. En totes les barriades obreres 
hi havia gent que s’interessava pel que passava al Marroc [el primer 
territori on va triomfar l’alçament militar feixista] i pel que podia passar 
a la localitat».

L’esclat definitiu es va produir el 20 de juliol quan es va escampar 
el rumor que una columna de revoltats es dirigia a Reus provinent de 
l’Aragó. La resposta dels partits i els sindicats d’esquerres no es va fer 
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esperar. La facció més radical de l’obrerisme va decidir actuar i passar 
a l’acció. Es va declarar la vaga general que es va allargar prop d’una 
setmana, i els militants antifeixistes es van llançar al carrer per ocupar 
l’espai públic.

Grups d’obrers armats amb pistoles i escopetes van començar a pa-
trullar i a controlar els punts estratègics de la ciutat. Així mateix, també 
es van decomissar un bon nombre d’automòbils, propietat de famílies 
benestants o d’empreses, i es van assaltar els locals de les entitats dreta-
nes. Si fem cas de les memòries d’Alfons Martorell, la troballa al local 
del partit carlí d’un llistat amb els noms i les adreces de militants d’es-
querres i republicans –és a dir, les possibles víctimes de la repressió fei-
xista, si l’aixecament hagués triomfat a Catalunya i, per tant, a Reus– va 
acabar d’encendre els ànims i va desencadenar una onada d’escorcolls 
en els domicilis particulars dels carlins i els monàrquics més coneguts, 
bona part dels quals ja havien fugit lluny de la ciutat. Tot allò que feia 
tuf de filofeixista o de simpatitzar amb la rebel·lió va començar a ser 
perseguit. Un nou ordre, el revolucionari, imperava a Reus.

Significativament, militants d’esquerres van serrar l’espasa de l’es-
tàtua del general Prim la qual va quedar amb el puny alçat, la salutació 
revolucionària i antifeixista per excel·lència. El control, real i simbò-
lic, de l’espai públic a Reus, a Barcelona o a qualsevol nucli urbà del 
país per grups d’obrers armats i «uniformats» –els qui poques setmanes 
abans, eren menystinguts, colpejats i explotats per l’Estat burgès i ca-
pitalista– reflectia el gir polític i social a la Catalunya revolucionària.

La nit del 20 de juliol, els principals partits i sindicats d’esquerres es 
van reunir a l’Ajuntament per tractar el futur del govern municipal. Tot 
i que la CNT i el moviment llibertari van propugnar la creació d’una 
assemblea popular i l’establiment d’una democràcia directa, al final es 
va acordar destituir l’antic Ajuntament i constituir una junta revoluci-
onària presidida per Josep Borràs –l’alcalde d’ERC que, com explica 
Xavier Amorós, es desmaiava cada cop que s’assabentava d’una mort 
violenta– i integrada per delegats de la CNT, el POUM, el Partit Co-
munista, el PSOE i la Federació Obrera Local –una plataforma sindicat 
d’àmbit local. Per contra, en van quedar fora els partits Acció Catalana 
Republicana i Estat Català. El trencament de la legalitat republicana era 
un fet.

Al cap de pocs dies, però, la junta revolucionària fou substituïda 
per un Comitè Central Antifeixista format, en un primer moment, per 
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membres d’ERC, la CNT-FAI, el POUM, el Partit Comunista de Cata-
lunya, les Joventuts Socialistes Unificades, la FOL, el partit socialista 
i la UGT (la primera reunió que s’ha pogut documentar es va celebrar 
el 28 de juliol).

Com es pot comprovar, d’un bon principi, la força majoritària a Reus 
fou el comunisme ortodox, estructurat al voltant del PSUC (o, inicial-
ment, els partits que hi van confluir), la UGT i les Joventuts Socialistes 
Unificades, un fet que contrasta amb la supremacia més o menys real 
de la CNT i l’anarquisme a Barcelona i a bona part del país. També so-
bresurt la pèrdua d’influència d’ERC i els partits hegemònics en l’etapa 
republicana.

En l’àmbit sindical, tot indica que després del decret de sindicació 
obligatòria i la desaparició de la FOL, la UGT va obtenir un avantatge 
considerable enfront de la CNT, tant en nombre d’afiliats com en in-
fluència. A tall d’exemple, en les eleccions sindicals que van tenir lloc 
l’agost de 1936 dins la Unió Obrera Fabril i Tèxtil –l’associació que 
agrupava els treballadors de les indústries tèxtils de la ciutat–, la UGT 
va rebre 883 vots i la CNT només 195. Per fàbriques i tallers, la preemi-
nència del sindicat socialista era inqüestionable: Industrial Sedera, 229 
vots UGT i 93 vots CNT; Sederies Puig, 202 vots UGT i 11 vots CNT; 
Viladomiu, 67 vots UGT i 18 vots CNT; Pich Aguilera, 44 vots UGT i 
10 vots CNT; Vídua Wiechers, 64 vots UGT i 41 vots CNT; Industrial 
Cotonera, 50 vots UGT i 0 vots CNT; Mestres i Escoda, 30 vots UGT 
i 3 vots CNT; Casa Blanchart, 11 vots UGT i 0 vots CNT; Llorenç Au-
lesa, 28 vots UGT i 0 vots CNT; i Vapor Vell, 158 vots i 19 vots CNT. 
La Unió Obrera Fabril i Tèxtil va quedar sota l’òrbita de la UGT. La 
indústria tèxtil fou un dels rams més importants i estratègics de l’eco-
nomia reusenca. Un altre exemple fou la Cooperativa Associació Única 
de Barbers i Perruquers UGT-CNT en què la majoria dels 135 afiliats 
eren de la UGT però «vetllant per la vertadera unió, s’ha respectat la 
voluntat dels companys que les seves conviccions els ha portat a militar 
a la CNT».

Amb tot, els anarcosindicalistes van esdevenir la força majoritària 
i, fins i tot, hegemònica en alguns sectors, com ara la construcció i els 
espectacles públics.

No cal oblidar que, històricament, les idees i les pràctiques anar-
cosindicalistes foren gairebé sempre minoritàries dins el moviment 
obrer reusenc. De fet, la CNT, fundada el 1910, no es va començar a 
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implantar amb força a la ciutat –un dels principals centres industrials 
del país– fins al bienni 1919-1920.

Es pot afirmar, doncs, que els anys 1936 i 37, la tradició pactista i 
conciliadora de bona part dels treballadors reusencs, molt allunyada de 
plantejaments radicals o maximalistes, va beneficiar el binomi format 
pel PSUC i la UGT, el qual, en propugnar una política d’ordre i el res-
tabliment de la legalitat republicana, va guanyar en militància i també 
en incidència social.

Un dels aspectes més polèmics i tràgics de la revolució de 1936 és, 
sens dubte, l’anomenada violència revolucionària que va trasbalsar 
el país l’estiu i la tardor d’aquell any, un període en què grups més o 
menys vinculats al procés revolucionari i batejats ambiguament amb el 
nom d’«incontrolats», van cometre centenars d’assassinats i actes de vi-
olència contra elements dretans, l’Església i tot allò que es considerava 
feixista i hostil a la República i a la classe obrera. Un esclat de violència 
caòtic, no planificat i, per tant, espontani, que no fou dirigit o instigat 
pel poder revolucionari ni pel desbordat Estat republicà i que no es pot 
deslligar de la que es va produir al bàndol feixista on els insurrectes van 
procedir ràpidament a l’eliminació sistemàtica i ferotge de qualsevol 
adversari, fos demòcrata, republicà, esquerrà o obrerista. Així, d’un bon 
començament, el general Emilio Mola –el cervell de l’alçament mili-
tar feixista– va dictar la consigna que s’havia d’executar i d’eliminar 
d’arrel qualsevol militar o civil que s’oposés al «moviment nacional» 
i que, com se sap, fou aplicada al peu de la lletra. I que quedi clar que 
cap violència –la dels oprimits/espontània però també la dels opressors/
estructural– és justificable (però sí explicable).

Des de certs sectors de la societat, la violència revolucionària de l’es-
tiu de 1936 ha estat –i és– atribuïda al moviment llibertari amb la «te-
mible» FAI al capdavant. I, tot plegat, com bé assenyala l’historiador 
Xavier Diez, amb l’objectiu de criminalitzar les accions i la ideologia 
d’un col·lectiu tan molest i incòmode per alguns, capaç de construir 
una autèntica contrasocietat constituïda per centenars de grups d’afi-
nitat, ateneus culturals, escoles racionalistes, sindicats i cooperatives 
escampats arreu del país, i de desafiar l’ordre burgès i capitalista, «una 
Catalunya llibertària dins la Catalunya burgesa, benestant i classista». 

N’és un clar exemple el valor científic que es dona a les cròniques de 
Josep Maria Planes, un dels pioners del periodisme d’investigació, tiro-
tejat l’agost de 1936 per uns pistolers. L’obra més coneguda de Planes, 
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que duu el títol ben gràfic d’Els gàngsters de Barcelona, equipara 
l’anarquisme combatiu amb la delinqüència comuna. I amb això no vull 
dir que Planes no tingués part de raó i no hi hagués certs elements de la 
CNT-FAI i del món llibertari vinculats al crim.

És innegable que nombrosos militants anarquistes van participar o 
col·laborar en una part dels assassinats que van pertorbar el país. Però 
no foren els únics. Com defensen diferents historiadors, com ara Josep 
Termes, militants o simpatitzants de gairebé totes les faccions políti-
ques i sindicals del bàndol antifeixista van prendre part en l’esclat de 
violència de l’estiu de 1936. En paraules de l’anarcosindicalista Joan 
Peiró –una de les veus més crítiques amb la violència i l’actuació dels 
«incontrolats» –, «tots els sectors antifeixistes, començant per Estat Ca-
talà i acabant pel POUM, passant per Esquerra Republicana i el PSUC, 
han donat un contingent de lladres i assassins igual, almenys, al que han 
donat la CNT i la FAI».

Paral·lelament, s’ha volgut difondre la imatge falsejada i maniquea 
que els autors dels crims i dels robatoris eren persones –de la FAI– 
poc arrelades al país o immigrants vinguts de les regions meridionals 
de l’Estat espanyol i, així, negar la catalanitat de l’anarquisme i de la 
revolució. 

Els testimonis de Josep Puig i Cadafalch i Salvador Vilaseca en són 
una bona prova. L’agost de 1936, l’arquitecte afirmava que «l’element 
violent de la revolució, vista des de Catalunya, no ha estat el poble cata-
là, sinó la Federació Anarquista Ibèrica. A Catalunya, la FAI ha aplegat 
la gent immigrada de poc i sense arrel. […] És necessari resoldre el 
problema difícil d’aquesta força comparable a la Mano Negra andalusa 
o a la Màfia del sud d’Itàlia». I el segon, en contemplar la destruc-
ció d’esglésies a Reus, es lamentava: «veig passar per aquest carrer [el 
de Sant Joan] els grups d’incendiaris. Criden. Tots parlen en castellà. 
Han pujat de les pedreres de Salou. N’hi ha que tenen fatxa d’abissinis 
[d’africans]. No n’hi ha ni un de sol que sigui de Reus, ni un…».

Com ja he dit, tot i que un bon nombre de la militància de la FAI sí 
que era d’origen immigrant, d’assassins i menjacapellans n’hi va haver 
de tots els colors polítics i de totes les nacionalitats i, fins i tot, simples 
brètols i malfactors sense ideologia que van aprofitar el daltabaix de 
l’Estat republicà per delinquir. Això sí, els immigrants a la Catalunya 
dels anys vint i trenta integraven el substrat més baix i precari de la 
societat, la franja de la població que patia més ferotgement l’explotació 
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i el menyspreu social, el que tenia més greuges contra el poder i les 
classes benestants i, per tant, més raons per passar comptes i venjar-se.

En canvi, la propaganda feixista va exagerar i magnificar la catala-
nitat de la FAI i, en general, de l’anarquisme per tal de fer ben visible 
la confluència de «rojos» i «separatistas» i, així, justificar l’extermini 
simultani de la identitat col·lectiva del país i de la facció més comba-
tiva i radical de l’obrerisme. «Nos place discurrir sobre el tema de la 
mayor o menor catalanidad de la F.A.I., que para nosotros no sólo no 
es en Cataluña una organización forastera, sino profundamente cata-
lana, verdadero y lamentable producto del “hecho diferencial”. […] 
Catalanes son los nombres que jerarquizan y acaudillan la F.A.I., pre-
cisamente en estos instantes en que se la quiere tachar de forastera, 
tales como García Oliver, hijo de Reus; Peiró, los Montseny (padre e 
hija); Carbó, Isgleas, Fábregas  Catalán era Ferrer y Guardia, uno de 
los hombres que trabajó con más eficacia por la difusión en España de 
las ideas anarquistas» (ABC, Sevilla, 16/I/1937).

Pel que fa al nombre de morts, Josep M. Solé i Joan Villarroya han 
calculat que la violència revolucionària va provocar prop de 8.600 víc-
times a la rereguarda republicana les quals es poden agrupar en tres 
categories: els integrants de les classes benestants i propietàries –un 
dels suports més actius dels colpistes–, els militars i els afiliats als par-
tits de dreta –els agents que havien provocat el conflicte bèl·lic– i els 
membres de l’Església –que s’havia identificat amb l’ideari conserva-
dor i havia donat cobertura ideològica als colpistes amb l’argument de 
la «cruzada». Tot i així, la manca d’un poder revolucionari únic, sòlid 
i ben consolidat, l’efervescència revolucionària i la venjança personal 
van contribuir que l’esclat de violència esdevingués incontrolable i 
també indiscriminat contra totes aquelles persones que eren titllades de 
feixistes o declarades enemigues de la revolució.

A Reus, la llista amb les víctimes de la violència revolucionària inclou 
ciutadans de totes les edats, oficis i àmbits socials, tot i que cal desta-
car-ne els industrials, els propietaris i els vinculats a l’Església. Si ens 
centrem en l’afiliació política de les víctimes, hi trobem des de membres 
de la Lliga Catalana de Cambó i d’Acció Popular Catalana –la filial de la 
CEDA a Catalunya– a monàrquics i carlins –aquests darrers els més nom-
brosos–, passant per individus sense cap militància política coneguda.

El nombre de morts, però, difereix notablement segons la font o l’es-
tudi que es consulti. Mentre Josep M. Solé i Joan Villarroya assenyalen 
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107 víctimes, Montserrat Duch en calcula 121. El Diario Español del 2 
d’abril de 1939 dona la xifra de 147 «caídos por Dios y por España». 
En canvi, la Causa General en fa constar 138 i José M. Fontana apunta 
que en el monument «a los Caídos» erigit a l’antiga plaça dels Màr-
tirs, hi constava el nom de 118 assassinats. I, finalment, l’any 1942 el 
franquista Luís Climent afirmava que el nombre de morts fou de 139, 
una xifra que també incloïa els qui van morir al front quan intentaven 
passar-se a les files feixistes.

Com es pot imaginar, algunes de les primeres víctimes de la violèn-
cia a Reus foren Fermín Cuervo, Alfons Navarro i Jaume Guiu, els caps 
visibles del moviment insurreccional. Cuervo i Navarro foren afusellats 
el 23 de juliol prop de la presó per un escamot d’«incontrolats».

El cas de Jaume Guiu fou excepcional i ben peculiar. Després d’ha-
ver estat capturat i d’haver-se escapat de la presó, fou localitzat al cap 
de pocs dies pel centre de Reus disfressat de dona amb «un gran pañue-
lo en la cabeza que le cubría hasta media cara, un viejo corpiño y unas 
largas faldas debajo de las cuales escondía sus armas de fuego y en el 
brazo un cesto de tomates que cubrían unas bombas de mano». Segons 
el relat novel·lesc –i més o menys creïble– de Juan Blasco, Guiu es 
dirigia cap al quarter de la Guàrdia Civil «donde suponía se hallaban 
detenidos un buen número de requetés y falangistas que si con alguna 
estratagema podían ser puestos en libertad acaso aún podría darse 
en Reus una vuelta sensacional» i sumar-se a l’insurrecció. Sigui com 
sigui, després de ser reconegut per una veïna i d’haver intentat fugir per 
enèsima vegada, un grup de milicians antifeixistes el van tirotejar prop 
de la plaça d’Hèrcules, al carrer Escorredors de Sant Francesc.

Tot i el seu caràcter incontrolat i caòtic, la violència de l’estiu i la 
tardor de 1936 no fou monolítica. Com defensa l’historiador Xavier 
Diez, en l’estudi Venjança de classe. Causes profundes de la violència 
revolucionària a Catalunya el 1936, hi va haver dos tipus de violència. 
La primera va tenir un caire simbòlic i públic i va consistir en l’assas-
sinat de membres de l’Església, la destrucció de temples i convents, 
l’expropiació d’edificis i automòbils com a símbols de l’alta burgesia, 
i l’ocupació, per part de les classes populars i treballadores de l’espai 
públic, un fet que va forçar les famílies benestants a amagar els barrets 
i les corbates a l’armari, i a vestir-se –o, si voleu, a disfressar-se– com a 
obrers o menestrals per passar desapercebuts. En poques paraules, una 
violència que volia fer visible i simbolitzar la destrucció d’allò vell –la 
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societat burgesa i capitalista– i el naixement de l’acràcia, una nova so-
cietat igualitària i més justa, sense propietat privada ni classes socials.

Per contra, el segon tipus de violència d’àmbit més familiar i privat, 
va tenir molt a veure amb el greuge personal. Així, un bon nombre 
de les víctimes de l’estiu de 1936, com ara industrials, prestamistes o 
propietaris d’immobles, van correspondre a venjances personals ben 
concretes. En paraules de Xavier Diez: «ens trobem amb persones que 
són assassinades, no per la seva condició o classe social, ni tan sols per 
les seves creences religioses, sinó per la seva acció personal propera en 
un temps relativament recent, i que ha tingut conflictes o ha humiliat 
aquells qui en aquests moments disposen d’un màuser i diversos greu-
ges personals. La violència poques vegades és cega, i tot criminalista 
sap que la venjança és un dels principals mòbils a l’hora d’explicar un 
assassinat».

Aquí, cal destacar el cas poc conegut dels propietaris d’immobles 
i dels habitatges on vivien les classes populars i treballadores i que, a 
Barcelona, van rebre de ple la violència revolucionària, i venjativa, de 
l’estiu de 1936. En el primer terç del segle xx, la manca d’un habitatge 
digne, a un preu just i assequible per a totes les butxaques, va esdevenir 
un dels principals maldecaps per als obrers del país. Bona part del sala-
ri, ja prou migrat, de les famílies treballadores era destinat a pagar els 
lloguers d’uns habitatges ben precaris i insalubres.

Per fer front a l’especulació immobiliària, en l’etapa republicana i 
sobretot a l’àrea barcelonina (la ciutat comtal tenia l’habitatge més car 
d’Europa d’acord amb la capacitat adquisitiva de la seva població), la 
CNT va impulsar una vaga de lloguers i una gran campanya de desobe-
diència per tal de rebaixar el preu dels immobles i defensar el dret a un 
habitatge digne. 

Davant l’actitud intransigent de les autoritats, en les barriades on 
l’organització anarcosindicalista era més forta, es van succeir els inci-
dents i les topades entre els veïns que s’oposaven als desnonaments i les 
forces de seguretat que anaven a desallotjar les familílies treballadores. 
També hi va haver coaccions més o menys violentes als propietaris dels 
immobles. Molts operaris de les companyies elèctriques i d’aigües afi-
liats a la CNT, tornaven a connectar, d’amagat, aquests serveis en els 
habitatges ocupats il·legalment.

Quan l’estiu de 1936 va esclatar la revolució, la majoria de desno-
nats o perjudicats per l’especulació sabien perfectament on vivien els 
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propietaris que els havien fet fora dels habitatges. I no foren pocs els 
que van decidir venjar-se i prendre’s la justícia pel seu compte.

En els fets succeïts a Reus, també es poden observar els dos tipus 
de violència: la simbòlica i la relacionada amb el greuge personal. De 
la primera, per exemple, l’assassinat de capellans, la crema de les es-
glésies de Sant Francesc i de la Sang i del santuari de Misericòrdia, la 
transformació de la Prioral de Sant Pere en un mercat de fruites i ver-
dures, l’assalt i la destrucció del col·legi de Sant Pere Apòstol, conegut 
popularment com els Padres, la profanació d’algunes tombes i mòmies 
dels convents de clausura de la ciutat, l’ocupació de l’Església Evangè-
lica del carrer de Vidal pel Sindicat de la Construcció de la CNT, l’ex-
propiació d’automòbils i d’immobles –com ara el domicili particular 
del polític dretà Joan Vilanova pel POUM–, i la confiscació d’alguns 
objectes d’art de famílies benestants –com la de Pau Font de Rubinat.

Una atenció especial es mereix el canvi sense precedent que va ex-
perimentar el paisatge urbà amb l’esclat de la revolució i l’ocupació 
obrerista de l’espai públic. En un fenomen similiar, però a petita escala, 
al que George Orwell va descriure al llibre Homenatge a Catalunya, els 
carrers i les places de Reus foren envaïdes per una munió de milicians 
antifeixistes vestits amb granotes blaves dels mecànics –l’uniforme dels 
revolucionaris–, identificats amb braçals vermells i armats amb fusells 
o escopetes, i per un bon nombre d’automòbils i camions que circulaven 
amb les sigles dels partits i els sindicats d’esquerres –CNT-FAI, UGT o 
POUM– o les inicials gairebé mítiques d’UHP –«Uníos hermanos pro-
letarios», el crit de guerra de la revolució d’octubre de 1934 a Astúries. 
Molts edificis, expropiats o no, van lluir la bandera roig-i-negra anarco-
sindicalista –o la roja comunista– i els colors llampants dels centenars 
de cartells d’agitació i propaganda dels partits i sindicats antifeixistes. 
En un període en què l’optimisme i l’exaltació revolucionària gairebé 
ho van impregnar tot, el terme «salut» es va convertir en el comiat per 
excel·lència enfront de l’«adéu» tradicional, i els mots «company» i 
«camarada» en els més utilitzats per dirigir-se a les persones.

Del segon tipus de violència, també en tenim algun exemple, com 
l’assassinat l’agost de 1936 dels coneguts industrials Jaume Llevat i 
Emili Espinós. En els anys de plom del pistolerisme a Reus (1920-
1921), Llevat –propietari d’una fàbrica de mosaics a la carretera de 
Castellvell– va jugar un paper destacat en la guerra bruta que les autori-
tats i la patronal van impulsar contra la CNT. Per la seva banda, el 1932 
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els obrers de la Pirotècnia Espinós afiliats a la CNT van protagonitzar 
la vaga més llarga i conflictiva de tot el període republicà a Reus (les 
reivindicacions dels vaguistes foren un augment salarial i la millora de 
la seguretat; de fet, l’espurna del conflicte fou un accident que va deixar 
tres operàries ferides). No seria gens estrany, doncs, que el botxí de 
Jaume Llevat o d’Emili Espinós fos un antic treballador mogut per l’odi 
de classe i la venjança personal.

És inqüestionable que rere la violència revolucionària de l’estiu i la 
tardor de 1936, va existir un component classista primordial. En poques 
paraules, no es pot entendre l’esclat de violència sense tenir en compte 
la intensa lluita de classes que va viure el país en el primer terç del segle 
xx, en la qual hi va haver un bàndol guanyador i un de perdedor, amb-
dós ben delimitats. Així, amb l’esclat de la revolució i el col·lapse dels 
aparells coercitius de l’Estat, es va desfermar l’afany de venjança dels 
sectors més desfavorits i radicals de les classes populars i treballadores.

El procés revolucionari, però, va anar més enllà de la violència real 
i simbòlica d’aquells mesos. Ben aviat, el control i l’organització de 
l’economia del país van passar a mans dels obrers i els sindicats. Els 
acords del govern municipal són cabdals per entendre les noves relaci-
ons econòmiques i socials que van regir la societat reusenca l’estiu i la 
tardor de 1936. Així, el comitè reusenc va impulsar i implantar diferents 
mesures per afavorir les classes treballadores i les famílies més vulne-
rables, com ara establir la setmana laboral de 40 hores, augmentar un 
15% els salaris, rebaixar un 25% els lloguers que no superessin les 300 
pessetes mensuals, i millorar la higiene i la salubritat dels habitatges. 
També es va establir una política fiscal molt més dura per als sectors 
privilegiats de la societat i es van equiparar els sous dels membres del 
Comitè Antifeixista amb el d’un obrer qualificat que era d’unes 10 o 11 
ptes. al dia. 

D’una manera espontània, ja que ni la mateixa CNT ho havia plani-
ficat, els obrers van ocupar centenars d’indústries i tallers arreu del ter-
ritori. La profunda transformació de l’economia del país va donar lloc 
a una gran diversitat de formes col·lectives d’autogestió. Les empreses 
dirigides pels propietaris que no havien fugit però que eren fiscalitzades 
per un comitè obrer de control escollit pels treballadors. Les empreses 
col·lectivitzades en què la direcció era exercida directament pels obrers 
ja que els patrons les havien abandonat. Les empreses d’un mateix ram, 
en especial els serveis públics, que havien estat municipalitzades. Els 
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grups d’empreses socialitzades, és a dir, dirigides pels sindicats. I, final-
ment, les cooperatives amb una llarga tradició al país. 

L’economia reusenca també fou testimoni de l’autogestió obrera. A 
tall d’exemple, la Farmàcia Vallverdú, la casa E. Yzaguirre i la Fàbrica 
Bertran foren dirigides per un comitè de treballadors sota la protecció del 
Comitè Antifeixista. Els serveis de perruqueria i barberia foren socialit-
zats per la Cooperativa Associació Única de Barbers i Perruquers de la 
UGT-CNT, i els de transports per la Col·lectivitat de Transport Mecànic 
UGT-CNT. L’empresa d’olis Gasull, la fàbrica sedera Vídua Wiechers i 
la Confiteria Padreny foren col·lectivitzades i la fàbrica de farina i pastes 
de sopa La Isabela municipalitzada. El Kursaal, la Sala Reus, el Teatre 
Bartrina i el Monumental Cinema foren socialitzats pels «elements mú-
sics, còmics i empleats d’Espectacles Públics de Reus i Comarca, CNT».

La nova política econòmica es va concretar, i regular, en el Pla de 
Transformació Socialista del País i l’aprovació el 24 d’octubre de 1936 
del Decret de Col·lectivitzacions i Control Obrer, el qual establia que 
les grans indústries amb més de 100 treballadors passaven a ser propie-
tat col·lectiva dels obrers, mentre que les de menys de 100 treballadors 
ho podien ser si els propietaris havien fugit o si hi havia un acord entre 
la majoria d’obrers i els patrons. En teoria, l’objectiu era construir una 
economia mixta que havia de combinar l’intervencionisme estatal i les 
iniciatives privades de la petita i mitjana empresa, amb un pes conside-
rable del col·lectivisme. Cal afegir, però, que la lògica de la guerra i el 
reflux del procés revolucionari van perjudicar i eclipsar l’experiència de 
la nova economia catalana.

Al costat de les fàbriques ocupades i col·lectivitzades pels treba-
lladors, una de les imatges més emblemàtiques de la revolució fou la 
de les columnes de milicians que marxaven cap al front a combatre el 
feixisme. Ben bé es pot afirmar que la imatge d’un milicià –o milicia-
na– amb un fusell a les mans, uniformat amb una granota blava, amb 
un mocador roig-i-negre lligat al coll i el puny alçat, es va erigir en el 
principal símbol, la icona, de la revolució catalana i llibertària.

L’estiu de 1936, l’esforç bèl·lic del bàndol republicà a Catalunya 
va recaure en les milícies antifeixistes, el veritable braç armat de la 
revolució. Un cop vençut l’alçament, milers de voluntaris, sense cap 
formació militar, però amb un gran fervor ideològic, es van organitzar 
en columnes per dirigir-se en automòbils o en tren cap a l’Aragó i Ma-
drid i esclafar els insurrectes. Tot i la poca o nul·la preparació militar 
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i l’equipament força precari, a finals de 1936 les milícies catalanes 
havien aconseguit arribar a les portes de les tres capitals aragoneses 
i establir un front més o menys estable d’uns 400 o 500 quilòmetres 
de llargària que era defensat per uns 30.000 voluntaris de totes les or-
ganitzacions polítiques i sindicals antifeixistes. Si bé van fracassar en 
l’objectiu principal d’alliberar Saragossa, les milícies van protegir el 
Principat d’un possible avanç feixista.

A Reus, els partits i sindicats d’esquerres es van afanyar a enviar 
grups de voluntaris al front. L’activitat fou frenètica. Desenes de mi-
litants del món llibertari, del POUM, de les joventuts d’ERC, del ram 
metal·lúrgic de la UGT –agrupats en la centúria de l’Acer Ràpid–, 
d’Estat Català i de les Joventuts Socialistes Unificades van marxar a 
lluitar a l’Aragó o a Mallorca. Altres grups, com la Centúria Floreal for-
mada per membres de les Joventuts Llibertàries, van defensar Madrid 
dels atacs feixistes enquadrats dins la columna anarquista liderada per 
Buenaventura Durruti. A finals de 1936, el soldat reusenc Pere Tomàs 
Camarasa –afiliat al Partit Republicà d’Esquerra– va aconseguir fugir 
de l’exèrcit feixista (el juliol feia la mili a Saragossa) i passar-se a les 
files de les milícies republicanes que defensaven Madrid.

Igualment, un bon nombre de milicians reusencs es van incorporar a 
les diferents columnes que van sortir de les comarques del Camp cap al 
sud de l’Aragó, com la que dirigia el coronel Peñalver. Sembla ser que 
després de participar en major o menor grau en l’ocupació de Calaceit, 
Alcanyís, la Puebla de Híjar i Montalbán, el gruix de combatents reu-
sencs es van distribuir en una extensa línia de front al sud de Belchite (a 
finals d’agost van rebre més de 3.000 racions de ranxo fred). És ben sig-
nificatiu que des de la Comissaria de Defensa i Guerra de les comarques 
del Camp, s’hagués d’organitzar un servei directe de correu i paqueteria 
cap al front d’Aragó que passava per les localitats de Riudecols, Falset, 
Móra la Nova, Móra d’Ebre, Corbera d’Ebre, Gandesa, Calaceit, Val-
deltormo, Alcanyís, Híjar, Urrea de Gaén, Lécera, Letux, Almonacid, 
Azuara i Fuendetodos.

La contribució bèl·lica de Reus en aquell període no es va limitar als 
contingents de milicians, sinó que també es va traduir, per exemple, en 
la instal·lació d’un hospital de campanya a Alcanyís dirigit pels metges 
Folch i Pallejà, amb un centenar de llits, diverses ambulàncies i una 
unitat de cirurgia. A mitjan agost de 1936, també es va aixecar un petit 
hospital de sang a Azuara, prop de Belchite, per coordinar l’evacuació 
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de ferits a la rereguarda. El doctor Jaume Roig i Padró també fou un 
dels metges reusencs que va treballar al front aragonès.

A finals de setembre de 1936, l’ímpetu revolucionari va començar 
a defallir. Quan el 26 de setembre, les forces antifeixistes del país van 
pactar la formació d’un govern d’unitat presidit per Josep Tarradellas, 
l’estructura de poder a Catalunya va donar un tomb radical. L’etapa de 
dualitat de poders va acabar amb la creixent hegemonia de les instituci-
ons republicanes i la desaparició dels comitès antifeixistes. El reusenc, 
per exemple, fou dissolt i substituït per un nou Ajuntament de caire 
frontpopulista i presidit per un militant de la CNT –Antoni Llauradó 
Muntanyola– però amb una clara majoria del PSUC-UGT i ERC.

Aquest acord va significar la primera gran derrota dels anarcosindi-
calistes que van renunciar als comitès –la pedra angular del poder revo-
lucionari– en pro de la unitat antifeixista i l’esforç bèl·lic. I, al mateix 
temps, el triomf de la línia moderada defensada per ERC i sobretot el 
PSUC que, d’un bon principi, havien propugnat el restabliment de la 
legalitat republicana.

S’iniciava un període de retrocés revolucionari en què les instituci-
ons republicanes van regular part de les conquestes revolucionàries per 
limitar-les, frenar-les i, així, impedir que la ruptura social i econòmica 
pogués anar més lluny.

A poc a poc, la unitat d’acció més o menys real del bloc antifeixista 
es va començar a trencar de manera traumàtica, un lent procés que va 
culminar en els Fets de Maig de 1937: l’enfrontament violent entre els 
qui prioritzaven l’esforç bèl·lic i propugnaven una política d’ordre –el 
govern de la Generalitat, l’Estat republicà, el PSUC-UGT i ERC– i els 
qui defensaven el manteniment (o l’avenç) de les conquestes revolu-
cionàries per tal de vèncer el feixisme –les Joventuts Llibertàries, el 
POUM, l’Agrupación de Amigos de Durruti i els militants de la CNT-
FAI (els quadres dirigents del sindicat roig-i-negre van preferir la po-
lítica frontpopulista d’unitat antifeixista a la conquesta revolucionària 
del poder). 

En aquells moments, la revolució de l’estiu de 1936 havia esdevingut 
un miratge cada cop més llunyà i borrós.
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EL 15 DE GENER DE 1939:  
LA FI DE LA REPÚBLICA A REUS

Com és ben sabut, el 15 de gener de 1939, en ple esfondrament de la 
Catalunya republicana, la ciutat de Reus fou ocupada per l’exèrcit fran-
quista al crit d’«¡Arriba España!». Quedaven enrere vint-i-nou mesos 
de conflicte bèl·lic i centenars de reusencs mort als fronts de batalla, per 
les bombes de l’aviació feixista o de malaltia.

Tot i que ens pugui semblar paradoxal, l’hivern de 1938 la immensa 
majoria de la població reusenca desitjava, sense cap entusiasme, més 
per necessitat que per convicció, el triomf del militars insurrectes, sim-
plement perquè significava la fi de la guerra, dels bombardejos, de les 
penúries i de la fam, i la tornada a la «normalitat».

Xavier Amorós, en les seves memòries El camí dels morts, ens ofereix 
una excel·lent descripció d’aquest desig o sentiment tan generalitzat: «la 
gent volia que s’acabés tot, volia tornar al temps normal, volia respirar 
amb tranquil·litat, volia menjar, volia seguretat. Les persones lúcides, 
però, haurien resistit fins no se sap on abans de claudicar, com el senyor 
Totosaus (perseguit pels anarquistes, però partidari fins a morir de la Re-
pública, perquè representava l’única esperança per a Catalunya) o com la 
Teresa Miquel que estimava Catalunya profundament i no tenia la cons-
ciència emboirada. Però la majoria es deixaven conduir pels sentiments, 
per les exigències immediates, pels temors. Se’ls enduien les impaciènci-
es i les debilitats perquè, per sobre de tot, volien viure i viure tranquils al 
preu que fos, i no els semblava important cap altra cosa».

Ben bé es pot asseverar que l’hivern de 1938-39, la societat reusenca, 
a l’igual de la catalana, havia assolit o superat amb escreix el límit de la 
seva resistència física i moral. Els esforços per protegir-se dels ferotges 
bombardejos de l’aviació feixista, per afrontar la greu carestia de que-
viures –la fam–, o per acollir els centenars de refugiats que fugien de 
l’avanç franquista, havien estat titànics i alhora, esgotadors.
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De fet, i malgrat la manca de fonts documentals referents als darrers 
mesos del conflicte, es pot afirmar que la guerra a Reus o més ben dit, 
a la rereguarda reusenca es va començar a perdre d’una manera irre-
versible el gener de 1938, és a dir, un any abans de l’entrada l’exèrcit 
d’ocupació franquista a la ciutat. Així, la desfeta moral i anímica de la 
societat republicana va precedir la derrota militar de la República. Com 
afirma Amorós, l’any 1938 «la depressió de la gent creixia i es feia més 
visible cada hora que passava. Tot hi contribuïa: la falta de seguretat, la 
incertesa del demà, l’obsessió i el terror per la temença que el front fes 
cap a Reus i s’hi aturés, l’escassetat tan extrema de menjar, el patiment 
pels familiars que eren a la guerra, la desolació d’aquells que tenien 
algun mort o algun desaparegut».

Us aniré enumerant i detallant els tres grans factors que, al meu pa-
rer, van contribuir a l’esfondrament i a la desmoralització de la societat 
reusenca i que, com és lògic, es poden extrapolar a qualsevol ciutat im-
portant del país: en primer lloc, els bombardejos; en segon lloc, la fam i 
la penúria de queviures agreujades per l’allau de refugiats; i, finalment, 
la militarització de la societat.

1. Els bombardejos de l’aviació feixista
L’ús indiscriminat de l’aviació per castigar la rereguarda de l’enemic 
fou una de les principals i més terrorífiques innovacions bèl·liques de 
la Guerra Civil. Així, la població civil va rebre de ple l’impacte de la 
devastació i de les morts provocades per la guerra, tot i trobar-se a ve-
gades, a centenars de quilòmetres de distància del front i dels combats 
terrestres. Més enllà del potencial destructiu, també es perseguia la des-
moralització de la rereguarda enemiga i, de retruc, la dels seus comba-
tents. Els costos materials, personals i psicològics dels bombardejos 
aeris a Catalunya foren incalculables.

Reus fou una de les poblacions catalanes més colpejades pels bom-
bardejos feixistes. El valor estratègic de la ciutat com a important nus 
de comunicacions ferroviàries al sud del país, la proximitat del camp 
d’aviació, la indústria aeronàutica que va acollir –vital per als interes-
sos militars de la República– i la fàbrica d’armament –la Pirotècnia 
Espinós amb prop d’un centenar d’operaris–, la van convertir en un 
dels objectius prioritaris de l’aviació franquista. N’és una bona prova 
el telegrama que l’octubre de 1937, el general Alfredo Kindelán, el cap 
de les forces aèries franquistes, va enviar a l’exèrcit italià –aliat del 
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bàndol insurrecte– per demanar-los que bombardegessin preferentment 
el camp d’aviació de València, la ciutat de Barcelona i la fàbrica d’avi-
ons de Reus. Segons algunes fonts, el setembre de 1936, en una de les 
seves cèlebres proclames des de Radio Sevilla, el general colpista Gon-
zalo Queipo de Llano va assenyalar Reus –i, en concret, el dipòsit de 
bombes de la fàbrica d’armes– com un objectiu potencial de l’aviació 
franquista. 

De fet, la tardor de 1936, la societat reusenca ja va assajar com s’ha-
via d’actuar davant un bombardeig aeri enemic: «Aquesta matinada ha 
tingut lloc l’assaig, que per disposició del Comitè de Defensa i Guerra, 
havia de fer-se en evitar la possibilitat d’un possible encara que lluny 
atac aeri a la nostra població. Les ordres foren donades per ràdio, i a les 
quatre ha quedat sotmesa la nostra ciutat a les fosques en totalitat d’en-
llumenat per fluid i gas, al toc de la sirena clàssica del “Vapor Vell”. Tot 
ha funcionat d’una manera perfecta»; un episodi que dona credibilitat 
i versemblança a les amenaces que rebia la ciutat. Al cap d’un temps, 
les paraules o bravates van esdevenir una crua i tràgica realitat per als 
reusencs.

El matí del 9 d’abril de 1937, els aparells feixistes –cinc Savoia SM-
81 italians– van protagonitzar el primer bombardeig indiscriminat so-
bre la ciutat, i les comarques del Camp, amb dues víctimes mortals. 
D’ençà d’aquest atac, Reus fou bombardejada desenes de vegades per 
l’aviació franquista i, en especial, per la flota italiana que s’enlairava de 
Mallorca, però també per la Legió Còndor alemanya. Així, les comar-
ques de Camp i el conjunt del país van esdevenir un laboratori més per 
provar l’efectivitat d’alguns dels bombarders més temibles de la Sego-
na Guerra Mundial, com els Junkers Ju-87 Stuka o els Heinkel He-111. 
Segons Ramon Arnabat i David Íñiguez, en el llibre Atac i defensa de 
la rereguarda, en el decurs del conflicte, la ciutat fou bombardejada, 
com a mínim, unes cent vegades amb el resultat de 258 morts, tot i les 
dificultats per fixar el nombre exacte, i centenars de ferits i damnificats. 
Els danys materials foren enormes.

En una estadística oficial publicada pel diari La Vanguardia que, sens 
dubte es queda curta, s’assenyalava que fins a l’octubre de 1938, Reus 
ja havia rebut 57 atacs aeris amb l’impacte de més de 2.050 projectils 
de 50 a 100 quilos de pes que havien provocat 227 morts. Així mateix, 
elevava el nombre de ferits a 381 persones i el d’edificis destruïts o 
danyats a 431. 
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Cal destacar que cap indret de la ciutat es va deslliurar de les bom-
bes i la destrucció. Tot i que el camp d’aviació fou l’objectiu preferent 
de nombrosos atacs, les bombes feixistes van caure de manera indis-
criminada sobre el nucli urbà sense distingir la població civil o el pa-
trimoni cultural i arquitectònic, com ara el Centre de Lectura o la Casa 
Navàs, un fet que evidencia, una vegada més, que una de les principals 
finalitats dels bombardejos era doblegar la moral de la població. Les 
instal·lacions del Reus Deportiu també van rebre de ple els impactes 
dels projectils feixistes. Un cop ocupada la ciutat, a la piscina del club 
«s’hi va descobrir una bomba de cinc-cents quilograms sense esclatar, 
clavada al ciment del fons» que va haver de ser desactivada. Un altre 
factor que va entorpir la vida quotidiana dels reusencs foren les falses 
alarmes de bombardeig, sobretot les nocturnes, a priori inofensives 
però molt perjudicials per a la moral col·lectiva de la ciutat. 

Ben aviat, la societat reusenca es va mobilitzar per fer front als atacs 
aeris. En un primer moment, el Sindicat Únic de la Construcció de la 
Confederació Nacional del Treball fou l’organisme que, amb la col-
laboració de l’Ajuntament, va propugnar i empènyer la construcció de 
refugis antiaeris per protegir la població civil. Més endavant, l’estiu de 
1937, sota la tutela del govern de la Generalitat, es va crear la Junta de 
Defensa Passiva de Catalunya i també la de Reus, a fi de dirigir i coor-
dinar els mecanismes de defensa davant dels bombardejos de l’enemic.

Amb la creació de la Junta de Defensa Passiva local, la construcció 
de refugis va rebre una forta empenta. Els resultats foren ben espec-
taculars. En paraules de Josep M. Solé i Joan Villarroya en el llibre 
Catalunya sota les bombes (1936-1939): «Reus fou una de les ciutats 
catalanes on les autoritats realitzaren un esforç més gran per tal de pro-
tegir la població civil de les bombes de l’aviació feixista». La premsa 
de l’època també va elogiar els esforços dels reusencs per salvaguar-
dar-se dels bombardejos. El març de 1938, el diari La Vanguardia, en 
un article titulat «Reus, la ciudad mártir y heroica, se defiende», lloava 
«la fuerte moral y la arraigada convicción republicana» dels reusencs 
per haver afrontat «sin el más ligero desamayo» «la furia criminal de 
los piratas del aire» i qualificava «la labor realizada por los ciuda-
danos de Reus como verdaderamente ejemplar». El contingut èpic i 
propagandístic de l’article no podia ocultar la crua realitat: a poc a poc 
les bombes feixistes aconseguien minar la moral dels reusencs que no 
havien fugit del nucli urbà.
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Tot i que l’objectiu inicial, molt ambiciós, era bastir una xarxa de 
25 o 30 refugis públics per protegir unes 40.000 persones (entre ells, el 
de la plaça de la República –l’actual Mercadal– amb una capacitat per 
2.500 persones), Ezequiel Gort i Salvador Palomar en l’estudi Viure 
sota les bombes. Els bombardeigs a Reus 1937-1939, han calculat que 
els refugis públics i privats que es van excavar al subsòl de Reus podi-
en acollir un màxim real de 26.000 ànimes (l’any 1936 la ciutat tenia 
27.417 habitants). Com indica Xavier Amorós, aviat la vida quotidiana 
dels reusencs va passar a gravitar al voltant de la seguretat i la protecció 
que oferien els refugis antiaeris. «Tothom procurava viure, treballar i 
romandre prop d’un refugi; tothom adaptava els seus itineraris per allà 
on podia encauar-se fàcilment».

Pel que fa a la defensa activa, Reus va comptar amb una bateria anti-
aèria integrada per quatre o cinc canons de fabricació russa, molt anti-
quats –dels anys de la Primera Guerra Mundial–, que es van desplegar 
a l’hort d’Olives, a la vora de l’actual carrer de Cambrils, a la part sud 
de la ciutat entre el nucli urbà i el mar d’on provenien la majoria dels 
bombarders franquistes. Fins i tot, es va emplaçar una metralladora an-
tiaèria al capdamunt del campanar, un excel·lent punt d’observació per 
albirar els avions feixistes. Tot i que els canons de la DECA –Defensa 
Especial Contra Aeronaves– no van abatre cap aparell enemic, el foc 
antiaeri, més o menys efectiu, va forçar els aparells franquistes a volar 
a gran altura.

Així mateix, l’exèrcit republicà també va instal·lar una bateria de 
potents reflectors al mas de Sedó, a l’encreuament de les carreteres de 
Riudoms i Vinyols, per localitzar els avions enemics com el cèlebre 
Isidru, que atacaven de nit. L’Isidru era el nom amb què es coneixia 
els hidroavions alemanys Heinkel He-59 –s’afirmava que sempre era el 
mateix aparell– que, de nit o de matinada, fustigava les comarques del 
litoral mediterrani per entorpir la rereguarda republicana i fer crèixer el 
pànic i la sensació de vulnerabilitat.

Les Forces Aèries de la República també van destinar un petit es-
quadró d’aparells a l’aeròdrom reusenc per protegir les comarques del 
Camp i del sud del país dels bombardejos feixistes, en general, amb poc 
encert. Una de les poques victòries la va obtenir un jove pilot valencià 
d’ofici fuster, el sergent Josep Sarrió Calatayud, de 19 anys, que, la 
nit del 21 de març de 1938, es va enlairar del camp de Reus amb un 
vell avió de combat de fabricació francesa –un Dewoitine D-510– i va 
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tombar un hidroavió alemany Heinkel –un Isidru de la Legió Còndor– 
prop de Cambrils. Per la propaganda republicana, el pilot es va conver-
tir en un heroi i en el primer aviador republicà que va abatre un aparell 
enemic en un vol nocturn. Al cap d’uns mesos, Josep Sarrió va perdre 
la vida en combat a la batalla de l’Ebre. Aquesta no fou l’única topada o 
persecució entre els bombarders franquistes i els caces republicans que 
s’enlairaven de Reus.

En un primer moment, els bombardejos que va patir la ciutat l’estiu 
de 1937, van despertar l’expectació i la curiositat de molts reusencs. En 
paraules de Xavier Amorós: «tot Reus va sortir al carrer a mig vestir. La 
gent va pujar amb insòlites indumentàries cap a l’estació del Nord i cap 
al Reus Deportiu a veure els cràters de les bombes, en una mena de ma-
nifestació demencial per l’aspecte pintoresc dels qui la formaven. Mirat 
d’aquella manera no semblava pas tan terrible. Va ser, evidentment, una 
experiència enganyadora».

El bombardeig del 17 de setembre de 1937, el primer atac que va afec-
tar de ple el centre de la ciutat i va causar un bon nombre de víctimes mor-
tals, va canviar radicalment la situació. L’expectació inicial es va esvair i 
va deixar pas al terror i al pànic: «Aquell dia [explica Amorós] tot va ser 
sentir les batallades, córrer a buscar refugi prop de les parets gruixudes 
i sentir petar les bombes. Va fer la impressió que tot Reus s’ensorrava. 
Després va venir un gran silenci, curt. I en sortir al carrer ja hi havia una 
confusió de mil dimonis. La gent corria, cridant, en totes direccions. No 
se sabia res de res. Tothom buscava els seus […]. Aquell primer autèntic 
bombardeig de Reus va deixar la gent desolada i horroritzada. Aquell co-
mençament prometia un futur catastròfic […]. La desmoralització va ser 
general. Tothom procurava escapolir-se de Reus». La descripció dantesca 
de Xavier Amorós no pot ser més gràfica i dramàtica. D’aquesta manera, 
es va iniciar un petit èxode i centenars de reusencs, com el mateix Amo-
rós, van abandonar la ciutat i van anar a viure al camp o als pobles de la 
comarca per fugir de les bombes i la metralla feixistes.

Tot i els esforços per protegir eficaçment la població civil dels bom-
bardejos i les contínues crides a la calma, les autoritats reusenques no 
van poder impedir el pànic que va desfermar la creixent ofensiva aè-
ria franquista. A finals d’octubre de 1937, en una data ben primerenca, 
l’Ajuntament es va veure forçat a desallotjar el refugi de la plaça de 
Prim, que havia estat ocupat com a habitatge per una munió de ciuta-
dans atemorits pels atacs de l’aviació feixista.
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A causa de la por als bombardejos, la vida al municipi a partir de les 
cinc de la tarda –l’hora en què es plegava de la feina– es veia reduïda a 
la mínima expressió. L’aspecte de Reus encara era molt més tètric de nit 
ja que gairebé tota la ciutat restava a les fosques per dificultar l’activitat 
dels avions enemics. Els únics punts de llum a la via pública eren uns 
pocs fanals amb les bombetes pintades de blau. Així mateix, els vidres 
de les finestres, dels portals o dels aparadors foren assegurats amb tires 
de paper engomat per evitar que, en cas d’una explosió, esclatessin en 
mil bocins.

El setge aeri sobre Reus, però, es va estrènyer molt més el gener de 
1938 quan la intensitat, la violència i l’eficàcia de l’aviació franquista 
van augmentar de manera terrible i la població va patir l’onada de bom-
bardejos més sagnant de tota la guerra. Els traumàtics atacs dels dies 21 
i 24 de gener que van quedar gravats a sang i foc en la memòria popular, 
van causar prop de 90 morts i desenes de ferits (en el bombardeig del 
21 de gener, va tenir lloc un dels episodis més cruents i colpidors de la 
guerra quan un projectil va caure just a la boca –atapeïda de gent– d’un 
refugi a la plaça dels Quarters, l’actual plaça de la Llibertat; fou una 
carnisseria). Els desperfectes i les destrosses també foren molt impor-
tants. El caos més absolut es va fer amo i senyor de Reus. La vida a la 
ciutat va quedar paralitzada. Els treballadors van abandonar els seus 
llocs de treball. Els comerços, els magatzems i les fàbriques van tancar 
les seves portes. El mercat de la plaça de la República es va buidar de 
venedors i clients. Els carrers es van quedar gairebé deserts ja que la 
immensa majoria de la població va fugir al camp. En poques paraules, 
l’aspecte de la ciutat era desolador. La desmoralització de la rereguarda 
reusenca era ben visible. 

La reacció de les autoritats fou contundent. En primer lloc, l’alcalde 
Ramir Ortega va fer públic un ban en què es denunciava el derrotisme i 
les veus que havien criticat l’actuació, ineficaç, del servei de vigilància, 
de l’aviació republicana i de la DECA davant els bombardejos franquis-
tes. Ortega no es va mossegar la llengua i va qualificar els pessimistes 
i els crítics de quintacolumnistes, traïdors, agents provocadors i d’ene-
mics de la República.

Poc després, l’Ajuntament va dictar un ban molt sever per forçar el 
retorn a la normalitat de l’activitat econòmica:
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1) El comerç, les fàbriques i els tallers obriran les seves portes i 
estaran en disposició de realitzar el treball normal durant les hores 
que són de costum.
 2) Els patrons i Consells d’Empresa que deixin de complir això 
que queda anteriorment ordenat, seran castigats amb severitat, 
arribant en cas necessari a la incautació dels establiments.
 3) Els Comitès de Control [els organismes formats pels treballa-
dors per dirigir la fàbrica o el taller] que amparin o no denunciïn 
la falta anterior, seran castigats amb el màxim rigor.
 4) Els obrers que no es presentin al treball sense causa ben justi-
ficada, podran ésser substituïts per altres, els quals adquiriran els 
drets dels que abandonin el treball.

Si fem cas del Diari de Reus que era, de facto, el portaveu de l’Ajun-
tament, tots aquests esforços obtingueren el seu fruit i, a poc a poc, la 
ciutat va recuperar el seu ritme «normal» enmig de la tragèdia.

Tot i així, el dany fet a la moral de la rereguarda reusenca era ja 
irreparable. La lamentable situació del refugi de la plaça de Prim a 
finals de gener de 1938 ens ofereix un exemple ben gràfic de l’estat 
anímic de la població i del terror que havien provocat els bombarde-
jos franquistes: un cop més, les instal·lacions d’aquest refugi havien 
estat envaïdes «per gent del poble convertint-lo en casa de menjar i 
dormir, puix hi ha llits, matalassos i fogons per cuinar». El risc per a 
la salut pública era més que notori ja que «les criatures i els mateixos 
adults fan les seves necessitats en qualsevol punt de dit refugi, a part 
de les immoralitats que es donen en ell, ja que les dones públiques [les 
prostitutes] hi busquen els soldats i també a l’element civil». L’Ajun-
tament fou inflexible i va ordenar l’expulsió immediata dels seus ocu-
pants i la neteja del refugi.

Sens dubte, els terribles bombardejos del gener de 1938 van marcar 
un abans i un després en el decurs de la guerra a Reus, sobretot pel que 
fa a la moral de la població civil.

Els avions franquistes no van llançar únicament bombes o projectils 
incendiaris sobre Reus i les ciutats republicanes. En la darrera fase del 
conflicte, també les van bombardejar amb milers de fulls volants per tal 
de minar i acabar d’enfonsar la moral republicana. Gràcies al testimoni 
de Pere Fort, a Reus tenim constància que hi van caure, com a mínim, 
dos models diferents, un escrit en castellà i l’altre en català. Val la pena 
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reproduir-los per percebre el doble llenguatge –i moral– de l’exèrcit 
nacional: 

A nosotros, requetes navarros, falangistas castellanos, soldados 
de la gran España, nos llaman ahora vuestros gobernantes «tro-
pas invasoras» y nos lo llaman ellos, los de la Internacional, los 
que vivian a sueldo y servicio de Rusia, los que castigaban como 
un delito el ¡Viva España!

 Son estos mismos farsantes, esos cínicos, los que os mandan 
resistir, los que os ofrecen apoyos extranjeros, los que os fusilan 
cuando no podeis sostener una posicion, a Negrin y Alvarez del 
Vayo, a esos gobernantes que ni siquiera son capaces de alimen-
tar a su pueblo, ¿los vais a creer? ¿vais a seguir aun a los que os 
han traido al desastre y a la muerte?
Comisarios, jefes, oficiales, milicianos, os ofrecemos la vida, y 
mas que la vida, os ofrecemos una Patria grande y generosa, en 
la que hallareis perdón para vuestros errores, paz y reposo para 
vuestras fatigas, trabajo y pan para vosotros y vuestras familias.

¡Catalans! 
 No desitjem la destrucció de Catalunya. Ens dol tant com 

a vosaltres. Però les operacions de guerra porten la desol·lació 
i la mort als teatres d’elles tant mes quan mes obstinada sia la 
resistencia.

 La sort de la vostra Regió està ja tirada. Malgrat tot lo que 
feu, Catalunya serà alliberada enterament pel nostre Exèrcit en 
poques setmanes.

 A les vostres mans teniu el que les riqueses de les vostres fà-
briques i dels vostres camps siguin desfetes o floreixents.

 RENDIU-VOS O PASSEU-VOS.
 Ens obliguen a portar la guerra a les vostres fèrtils regions. No 

us obstineu en una lluita que teniu perduda.
 Els que no tingueu les mans tacades de sang veniu a nosaltres 

que vos acollirem coralment com als dos cents mil que ja ho han fet.
 Veniu a una Espanya lliure en la que regna l’ordre i l’abundàn-
cia, en la que s’ennalteix el treball. Els que forem adversaris po-
dem donar-nos novament les mans si estàn netes.
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2. La fam
Protegir-se de les bombes feixistes no fou l’única gran preocupació dels 
ciutadans que vivien o, més ben dit, malvivien a la rereguarda reusenca 
o catalana. A mitjan 1937, la penúria de queviures i d’altres productes 
de primera necessitat i l’augment imparable del cost de la vida es van 
convertir en un dels principals maldecaps dels ciutadans, tot i els es-
forços de les autoritats per proveir correctament d’aliments la població 
autòctona i els refugiats. Les dificultats foren enormes i l’urgència per 
solucionar-les, evident. Com indicava el dirigent socialista Josep Reca-
sens l’octubre de 1937, «indubtablement, el primer que cal, en temps 
de guerra com en temps de pau, és viure. I això, en aquests tràgics mo-
ments, resulta un problema difícil, greu i complicat».

A mesura que la guerra s’apropava a Catalunya, l’escassetat de que-
viures va assolir unes proporcions majors i, com a conseqüència, la 
lluita diària per aconseguir aliments va esdevenir més dramàtica per a 
centenars de famílies. Ben aviat, les cues davant les botigues de queviu-
res i les parades dels mercats van començar a formar part de la difícil 
vida quotidiana de la rereguarda republicana.

A més, cal destacar el control exercit pel bàndol feixista sobre les 
principals zones agrícoles i ramaderes de la Península, un fet que va 
extremar la carestia d’alguns aliments –com ara el blat– en el territori 
lleial a la República. Així, es pot afirmar que la fam es va convertir en 
una arma més del conflicte civil.

Gràcies a l’anàlisi que va fer Josep Recasens des de la Secció de 
Ciències Polítiques i Socials del Centre de Lectura i que fou reproduït 
pel Diari de Reus de l’època, coneixem l’encariment imparable que van 
experimentar el cost de la vida i els articles de subsistència en el decurs 
de la guerra a Reus. Els índexs trimestrals de la puja de preus foren els 
següents: l’1 de juliol de 1936, 158; l’1 d’octubre de 1936, 164; l’1 de 
gener de 1937, 261; l’1 d’abril de 1937, 325; l’1 de juliol de 1937, 393; 
l’1 d’octubre de 1937, 598; i l’1 de gener de 1938, 796.

Si ens fixem en aquestes dades, podem observar com l’índex de preus 
va pujar en un any –del gener de 1937 al gener de 1938– un 300%.

Com es pot comprovar, la pujada de preus fou alarmant. Segons el 
mateix Recasens, no se n’escapava cap producte de primera necessitat: 
el pa, el vi, la carn, el peix, les patates, els ous, la llet, els fesols, el 
bacallà, l’arròs, el sucre… Fins i tot, els productes elaborats a Reus i a 
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la comarca i, en teoria més abundants i fàcils d’adquirir, es van encarir 
moltíssim: a tall d’exemple, el juliol de 1936 el litre d’oli reusenc va-
lia al detall 1,70 pessetes; al cap d’un any, ja costava 4,5 ptes. Alguna 
vegada, els preus s’incrementaven sobtadament en un curt període de 
temps. Així, del juny al juliol de 1937, les diferents porcions de la carn 
de porc –llonganissa, cansalada o llom– van augmentar 1 pta. I a finals 
de 1937, el preu del litre de vi va passar en pocs dies, de 50 cèntims a 
1 pesseta. El daltabaix per a les economies familiars fou inevitable i la 
fam va envair bona part de les llars reusenques.

La penúria, tanmateix, no es va limitar només als queviures sinó que 
també es va estendre a altres productes bàsics o primordials, com el 
sabó (un producte indispensable per a la higiene personal i la salubritat 
pública), el gas (el novembre de 1937 la fàbrica de gas de la ciutat in-
formava de la restricció parcial del subministrament) i també de l’elec-
tricitat (el juny de 1938 fou la Cooperativa Popular de Fluid Elèctric 
reusenca la que va anunciar possibles talls en el subministrament per 
la manca de combustible). Tot indica que la manca d’energia elèctrica 
a partir de l’any 1938 va paralitzar o dificultar greument l’activitat de 
bona part de les indústries reusenques.

Un altre producte no imprescindible però de consum quotidià que es 
va trobar a faltar molt fou el tabac que, ben aviat, va esdevenir una valu-
osa moneda de canvi, per exemple, als prostíbuls. Davant la inevitable 
escassetat de tabac –l’últim cop que els estancs de la ciutat van poder 
vendre tabac en gran quantitat fou el juliol de 1937–, els fumadors no 
van tenir més remei que deixar de fumar, cosa ben difícil, o consumir 
cigarretes de fulles seques d’avellaner o d’herbes aromàtiques.

El descontentament popular provocat per la crisi de subsistències i 
les penúries va desencadenar nombrosos aldarulls i incidents pels car-
rers de la ciutat, sobretot entre les veïnes que feien cua des de primera 
hora del matí per aconseguir algun aliment, una de les imatges –la de les 
cues– més habituals a Reus i Catalunya en temps de guerra.

Així, el febrer de 1937 una munió de compradores que s’aplegaven im-
pacientment a les portes de les peixateries van provocar una petita allau hu-
mana amb el resultat de dues dones atropellades. Alguns dels incidents més 
greus, però, van tenir lloc l’estiu de 1937. Un grup de dones que feien cua 
per adquirir sabó a la plaça de la República i al carrer d’Estanislau Figueras 
–l’actual carrer de les Galanes– van protagonitzar una violenta baralla que 
va obligar la intervenció de la Guàrdia Urbana per apaivagar els ànims.
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D’un bon principi, l’Ajuntament feu mans i mànigues, fins i tot més 
enllà de les seves pròpies competències, per garantir el proveïment 
d’aliments a la ciutat. Així, el 1937 va utilitzar el pont marítim comer-
cial que s’havia establert entre el port de Tarragona i el de Marsella per 
exportar oli, vi, avellanes i ametlles de les comarques del Camp i im-
portar tot tipus de queviures. En concret, aquell any el govern munici-
pal va importar des del sud de França un total de 2.400 tones d’aliments 
en dotze vaixells amb llet, mongetes, llenties, cigrons, bacallà, sucre i 
sobretot farina per fer pa. Mesos abans, l’octubre de 1936 l’Ajuntament 
ja havia utilitzat el port pesquer de Cambrils per importar un petit carre-
gament de bacallà, llet condensada, sucre i cafè; una acció en teoria il-
legal, ja que no havia pagat els drets de la duana del port de Tarragona.

Al cap d’un temps, el gener de 1938, l’Ajuntament va acordar, per 
unanimitat, la municipalització d’una de les empreses d’aliments més 
importants i estratègiques de Reus i la comarca, la fàbrica de farines i de 
pastes de sopa La Isabela –propietat d’Antoni Tapias Salvadó i situada al 
carrer de Castellvell– amb l’objectiu de garantir-ne el bon funcionament i 
alhora millorar l’avituallament cada cop més difícil de la població.

Aquesta, però, no fou l’única indústria alimentària que va quedar 
sota el control del govern municipal en el decurs de la guerra. Tot fa 
pensar que a finals de 1936 o a principis de 1937, en ple període revolu-
cionari, l’Ajuntament també va municipalitzar o decomissar la fàbrica 
de conserves vegetals de Josep Bescós, una factoria que va produir més 
de tres milions de pots de ranxo fred, una quantitat gens menyspreable, 
per als combatents republicans del front d’Aragó, una prova més de la 
important contribució de Reus a l’esforç bèl·lic de la República. A cops, 
fou la Conselleria d’Agricultura i Proveïments de la Generalitat la que 
va expropiar empreses reusenques, com ara els magatzems Exportadora 
Agrícola Teisa i Hereus de Vídua Mayner el setembre de 1936.

Pels volts del maig o el juny de 1937, les autoritats reusenques es van 
veure obligades a implantar les targetes de racionament per frenar o, si 
més no, atenuar la creixent penúria alimentària. En un primer moment, 
es va incloure el pa, el sucre, l’arròs, els cigrons, la pasta de sopa i el 
sabó, i més endavant, les patates, el bacallà, l’oli, el carbó i tots els al-
tres productes de primera necessitat.

L’estiu de 1937, segons les normes dictades pel govern de la Gene-
ralitat, la tarja de racionament establia la següent distribució d’aliments 
per persona: 210 grams d’arròs per setmana –o sigui, 30 grams al dia–; 
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105 grams de cigrons per setmana –15 grams al dia–; 245 grams d’oli 
per setmana –35 grams al dia–; 4 ous per setmana –mig ou al dia–; i 
2.100 grams de patates per setmana –300 grams al dia. Tot plegat, ens 
permet fer-nos una idea aproximada de la dieta i les penúries de la po-
blació reusenca i catalana.

L’any 1938 el racionament va començar a ser insuficient i bona part 
de la població, a fi d’aconseguir més aliments i poder sobreviure, va 
optar pel mercat negre –on es podien comprar a preus astronòmics pro-
ductes bàsics inexistents o poc abundants a les botigues–, l’autosufici-
ència –és a dir, el conreu d’aliments o la cria d’animals per al consum 
propi– i, finalment, l’intercanvi.

Disposem d’alguns testimonis de la pràctica de l’intercanvi o l’auto-
suficiència a Reus en temps de guerra, com el de Manola Moreno Devis 
(«el meu pare feia intercanvis: tenia molts conills i anava fent intercanvi 
per tenir una mica de menjar») i el de Maria Moreno Artiga («hi havia un 
hort al darrere d’on viviem, i hi fèiem plantes i hi teníem bèsties»).

A tall d’anècdota, Xavier Amorós, en un dels seus escrits més lúcids: 
«Reus 1939, prostíbuls a mig dol», ens narra com, en plena Guerra Ci-
vil, els prostíbuls reusencs també van adoptar la pràctica de l’intercan-
vi, en aquest cas aliments o tabac per plaer sexual: «una característica 
del tot preponderant en els darrers temps de la guerra, tot el 1938, va ser 
la falta de menjar. I això, era un doble problema per a aquelles xicotes 
[les prostitutes]: el de l’estricta satisfacció personal [satisfer la gana] i 
el relacionat amb l’oferta laboral perquè el públic, llavors, exigia una 
certa abundància orgànica. Durant aquests mesos, els serveis s’adquiri-
en –o es prestaven; digueu-ho com vulgueu– a base d’un xusco de pa, 
d’una llauna de sardines, d’un paquet de tabac o d’un sac de fesols…».

Com era d’esperar, la carn fresca de bou, vedella o corder fou un dels 
productes que van desaparèixer més aviat dels mercats i les botigues. 
Per substituir-la, primer es va comercialitzar carn de vedella congelada 
i, més endavant, a finals de 1937, carn de cavall i de ruc. Segons el 
Diari de Reus, el gener de 1938, la carn de cavall i de ruc havia esde-
vingut un «article ja indispensable en moltes llars», com la de Xavier 
Amorós, el qual menjava «enormes bistecs de mula, engolits amb satis-
facció i bona ferralla perquè, de vegades, eren durs com mals esperits». 
Significativament, el febrer de 1938 l’Ajuntament va limitar la sortida 
del bestiar mular –les mules– de la ciutat per evitar que en faltés en un 
moment de necessitat.
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A mesura que avançava la guerra i la carestia d’aliments i de carn 
s’agreujava, la dieta popular més habitual fou majoritàriament vegeta-
riana. En aquest sentit, el març de 1938 els productes més abundants i 
que es venien a més bon preu al mercat de la plaça de la República eren 
les verdures provinents dels horts de la ciutat i de la comarca: les cols, 
els enciams, el bròquil, les bledes, els espinacs, els tomacons, els raves 
i les carxofes.

En el darrer any de guerra i en una situació cada cop més dramàtica 
en què l’objectiu prioritari dels reusencs era el de subsistir, els esfor-
ços de les autoritats municipals es van centrar a combatre i a perseguir 
–això sí, sense gaire èxit– l’especulació, l’acaparament, l’adulteració de 
queviures –com barrejar la llet amb aigua– i el mercat negre.

L’escorxador de la ciutat es va convertir en un dels indrets on la vigi-
lància oficial fou més estricta i severa. La suspensió de treball i de sou 
de dos dels seus treballadors el gener de 1938 per haver sacrificat de 
manera clandestina algun tipus de bestiar és prou simptomàtica.

Així mateix, el febrer de 1938 l’Ajuntament va imposar una multa 
de 15.000 pessetes a un ciutadà «per haver tret de Reus, sense autorit-
zació, 7 vaques i 1 bou, i conduir-los a La Selva del Camp»; i el jutge 
president del Tribunal de Subsistències i Preus indeguts de Reus va 
condemnar un veí de la ciutat a pagar una multa de 2.500 ptes. –i en el 
cas de no poder pagar-la, a una pena de sis mesos i un dia a la garjola– 
per haver acaparat i amagat tres tones de farina.

Malgrat aquests esforços, res no va poder impedir que la fam con-
tinués castigant l’estómac i la moral de la rereguarda reusenca fins a 
l’entrada de les tropes franquistes. De fet, la gana era tan gran i punyent 
el gener de 1939 que, poques hores abans de l’ocupació feixista, una 
munió de reusencs famolencs aprofitant el buit momentani de poder, 
van assaltar els diferents magatzems de queviures que hi havia a la ciu-
tat, com ara cal Xap al carrer de l’Àngel de la Guarda i el magatzem de 
ca l’Esglésies a la plaça de la Sang, per emportar-se tot el que podien 
traginar cap a casa –com oli, vi, ametlles, patates, garrofes, etc. Fou el 
trist colofó de la República a Reus. 

La crisi de subsistències es va veure agreujada per l’arribada de mi-
lers de refugiats i desplaçats que fugien de l’avanç feixista i dels fronts 
de guerra.

Ben aviat, a partir de la tardor de 1936, Catalunya i Reus van comen-
çar a rebre les primeres onades de refugiats procedents d’Extremadura, 
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Euskadi, Madrid i d’altres territoris de la Península ocupats o amena-
çats per les ofensives de l’exèrcit franquista. En concret, l’octubre de 
1936 Reus ja acollia uns cinc-cents refugiats i es preveia l’arribada 
imminent d’uns dos-cents més, una xifra que no va parar de créixer a 
mesura que les tropes feixistes avançaven i ocupaven nous territoris. 
Tot fa pensar que el primer grup de refugiats que va trepitjar Reus era 
integrat per vint-i-cinc ciutadans procedents d’Irun a Euskadi, una ex-
pedició de socors organitzada per la delegació local del Socors Roig 
Internacional.

Es calcula que a finals de 1938, a les portes de la derrota, a Catalunya 
hi havia un total de 700.000 refugiats –fins i tot algunes fonts parlen 
d’un milió de refugiats– dels quals un 10% eren homes en edat de treba-
llar o de ser mobilitzats a l’exèrcit, un 30% dones i el 60% restant nens 
i gent gran. Cal subratllar que l’any 1936 la població de Catalunya era 
de prop de tres milions d’habitants.

Pel que fa a Reus, sabem que el desembre de 1936 hi havia un total de 
1.354 refugiats; l’abril de 1937, 1.413; i l’agost de 1938, 836. Tot sembla 
indicar, però, que, en certs moments, el nombre de refugiats fou molt 
més elevat. El gener de 1938, per exemple, segons un informe del Comi-
té Local d’Ajut als Refugiats, la ciutat mantenia 2.096 refugiats vinguts 
de les dues Castelles, Madrid, Andalusia, Extremadura, Euskadi, Aragó, 
Cantàbria i Astúries, una xifra prou important si tenim en compte que el 
1936 la població oficial de Reus era d’uns 27.400 habitants. 

Les autoritats republicanes es van haver d’esforçar al màxim per aco-
llir i satifer les necessitats dels milers de desplaçats. Calia allotjar-los, 
proveir-los de roba, escolaritzar els infants, resoldre la qüestió sanitària 
i, naturalment, alimentar-los. En aquest sentit, la seva manutenció per 
la qual es destinaven dues pessetes per dia i refugiat, va esdevenir cada 
cop més difícil i polèmica ja que molts autòctons es queixaven que els 
refugiats rebien molts més queviures que no pas la població del país. 

Per contrarestar aquesta percepció i evitar possibles conflictes, 
l’Ajuntament va batallar de valent per difondre una imatge d’igualtat 
en la distribució de queviures. Així, el gener de 1938, en un reportatge 
sobre les activitats del Comité Local d’Ajut als Refugiats, el Diari de 
Reus remarcava que «als refugiats no els hi manca l’aliment diari, cosa 
un xic difícil en aquests temps de penúries, i si bé els menjars no són 
abundants i selectes, en canvi són nutritius, si fa o no fa com els que 
es fan a totes les llars obreres» de la ciutat. El missatge que es volia 
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transmetre era ben clar: els reusencs i els refugiats patien les mateixes 
penúries i misèries.

Tanmateix, a mesura que la guerra es prolongava i, per tant, la cares-
tia d’aliments es feia crítica, la convivència entre la població autòctona 
i la refugiada es va fer cada cop més tensa i problemàtica. 

Una altra font de conflictes fou la falta de respecte d’uns pocs refugiats 
i també d’alguns treballadors que havien arribat a Reus amb la fàbrica 
d’avions, cap a la cultura i la llengua pròpies del país. El juliol de 1937, 
es van viure els incidents més greus amb diferents baralles i topades pels 
carrers del centre de la ciutat quan un nouvingut –no sabem si era un re-
fugiat o bé un operari de la fàbrica d’avions– va insultar públicament els 
catalans i la llengua catalana i alguns reusencs s’hi van tornar.

Tot i les penúries, la por als bombardejos i el desgast anímic, la soli-
daritat del govern municipal i de bona part de la societat reusenca cap 
als refugiats fou inequívoca.

3. La militarització de la societat
El darrer gran factor que va contribuir a l’esfondrament moral i físic de 
la rereguarda reusenca fou la gradual militarització de la societat i de la 
vida quotidiana.

A partir dels Fets de Maig de 1937 amb l’eliminació del Partit 
Obrer d’Unificació Marxista, la pèrdua d’influència de la CNT i la 
pujada al poder –a Catalunya i a Reus– del binomi format pel Partit 
Socialista Unificat i la Unió General de Treballadors, es va iniciar 
una nova etapa, l’última del conflicte, en què la lògica diguem-ne 
revolucionària de l’estiu de 1936 va deixar pas de manera ja defintiva 
a la lògica de la guerra. Una nova lògica que passava per la centralit-
zació del poder polític a tot el territori republicà en mans d’un únic 
govern –el de la República espanyola– i d’un únic partit –el comu-
nista– en perjudici de l’autogovern català i les forces revolucionàries 
i republicanes. I també, per la supremacia indiscutible del poder mi-
litar sobre el civil.

En aquelles alçades, el principal i únic objectiu dels alts dirigents de 
la República era guanyar la guerra o almenys, resistir i aturar l’avanç de 
l’exèrcit franquista. D’aquí la creació d’un exèrcit regular i ben disci-
plinat per defensar la causa de la República: l’anomenat Exèrcit Popu-
lar. Naturalment, la població civil, famolenca i atemorida pels bombar-
dejos, tenia un objectiu ben diferent: el de sobreviure.
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A Reus, la instal·lació definitiva d’un destacament de les forces de 
seguretat republicanes, el desarmament i la recollida d’armes de les or-
ganitzacions antifeixistes, la militarització de les milícies i de gairebé 
tota la societat civil, la creixent persecució d’emboscats i desertors, i 
la mobilització forçosa de centenars de joves per cobrir les baixes de 
l’Exèrcit Popular van marcar l’entrada en aquest darrer període de la 
guerra en què les conquestes revolucionàries o la il·lusió de l’estiu de 
1936 semblaven –o eren– un miratge ben llunyà. La guerra havia arribat 
definitivament a totes les llars reusenques.

A mesura que els ferotges bombardeigs de l’aviació feixista, les der-
rotes de l’exèrcit republicà –com la de Terol l’hivern de 1937-38– i 
la carestia d’aliments minaven a poc a poc la moral de la rereguarda 
republicana en una dinàmica imparable, les picabaralles internes del 
bloc antifeixista van quedar en un segon terme. Ben bé es pot afirmar 
que la barbàrie de la guerra va esborrar gairebé del tot les diferències 
polítiques del bàndol republicà. La situació va empitjorar molt més amb 
l’entrada de les tropes franquistes en territori català el 27 de març de 
1938, és a dir, amb l’arribada de la guerra total a Catalunya per la Franja 
de Ponent i les comarques de Lleida.

En aquest context cada cop més dramàtic, a mitjan juliol de 1938 
l’estat crític que vivia la ciutat va empènyer l’alcalde Ramir Ortega, del 
PSUC, a constituir un govern d’emergència amb gairebé totes les orga-
nitzacions del bloc antifeixista per tal de fer pinya al voltant de l’esforç 
bèl·lic i evitar l’esfondrament total de la població civil. L’esforç, tan-
mateix, fou en va.

Tot i que la consigna del govern era ben clara –calia resistir costés 
el que costés i al preu que fos–, l’estiu de 1938 o abans, el desànim i el 
derrotisme ja s’havien apoderat de bona part d’una rereguarda reusenca 
i catalana exhausta; i cada cop eren menys els que creien en una victòria 
militar del bàndol republicà. En aquest sentit, la derrota a la batalla de 
l’Ebre el novembre d’aquell any va significar el cop definitiu.

Amb la creació de l’Exèrcit Popular de la República, milers de joves 
catalans en edat militar foren cridats a files. L’esforç humà fou enorme 
i, l’estiu de 1938, l’exèrcit de la República al Principat ja enquadrava 
tots els homes útils de les lleves que anaven del 1941 al 1922, és a dir, 
de la cèlebre Lleva del Biberó –amb nois de 17 i 18 anys– als reservistes 
de 40 anys. Cap al final de la guerra, també es va arribar a mobilitzar 
els majors de 40 anys per als treballs de fortificació i defensa. Molts 
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altres joves, però, per motius polítics i religiosos, per por o simplement 
perquè no volien anar a lluitar, van fugir o es van amagar per evitar la 
mobilització: foren els anomenats emboscats.

A Reus, els anys 1937-1938 centenars de joves foren mobilitzats per 
combatre a les files de l’Exèrcit Popular mentre, a la rereguarda, les 
autoritats i el Comitè ProExèrcit Popular denunciaven i perseguien «els 
covards, traïdors i emboscats que no havien complert amb llur deure de 
lluitar contra el feixisme». Més enllà, l’abril de 1938 els obrers sense 
feina i els refugiats d’edat inferior a 40 anys que vivien a Reus foren 
destinats al Batallón de Obras y Fortificación número 38 aquarterat a la 
població de Llorenç del Penedès. Tothom havia de contribuir a l’esforç 
bèl·lic.

Pel que fa als combatents, el cost humà de la guerra per a la població 
reusenca fou terrible. Segons els treballs de Jordi Oliva, el Baix Camp 
amb prop de 900 morts en combat al front d’Aragó, a Madrid, a Extre-
madura o a l’Ebre, és una de les comarques del país amb una taxa de 
mortalitat més elevada, en concret del 15,4 per mil mentre que la mitja-
na a Catalunya és del 13 per mil.

L’any 1938 la contribució de la societat reusenca a l’esforç bèl·lic de 
la República no es va limitar als centenars de joves que es van integrar a 
l’Exèrcit Popular, sinó que també es va traduir, per exemple, en els dos 
grans grups electrògens que la Cooperativa Popular de Fluid Elèctric va 
haver d’entregar a les Forces Aèries de la República –per a la fàbrica 
d’avions–, en el material de guerra que es va fabricar a la Pirotècnia 
Espinós per a l’exèrcit republicà –principalment coets de fum, coets de 
metralla i bombes de mà amb metxa–, i en la indústria metal·lúrgica de 
la ciutat que fou incautada pel Ministeri de Guerra amb fins militars i 
traslladada al Vallès Oriental.

Com a conclusió, podem afirmar que en el decurs de 1938 Reus va 
esdevenir una col·lectivitat cada cop més atemorida pels bombardejos, 
famolenca, esgotada per les penúries de tota mena, mig deshabitada, 
preocupada pels fills, germans o pares que combatien al front, i supedi-
tada completament a l’esforç de guerra; en definitiva, una col·lectivitat 
desmoralitzada i trencada que tan sols desitjava, per necessitat i no per 
convicció (sens dubte bona part de la societat va mantenir els ideals re-
publicans i catalanistes), el triomf dels franquistes per posar punt i final 
al sofriment i retornar a una «normalitat» que ben aviat es va esvair per 
la repressió, la dictadura i la fam.
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Annex
Estimat amic Joan,
Moltes, moltíssimes gràcies per haver-me enviat el text de la teva con-
ferència. M’ho passo molt bé llegint-lo una i altra vegada. Encara que 
dugui un títol tan encertat, perquè efectivament va ser el final –per nos-
altres– de la República, l’article és molt més que la crònica del dia 15 
de gener del 1939 a Reus: tu expliques molts «perquès» de la segona 
meitat de la guerra i com ho vam patir la massa del poble no protago-
nista: ni dirigent, ni combatent, ni víctima en singular. Un patiment –el 
dels que en vam sortir aparentment il·lesos– menys dolorós, però, sens 
dubte, també proveït d’una gran amargor.

Dius (entre moltes) una cosa encertadíssima que no havia llegit mai 
i que jo també comparteixo sense cap vacil·lació: a primers de gener de 
l’any 1938 va ser quan es va poder comprovar que la República tenia 
la guerra perduda. Quan després d’aquella terrible batalla, amb la ciutat 
de Terol passant d’una banda a l’altra com una pilota, els franquistes 
van ser capaços d’engegar aquella gran ofensiva i els republicans es van 
ensorrar desastrosament i van deixar en mans enemigues tota la ribera 
occidental, des del Pirineu passant pel Noguera, el Segre i l’Ebre fins al 
mar; en aquella enorme ensulsida, en aquell esfondrament, es va veure 
que la República estava perduda.

Jo era a Pradell de la Teixeta quan els franquistes van arribar a Móra 
d’Ebre. Era, en línea recta, a menys de 20 quilòmetres de l’Ebre. Per la 
carretera d’Alcolea del Pinar (la carretera de Falset) aquella nit següent 
al dia de l’ocupació de Móra no va passar ni un vehicle, quedava algun 
soldat ressagat que havia abandonat l’arma i s’esmunyia en direcció al 
Camp. El dia següent hi havia un gran silenci, no vam veure ningú i això 
estic quasi segur que va durar dos dies. El tercer dia es va iniciar el retorn; 
van començar a pujar tropes republicanes, cada vegada més, en direc-
ció ponent. Mentrestant les tropes franquistes, s’havien quedat quietes a 
l’oest del riu i aquelles tropes republicanes que retornaven es limitarien, 
de moment, a cobrir la ribera de l’esquerra. Jo no sé encara com es van 
refer tan aviat perquè la desbandada que vam veure per aquella carretera 
important va ser del tot caòtica. Jo estava apunt de fer 15 anys i estava 
més que atent al que veia i que de vegades resultava difícil d’entendre.

Decideixo aturar-me aquí perquè ja veig que el teu text m’ha suggerit 
infinitat de coses. Te les comentaré en una nova carta. Et repeteixo que 
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m’ha agradat molt el teu treball que va donar lloc a la conferència que 
lamentablement i a contracor em vaig perdre. Del que jo conec, estic 
d’acord amb tot el que dius. Només una cosa, una cosa divertida que 
t’he d’aclarir. Quan em cites parlant dels intercanvis que es feien als 
locals de prostitució, jo parlo de pèsols. El valor d’un servei es com-
pensava amb una coixinera de pèsols (o fesols, o cigrons) i tu parles 
d’un sac. Un sac de pèsols hauria valgut per una dotzena de sessions, 
suposo. Una coixinera era un saquet petit de roba (no fet d’arpillera) on 
hi podia haver un quart de quilo de pèsols. Jo em refereixo textualment 
a una coixinera. Em penso, Joan, que d’aquestes coixineres ja no se’n 
fan servir. Aquells estraperlos eren quasi sempre fets en petites dosis 
per evitar que t’ho requisessin. Era qüestió de transportar-ho amagat.

Bé, Joan, moltes gràcies per tot.

Afectuosament, 

Xavier Amorós
Reus, 21 de febrer de 2014
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REUS, 1939. ANY DE LA DERROTA

L’ocupació feixista de Reus
El 23 de desembre de 1938, l’exèrcit franquista –ben armat i ple d’opti-
misme– va llançar l’ofensiva final per culminar la conquesta de Catalu-
nya, un dels últims baluards de la República. Tot i la resistència, a cops 
desesperada i heroica, d’un exèrcit republicà delmat i desmoralitzat que 
s’havia dessagnat a la batalla de l’Ebre, l’avanç feixista fou imparable. La 
desigualtat de forces i d’armament era abismal, i les línies republicanes 
no van poder afrontar el gran potencial bèl·lic de la maquinària de guerra 
franquista, reforçada per les tropes i la tecnologia de l’Itàlia feixista i 
l’Alemanya nazi. A la vegada, les bombes i la metralla feixista van cas-
tigar sense descans una rereguarda republicana exhausta i gairebé inde-
fensa. L’esfondrament, físic i moral, de la societat catalana era inevitable.

El 15 de gener de 1939, «III Año Triunfal», mentre els últims com-
batents republicans fugien cap al nord-est i derruïen ponts per entorpir 
i frenar l’avanç enemic, la 12a Divisió de l’exèrcit franquista va ocupar 
la ciutat de Reus al crit d’«Arriba España!», «reintegrandola a la ma-
dre patria y librándola del tiránico terror marxista que por espacio de 
dos años y medio la había esclavizado». Era la fi del somni republicà a 
Reus. L’endemà, en una imatge que il·lustrava el triomf feixista a Reus, 
un soldat requetè va col·locar la bandera bicolor i una boina carlina a 
l’estàtua del general Prim. També es van produir alguns casos de sa-
queig i robatori per part de la soldadesca.

Sense que hi hagués grans mostres d’alegria, i molt menys d’eufòria, 
l’ocupació franquista fou rebuda per la gran majoria de la població reu-
senca, i catalana, amb un profund alleujament perquè significava la fi de 
la guerra, dels bombardejos i de les penúries. En aquells moments, Reus 
era una col·lectivitat famolenca i atemorida per dos anys i sis mesos de 
guerra, que tenia un únic i principal objectiu: sobreviure. L’alleujament 



— 168 —

Una ciutat en ebullició. Petites històries de Reus i de més enllà  |   Joan Navais i Icart

inicial, però, fou passatger, gairebé fugaç, i ben aviat, els reusencs van 
haver afrontar, i patir, la dura realitat i la veritable essència –sanguinària 
i venjativa– de la dictadura franquista.

Amb l’entrada triomfal de l’«ejército redentor de España», cente-
nars de reusencs –els que temien les represàlies dels vencedors o els 
més afins als ideals de la República– van enfilar el penós camí cap a 
l’exili. El cost humà, social i econòmic de la guerra i de la victòria fran-
quista per a la societat reusenca fou terrible.

El 15 de gener de 1939, l’aspecte del «Reus liberado» era dantesc. 
Les bombes de l’aviació feixista havien desfigurat radicalment el pai-
satge urbà. La devastació era general. Els bombardejos havien malmès 
desenes d’edificis i d’habitatges, i molts carrers estaven tallats per la runa. 
Bona part de la població havia fugit del nucli urbà per resguardar-se dels 
bombardejos. I a la nit, regnaven el silenci i l’obscuritat més absolutes. 

L’11 de febrer de 1939, Catalunya era ja un país vençut i ocupat per 
la força de les armes. Poc després, l’abril de 1939, la República fou 
anorreada pel victoriós exèrcit feixista. La guerra havia acabat, però el 
malson franquista tot just acabava de començar.

L’establiment de la Dictadura
L’endemà de l’ocupació, els vencedors van començar a bastir l’aparell 
polític i administratiu de la Dictadura, el «Nuevo Estado», damunt de 
les cendres de les institucions polítiques democràtiques i de la Repú-
blica. Així, el 16 de gener de 1939, l’exèrcit ocupant, omnipresent, va 
nomenar una Comissió Gestora provisional de la ciutat a fi de «norma-
litzar» la vida política municipal i contribuir «con el mayor entusiasmo 
al resurgir de España». Políticament, però, el poder real de les gestores 
i dels ajuntaments –el darrer esglaó del rígid sistema jeràrquic i pirami-
dal franquista– era més aviat exigu i sempre submís al governador civil, 
la principal figura del franquisme a la província.

En els primers anys de la dictadura franquista, la ciutat tingué els 
cinc alcaldes: Enrique Aguadé Parés (accidental, 1939), José Ramón 
de Amézaga (1939), José M. Fernández de Velasco (1939-1940), Juan 
Bertran Borràs (accidental, 1940) i Antonio Valls Julià (1940-1947), 
tots ells homes d’ordre i amb una bona posició social.

La pedra angular del «Glorioso Movimiento Nacional» fou la Fa-
lange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional-
Sindicalista (FET y de las JONS), el partit únic creat el 1937 per la 
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unificació forçosa de falangistes i carlins. Tot i que la principal finali-
tat de la Falange fou l’adoctrinament de la societat en els principis de 
l’ideari nacional-sindicalista, el partit feixista també va fer de policia 
paral·lel en el control ideològic de la població. El falangista reusenc 
José M. Fontana Tarrats, cap provincial de la FET y de las JONS els 
anys 1939-1943, fou una de les figures claus de l’estructura franquista 
a la província de Tarragona.

La FET y de las JONS es va vertebrar en diferents branques per in-
fluir més eficaçment en la societat, com ara el Frente de Juventudes, 
la Sección Femenina que enquadrava les dones des d’una òptica tra-
dicional, masculina i ultracatòlica, la Central Nacional-Sindicalista, el 
Sindicato Español Universitario i en el camp assistencial i paternalista 
l’Auxilio Social, una de les primeres organitzacions falangistes que van 
actuar a Reus el gener de 1939.

D’ençà de l’any 1943 amb el declivi de l’Alemanya nazi i els països 
de l’Eix, l’activitat i l’afiliació a la Falange van començar a minvar i 
l’objectiu polític central del partit va acabar sent el control dels ajunta-
ments i d’algunes parcel·les de poder. En poques paraules, la desitjada 
«Revolución Nacional-Sindicalista» va quedar en no res.

El «Nuevo Estado» franquista es va aixecar damunt la sang i el pati-
ment de milers de perseguits i afusellats. La violència de la Dictadura 
feixista fou calculada, metòdica i freda a fi de castigar i atemorir una 
població majoritàriament hostil. Ben aviat, l’Espanya franquista va es-
devenir un estat policial. A Reus, 35 veïns foren afusellats i uns quants 
centenars jutjats, tancats a la presó i als camps de concentració o bé de-
purats dels seus llocs de treball per ser poc afectes al règim de Franco.

Més enllà dels Pirineus, desenes de veïns de Reus –republicans, na-
cionalistes catalans i obreristes– foren víctimes dels camps de concen-
tració i d’extermini de l’Alemanya nazi (quinze hi van morir) amb el 
silenci i la complicitat de les autoritats franquistes.

Un nou model de societat: el nacionalcatolicisme
Les autoritats franquistes es van esforçar per fomentar una nova tradi-
ció –espanyolista, autoritària i ultracatòlica– que perpetués la submissió 
dels vençuts i garantís la lleialtat de bona part de la població cap a Fran-
co i l’ideari nacionalsindicalista. 

Les contínues mobilitzacions impulsades per la FET y de las JONS 
i les organitzacions satèl·lit, les imatges de Franco i de José Antonio 
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Primo de Rivera, la profusió de banderes espanyoles i d’estendards amb 
els colors roig i negre dels falangistes o les creus de Borgonya dels 
carlins, el culte al «Caudillo» o als «Caídos por Dios y por España», 
les desfilades paramilitars amb els uniformes i les camises blaves, els 
braços enlaire i les consignes de «Viva Franco», «España: Una, Gran-
de y Libre» o «Viva Cataluña española» van inundar el paisatge urbà 
reusenc d’aquells anys. La commemoració –o, més aviat, la instrumen-
talització– l’any 1939 (fora de termini) del naixement del pintor Marià 
Fortuny com a exponent universal d’espanyolitat, n’és un bon exemple.

La litúrgia feixista i espanyolista, però, no acabava aquí. D’acord 
amb la nova tradició ideològica del règim, també es va implantar un ca-
lendari commemoratiu «patriòtic» per fomentar i exterioritzar el suport 
popular al «Nuevo Estado» amb el «Día de la Victoria» (l’1 d’abril), 
el «Día del Glorioso Alzamiento Nacional» (el 18 de juliol), el «Día 
de la Liberación» (a Reus, el 15 de gener), la «Fiesta de la Raza o la 
Hispanidad» (el 12 d’octubre) i l’aniversari de la mort de José Antonio 
(el 20 de novembre).

L’Església catòlica i el nacionalcatolicisme que identificava la gran-
desa de la nació espanyola amb la defensa de l’ordre social i la civilit-
zació cristiana, van jugar un paper clau en la legitimació social i ideo-
lògica de Franco i la «Nueva España». El gran objectiu de l’Església 
amb el beneplàcit i el suport del règim, fou la urgent recristianització 
d’una societat que considerava «corrumpuda» per les polítiques i les 
pràctiques laïcistes de la Segona República. 

En els primers anys del franquisme, la presència de l’Església en 
la vida pública i la societat es feu ben feixuga, gairebé asfixiant. Les 
misses de campanya, la restauració de les creus i les imatges destruïdes 
«por las turbas rojas», l’exaltació dels màrtirs i la reconciliació dels 
temples catòlics profanats, com ara el de la Prioral de Sant Pere el ma-
teix gener de 1939, evidencien el protagonisme, forçat, de l’Església en 
la vida quotidiana dels reusencs. Una de les principals prioritats de la 
jerarquia catòlica fou el control, inflexible, de la sexualitat i la moralitat 
públiques.

L’escola, com a agent de socialització i de transmissió de valors, fou 
un element essencial en l’adoctrinament dels més joves en l’ideari na-
cionalcatòlic i totalitari del franquisme. Així, la nova política educativa 
es va basar en tres grans pilars ideològics: la pàtria espanyola –una i 
indivisible–, la religió –fonament de tota la vida social– i la família 
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–cèl·lula bàsica de la societat. Amb el crucifix i les imatges del «Cau-
dillo» i de José Antonio presidint totes les aules, l’ensenyament es va 
caracteritzar per l’ús exclusiu de la llengua castellana, la separació de 
sexes i la imposició d’una rígida disciplina que constrenyia la creativi-
tat de l’alumne, a fi de crear súbdits obedients al «Nuevo Estado».

La difícil vida quotidiana
El triomf feixista va significar un gran salt enrere –econòmic i social– 
per al país. En un context de creixents penúries de tota mena, l’objectiu 
vital i primordial de la immensa majoria de la població, reusenca i ca-
talana, fou sobreviure a la fam, la misèria i la insalubritat. La consigna, 
doncs, era ben clara: treballar, obeir i callar per poder (mal)viure. No-
més una petita minoria, l’elit del «Régimen» i les classes privilegiades, 
es va beneficiar del desgavell general de l’economia. El 1939, el futur 
del país era poc esperançador. El tan proclamat «Año de la Victoria» 
de la propaganda franquista va esdevenir l’Any de la Derrota per a la 
majoria silenciosa de catalans.

Tot i el triomfalisme oficial, la política econòmica franquista dels 
primers anys –basada en el dirigisme i l’autarquia– fou un clamorós 
fracàs. Mentre el règim de Franco restaurava el tradicional ordre social 
i els privilegis de les classes dominants, el deteriorament de les condici-
ons de vida i de treball de les classes mitjanes i populars fou imparable. 
El daltabaix per a les economies familiars fou inevitable, i la fam i la 
misèria van envair bona part de les llars reusenques. 

Un racionament oficial, a cops insuficient, no va poder evitar la crei-
xent carestia d’aliments. Així, per a molts ciutadans, el mercat negre i 
l’estraperlo es van erigir en els únics canals alternatius, i il·legals, en 
què es podien adquirir aliments i productes de primera necessitat –a 
preus astronòmics– a fi de sobreviure o millorar la qualitat de vida. 
Malgrat el discurs demagog i populista de la Falange, les desigualtats 
socials es feren més visibles que mai i la corrupció es va estendre per 
l’aparell estatal i polític de la «Nueva España». Els anys de gana i de 
misèria també van minar la salut de la població amb l’irrupció d’epidè-
mies i malalties. Això sí, el 1942, en plena crisi de la postguerra, Reus 
va celebrar la I Feria Provincial de Muestras per projectar la malmesa 
economia de la ciutat i del territori.

En els primers anys del franquisme, l’esport i sobretot el cinema 
van jugar un paper molt destacat en l’oci dels reusencs. Tot i la rígida 
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censura i el control ideològic amb el cèlebre NO-DO i els noticiaris ale-
manys i italians, les projeccions de cinema al Teatre Fortuny –la prime-
ra sessió tingué lloc el febrer de 1939–, al Kursaal o a la Sala Reus van 
esdevenir una de les principals vies per evadir-se, momentàniament, de 
la dura realitat. El Teatre Bartrina no va reprendre l’activitat cultural, 
sota el control de l’Obra Sindical de Educación y Descanso falangista, 
fins a l’any 1942. La ràdio, tot i estar controlada per la Falange i per la 
censura, fou el mitjà de comunicació més difós i un dels elements d’es-
bargiment més populars d’aquells anys.

La dictadura va perjudicar greument el teixit associatiu reusenc, jut-
jat com a poc o gens afecte al règim. L’Orfeó Reusenc va tornar a obrir 
les portes l’abril de 1940 però subjecte a l’Obra Nacional de Educación 
y Descanso. I el Centre de Lectura, ocupat per la Central Nacional Sin-
dicalista, fou clausurat fins a l’any 1948. 
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EL REUS DEPORTIU, CAMPIÓ! 
MÉS ENLLÀ DE L’ESPORT: FUTBOL I 
IDEOLOGIA AL REUS DELS ANYS VINT

En el decurs dels anys vint i trenta del segle passat, la presència públi-
ca de la pràctica esportiva –fer esport– va crèixer espectacularment a 
Catalunya. Com succeïa arreu d’Europa, el procés de modernització 
dels hàbits culturals i de lleure de bona part de la societat (sobretot 
dels més joves) va afavorir i esperonar el que s’ha conegut com la «de-
mocratització del fet esportiu», és a dir, la incorporació de les classes 
populars (fins aleshores marginades) a l’activitat física reglada, enfront 
de la concepció elitista que havia tingut l’esport fins aquells moments.

Així, l’esport es va allunyar a poc a poc de la concepció elitista i 
classista de finals de segle xix i principis del xx –en què les disciplines 
més practicades per una petita minoria distingida eren el polo, el tennis 
o els esports nàutics– per esdevenir un gran espectacle de masses, amb 
el futbol com a màxim exponent. En poques paraules, cada cop hi havia 
més esport, més esportistes (practicants) i molts més aficionats.

La creixent popularitat del futbol, l’esport espectacle per excel-
lència, el van convertir ben aviat en un veritable fenomen social ca-
paç d’omplir estadis i mobilitzar centenars o milers d’espectadors. En 
aquest sentit, no és cap casualitat que els primers grans estadis esportius 
del país es construïssin durant aquells anys: l’Estadi Català de la Foi-
xarda, a Montjuïc, l’any 1921 –amb una capacitat per a 25.000 espec-
tadors i que es va inaugurar amb un partit de futbol que va enfrontar el 
Barça amb l’Sparta de Praga– o l’Estadi de les Corts del FC Barcelona 
el 1922 –amb una capacitat inicial per a 30.000 persones. Amb l’auge 
del futbol com a espectacle multitudinari, l’esport s’havia fet molt més 
popular i transversal arreu del país.

Més enllà del que succeïa a Barcelona, la irrupció de l’esport, i en 
concret del futbol, com a espectacle públic i de masses també tingué 
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la seva traducció, això sí molt més modesta, a Reus. I ho feu de la 
mà de l’equip de futbol del Reus Deportiu dels anys 1922-23, en una 
temporada memorable en què el conjunt roig-i-negre es va proclamar 
campió de Catalunya de segona categoria, una de les màximes fites de 
la trajectòria de l’entitat.

Tot i els indicis que apunten que el futbol es va començar a jugar de 
manera puntual a la ciutat cap a l’any 1895, els primers anys d’aquest 
esport a Reus van ser irregulars i poc lluïts (sembla ser que el primer 
partit es va celebrar el 1909). De fet, l’eclosió definitiva del futbol com 
l’esport rei –o, si més no, el més popular capaç de mobilitzar centenars 
d’aficionats– no es va donar fins als anys vint, justament amb els tri-
omfs del conjunt roig-i-negre que, per un curt període de temps, van 
convertir Reus en la capital futbolística de les comarques del Camp i 
del sud de Catalunya.

Començaré el meu relat el gener de 1923, quan ja s’havien jugat 
algunes jornades del campionat provincial, una mena de Segona Divi-
sió B de les comarques meridionals del país. Els clubs que competien 
per endur-se el títol de campions provincials eren el Reus Deportiu, 
l’Atlètic Vallenc, el Valls Deportiu, l’Ateneu de Tortosa, l’Ibèrica de 
Tortosa, el Tarragona FC, el Vilafranca, el Club Deportiu Sitgetà i el 
Gimnàstic de Tarragona, el qual ja era un dels màxims rivals a abatre 
pels reusencs.

La trajectòria de l’equip del Reus Deportiu havia estat excel·lent ja 
que, en acabar la primera volta del campionat, el club roig-i-negre –sen-
se haver perdut cap partit– ocupava la segona posició en la classificació, 
darrere el Sitges i pel davant del Nàstic de Tarragona.

Una de les principals característiques de l’equip reusenc era el seu 
bon joc ofensiu que la premsa qualificava de «joc matemàtic». De fet, 
els reusencs amb 42 gols a favor en la primera volta, eren el conjunt 
més golejador del campionat. És una bona prova de la capacitat goleja-
dora i ofensiva dels roig-i-negres, el resultat d’escàndol que es va acon-
seguir enfront del Valls Deportiu el 14 de gener de 1923, en què el Reus 
va vèncer l’equip vallenc per 11 gols a 0 (a més, l’àrbitre va arribar a 
anul·lar 4 gols dels davanters reusencs).

El matx més emocionant de la primera volta va ser el que va enfron-
tar el Reus amb el líder, el Club Deportiu Sitgetà el 4 de febrer de 1923. 
Segons una crònica del periòdic reusenc Las Circunstancias, «ni l’un 
ni l’altre porten perdut cap partit i és indubtable que els dos posaran 
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l’ànima per a guanyar. És tan grossa la importància d’aquest partit que 
segurament vindran aficionats de tots els pobles per a presenciar-lo. En 
el camp d’esports es preparen tots els detalls i probablement tindran 
que instal·lar-se alguns centenars de cadires a la pista [de ciclisme que 
rodejava el terreny de joc] per encabir la gentada que es calcula acudirà 
a presenciar la gran batalla esportiva. En el partit hi va el guanyar o 
perdre el campionat».

El dia del partit, el camp del Reus ubicat al camí de l’Aleixar, es va 
omplir amb més de 3.000 espectadors –no sabem quants provenien de 
fora de la ciutat–, una xifra gens menyspreable si tenim en compte que, 
en aquella època, Reus només comptava amb uns 30.000 habitants. El 
partit, o si voleu l’espectacle, no va decebre i el conjunt roig-i-negre en 
una nova exhibició de joc ofensiu, va vèncer el Sitges per 5 gols a 0. Tot 
plegat, ens ofereix una idea de l’empenta i la vitalitat que havia agafat el 
futbol, i l’esport, en la societat reusenca. Com s’afirmava en la premsa 
local, «poques vegades s’havia contagiat de manera tan general a Reus 
un franc desitg de triomf en manifestacions esportives».

En el tram final del campionat, la trajectòria ascendent del Reus De-
portiu en l’àmbit esportiu i el social, no es va aturar. El maig de 1923, 
en un fet gens habitual en aquells temps, 150 seguidors reusencs es van 
traslladar en tren a Sitges moguts per «patriotisme ciutadà» per tal de 
presenciar el partit entre l’equip local i el roig-i-negre, un matx que va 
acabar en empat, 2 a 2. Per tal de facilitar el viatge «del gros nombre 
d’aficionats» al Garraf, el club reusenc va organitzar dues expedicions 
col·lectives a Sitges a preus populars. Es van programar dos viatges 
d’anada: el primer sortia de Reus amb els jugadors, a les 8.45 del matí, 
i el segon a les 2.13 de la tarda. La tornada es feia amb tren fins a Tarra-
gona on s’havia preparat un servei d’automòbils per acabar de traslladar 
els aficionats a Reus (l’hora aproximada d’arribada era a tres quarts de 
10 de la nit).

Coneixem la identitat d’un dels molts aficionats que van seguir 
l’equip roig-i-negre en els seus desplaçaments: es tracta de Marian 
Roca i Munté, tipògraf de professió, sindicalista i un destacat militant 
republicà i nacionalista d’esquerres. Tot fa pensar que la passió pel fut-
bol i el Reus Deportiu fou molt més forta en les capes populars de la 
societat reusenca. No és casual, doncs, que un dels periòdics locals que 
va elogiar i donar suport al projecte esportiu i social del Reus Depor-
tiu fos el diari Foment, una de les capçaleres històriques de l’esquerra 
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nacionalista i republicana del país. De fet, Marian Roca n’era l’impres-
sor i una de les ànimes.

La gran sotragada esportiva de la segona volta i, sens dubte, la més 
dolorosa per als reusencs, va ser la derrota per 1 a 3 davant l’etern ri-
val, el Gimnàstic de Tarragona, en l’únic matx que es va perdre en tot 
el campionat. La premsa de l’època reconeixia que els partits entre el 
Reus Deportiu i el Nàstic –«els dos clubs que des de temps immemorial 
venen disputant anualment la momentània supremacía del futbol»– ha-
vien esdevingut el veritable derbi provincial de futbol, i un dels grans 
esdeveniments esportius de l’any. Un cop més, un «extraordinari» nom-
bre d’aficionats roig-i-negres es van traslladar a Tarragona per tal de 
presenciar el matx.

El darrer partit del campionat que el Reus va haver de jugar a do-
micili, a Valls, el 17 de juny de 1923, va tornar a mobilitzar l’aficció 
roig-i-negra. Centenars d’entusiastes (la premsa local va parlar de més 
de 500 persones) es van traslladar a Valls en òmnibus (el mateix club 
va contractar com a mínim 12 vehicles per facilitar i abaratir el cost) o 
en automòbils particulars. L’esforç es va veure recompensat en escreix 
ja que el Reus Deportiu va golejar l’equip vallenc per 0 gols a 5 i es va 
proclamar campió comarcal o provincial de futbol enmig de l’eufòria i 
l’alegria de l’afició reusenca. L’equip campió que va acabar el campio-
nat sent l’onze més golejador amb 62 gols a favor i només 14 en contra, 
era integrat pels següents jugadors: Pellicer I, Fuguet, Queralt, Vernet 
–que era el capità–, Pellicer II, Salvadó, Oliva, Domingo I, Domingo 
II, Corts i Fort.

En la classificació final del torneig, el Reus havia aconseguit 28 
punts, el segon classificat –el Gimnàstic de Tarragona– 26 punts, i el 
tercer –el Club Deportiu Sitgetà– 23 punts.

El viatge de tornada i, sobretot, l’arribada a la ciutat de la caravana 
roig-i-negra –integrada per l’equip i els seguidors– van ser memora-
bles. Us reproduiré la crònica amb el llenguatge èpic de l’època, del 
diari Foment, un dels periòdics que, com ja he dit, va apostar amb més 
força pel Reus Deportiu i la democratització de l’esport: «En sortir la 
caravana de Valls els jugadors són frenèticament aplaudits. Les bande-
res del Reus i la de Catalunya flamegen, i onejant per l’espai enlairen 
els esperits. L’emoció és gran, els aplaudiments augmenten cada ve-
gada més sorollosos. Ben aviat arribà a Reus la nova de la gran vic-
tòria. Al portal del carrer de Pi i Margall [l’actual carrer del Roser] hi 



— 179 —

El Reus Deportiu, campió! Més enllà de l’esport: futbol i ideologia al Reus dels anys vint

havia més de 1.000 persones que esperaven als campions, l’arribada 
dels quals fou saludada amb una gran ovació. Els clàxons dels autos, 
els hurres, visques i aplaudiments mai acabaven. La comitiva formada 
per més d’una trentena d’autos, donà un tomb de Ravals, succeint-se les 
aclamacions. En arribar [al local social del club situat al raval de Santa 
Anna] la gernació allí congregada s’apoderà de l’automòbil que duia els 
jugadors. Aquests, sense poder evitar-ho, es vegeren transportats a bra-
ços fins al local. Allí, davant la munió d’entusiastes de l’esport congre-
gats, el president del Club el doctor Joan Domènech Mas [l’artífex del 
projecte esportiu i social del Reus] els dirigí la paraula felicitant-se de 
la victòria». Tot fa pensar que aquesta fou la primera celebració popular 
i multitudinària de caire esportiu de la història de Reus.

Fins i tot, a la nit, es va aprofitar una sessió de cinema al Teatre For-
tuny –amb la presència dels jugadors del Reus que ocupaven una llotja 
del primer pis guarnida amb la bandera i l’escut roig-i-negres– per pro-
jectar a la gran pantalla el resultat del partit jugat a Valls i una fotografia 
dels campions, obra d’Antoni Martra, un gest que va provocar, un cop 
més, una gran ovació del públic.

Com es pot comprovar, el Reus Deportiu havia esdevingut un fe-
nomen esportiu, social i ciutadà sense precedents en la història de la 
ciutat. No hi ha dubte que en plena irrupció de l’esport espectacle, els 
triomfs roig-i-negres van marcar un veritable punt d’inflexió, un abans 
i un després radical, en la democratització i la difusió de l’esport –i el 
futbol– a Reus i a la comarca.

En el tram final del campionat, la Junta Directiva del Reus Deportiu, 
amb Joan Domènech al capdavant, va programar diferents partits d’ex-
hibició i de caire amistós per tal de mantenir viva –i fer créixer– l’afic-
ció pel futbol, donar a conèixer el projecte del club reusenc en l’àmbit 
esportiu català i, a la vegada, exercitar els jugadors roig-i-negres amb 
equips, a priori, de major categoria o prestigi.

Bàsicament, el club reusenc es va enfrontar amb equips procedents 
de Barcelona, l’epicentre de l’activitat futbolística a Catalunya. A tall 
d’exemple, el març de 1923, el Reus va perdre per la mínima davant el 
FC Espanya de Barcelona, el campió de Catalunya de segona categoria 
l’any 1922. A principis d’abril, va jugar un parell de partits contra la 
Unió Esportiva de Sants que, en aquell període, militava a la primera 
divisió catalana. El 31 de maig, el Reus va empatar 2 a 2 amb el FC Bar-
celona. El 10 de juny, els reusencs van golejar el Ràpid de l’Espanyol 
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–una filial del club espanyolista– per 8 gols a 0. I, per la Festa Major de 
Sant Pere, el conjunt roig-i-negre, ja proclamat campió de la demarca-
ció, va vèncer per 1 a 0 l’Àguila FC de Barcelona el qual en el darrer 
moment, havia substituït el Català FC en el que havia de ser un home-
natge al futbol de Catalunya.

No hi ha dubte que l’objectiu, poc dissimulat, del club roig-i-negre 
i dels aficionats reusencs era poder tractar d’igual a igual o fins i tot 
superar la capital, Barcelona, en l’àmbit esportiu. El juny d’aquell any, 
el Reus Deportiu també va ser convidat a jugar en el partit inaugural del 
nou camp d’esports de la Unió Esportiva Selvatana que va enfrontar els 
roig-i-negres amb l’equip local, això sí reforçat «amb valiossísims ele-
ments del FC Barcelona», una pràctica habitual en aquella època. Com 
es pot veure, el Reus Deportiu va exercir el paper de club capdavanter 
–o referent– del futbol i la seva democratització no únicament a la ciu-
tat, sinó també a les comarques del Camp.

En una prova més de l’ambició del projecte esportiu i social del Reus 
Deportiu, a mitjan març de 1923, per primer cop a la història del club i 
de l’esport reusenc, una selecció integrada pels millors jugadors roig-
i-negres va viatjar fora dels límits del Principat, a Castelló de la Plana, 
per jugar un parell de partits d’exhibició amb el primer equip del Club 
Esportiu Castelló que aleshores militava en la màxima categoria del fut-
bol valencià. La iniciativa fou un èxit social, però també esportiu, ja que 
els jugadors reusencs van vèncer en el primer partit per 0 gols a 4, i en el 
segon van empatar 1 a 1, uns resultats que segons la premsa, «va merèi-
xer els elogis i l’admiració dels crítics i dels aficionats» castellonencs.

Tanmateix, els matxs no oficials més especials i recordats d’aquella 
temporada van ser els partits «internacionals» que els dies 20 i 21 de 
maig de 1923, els jugadors reusencs van disputar contra l’equip francès 
del Cette Football Club de la població del mateix nom, a prop de Mont-
peller, a l’actual regió d’Occitània.

Tot i que no ens soni gaire –o gens– el seu nom, el Cette FC no era un 
equip qualsevol. Aquell any, va competir en la primera divisió francesa 
i va arribar a la final de la copa de França. Algunes veus el consideraven 
un dels millors conjunts d’Occitània.

Com era d’esperar, els partits contra el Cette van generar un «entusi-
asme grandíssim» i una «expectació mai igualada». El camp d’esports 
del Reus es va omplir de gom a gom. En el primer partit, el Reus Depor-
tiu amb l’equip de gala, va golejar el conjunt occità per 5 gols a 0. Tot 
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i que la premsa, eufòrica, destacava «la sorpresa del Cette FC davant la 
qualitat de joc del Reus Deportiu que en combinació i sobretot en rapi-
desa el va desconcertar totalment», cal tenir en compte que els jugadors 
occitans van disputar el partit sense haver pogut descansar després de 
gairebé setze hores de viatge en tren.

Abans de començar el matx, l’equip del Cette «ofrendó a los jugado-
res del Reus un rico ramo de flores con cintas de colores del sport [el 
club occità], de Francia y de Cataluña». Un petit gest que ens il·lustra 
la gran càrrega simbòlica d’aquell partit «internacional» en què, per a 
molts espectadors, el Reus Deportiu exercia de selecció nacional catala-
na. Als ulls de molts aficionats, el conjunt roig-i-negre havia esdevingut 
un «ambaixador» del futbol reusenc, però també del català. 

El segon partit, en què l’equip visitant ja havia pogut descansar del 
viatge, fou molt més igualat. Tot i així, el Reus va tornar a vèncer per 
3 gols a 2. Un dels jugadors més ovacionats pel públic reusenc fou el 
porter internacional del Cette FC, Le Bidois, que va fer algunes parades 
espectaculars i de gran mèrit.

Després d’aquests partits, els elogis cap al club roig-i-negre van ser 
unànims i tothom va aplaudir «els esforços que el Reus Deportiu ve fent 
en bé de la divulgació del bon esport».

Rere les victòries i el projecte esportiu del Reus Deportiu, l’interès i 
l’afició pel futbol no van parar de crèixer dins la societat reusenca. Ben 
aviat, el camp d’esports del camí de l’Aleixar es va quedar petit per 
acollir tot el públic que volia presenciar els partits del Reus. Per això, el 
juny de 1923, en ple apogeu del futbol roig-i-negre, el club va decidir 
ampliar-ne la capacitat i construir una gran graderia damunt l’antiga 
pista de ciclisme la qual va desaparèixer, per encabir més espectadors. 
Així, el camp del Reus es va convertir en una de les millors instal-
lacions esportives de les comarques del Camp i del país.

Gràcies a l’èxit esportiu del futbol, el club va aconseguir doblar el 
nombre d’associats que van passar dels 391 de l’any 1922, als 817 del 
1923. La il·lusió que va despertar el futbol roig-i-negre fou un veritable 
revulsiu per a l’entitat esportiva reusenca.

Al costat de l’actualitat política, el futbol i l’esport en general, es van 
convertir en el gran tema de conversa i de polèmica a les tavernes, als 
cafès o a les tertúlies a peu de carrer. Una altra conseqüència directa de la 
trajectòria brillant del Reus i del procés de democratització del futbol, va 
ser l’aparició, l’octubre de 1923, del primer periòdic esportiu local que 
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duia el títol explícit de Gol. Revista d’esports il·lustrada, dedicat princi-
palment al món del futbol. Evidentment, la revista va dedicar la portada 
del primer número a homenatjar l’equip campió del Reus Deportiu. 

L’interès pel futbol era ben palpable. I el 9 de juny d’aquell any, en 
un fet inèdit, el Teatre Bartrina va projectar una pel·lícula reportatge 
que narrava la final del Campionat d’Espanya de futbol –l’actual copa 
del Rei– entre l’Athletic Club de Bilbao i el Club Esportiu Europa de 
Barcelona.

Ben bé es pot afirmar que la primavera de 1923, el futbol era el gran 
esport de moda a Reus. I no únicament entre el gènere masculí. En 
una societat com la reusenca i la catalana, en què les dones eren pràc-
ticament invisibles en la majoria d’àmbits de la vida pública, l’afició 
pel futbol d’una petita minoria de joves reusenques, les va fer visibles 
socialment en el món esport, això sí, d’una manera molt tímida i només 
com a simples espectadores.

Gairebé a cada partit que es jugava al camp del Reus o a fora, com 
en el darrer matx del campionat provincial jugat a Valls, i també en les 
celebracions pels títols obtinguts, la premsa destacava la presència crei-
xent de dones entre el públic i els aficionats. Fins i tot, el maig de 1923, 
unes senyoretes molt més «atrevides» van voler fer un petit homenat-
ge als jugadors roig-i-negres i els van regalar un «espléndit pomell de 
flors» per «saludar-los com a futurs Campions de la Comarca».

La creixent popularitat del futbol també es va traduir en la creació 
i el creixement de desenes de club amateurs a Reus i a la seva àrea 
d’influència. Alguns dels equips que jugaven a la ciutat l’any 1923 eren 
el Reus Sport, el Catalunya Nova –l’actual CF Reddis–, l’Helvètia, el 
FC Hèrcules –una filial del Reus Deportiu–, l’Atlètic Reusenc, el FC 
Kursaal, el FC La Palma, el Catalunya Sportiva Reusenca, etc. I a la 
comarca, en què gairebé cada poble tenia com a mínim un equip, la 
relació de clubs era llarguíssima. Hi havia, per exemple: el FC Aleixar, 
el Centre Deportiu Mariner de Cambrils, la Unió Esportiva Duesaigües, 
el Prades Deportiu, el Centre d’Esports de Cornudella, el FC Català de 
Riudoms, la Unió Esportiva Montsant d’Ulldemolins o el FC Vilaplana. 
El salt qualitatiu que feu l’esport a Reus i a la comarca amb el futbol 
roig-i-negre és innegable.

El juliol de 1923 el Reus Deportiu va passar a disputar la fase final 
del Campionat de Catalunya de segona categoria contra la Unió Es-
portiva Tàrrega, el campió i un dels millors equips de la demarcació 
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de Lleida. Enmig d’una gran expectació, la primera semifinal que es 
va jugar contra el Tàrrega al camp del camí de l’Aleixar, va esdevenir 
un veritable gerro d’aigua freda per als aficionats roig-i-negres, ja que 
l’equip lleidatà va vèncer el Reus per 2 gols a 4, en un dels pitjors par-
tits de la temporada del conjunt local. La decepció va ser màxima i la 
premsa reusenca, amb un cert nerviosisme, recordava als jugadors del 
Reus que «amb els partits del Campionat de Catalunya, no és només 
l’afició reusenca i comarcal la que està atenta en la lluita, sinó que és la 
de tot Catalunya i ben bé val la pena fer un sacrifici per deixar el nom 
de la nostra ciutat a l’altura que li correspon». Així, no era únicament el 
futbol el que estava en joc, sinó l’orgull d’una ciutat que reivindicava 
la seva capitalitat.

Per sort, el joc dels jugadors roig-i-negres va anar de menys a més i, 
en el segon partit de les semifinals, jugat al camp del Tàrrega i davant 
un grup considerable d’incondicionals roig-i-negres que s’havia traslla-
dat a l’Urgell amb autobús, els reusencs van reaccionar i van guanyar 
per 1 gol a 2. L’equip, en arribar a Reus a les tres de la matinada i «a 
pesar de lo intempestiu de l’hora», va ser rebut «amb visques i aplaudi-
ments per la gran gernació que s’havia aplegat al local del club».

El partit de desempat, molt disputat, va tenir lloc a Lleida el 10 de 
juliol i el Reus Deportiu va tornar a batre el Tàrrega per 2 gols a 1. 
L’equip reusenc havia arribat a la final del Campionat de Catalunya. 
Quan la notícia de la victòria va arribar –per telèfon– a Reus, l’alegria 
es va desfermar: «la ciudad se enteró del brillante triunfo por medio de 
estruendosos cañonazos» (és a dir, coets i petards) i un grup d’aficio-
nats amb una gran ensenya del club va recórrer els carrers més cèntrics 
per celebrar-ho, en una escenografia molt semblant a la que vivim avui 
en dia quan se celebra un gran triomf esportiu.

La rebuda a l’equip, en què es van disparar focs d’artificis a la plaça 
de Prim, fou un cop més multitudinària. Segons la crònica del diari Fo-
ment, «la immensa gernació que es va congregar no va parar de victore-
jar als braus defenders del Deportiu que amb el seu esforç, posen tan alt 
el nom de Reus dintre l’afició futbolística de Catalunya».

El Reus Deportiu va haver de jugar la final del campionat contra el 
potent equip de l’Íluro Sport Club de Mataró, el finalista de les pro-
víncies de Girona i Barcelona. El partit es va celebrar el 15 de juli-
ol de 1923 a Lleida. L’arbitratge fou molt polèmic i el matx, després 
d’haver-se jugat una pròrroga de 20 minuts, va acabar en empat, 2 a 2. 
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Sembla ser que el darrer gol del Mataró, el de l’empat definitiu, va ser 
precedit per una falta molt clara –no pitada– sobre el porter roig-i-negre 
Pellicer I, un fet que va indignar els reusencs. El capità del Reus, Ver-
net, es va negar a signar l’acta del partit i «féu constar la seva protesta 
sobre la legalitat de l’últim gol i la parcialitat manifesta de l’àrbitre».

Tot i les protestes dels reusencs, el partit de desempat es va jugar la 
tarda del 17 de juliol novament a la capital del Segrià. Aquesta vegada, 
els jugadors roig-i-negres no van fallar i, amb un joc molt efectiu, van 
superar l’equip mataroní per la mínima. I, per primer cop a la història, 
el Reus Deportiu es va proclamar Campió de Catalunya de futbol de 
segona categoria, però, al cap i a la fi, campió de Catalunya (en aquells 
moments d’eufòria, el detall de segona categoria no tenia importància). 
Era el triomf més brillant del futbol roig-i-negre i un dels més sonats de 
l’esport reusenc. Els jugadors que integraven l’equip que havia conque-
rit el campionat i que havien esdevingut veritables herois per bona part 
dels reusencs, eren Pellicer I, Fuguet, Vernet, Blai, Pellicer II, Salvadó, 
Oliva, Magriñà, Pallejà, Fort i Domingo.

La notícia va arribar per telèfon a Reus hores després, a quarts de 
vuit del vespre, «sent acollida amb mostres de gran entusiasme pels 
nombrosos aficionats que omplien el local del Reus, llançant-se coets 
des de diferents punts de la ciutat i comentant-se arreu la nova amb 
alegria i satisfacció». L’endemà, la ciutat va rebre triomfalment els 
campions. En un gran esclat d’alegria col·lectiva, la comitiva formada 
per centenars de persones va acompanyar a peu els jugadors de l’es-
tació del Nord a l’Ajuntament «on se’ls obsequià amb un xampany 
d’honor». La majoria dels balcons dels carrers per on va passar la 
comitiva, eren guarnits amb domassos o banderes que lluien els colors 
del Reus Deportiu i els de Catalunya. A tall d’exemple, el carrer de 
Llovera exhibia tres banderes catalanes enormes. Durant el pas de la 
comitiva, la mutitud que omplia el centre de la ciutat, no va parar de 
victorejar i saludar els campions. Fins i tot, des d’algunes finestres i 
balcons, es van llançar als peus dels jugadors petits rams de llorer en 
senyal de victòria. Diferents periòdics, com ara Foment, Las Circuns-
tancias o la revista satírica La Pepeta van publicar petits homenatges 
als campions en què s’elogiava l’esforç dels jugadors roig-i-negres i 
es feien crides a l’orgull reusenc.

Aquells dies, en paraules d’un cronista del diari Las Circunstancias, 
la gesta del Reus «fue el tema de todas las conversaciones en cafés, 



— 185 —

El Reus Deportiu, campió! Més enllà de l’esport: futbol i ideologia al Reus dels anys vint

bares, casinos y hasta en el mercado, en donde las mujeres, orgullosas 
del triunfo obtenido, hablaban de “xut”, “corner” y “penalty”».

El 28 de juliol, el Teatre Circ va acollir el darrer gran acte per celebrar 
el títol: un àpat d’homenatge dedicat a l’equip roig-i-negre amb l’assis-
tència d’uns 120 entusiastes, entre ells el president de l’entitat, Joan Do-
mènech, i el de la Federació Catalana de Clubs de Futbol, que, l’endemà, 
feu entrega de les medalles de campions –d’or i amb les quatre barres gra-
vades– als jugadors del Reus. En una imatge ben significativa, el banquet 
fou presidit simbòlicament per les banderes del club «creuades amb les 
de Catalunya i la de Reus». La identificació del triomf del Reus Deportiu 
amb la ciutat i el sentiment de catalanitat fou innegable.

A Catalunya, en la dècada dels anys vint, es va començar a perfilar 
un discurs ideològic innovador que es va vertebrar al voltant de tres 
eixos: el foment de l’esport i l’educació física, el catalanisme –o el 
projecte nacionalitzador català– i la cultura cívica. Aquest discurs, que 
reivindicava per damunt de tot el valor social de l’esport, propugnava la 
regeneració nacional i cívica a través de la pràctica de l’esport.

En poques paraules, es concebia la cultura física des d’una perspec-
tiva que podem qualificar de «grega» o «clàssica», en què s’associava 
«fer esport» amb la preocupació per la salut pública. Així, la pràctica 
esportiva –i no únicament la seva contemplació– esdevenia un factor, 
un instrument de modernitat i de progrés que podia contribuir a la mi-
llora personal i col·lectiva dels catalans i, al mateix temps, afavorir la 
construcció d’un país lliure (amb nous valors cívics) format per homes 
i dones lliures.

Aquesta línia ideològica que es pot resumir en el cèlebre lema 
d’«Esport i ciutadania», va culminar els anys trenta en l’articulació 
d’un moviment esportiu estructurat al servei de la Catalunya autònoma 
i republicana, la de Francesc Macià i Lluís Companys.

L’exponent més conegut d’aquesta concepció social de l’esport a Ca-
talunya va ser el setmanari La Rambla, fundat el febrer de 1930 a Bar-
celona amb el periodista Lluís Aymamí i Josep Sunyol (el president del 
FC Barcelona assassinat l’estiu del 1936 pels feixistes) al capdavant.

Aquest discurs amb algunes particularitats, també va incidir en la so-
cietat i l’esport reusencs. El principal impulsor i, de fet, l’artífex des del 
punt de vista teòric i pràctic, fou precisament el doctor Joan Domènech 
Mas. En tot moment, Domènech es va esforçar per fomentar l’educa-
ció física i, així, millorar la salut pública, en especial la dels infants, i 



— 186 —

Una ciutat en ebullició. Petites històries de Reus i de més enllà  |   Joan Navais i Icart

col·laborar en l’engrandiment i la puixança de Reus, en un període en 
què hi havia la sensació –real o no– que la ciutat havia entrat en deca-
dència i navegava sense rumb.

Paradoxalment, tot i que va criticar l’hegemonia de l’esport com a 
espectacle públic en perjudici del caràcter pedagògic de l’educació fí-
sica, el doctor Domènech com a president del Reus Deportiu entre els 
anys 1922 i 1926, va jugar un paper destacat en la irrupció i l’eferves-
cència del futbol espectacle a la ciutat.

Més enllà de l’actuació de Joan Domènech, aquest discurs regene-
rador, que vinculava esport amb cultura i societat, es pot percebre cla-
rament en la trajectòria ascendent de l’equip roig-i-negre l’any 1923 i 
en l’eufòria popular que es va viure a Reus per la conquesta del títol de 
«campions de Catalunya».

Així, bona part de la societat reusenca va associar el triomf del futbol 
roig-i-negre amb la reivindicació de la personalitat nacional de Catalu-
nya. Com s’ha pogut comprovar, la senyera o els crits de «Visca Reus 
i visca Catalunya!» –o similars– van ocupar un lloc preeminent en les 
celebracions populars. No és l’únic exemple del pes de la reivindicació 
catalanista en el triomf roig-i-negre. En assabentar-se del triomf del 
Reus Deportiu, els regidors nacionalistes de l’Ajuntament van trametre 
un telegrama d’enhorabona a l’equip en què s’afirmava: «vos felicitem 
per la victòria assolida per la glòria de la ciutat i l’enfortiment de la 
raça. Per Catalunya, visca el Reus Deportiu!». Cal puntualitzar que, en 
aquest cas, l’ús del terme «raça» no té cap connotació racista o pejora-
tiva, sinó que fa referència a la millora de la salut pública col·lectiva.

Com era lògic, el diari Foment, el periòdic amb els plantejaments ca-
talanistes més contundents, va assumir plenament aquest discurs. En un 
article anònim titulat «Vibració patriòtica», que resumeix a la perfecció 
el significat que els nacionalistes d’esquerra i part dels reusencs van 
donar al triomf del Reus Deportiu, s’afirmava que «no té sentit l’esport 
com exhibició d’enginy i de força, sense un sentiment de Pàtria que 
l’animi, sense la bandera símbol que aixopluga els campions i els alena 
a la victòria. L’esport és una manifestació més, una de tantes de la Pàtria 
renaixent. Per això, nosaltres donem a la victòria assolida pel Reus De-
portiu un valor de símbol patriòtic, i sentim el doble encoratjament com 
a reusencs i com a catalans. Com a reusencs perquè Reus és la nostra 
glòria. Com a catalans perquè Catalunya és la nostra pàtria, la glòria 
renaixent del nostre poble. Visca Reus! Visca Catalunya!». El mateix 
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doctor Domènech va remarcar que el juliol de 1923, «l’abrandament 
patriòtic de la ciutat arribà a límits insospitats i difícilment superables».

D’acord amb l’efervescència catalanista del període, Foment també 
va publicar un parell de poemes d’homenatge als campions en què un 
cop més, es vinculava l’esport i l’èxit del Reus Deportiu amb els ideals 
de joventut i sobretot, de pàtria. En especial, el poema «La cançó del 
futbolista» –publicat el 25 de juliol– anava molt més lluny i esdevenia 
un clam a favor de la llibertat de Catalunya.

Som del futbol català
campions d’ànima ardida;

quan juguem, donem la vida,
si convé, per triomfar.

Que l’ensenya negra i grana
que cobreix el nostre pit
amb el nostre esforç ardit

la sabem fer sobirana.

Si la raça ha d’ésser forta
per poguer-se deslliurar,

bons germans de Catalunya:
Visca el futbol català.

Pel bon nom avui lluitem
de l’esport de nostra terra;

quan ressoni el crit de guerra
per la Pàtria lluitarem.

Catalunya dissortada:
t’és fidel el nostre amor;
nostre braç i nostre cor

són per tu, Pàtria estimada.

Si la raça ha d’ésser forta
per poguer-se deslliurar,

bons germans de Catalunya:
Visca el futbol català.
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Des d’un principi, en un context en què hi havia la creixent sensació 
que la ciutat havia entrat en declivi, aquest discurs regenerador també 
es va associar ràpidament a la identitat col·lectiva reusenca i al seu re-
viscolament. Com tothom sap, un dels trets primordials de la identitat 
local ha estat –i és– el sentiment orgullós de pertinença i de capitalitat –
regional– que té bona part de la societat reusenca. Així, per a molts reu-
sencs, la ciutat hauria de ser una de les capitals «oficials» i reconegudes 
de les comarques del Camp i del sud del Principat. Un sentiment o desig 
que xoca frontalment amb la realitat ja que la capital indiscutible de la 
província i de la vegueria del Camp ha estat i és Tarragona, la gran rival.

Doncs bé, l’any 1923, per mitjà dels triomfs i els èxits de l’equip 
roig-i-negre, es va poder vehicular i fer visible aquest sentiment de ca-
pitalitat en l’àmbit esportiu. Als ulls de molts reusencs i aficionats al 
Reus Deportiu, el Campionat de Catalunya va atorgar simbòlicament a 
Reus la categoria de gran ciutat o de capital –si més no, esportiva– que 
li pertocava.

No hi ha dubte que l’esport ha jugat sempre un paper important en 
la construcció i el reforçament de les identitats col·lectives, com la reu-
senca o la catalana. Tot i que en el cas reusenc, fins al moment, l’esport 
que ha contribuït més a forjar i a reforçar la identitat local ha estat l’ho-
quei sobre patins i no pas el futbol, l’esport espectacle per excel·lència 
dels nostres dies.
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L’HOQUEI SOBRE PATINS, L’ESPORT 
REI DE LA IDENTITAT REUSENCA

Com és ben sabut, l’esport ha jugat un paper prou important en la cons-
trucció i el reforçament de les identitats col·lectives. Reus no n’ha estat 
l’excepció. Tot i així, el cas reusenc és ben peculiar i curiós ja que 
l’esport que ha contribuït amb més força i empenta a forjar o reforçar 
el sentiment de pertinença a la ciutat en l’època contemporània ha estat 
l’hoquei sobre patins, una especialitat esportiva minoritària –que no vol 
dir menys important– si la comparem amb els esports més populars i 
mediàtics d’avui en dia, com ara el futbol o el bàsquet. Aquí, no cal 
oblidar que Catalunya ha esdevingut històricament un dels epicentres 
de la pràctica d’aquest esport a l’estat, a Europa i al món. I l’hoquei reu-
senc amb els seus èxits i triomfs, fins i tot internacionals, n’ha estat en 
certs períodes un dels protagonistes i al mateix temps un dels impulsors 
més destacats. I encara és més sorprenent per entendre el procés que 
convertí Reus en una de les capitals catalanes i europees de l’hoquei, la 
irrupció força tardana d’aquest esport a la ciutat –en la dècada dels anys 
quaranta– i la rapidesa amb què arrelà, progressà i adquirí prestigi (els 
primers títols per als equips reusencs van arribar ben aviat).

En poques paraules, es pot afirmar que l’hoquei sobre patins s’ha 
convertit en l’esport rei de la societat reusenca, el que ha donat els tri-
omfs més espectaculars i sensacionals a l’esport reusenc en la seva di-
latada trajectòria. De fet, cap esport ha pogut superar la popularitat de 
l’hoquei sobre patins dins l’imaginari col·lectiu reusenc.

Parlar de la identitat reusenca és una qüestió especialment complexa, 
polèmica i a cops paradoxal. Un dels seus trets primordials és el sen-
timent orgullós de pertinença i sobretot de capitalitat que té bona part 
de la societat reusenca (al seu parer, la ciutat hauria de ser una de les 
capitals reconegudes del Camp –a seques, sense l’afegitó de Tarragona– 
i jugar un paper rellevant a Catalunya). Un sentiment o desig que xoca 
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frontalment amb la realitat: la capital indiscutible de la província i de la 
vegueria del Camp és Tarragona, la gran rival de Reus. Així doncs, la 
identitat reusenca contemporània cal emmarcar-la, en part, en la pugna 
històrica que enfronta ambdues ciutat per tal de (co)liderar les comar-
ques del Camp. Un conflicte territorial inacabat, i més o menys d’ac-
tualitat, en què més d’un segle i mig després de la divisió provincial, 
Tarragona no ha sabut guanyar-se del tot la seva condició de capital en 
certs àmbits, i Reus ha estat incapaç de plantejar una alternativa creïble 
de bicapitalitat per a les comarques del Camp. Ben bé es pot afirmar que 
la qüestió s’ha encallat en un atzucac identitari amb una gran càrrega 
folklòrica.

D’aquí, el pes a cops farragós que ha tingut i té la història o més 
aviat el record dels temps «gloriosos» –molt mitificats– en l’imaginari 
reusenc, quan Reus era la segona ciutat i un dels motors econòmics de 
Catalunya (que es tradueix en la popularitat de la frase «Reus, París i 
Londres» i la devoció un mica exagerada pels fills il·lustres més uni-
versals: Marià Fortuny, Joan Prim i Antoni Gaudí, com a símbols de la 
grandesa pretèrita de Reus). A la vegada, també es percep un sentiment 
de greuge, ambigu i difús, cap a Barcelona, la gran metròpoli i capital 
del país, pel seu centralisme i «oblit» vers les comarques del Camp.

Per mitjà de l’hoquei sobre patins i la gran rivalitat que va enfrontar 
(i enfronta) el Club Natació Reus Ploms i sobretot el Reus Deportiu 
amb els equips barcelonins (primer el RCD Espanyol i després el FC 
Barcelona) per l’hegemonia en l’hoquei estatal i català, la identitat reu-
senca ha pogut vehicular aquest sentiment de greuge i tractar d’igual 
a igual, o fins i tot superar, la capital del país en l’àmbit esportiu. En 
canvi, és ben paradoxal que no s’hagi pogut traslladar la pugna històrica 
amb l’etern rival a una pista d’hoquei ja que l’esport de l’estic gairebé 
no ha tingut cap tradició a Tarragona. 

Per als reusencs aficionats a l’hoquei, i a l’esport en general, el verita-
ble derbi en aquesta disciplina més enllà de l’àmbit local (i un dels prin-
cipals esdeveniments esportius de l’any), eren els partits que disputaven 
el totpoderós FC Barcelona que prengué el relleu al RCD Espanyol com 
el gran adversari a abatre en l’hoquei, amb el Reus Deportiu (i inicial-
ment el Reus Ploms), uns matxs gairebé sempre envoltats de polèmica i 
crispació i que, a cops, derivaven en incidents. Als ulls de molts reusencs, 
els diferents campionats i trofeus estatals o internacionals conquerits per 
l’hoquei reusenc –en concret pel llegendari equip del Reus Deportiu «de 
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les sis copes»– atorgaven simbòlicament a Reus la categoria de gran ciu-
tat o capital –si més no esportiva– que li pertocava.

L’hoquei sobre patins va irrompre fortuïtament a Reus cap a l’any 
1942, en plena postguerra (quan molts joves cercaven espais de soci-
abilitat i d’esbarjo més o menys allunyats del control moral i polític 
franquista) de la mà de Martí Muntanya, un jugador d’hoquei de Girona 
que es trobava a Reus fent el servei militar i que va ensenyar la pràc-
tica d’aquest esport a un grup de joves amants del patinatge vinculats 
al Club Natació Reus Ploms. La il·lusió d’aquests pioners de l’hoquei 
reusenc va impulsar el projecte i, ben aviat, el març de 1942 es va ju-
gar el primer partit entre aficionats en una precària pista de patinatge 
construïda al Ploms. La secció d’hoquei del club no es va constituir 
oficialment fins al 1943 (el primer matx, amistós, amb un equip forà 
va tenir lloc el 23 de maig d’aquell any contra el Patí Disc Club de 
Tarragona), però l’any següent, ja va decidir federar-se i competir al 
campionat de Catalunya de segona categoria. Com es pot comprovar, 
l’hoquei va aparèixer a Reus en una data molt tardana, quan ja feia una 
bona colla d’anys que l’esport de l’estic es jugava a Catalunya. Tot i 
així, la seva progressió va ser rapidíssima.

Els inicis de l’hoquei albinegre, i reusenc, van ser immillorables. En 
la primera temporada que disputava una competició oficial l’any 1944, 
el conjunt del Ploms es va proclamar campió de Catalunya de segona 
categoria i va aconseguir l’ascens a primera, una fita que va obligar 
el club a construir una pista reglamentària que fou inaugurada amb la 
celebració de la final del trofeu Pironti el juliol de 1944. Com a reco-
neixement per l’èxit obtingut, el CNR Ploms va organitzar la final del 
campionat d’Espanya de 1945 (la pista es va omplir de gom a gom per 
presenciar el matx).

La trajectòria meteòrica del Ploms no va acabar aquí i l’any 1946, 
l’equip albinegre amb tan sols tres anys d’antiguitat, es va proclamar 
per primera i única vegada campió d’Espanya –copa del «Generalísi-
mo»– en vèncer per 6 a 3 el RCD Espanyol. La ciutat va rebre triomfal-
ment els campions. Tot fa pensar que fou una de les primeres celebraci-
ons populars i multitudinàries que van tenir lloc a Reus després de la fi 
de la Guerra Civil. El segon equip albinegre, el Ploms Club d’Hoquei, 
sorgit un any abans del planter, no es va quedar enrere i es va procla-
mar sotscampió de Catalunya i campió d’Espanya de segona categoria. 
En aquells anys, Reus també va contribuir a la projecció de l’hoquei 
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català més enllà de les fronteres estatals, i el maig de 1946, per iniciati-
va de la Federació de Patinatge, el CNR Ploms va jugar el primer partit 
internacional d’aquest esport celebrat mai a l’Estat (l’equip convidat 
fou el Clube Desportivo de Paço de Arcos, el campió de Portugal que 
s’endugué la victòria per 4 a 9). Rere les victòries albinegres, l’interès 
i l’afició per a l’hoquei no van parar de crèixer. En molt poc temps, 
l’hoquei sobre patins havia esdevingut un dels esports amb més prestigi 
i seguidors de la ciutat.

El 1945 la creixent popularitat de l’hoquei sobre patins es va traduir 
en el naixement del segon gran equip de la ciutat, el del Reus Deportiu 
(el principal rival del Ploms en l’àmbit local) que el juliol d’aquell any 
va inaugurar la seva pròpia pista. Al cap de poc, el conjunt roig-i-negre 
també va agafar embranzida i el 1947 va conquerir els títols de campió 
d’Espanya i de Catalunya de segona i per consegüent, va pujar de cate-
goria. Així, en el decurs de cinc temporades, la ciutat va comptar amb 
3 equips en la màxima categoria de l’hoquei estatal, el CNR Ploms, el 
Ploms Club d’Hoquei i el Reus Deportiu, una prova més del gran po-
tencial d’aquest esport a Reus.

Com ja havia succeït amb el Ploms, la progressió de l’equip del Reus 
Deportiu va ser espectacular i el 1952, sis anys després d’haver-se creat, 
es va coronar campió d’Espanya de 1a Divisió. Reus tornava a ocupar 
el lloc més elevat del pòdium de l’hoquei estatal.

A poc a poc, però, l’hoquei reusenc va perdre l’empenta i l’entusias-
me dels primers anys i a partir de 1954 va iniciar un lent declivi (a tall 
d’exemple, en la temporada 1954/55 l’equip albinegre va perdre per 
primer cop la màxima categoria; al seu torn, el Reus Deportiu ho feu 
l’any 1962). Amb tot, aquest esclat excepcional de l’hoquei a Reus de 
1942 a 1952 havia assentat i reforçat els fonaments per a futurs èxits i 
fites memorables.

Al cap d’uns anys més aviat foscos, l’hoquei reusenc es va recuperar 
i va tornar a la primera línia. En aquesta nova etapa, el Reus Deportiu 
va prendre el relleu al CNR Ploms com a equip capdavanter de l’hoquei 
reusenc. Amb el Campionat d’Espanya i la copa del «Generalísimo» 
obtingudes el 1966 (només dos anys després d’haver tornat a la cate-
goria d’honor), el conjunt roig-i-negre va obrir una de les pàgines més 
brillants de la història de l’esport reusenc i de les comarques del Camp, 
un període clau per entendre el paper que ha jugat l’hoquei sobre patins 
com un dels símbols de major pes de la identitat col·lectiva reusenca. 
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L’equip del Reus Deportiu, un veritable «dream team» d’hoquei de 
l’època, es va convertir en un dels millors de Catalunya i de l’Estat i, per 
algunes veus, del món. El palmarès del club fou fabulós (són els èxits 
esportius més sonats de la història de Reus). Per exemple, del 1967 al 
1972 el Reus Deportiu es va proclamar sis vegades consecutives cam-
pió d’Europa. I el setembre de 1969, el jugadors roig-i-negres, invictes, 
van guanyar la petita copa del Món de Clubs en el Torneig Internacional 
d’Hoquei jugat a São Paulo, un trofeu homologable a un campionat del 
món. L’equip hexacampió estava integrat per Santi Garcia, Rabassa, 
Vilallonga I, Sabater, Vilallonga II, Prats, Salvat, Montalà, Olivé, Boro-
nat, Jornet i Giralt, uns cognoms gairebé mítics per a tota una generació 
de reusencs. La cara pública més visible i el mite d’aquest equip –i de 
l’hoquei reusenc– fou el jugador i capità Joan Sabater (nascut a Reus 
el 1938), figura indiscutible de l’esport català i reusenc (no només de 
l’hoquei) i un dels millors jugadors d’aquest esport de la història.

Fou en aquests anys i gràcies a les victòries del Reus Deportiu que 
l’hoquei sobre patins es convertí, definitivament, en l’esport rei de la 
societat reusenca i del seu imaginari col·lectiu. En un temps en què el 
règim franquista deixava ben clar que l’única capital de la província era 
(i havia de ser) Tarragona, els èxits en l’hoquei van esdevenir el vehicle 
simbòlic i innocu per canalitzar o reivindicar el sentiment de capital 
i d’orgull de ciutat (en aquesta etapa es va acabar de forjar la gran ri-
valitat amb el FC Barcelona, el derbi més esperat de l’any). D’aquí la 
rellevància que es va donar a la retransmissió per TVE d’un partit d’ho-
quei en directe des de la pista del Reus Deportiu el novembre de 1971, 
un fet inèdit fins aquell moment. Així, als ulls de molts reusencs, Reus 
s’havia convertit en la capital de l’hoquei català, estatal i europeu, un 
somni fet realitat. 

D’ençà d’aquells anys, l’hoquei sobre patins va quedar associat ir-
remeiablement i per sempre a la identitat i a la memòria col·lectiva 
reusenques, un vincle que va rebre un nou impuls amb l’elecció de la 
ciutat com a subseu olímpica d’hoquei sobre patins en els Jocs de 1992. 









— 199 —

Benvinguts a l’espectacle més gran del món! Apunts per a la història del circ a Reus (1789-1975)

BENVINGUTS A L’ESPECTACLE  
MÉS GRAN DEL MÓN! 
APUNTS PER A LA HISTÒRIA DEL 
CIRC A REUS (1789-1975)

Els vincles del circ amb la societat reusenca han estat força primerencs 
i constants d’ençà del segle xix. La llista de les companyies circenses, 
autòctones o foranes, individuals o col·lectives, humils o majestuoses, 
que han actuat a Reus és amplíssima. No és gaire descabellat assenya-
lar, doncs, que en moments puntuals, Reus va esdevenir una de les ca-
pitals catalanes i peninsulars del circ amb l’actuació de companyies i 
figures circenses de renom mundial com la del domador nord-americà 
Daniel Boone els anys 1878 i 1880 o la del gegantí Circ Krone el 1927. 
De fet, alguns dels primers espectacles de circ documentats a Catalunya 
van tenir lloc al Teatre Principal de Reus –la companyia eqüestre del 
francès Jean Gadis Colmar el 1789 i els volantiners italians Francesco 
Frescara i Giacomo Chiarini el 1799. Així, la ciutat va esdevenir un 
nucli precursor en la presència del circ al país.

En el context català, el pes demogràfic i econòmic de la població la 
va convertir en un indret atractiu per actuar-hi, gairebé en una aturada 
obligada en les gires dels espectacles circenses. A la vegada, no hem de 
menystenir l’afany cultural i recreatiu dels ciutadans, en altres paraules 
la set d’entreteniment dels reusencs. Malgrat la dura competència del 
teatre, dels balls, de les festes populars i, més endavant, dels esports i 
del cinema, el circ va conquerir un lloc més o menys estable en l’oferta 
d’oci i diversió de la societat reusenca. Més enllà, el circ va aconseguir 
i saber compartir els espais escènics que inicialment eren destinats a al-
tres espectacles i usos, com els escenaris dels diferents teatres o les gran 
places obertes de la ciutat, però sense perdre els seus principals trets 
identitaris: l’originalitat, l’espontaneïtat i el caràcter popular. Amb tot, 
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l’envelat nòmada va continuar sent el regne per excel·lència i la icona 
més coneguda del circ i els seus artistes.

Gràcies al dietari d’Antoni Pons Anguera que recull notícies del 
1808 al 1846, tenim coneixença d’algunes de les primeres companyies 
de circ que van actuar al Reus vuitcentista. D’una banda, la tarda del 5 
d’abril de 1827, la ciutat va rebre la visita d’«una colección de fieras y 
payasos muy bonitos y estraños» que es va instal·lar «al cuartel gran-
de», referint-se a la plaça dels Quarters, l’actual plaça de la Llibertat. I 
de l’altra, el 9 de desembre de 1833, el Teatre Principal fou l’escenari de 
l’actuació de «dos hermanos en habilidades y fuerzas, que en muchos 
años a esta parte no se había visto y contaban algunos que eran los pri-
meros hombres de fuerza de la Europa».1 Tot i ser una informació molt 
limitada, evidencia que unes poques companyies circenses, itinerants i 
algunes força completes que incloïen animals ensinistrats, ja recorrien 
els camins del país i que existia una demanda d’aquesta mena d’espec-
tacles a Reus i a Catalunya. A més, cal emmarcar els espectacles que 
esmenta Antoni Pons en una conjuntura política i social que no facili-
tava la tasca dels artistes. Ben al contrari, l’obstaculitzava seriosament: 
l’abril de 1827 la revolta reialista dels Malcontents trasbalsava part del 
país i el desembre de 1833 ja havia esclatat la guerra dels Sets Anys, la 
primera guerra carlina; o sigui, en ambdós casos els artistes havien de 
treballar i moure’s en un context bèl·lic o prebèl·lic. ¿La bona rebuda 
popular de l’espectacle circense i els guanys econòmics minimitzaven 
el risc i el perill? Certament, al llarg del segle xix i el primer terç del xx, 
el circ com qualsevol activitat cultural o humana, es va fer ressò i alhora 
es va veure condicionat per la convulsa vida política catalana i europea.

La manca de fonts d’informació escrites, bàsicament premsa peri-
òdica i consolidada, fins a la fundació del Diario de Reus el juliol de 
1859 (la capçalera ja s’havia publicat el 1844, però només per un breu 
període de temps) ens impedeix de conèixer les companyies circenses, 
a banda de les esmentades per Pons, que van actuar a la ciutat en el 
decurs de les primeres dècades del segle xix.2 Tanmateix, a partir de la 
dècada dels anys seixanta, amb els successius dietaris de Jaume Fort 
que recullen els fets més destacats d’un període extens de la història de 

1 Pons AnguerA, A., Libro de varias cosas sucedidas en esta villa y algunos parages de Cata-
luña, Reus: Associació d’Estudis Reusencs, 1988, p. 88 i 124.

2 Les poques capçaleres del període, efímeres i migrades, que hem pogut consultar –per exem-
ple, El Mercado 1847-1848, El Deseo del Pueblo 1856 i El Liberal Reusense 1854– no conte-
nen cap menció al circ.
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la població (de 1860 a 1930) i la informació donada per les diferents 
capçaleres d’una premsa local cada cop més rica, es pot rastrejar sense 
dificultats la creixent presència del circ a la ciutat.

L’any 1860 és un bon exemple de l’excel·lent acolliment que rebia 
el circ en totes les seves formes a Reus. En conjunt, hi van actuar, com 
a mínim, quatre companyies diferents amb força èxit: l’abril, el circ 
eqüestre de Cayetano Ciniselli (el cavallerís del rei d’Itàlia) amb qua-
ranta artistes d’arreu del món i més de cinquanta cavalls; el juny, el 
prestidigitador M. Lajournade procedent de Barcelona; el mes següent, 
la companyia del domador de feres Agueró (o Agerò) amb lleons, ossos, 
mones, serps i «como atracción de primer orden presenta un mons-
truo marino de gran tamaño»; i, finalment, el desembre, un petit circ 
anònim «con varios perros y monos inteligentes, encanto de los niños 
y no pocas personas mayores».3 Com es pot comprovar, els animals i 
les feres, fins i tot una enigmàtica bèstia marina, eren les estrelles més 
populars dels espectacles. I un fet encara més destacable: el circ ja no 
tenia fronteres.

La inauguració dels Jardins d’Euterpe el juny de 1862 per iniciativa 
de la secció coral del Centre de Lectura i amb l’objectiu de popularitzar 
la cultura, el cant i les arts escèniques, va impulsar l’espectacle circense 
a Reus.4 Les esplèndides instal·lacions de l’Euterpe foren l’escenari de 
múltiples funcions de circ combinades amb balls, concerts o focs d’ar-
tifici en el decurs de dues dècades. Una bona mostra fou la vetllada ex-
traordinària que es va organitzar el juliol de 1863 per homenatjar Josep 
Anselm Clavé, el fundador de les societats corals d’arrel popular. La 
primera part de l’homenatge va consistir en l’actuació de la companyia 
gimnàstica i acrobàtica dels germans Serrate que incloïa «la carrera 
aérea de los tres trapecios o sea el hombre pájaro, trabajo difícil y de 
gran riesgo».5 L’agost d’aquell mateix any l’espai de l’Euterpe es va 
omplir de la màgia del cic de la mà de la companyia dirigida per Pereira 

3 Diario de Reus, 19-IV, 2-VI i 8-VII-1860 i Fort, Jaime, Anales de Reus desde 1860 a nuestros 
días, Reus: Imp. Celestino Ferrando, 1924, volum I, p. 212 i 267-270.

4 «Una visió romàntica dels anys daurats dels Jardins d’Euterpe», dins güell i mercADer, Jo-
sep, Cosas de Reus. Recorts d’un jove que ja no ho es, Reus: Establiment tipograpich de 
Eduart Navás, 1900. La descripció que fa Güell dels jardins és ben il·lustrativa: «La sala de 
concerts y ball tenía trenta cuatre metres de diámetro. En lo centre, sobre artístich pedestal 
guarnit de torretas de flors, s’alsava robusta y esbelta columna, á cual cim hi havía una her-
mosa cúpula gótica […]. De la cúpula baixava’l toldo ó vela de forta tela de barco, subjecta 
á la cornisa de la galeria que voltaba la gran sala […]. Formavan la galeria setse grans archs 
grech-romans, tancats per una elegant balaustrada del mateix órde arquitectónich».

5 Fort, Anales…, 1925, volum III, p. 139. Album de Euterpe, 19-VII-1863.



— 202 —

Una ciutat en ebullició. Petites històries de Reus i de més enllà  |   Joan Navais i Icart

i Bell, la qual va sorprendre el públic amb «los saltos mortales sobre 
un caballo á gran carrera» pel «primer artista de los circos de Londres 
y París»: Wiliam Bell i, sobretot, la majestuositat dels elefants Delhi i 
Zara, «amaestrados en libertad por el Sr. Moffal».

De fet, la pista de l’Euterpe va monopolitzar els espectacles circen-
ses en detriment de les carpes i les veles nòmades tradicionals fins a 
la progressiva degradació i abandó d’aquests jardins d’ençà de l’any 
1878. Tot els números i disciplines hi tenien cabuda: per exemple, els 
pallassos «con sus difíciles saltos beduinos» el febrer de 1866, els fu-
nàmbulistes l’octubre de 1867 amb l’actuació de l’artista Camús «que 
realizaba el paso de la maroma con los ojos vendados y con la cabeza 
dentro de un saco» el qual era prèviament examinat pel públic, l’espec-
tacle de la companyia de feres ensinistrades i exercicis acrobàtics del 
domador romà Frascara el març de 1869, i el grup d’acròbates eqüestres 
que executaven «como número de fuerza el salto mortal sobre siete 
caballos» l’octubre de 1874.

Si les inclemències climàtiques, sobretot a l’hivern, impedien la uti-
lització dels jardins, l’alternativa eren l’escenari del Teatre Principal 
–conegut popularment amb el nom de Teatre de les Comèdies, edificat 
a la segona meitat del segle xviii– i, en menor grau, el del Salón Fi-
larmónico. Malgrat les limitacions de l’espai, hi tingueren lloc diverses 
funcions circenses. Les més freqüents foren les exhibicions acrobàti-
ques i els números de prestidigitació i d’il·lusionisme. En aquest darrer 
camp, cal destacar l’artista Fructuós Canonge, un prestidigitador nascut 
a Montbrió del Camp i que era força conegut a la ciutat, on va celebrar 
algunes funcions.6 

El clima no fou l’únic entrebanc que dificultava les activitats a l’Eu-
terpe. Com que els jardins s’aixecaven fora del recinte emmurallat –
força precari– de Reus, l’Euterpe restava inactiu intermitentment en 
temps de guerra, com va ocórrer en certs períodes de la tercera carlina-
da (1872-1876) quan la població fou amenaçada i, fins i tot, ocupada 
momentàniament per les tropes carlines el juny de 1872.

Amb tot, ni els conflictes bèl·lics no podien eclipsar la forta demanda 
de circ que existia a Reus. Els nombrosos espectacles circenses que van 
entretenir els reusencs en aquells anys així ho certifiquen. El lluïment 

6 Per la figura del mag: ollé, Josep, Fructuós Canonge i Francesch, d’enllustrador a prestidi-
gitador, [Montbrió del Camp]: Ajuntament i Parròquia de Sant Pere Apòstol de Montbrió del 
Camp, 2007.
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i l’èxit de públic semblaven garantits. Sinó, per exemple, no s’entén 
l’èxit que va assolir la companyia Loyal i Wolsi el novembre de 1871. 
Aquesta companyia va haver d’allargar la seva estada i, fins i tot, va 
haver d’alternar les seves actuacions a la pista de l’Euterpe i a l’escenari 
del Salón Filarmónico. Segons la crònica del Diario de Reus del 21 de 
novembre, «muchos de los asistentes tuvieron que estar de pié» en la 
darrera funció a l’Euterpe. Tanmateix, no tots els artistes sortien airo-
sos. El febrer de 1878, l’espectacle de prestidigitació i de «fantasmago-
ría» del portugués Miguel de Fonseca va rebre «una silba colosal» del 
públic que omplia el Teatre Principal.

Aquest any, però, va marcar un punt d’inflexió en la història del circ 
a Reus. Arran de l’embranzida que havia experimentat en els anys ante-
riors malgrat la lenta decadència dels Jardins d’Euterpe, el circ va entrar 
en una fase d’expansió, va començar a ocupar els espais oberts i més 
cèntrics del nucli urbà, i es va instal·lar en el mateix cor de la ciutat. 
S’iniciava un dels moments daurats de l’art circense a Reus en el qual 
els circs ambulants van aparèixer de nou.

El juliol de 1878 va renéixer el costum de celebrar espectacles cir-
censes i, en general, festes populars a la plaça de la Constitució –l’actu-
al plaça del Mercadal– amb l’exitosa actuació d’una companyia d’acrò-
bates.7 Mesos més tard, a primeries de novembre, una altra companyia 
circense va aixecar un pavelló a la plaça de la Revolució, avui en dia la 
plaça de Prim. Aquest espectacle incloïa una famosa «troupe» d’«atletas 
rusos que tanto furor ha causado entre todas las capitales que ha recor-
rido». Amb tot, l’estrella de l’espectacle era el coronel Daniel Boone 
de fama mundial, un «audaz domador de las fieras africanas» que «con 
temerario arrojo, entra en una jaula con cuatro leones y dos leoncitos y 
juega con ellos como si fueran perros falderos, los desafia, los castiga, 
los hace saltar y luego se postran á sus piés en señal de sumisión».

El juliol de 1880, el coronel Boone va tornar a actuar a la ciutat, 
aquest cop a l’Euterpe, una de les darreres funcions circenses que es 
van poder contemplar en aquests jardins. Al costat del cèlebre domador 
nord-americà, van debutar «artistas de primer órden, procedentes de 
los circos de París, Madrid y Barcelona», des de gimnastes i contor-
sionistes a pallassos. En la funció del 14 de juliol d’aquest circ, es va 

7 Fort, Anales…, 1928, volum VI, p. 341.
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utilitzar per primer cop a Reus llum elèctrica.8 El circ s’adaptava als 
nous temps.

Si la plaça de la Constitució era l’escenari preferit per a les compa-
nyies d’acròbates, com la que hi va actuar el juny de 1880 recaptant 
«muchos reales pasando la bandeja al numeroso público que congre-
gaban en la plaza, balcones y azoteas», els circs itinerants escollien 
l’àmplia plaça dels Quarters per muntar els seus pavellons. El maig de 
1881, el Circ Cavanna amb «una gran colección de fieras amaestradas 
y cincuenta monos y perros también domesticados» va inaugurar la llar-
ga sèrie de companyies que s’hi van instal·lar. Amb tot, la gran novetat 
fou l’exhibició de «la magnífica colección de fieras de la célebre do-
madora Miss Aissa».

La vida del circ i dels seus artistes no era gens fàcil. En són un bon 
exemple les peripècies del circ de la família Ancillotti que es va esta-
blir a la plaça dels Quarters l’octubre de 1888 i que fou víctima de les 
inclemències climàtiques. Primerament, un fred intens va ofuscar les 
funcions. I, després, un vendaval li va causar alguns desperfectes. Mal-
grat tot, el Circ Ancillotti fou ben rebut pel públic reusenc, sobretot el 
número inèdit de la «Mujer Pez» que realitzava «dentro del agua varios 
ejercicios difíciles é incomprensibles, comiendo, bebiendo, durmiendo 
y haciendo otros trabajos á la vista del público, que contempla extasi-
ado los bonitos juegos que practica dicha mujer dentro del agua». Un 
succés semblant es va repetir el novembre de 1905 quan un temporal de 
vent, qualificat d’huracà per la premsa de l’època, va colpejar la ciutat i 
va destruir gairebé del tot el Circ Calvo. La solidaritat dels reusencs va 
fer-ne possible la reconstrucció de les instal·lacions.

A mitjan anys noranta, mentre la plaça de la Constitució continuava 
acollint els acròbates o els equilibristes, l’esplanada situada davant de 
l’hospital es va convertir en un nou emplaçament per als circs ambu-
lants que visitaven la població. Així mateix, també es van fer servir 
l’escenari del novell Teatre Fortuny inaugurat el novembre de 1882, 
fins i tot per organitzar-hi números amb feres ensinistrades9, i les pistes 
del velòdrom i del frontó, això sí sense gaire èxit. Finalment, l’obertura 

8 Diario de Reus, 10, 13 i 14-VII-1880. L’exemplar del 13 de juliol inclou una breu biografia 
del coronel Boone. Fort, Anales…, 1929, volum VII, p. 19.

9 Per les funcions al Fortuny: «Altres espectacles: màgia, hipnotisme, gimnàstica… (1884-
1905)», dins ArnAvAt, A. [et al.], Teatre Fortuny, més d’un segle, Reus: Consorci del Teatre 
Fortuny, 1994, volum I, p. 87-89.



— 205 —

Benvinguts a l’espectacle més gran del món! Apunts per a la història del circ a Reus (1789-1975)

del Teatre Circ el 1901 va arrodonir i completar l’oferta d’espais urbans 
per executar-hi espectacles circenses.

En els darrers anys del segle xix, la competència del cinematògraf es 
va fer notar i el circ va perdre empenta. Paral·lelament –com a reacció 
defensiva?–, també es va percebre un progressiu procés de concentració 
i de professionalització de les companyies circenses. O sigui, cada cop 
menys circs ambulants s’instal·laven a Reus, però alhora aquests eren 
més importants en grandària i en qualitat. A tall d’exemple, el 1896 va 
actuar el Circ Ferroni amb una capacitat per a 1.200 espectadors, davant 
l’hospital. Tot fa pensar que les companyies circenses també van esta-
blir uns itineraris més o menys estables pel país i, com a conseqüència, 
sovintejaven les troupes que visitaven la ciutat de tant en tant: la família 
de domadors Malleu va actuar el març de 1893, el novembre i desembre 
de 1896 i el juny de 1900, i el Circ Feijoó l’estiu i el setembre de 1899 
–amb llum elèctrica– i l’abril de 1900.

Després d’un decenni de sequera en què els reusencs van poder gau-
dir de poques companyies circenses, possiblement eclipsades pel cine-
ma que ja havia establert les primeres sales permanents a Reus, el circ 
es va refer hàbilment. Com? D’ençà de l’any 1909, transformant-se en 
un número més, junt amb el cinema, les girls, les actuacions musicals 
o les representacions teatrals, de les funcions de varietats, les famoses 
varietés que van inundar les sales reusenques tant el Teatre Fortuny, 
com el Kursaal o la Sala Reus, que inicialment eren destinades a les 
projeccions de cinema. Així doncs, els anys deu, es pot parlar d’una 
gran vivacitat de l’espectacle circense a la ciutat, però sense el circ en la 
seva forma clàssica. Els tradicionals envelats i carpes van desaparèixer 
de les places reusenques. En altres paraules, foren els anys d’un circ que 
podríem qualificar d’heterodox.

Enfront, els circs itinerants van sortir-ne força malparats: «els pri-
mers números que es representaren [en el gènere de varietats] procedien 
dels circs que actuaven amb caràcter ambulant. Les atraccions i varie-
tats van entrar en clara competència amb els circs, ja que els principals 
números d’acròbates, duets, il·lusionistes, etc., més ben pagats per les 
seves actuacions als escenaris, abandonaren la seva vida de nòmades. 
Però el públic començà a cansar-se dels salts i piruetes i es va haver de 
recórrer al cuplet, que aconseguí una forta expansió».10

10 «Les “varietés” o atraccions (1906-1931)», dins ibid., p. 157.
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Malgrat tot, la iniciativa va obtenir un gran èxit. I l’oferta fou am-
plíssima i contínua amb artistes d’arreu del món. Els omnipresents 
acròbates, com els saltadors Dei Toscani (març de 1909) i la compa-
nyia de José Thris «que han trevallat ab gran exit en les principals po-
blacions d’Espanya y extranger» (abril de 1909); uns contorsionistes 
de l’Índia i l’il·lusionista japonès Great Matulla i Miss Iris (també, 
abril de 1909); els pallassos Elé-Olé i el seu gos Lleal (estiu de 1909), 
els equilibristes The Reckliess (maig de 1911); la internacional The 
World’s Famous Royal Ilusionist Company (setembre de 1911); els 
lleons de la bella domadora Wenoska, que protagonitzava «la dan-
za serpentina ejecutada dentro de la jaula apareciendo los leones 
tendidos a sus pies como mansos corderillos» (novembre de 1913); 
l’Ardath, «l’home peix que lluita amb els cocodrils» (maig de 1914), 
o la «troupe imperial xína See-Hee composta per 7 artistes que exe-
cuten exercicis acróbates d’efectes originalíssims, jocs malabars de 
gran mèrit i altres propis del seu país» (1914 i estiu de 1917) només 
són algunes de les desenes d’atraccions circenses que van omplir les 
cartelleres de les sales d’espectacles i dels teatres, i que van entrete-
nir el públic reusenc.11 Gairebé cada setmana tenia lloc un espectacle 
d’aquesta mena. A la vegada, els comptats circs nòmades que munta-
ven els envelats a les places de Reus afegien algun número de varie-
tats a les seves funcions.

Els anys vint van inaugurar una altra etapa esplendorosa del circ a 
Reus, tot i la instauració de la dictadura de Primo de Rivera el 1923. 
Mentre la plaça dels Quarters veia aixecar-se un cop més les veles i els 
pavellons de les companyies ambulants, els espectacles circenses que 
es realitzaven als teatres de la localitat van esdevenir majoritàriament 
més complets i notables. Per exemple, el febrer de 1921, l’escenari del 
Fortuny va veure desfilar la Compañía Americana Ecuestre, Acrobática, 
Gimnástica, Musical y Cómica –formada per contorsionistes, gimnas-
tes, malabaristes, pallassos i gossos ensinistrats.

L’any 1924 fou el millor exemple de la recuperació de les compa-
nyies circenses ambulants. El nombre de funcions i la qualitat es van 
incrementar notablement. El maig, el Circ Royal es va instal·lar a la 
plaça de la Llibertat –una companyia integrada per desenes d’animals 
i uns setanta artistes entre els quals destacava «el moderno Hércules 
Miguel Oski, el hombre cañón». L’estiu va actuar el Circ Hagenbeck 
11 Foment, 15-IV-1909 i 12-VII-1917. Las Circunstancias, 18, 19 i 20-XI-1913.
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«uno de los mejores del mundo», amb una cabuda de 3.000 espectadors: 
«entre los números que han sido aplaudidísimos figuran gran número 
de caballos amaestrados, los Algevol, águilas humanas, cuatro elefan-
tes, un imponente grupo de osos polares, cinco leones de Berbaria y 
ocho tigres de Bengala». La presència d’aquest circ tan important va 
dinamitzar l’economia de la fira de Sant Jaume d’aquell any ja que es va 
adquirir un bon nombre d’«animales de poco precio […] para alimento 
de las fieras». I, finalment, el novembre, el Circ Calvo va tornar a actuar 
a Reus sense cap incidència, després que l’any 1905 patís els efectes 
d’un temporal de vent.12

Malgrat aquesta abundor i la grandiositat del Hagenbeck, la màgia 
del circ amb tota la seva força i majestuositat i una de les causes que el 
convertien en l’espectacle més gran i increïble del món, encara havia de 
visitar la ciutat. Fou l’impressionant Circ Krone d’origen alemany, sens 
dubte, la companyia i l’envelat circenses més colossals i espectaculars 
que han trepitjat Reus i les comarques del Camp en tota la seva història.

La decisió del Krone d’actuar a la ciutat fou més aviat fruit de l’at-
zar: un reusenc es trobava a l’indret adequat en el moment més idoni. 
Per mitjà del testimoni de Xavier Amorós sabem que, en un principi, el 
Krone només havia previst parar a Barcelona i en una altra població del 
sud de Catalunya, probablement Tarragona. Gràcies a l’hàbil interces-
sió del senyor Llevat, un reusenc que era l’encarregat de la duana a la 
frontera i que va facilitar els tràmits burocràtics del viatge, la direcció 
del Circ Krone va acordar instal·lar-se a Reus. El fet que la ciutat fos un 
actiu centre comercial que abraçava un extens territori més enllà de la 
comarca i un nus estratègic de comunicacions va afavorir la tria.

A partir del 14 de novembre de 1927, l’estació de ferrocarril reusenca 
va començar a rebre els interminables combois integrats per un total 
de 220 vagons que transportaven el material, els animals i les instal-
lacions del Krone, una veritable ciutat ambulant amb un «cuerpo de 
bomberos [amb dos camions per la lluita contra el foc], Cruz Roja, tres 
dinamos con sus máquinas de vapor, servicio telegráfico y telefónico, 
gran número de autos, hornos para pan, cocinas, comedores, […] escu-
elas y hospital, con personal médico», «un coche-escuela y biblioteca», 

12 Pel Circ Royal, Fort, J., Dietario reusense desde 1º de Julio de 1923 a 31 de Diciembre de 
1924, Reus: Tip. Rabassa, 1924, p. 135 i LC, 10 i 11-V-1924. Pel Hagenbeck, Fort, Dietar-
io…, p. 183-184 i LC, 23, 25 i 27-VII-1924. I pel Circ Calvo, Fort, Dietario…, p. 212 i LC, 
2-XI-1924.



— 208 —

Una ciutat en ebullició. Petites històries de Reus i de més enllà  |   Joan Navais i Icart

a més d’un immens envelat format per cinc pistes i que podia acollir 
12.000 espectadors, gairebé la meitat de la població reusenca (el 1930 
Reus sumava 31.299 habitants).

El personal –d’un miler de persones– constava de 400 artistes i «un 
cuerpo de baile de 60 señoritas», un veritable exèrcit al servei del circ 
i l’entreteniment. El Krone també incloïa un «grandioso Parque Zo-
ológico» mòbil amb uns «600 animales exóticos de todas partes del 
mundo, entre ellos, rarezas de un valor inmenso y que muy difícilmente 
pueden ser presentados en otra parte, 45 tigres, 39 leones, unos 30 
osos polares y de otras regiones, 23 elefantes indios y africanos, ele-
fantes marinos, los grandes y auténticos osos hormigueros, muy raras 
cebras montañesas, grevys, bisontes norteamericanos, rebaños enteros 
de camellos, dromedarios, bueyes asiáticos y africanos […], panteras 
negras y de color, jaguares, pumas, hienas, chacales, linces, lobos» i 
més de 200 cavalls «de pura raza húngara e inglesa», la llista era llar-
guíssima i espectacular. Era la col·lecció de feres i bèsties més comple-
ta i exòtica que havia acollit mai la ciutat.

El Krone es va instal·lar al camp d’esports del Reus Deportiu i va 
inaugurar les seves funcions el vespre del 16 de novembre davant d’uns 
3.000 espectadors. L’espectacle diari «componíase, tarde y noche, por 96 
números que ejecutábanse en las cinco pistas del Circo, que funcionaban 
sin interrupción, durante las tres horas que duraba», tot plegat acompa-
nyat per la música de dues orquestres. Cal destacar l’atracció «Ben Hur 
en realidad. La animadísima y atrevida carrera clásica de carros roma-
nos de la Roma antigua» que fusionava les cinc pistes del circ en una 
sola; també el número dels vint elefants indis que dirigia personalment el 
senyor Krone, el propietari de la companyia; el dels balls de les «girls» 
amb «trajes de colores embriagadores», el famós vestit Krone; i el dels 
«hombres voladores en la cúpula del circo, a veinte metros del suelo». No 
hi mancava el clàssic número del domador que en una prova «de sangre 
fría y de arrojo», ficava «la cabeza en la boca de un león», un gest «que 
hacía lanzar al público un grito de horror y admiración».

L’espectacle del Krone va aixecar una gran expectació a Reus tot i 
el cru fred hivernal que va colpejar la comarca. Durant unes setmanes, 
fou el principal tema de conversa i de tertúlia dels ciutadans. Com ex-
clamava el Diario de Reus: «¡En todo Reus no se habla de otra cosa!». 
Els elogis i les mostres d’admiració foren unànimes. El parc zoològic 
fou visitat per una gentada. Finalment, el circ «se despidió de Reus con 
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las funciones del domingo día 20, día en que en ambas funciones des-
pacháronse asientos para unos 20.000 espectadores, muchos de ellos, 
de pueblos vecinos». L’èxit memorable del Krone va quedar il·lustrat 
en l’elevat guany econòmic que va obtenir, un total de 100.000 pessetes 
netes, malgrat «el tiempo frío y lluvioso imperante durante los cinco 
días que estuvo en Reus» i les despeses calculades en 22.000 ptes. dià-
ries. Ben bé es pot afirmar que la societat reusenca s’havia bolcat en el 
majestuós circ.

A tall d’anècdota, cal assenyalar que el Gran Café-Restaurant de Pa-
rís va organitzar «un selecto souper-dancing» amb l’Orquestrina Jazz-
París «en obsequio a las Srtas. del Circo Krone» el 19 de novembre. 
Segons les notes de la premsa local, els balls i els vestits lleugers de les 
seixanta «encantadoras girls» havien estat un dels números més ovaci-
onats pel públic reusenc. Aquesta no fou l’única anècdota protagonit-
zada pel Krone i els seus artistes. D’una banda, s’explica que quan els 
artistes del Krone van sentir parlar dels castells i dels Xiquets de Valls, 
van voler imitar-los i van aixecar sense gaire esforç unes increïbles tor-
res humanes de gran alçada amb un petit xinès com a enxaneta. I, de 
l’altra, als anys quaranta, arran de l’efectivitat i la rapidesa de l’exèrcit 
alemany nazi en l’ocupació de l’Estat francès, va córrer el rumor que 
el Circ Krone, en les seves gires europees, havia portat a cap una tasca 
d’espionatge sobretot en el camp cartogràfic per preparar el terreny a 
les futures campanyes militars de l’Alemanya nazi.13

El Krone no fou l’únic circ colossal que va visitar el Reus dels anys 
vint. El novembre de 1929, fou el torn del Circ Gleich, «la maravilla 
circense del siglo xx». La companyia, també d’origen alemany i amb 
1.200 artistes i empleats, va aixecar un enorme envelat amb «cuatro 
mástiles de acero con una altura de 23 metros» i una capacitat per a 
16.000 espectadors, i un gran parc zoològic amb prop de 800 animals 
al camp d’esports del Reus Deportiu. Un dels principals números de 
l’espectacle era el de l’home bala «lanzado a una altura de 15 me-
tros cayendo en curva parabólica en una red mientras que el humo 
del formidable tiro sale» de la boca del canó. Algunes de les funcions 
del Gleich a la ciutat van incloure una exhibició de balls populars per 

13 Heraldo de Reus, núm. 589, 7-I-1928. LC, 13, 17 i 18-XI-1927. DdR, 18-XI-1927. Conversa 
amb Xavier Amorós, 2-III-2002.
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l’Esbart Folklore i una ballada de sardanes.14 Si fem cas a les cròniques 
de l’època, el Circ Gleich va superar la grandiositat del Krone.

Enfront dels circs Krone o Gleich, hem de col·locar el Circ Maravi-
llas. Si els primers foren els més majestuosos que van visitar la ciutat, 
el Maravillas fou el circ familiar, el més estimat i popular a la comarca, 
«el circ de Reus», en paraules de Xavier Amorós. Els reusencs l’espe-
raven cada any. La primera actuació que s’ha pogut localitzar data dels 
mesos de març i abril de 1928.

Sens dubte, el Maravillas que normalment alçava l’envelat a la plaça 
dels Quarters, fou l’ambaixador més important de l’espectacle circense 
a Reus en els anys de la Segona República. L’abril de 1931 va prota-
gonitzar una de les anècdotes més pintoresques de l’adveniment de la 
República i la caiguda de la monarquia borbònica a la ciutat: «aquell 
diumenge de les eleccions [el 12 d’abril] actuava el circ i, a la nit, al fi-
nal de l’espectacle, amb sorpresa del públic, tots els artistes que havien 
actuat van sortir amb banderes republicanes i cridant “Visca la Repúbli-
ca!”. I el públic, entusiasmat, es va aixecar i va vociferar altres víctors 
durant una bona estona. Això passava perquè, pel carrer, ja s’havien sa-
but els resultats de l’escrutini d’un gran percentatge de vots, un percen-
tatge que va fer triomfar la república», proclamada dos dies després.15

Any rere any, els vincles que unien el circ amb la ciutat s’estrenyien 
i cada cop eren més visibles. Per exemple, l’abril de 1932, els membres 
del Circ Maravillas van actuar sense afany de lucre a la presó reusenca 
i també van participar en una col·lecta a favor «de la subscripció oberta 
per Ràdio Reus per a ofrenar un aparell de ràdio als infants de la Casa 
de Caritat». Poc dies més tard, un conjunt integrat per artistes del circ 
denominat Rayo es va enfrontar en un partit amistós a l’equip reserva 
de futbol del Reus Deportiu. 

Tot fa pensar que el Maravillas va visitar la ciutat cada any excepte 
el 1935 quan l’activitat cultural va disminuir notablement com a conse-
qüència de l’estat de guerra vigent a Catalunya d’ençà de la rebel·lió del 
6 d’octubre de 1934.16 Una breu nota apareguda a Les Circumstàncies el 
4 d’abril de 1936 ens informava que el Maravillas era un dels vuit circs 
ambulants, bona part autòctons, que recorrien la Catalunya republicana.

14 Diario de Reus, 3, 5, 6 i 7-XI-1929.
15 mArtorell, Alfons, República, revolució i exili. Memòries d’un llibertari reusenc, Reus: Edi-

cions del Centre de Lectura, 1993, p. 29.
16 LC, 4 i 21-IV-1931, 30-III i 3, 6, 7 i 10-IV-1932 i 5 i 8-III-1936.
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Durant l’etapa republicana, el Teatre Fortuny i, en menor grau, el 
Bartrina van acollir alguns espectacles circenses, uns força coneguts 
com el dels àrabs Stito-Raffi, «deu formidables saltadors, nomenats 
amb justícia els 10 Diables del Desert» que procedien del Circ Olympia 
de Barcelona, o el dels clowns Trio Toni Caprani, i altres molt més exò-
tics com el del «mandarí xinès Fu-Manchú, “El Doctor Diable”». Fins i 
tot els reusencs, bocabadats, van poder assistir a l’actuació d’un faquir 
anomenat Campoy, que durant tres quarts d’hora va romandre enterrat 
dins un taüt en una fossa excavada a la plaça dels Quarters.

Com era d’esperar, el circ tampoc no va poder sobreviure a la Guerra 
Civil. Enmig de les penalitats i dels bombardeigs, l’actuació de «Tito 
and Fredi, clowns musicals», el juliol de 1937, i del contorsionista Am-
brinus, el desembre d’aquell mateix any, com a números de varietats 
al Fortuny foren les úniques i ben minses espurnes circenses que en 
principi, es van veure a Reus.17 Xavier Amorós recorda que pocs mesos 
després d’haver finalitzat el conflicte, a finals de 1939 o a principis de 
1940, la ciutat va rebre la visita del Circ Maravillas que va repetir el 
mateix espectacle d’abans de la guerra. Aquest cop, però, la imatge del 
circ –envellit, tronat i descolorit– era ben diferent.18

La darrera i desafortunada actuació del Circ Maravillas esdevingué 
la culminació d’una època de normalitat, i també d’esplendor, per a 
l’activitat circense a la ciutat. Així mateix, els primers vint anys de dic-
tadura franquista suposaren, per al circ ambulant tradicional, així com 
per a la societat del moment, un llarg hivern gris i sense matisos que no 
albergava gaire més notes de color que les dels estendards i banderes 
feixistes dels vencedors. El circ, a més, esdevenia en algunes ocasions 
el blanc de les crítiques dels guardians de la moral i la decència. El 28 
d’agost de 1954, per exemple, Jeremías, des de la secció «Hablando 
en serio» del setmanari franquista Reus, comentava que havia visitat 
alguns pobles de la comarca on hi havia actuat un petit circ d’atraccions 
itinerant. La seva denúncia anava dirigida concretament als pallassos 
per emprar un llenguatge groller i a la jove contorsionista per la poca 
roba que lluïa a l’hora de fer el seu número, actes que, segons el seu 
parer, resultaven ofensius per als avis i la mainada presents.

17 «Les varietats (1931-1936)», dins ArnAvAt [et al.], Teatre Fortuny…, p. 225-233. El faquir 
Campoy a LC, 3-IV-1936. Pel període bèl·lic: «Els espectacles durant la guerra (1936-1939)», 
dins ArnAvAt, A. [et al.], Teatre Fortuny…, p. 261-263.

18 Conversa amb Xavier Amorós, 2-III-2002.
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Durant aquest primer període, el Teatre Fortuny va rebre la visita de 
petits espectacles circenses, generalment artistes en solitari o petites 
companyies, que oferien una estona d’esbarjo i entreteniment als reu-
sencs. Així, per exemple, l’any 1941 van actuar-hi els famosos pallas-
sos Pompoff i Thedy, acompanyats pels també pallassos Zampabollos 
i Nabucodonosorcito, la troupe de gimnastes Bahamonde, l’antipodis-
ta Miss Chekitch i l’Indio Sinca, «el volcán humano», entre d’altres. 
Pompoff i Thedy repetirien el 1943. L’any 1946 fou el torn del Doctor 
Romelino i la vident Miss Terry. L’any 1952, per la festivitat de Corpus, 
hi va actuar l’il·lusionista Richiardi, que combinava la màgia amb un 
espectacle musical. Aquest mateix any hi van haver funcions similars: 
per Sant Pere va visitar per primer cop la ciutat l’espectacle de gui-
nyol del gran Didó que assolí un gran èxit; a mitjan novembre actuava, 
al Círcol amb motiu de la celebració del seu centenari, l’il·lusionista 
Profesor Petronius i, dins els actes programats per la mateixa entitat, 
a principis de desembre se celebrava una festa infantil amb la presèn-
cia de malabaristes i jocs de màgia. Un fet semblant succeí l’any 1955 
amb l’actuació al Fortuny, a principis d’octubre, del màgic Bustelli que, 
malgrat desconèixer l’espanyol i no oferir res d’innovador, aconseguí 
crítiques favorables tot i l’escassa afluència de públic. Els números cir-
censes foren presents al Fortuny fins a la dècada dels seixanta, encara 
que mai no van desaparèixer del tot.19

Al tombant dels anys cinquanta als seixanta, es produí un fenomen 
semblant al de la dècada dels deu. Començaren a arribar al país grans 
companyies que, sota la denominació genèrica de circ, oferien espec-
tacles més propis del món de la revista. Denominant-se circs, doncs, 
aconseguien evitar problemes amb la censura espanyola a l’hora d’ob-
tenir el permís per entrar a l’Estat. Un exemple prou significatiu fou el 
del Circo de los Vieneses que es va instal·lar al passeig de Mata el 10 
d’abril de 1959. Tal i com anunciava el cartell publicitari, l’obra Leyen-
das del Danubio oferia, a més de números convencionals de circ, l’ac-
tuació de 60 girls i dos ballets, un d’anglès i un d’alemany, tot plegat 
complementat amb una piscina aquàtica, efectes de llum negra i una es-
cenografia de somni. L’espectacle, dirigit pels prestigiosos Artur Kaps 
i Frank Joham, s’havia representat a les principals capitals espanyoles 
en teatres i iniciava llavors una gira per Europa en versió «Circorama». 

19 ArnAvAt [et al.], Teatre Fortuny…, 1998, volum II, p. 51 i 167. Reus. Semanario de la Ciudad, 
12-VI, 3-VII, 16-XI i 6-XII-1952 i 10-X-1955.
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Segons Artur Kaps, havien escollit Reus per la seva grandària, la relati-
va llunyania respecte a Barcelona i la seva ubicació geogràfica, que per-
metia un fàcil accés als habitants de les poblacions i comarques veïnes.

La visita del Circo de los Vieneses marca un punt d’inflexió en un 
altre aspecte important. Suposa l’arribada a la ciutat d’una companyia 
dotada d’un gran potencial econòmic i material, després de més de dues 
dècades i, per tant, la fi del confinament del circ en sales i teatres. El 
cost de l’espectacle superava els quatre milions de pessetes i, en el mun-
tatge, hi participaven uns 150 tècnics. A més, disposava d’un generador 
d’energia propi i de cuines, habitatges, sanitaris, oficines, camerinos i 
bar, tot plegat transportat en trens especials. La seva instal·lació resulta-
va tan espectacular que fins i tot un equip del No-Do la va filmar davant 
l’atenta i encuriosida mirada de desenes de reusencs.20

Durant la dècada dels anys seixanta, l’activitat circense a Reus va 
anar recuperant progressivament la seva vitalitat tradicional. El febrer 
de 1960, va visitar la ciutat la Troupe Traber d’Alemanya, guanyadors 
del màxim guardó al Festival Mundial del Circ celebrat al Palau Muni-
cipal d’Esports de Barcelona, que efectuava arriscats exercicis d’equi-
libristes i gimnastes d’altura. L’espectacle, que requeria el muntatge 
d’una torre de 42 metres d’altura amb un cable subjectat a la base del 
monument als caiguts de l’avinguda dels Màrtirs, amb una inclinació de 
35 graus, incloïa temeràries maniobres amb una motocicleta. El maig 
de 1965, s’instal·lava al passeig de Mata el Circ d’Amèrica de Buffa-
lo Bill per presentar l’espectacular The Festival American Rodeo. Hi 
destacava la presència dels televisius «cabo Rusty y su perro Rin-tin-
tin», acompanyats dels guerrers Garra Amarilla i Red Hand, i l’actua-
ció, entre d’altres, de «las vedettes del mundo cuadrúpedo: los gatos 
caballistas». L’abril de 1966 va actuar, també al passeig de Mata, el 
Circ Monumental, «¡El Circo Gigante de las 2 pistas!». La companyia 
albergava vint atraccions mundials, 100 animals i 300 artistes i opera-
ris. L’agost de 1968, aterrava per primer cop a la ciutat la companyia 
juvenil de l’Escola Nacional de Circ, el popular Circo de la Ciudad 
de los Muchachos, dirigit pel pare Silva, també al passeig de Mata. El 
març de 1969 oferia el seu espectacle en el mateix emplaçament el Circ 
Price de Madrid, amb l’atractiu de la presència dels pallassos Rudi i 
Llata, guanyadors del trofeu Grock.21

20 Ibid., 4, 11 i 18-IV-1959.
21 Ibid., 13 i 20-II-1960, 22-V-1965, 16-IV-1966, 17 i 24-VIII-1968 i 15 i 22-III-1969.
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Durant aquests anys, però, van passar per Reus tres grans companyi-
es circenses que van despertar una gran expectació tant per les seves 
dimensions colossals com pels espectacles de qualitat que oferien. 

A finals de novembre de 1962 arribava El Gran Circo presentat pel 
Circ Monumental. Aquest macroespectacle incloïa atraccions dels mi-
llors quinze circs internacionals del moment. Segons el setmanari Reus, 
«hacía tiempo que por las pistas ambulantes no habíamos visto reu-
nidas tantas y tan maravillosas atracciones en un sólo programa». El 
mític Circ Krone i el Circ Williams d’Alemanya aportaven «dos sor-
prendentes números de fieras, uno de elefantes y otro de leopardos y 
panteras. En el mundo sólo existen dos números de leopardos, ya que 
estas fieras son las más difíciles de reunir y amaestrar». Del Circ Rin-
gling dels EUA hi havia l’equilibrista Antonio Marco. Los Dóminis, 
del Circ Paramés de Portugal, eren uns dels millors acròbates del mo-
ment. Els Cupers, del Circ Royal de Bèlgica; la Troupe Royal, del Circ 
Ramses d’Egipte; la trapezista Miss Camelia, del Circ Razore de Cuba; 
els pallassos espanyols Emy, Goty i Cañamón, la Família Arriola –que 
havia conquerit el primer premi al Festival Mundial del Circ–; el Circ 
Amar de França, i el Circ Togni d’Itàlia completaven «un programa 
de excepcional categoría internacional, que todo Reus presenciará sin 
duda alguna».22

El desembre de 1967, una caravana de cent vehicles motoritzats que 
transportaven 600 tones de material, arribava provinent de Barcelona, 
on havia actuat durant dos mesos, per presentar «El Palacio del Cir-
co», conduït pel Circ Price de Madrid. Arran de les extraordinàries di-
mensions de les instal·lacions –la capacitat era de 8.000 espectadors–, 
s’hagué d’ubicar als terrenys de l’antiga companyia Gas Reusense, a 
la carretera de Tarragona. Entre les nombroses actuacions destacaven 
les de la canària Carmen del Teide, Pinito del Oro, considerada la mi-
llor trapezista del món, la de l’home obús del Circ Ringling i la dels 
cèlebres pallassos Pery i Popey. A més, hi havia cosacs russos, troupes 
xineses, cowboys de Texas, àligues humanes, genets hongaresos i molts 
altres, provinents de trenta circs d’arreu del planeta. Des de les pàgines 
del setmanari Reus, Jeremías afirmava que «pocas veces habíamos visto 
en Reus una lona tan grande y una impedimenta de tanta envergadura. 

22 Ibid., 24-XI i 8-XII-1962.
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Y un espectáculo circense de altura y de postín» que era més propi 
d’una gran capital.23

L’octubre de 1969, va actuar a Reus el Circo Americano amb motiu 
de la celebració de la VII Fira de Mostres. Dos trens i 120 vehicles 
havien traslladat el material necessari per bastir unes instal·lacions que 
ocupaven 5.000 m² de superfície al costat de l’estació de la RENFE. La 
companyia era formada per 300 artistes i tècnics, 150 animals i qua-
ranta atraccions, i disposava d’enllumenat propi, bar restaurant i una 
pista gegant. Segons la publicitat, era el circ més gran d’Europa i la de 
Reus seria l’única actuació en tota la província de camí cap a l’Estat 
francès.24

La dècada dels anys setanta es va iniciar amb la visita d’una com-
panyia espanyola, el Circ Atlas, dirigit pels germans Tonetti, que es 
va instal·lar al passeig de Mata per a oferir als reusencs la seva dar-
rera creació: la paròdia Auto escuela de conductores. Després de tres 
anys d’absència, l’espectacle més gran del món retornava a la ciutat el 
1974. Alguna cosa, però, havia canviat. Els espectacles i les atraccions, 
davant la dura competència de la televisió, prometien a l’espectador 
emocions sense límit. Un bon exemple ens l’ofereixen les dues com-
panyies que van actuar aquell any. L’octubre s’instal·lava a l’avinguda 
del general Yagüe –al costat del barri de Sant Josep Obrer– Le Cirque 
de Paris, amb una capacitat per a 5.000 espectadors. Un dels reclams 
de l’espectacle era la reaparició de la Família Arriola –«muy admira-
dos en la TV americana»–, l’actuació de la Família Alcaraz –acròbates 
guanyadors de l’òscar mundial 1973–, i la presència, per primer cop a 
les pistes, dels ossos comediants, motoristes i equilibristes. Alguns dels 
números més destacats eren «los cruzadores de las cataratas del Nia-
gara», «la escalera de la muerte» i «el rulo diabólico». La direcció del 
circ va convidar tota la mainada i els avis acollits en centres benèfics lo-
cals a assistir gratuïtament a una de les funcions. El desembre va actuar 
de nou el Circ Price de Madrid, que va aixecar un envelat de sis pals als 
terrenys situats al costat de la gasolinera de la carretera de Tarragona. 
L’emoció estava garantida amb números com «la lucha con cocodrilos 
bajo el agua», «los osos polares de 3 metros de altura», «los Diablos 
Rojos del espacio» i «el Hipnotizador de Caimanes», entre altres.25

23 Ibid., 11-XI, 9 i 16-XII-1967.
24 Ibid., 18-X-1969.
25 Ibid., 28-XI-1970 i 19-X, 30-XI i 7-XII-1974.
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Finalment, l’any 1975 s’observà un canvi substancial en la naturale-
sa dels espectacles oferts. D’una banda, van continuar visitant la ciutat 
companyies de caire tradicional en la línia de les dels anys anteriors. 
En aquest cas, Le Cirque de Paris va repetir el mes de juliol i el Circ 
Americà, el mes de desembre. Però, de l’altra, es va recuperar, després 
de molts anys, el costum d’utilitzar un espai tancat per a espectacles 
vinculats en major o menor mesura al món del circ. En són una bona 
prova les funcions que va acollir el Palau d’Esports del Reus Deportiu. 
Després de gairebé set anys de gira mundial i abans de viatjar a Austrà-
lia, va tornar a actuar a Reus el famós Circo de los Muchachos, a cavall 
entre els mesos de febrer i març. Tot i que la manca d’altura del Palau 
d’Esports va impedir el número dels trapezistes, s’oferiren més de tren-
ta atraccions diferents i l’actuació de grups de música pop. El febrer de 
1975, hi van actuar els cèlebres pallassos de la televisió Gaby, Fofo i 
Miliki acompanyats de Fofito. Força diferent era l’espectacle dels Har-
lem Globetrotters, «los Trotamundos de televisión», el mes de juny. Per 
acabar, el juliol es presentava davant del públic reusenc Inger Nilsson, 
la popular Pippi Langstrumpf o Calzaslargas, acompanyada pel seu ca-
vall Pequeño Tío i per pallassos, músics i majorettes.26 Sens dubte, la 
televisió va representar per al circ el més dur dels seus competidors, 
potser un rival massa poderós.

Amb la mort del dictador Francisco Franco, finalitza aquesta aproxi-
mació a la presència del circ a Reus durant els segles xix i xx.

26 Ibid., 22-II, 8 i 15-III, 14-VI, 12, 19 i 26-VII, 22 i 29-XI-1975.
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