


M O T E S

1,- LA CRUZ, 14-v-i93it Comuniquen al governador, que els manifesta
que poden comptar amb la seva simpatia, que es constitue! en a
diferents pobles entitats de defensa dels propietaris, LES
CIRCUMSTÀNCIES, 24-X-1951.

2,- LLUITA, lO-X-1931, DIARI DE TARRAGONA, 8-X-1931, EL TEMPS, 17-
X-1931 .

3.- LA VEU DE TAFRAGQNA, 15-XI-1931.

4,- LA VEU DE TARRAGONA, 20 i 24-11-1932. LLUITA, 19-111-1932,
Estatuts del gremi de Patrons Agricultors de Res, 1932,

S,- LLUITA, 2-IV-1932.

6,- LLUITA, 9-VII-1932, La Mútua de propietaris de Valls, es
proposava "asegurar a los asociados, el resarcimiento de los
prejuicios que les ocasionen las e- igencias injustas de sus
arrendatarios, aparceros, inquilinos, colonos y braceros",
tambe garantía la indemnització, i tenir «esquirols persi
hagués vaga. MuTUA PROPIETARIS DE VALLS, Reglament,

7.- REVISTA IACSI. Abril 1932. En la campanya de l'IACSI realitzada
durant 1S31 i fins el maig de 1932 es feren 50 mítings i es
constituïren 34 associacions de propietaris i s'ha superat dels
800 socis a 3.500 i el tema agrari ha estat tan debatut que
s'han presentat 67.000 demandes a revisió, 29.000 de les quals
pertanyen a Barcelona. LA CRUZ, 7-V-1932.

'--.- LA CRUZ, 23-IV-1932. SOn de la Pobla de Montornès, La Riera, El
Catllar, La Nou, Torredembarra, Cambrils, Montroig, Montbrió i
Vinyols.

9.- B.Q p l-VI-19'C Al juliol de 1932 s'aproven els estatuts del
greriu "de patrons' agricultors de Reus que tenen per objectiu
"representar, defender y garantizar los derechos e intereses de

1 - i -. /-.̂ ,-i 1 = r-ipi-ifp5]represenar, e
los agremiados en cuanto se relacione con la P"fe"lu"
ejercer y demás que de ella se deriven". A, M. R, ne.orme*
Socials, s 3-VIÎ-1932,

10, HERALDO REPUBLICANO, 17-IX-1932.
avellanas que al cosechero necesite metalizar , _qu «
protegida l' EXPORTACIÓ i enviar un telègraf -. l
"cosecha de avellanas, principal funte de nq^=- d,l c.mpu u
Tarragona sufre depreci ̂ sobÏÏ
comarca, Para atajar cdtaaU
niercancias, proteger e portación",

H - - T A R R A G O N A FEDERAL, 15-X-1932, El «na 16 ----^ - ̂ -^ dfi la
. Josep Mestres Mique l , President u*i
General i ta t ,
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Camil Odena de la Cambra Agrícola de Reus.
Agustí Batlle del Sindicat d'Agricultors de Reus,
Altert Pares de la Societat Agrícola de Valls.
Francesc Sedo de la Canfora Agrícola de Valls.
Josep Vall ve del Sindicat Agrícola de La Hast-,
Josep Sanromè del Morell pels col liters de la Conca del

Francolí .
Jaume Salvat de l'Alei ar per les comarques de Reus i Falset,

"Article 1er, Es constituer una asociaci* d'agricultors
amb la denominació de L 'Unió de Cul liters de Avellanes del Camp
de Tarragona.

Article 22 Pb.iecte.- L'objecte per el que es constituer-
l'Uní* de culliters d'avellanes del camp de Tarragona, es la
defensa dels interesos comuns, vetllant pel bon nom y puresa de
les avellanes de nostra encontrada, procurar l'ansenyanza i
difusió dels mitjans moderns de cultiu, tractament de
malalties, assegurances mututes, que les condicions de venda no
siquin abusives, que el preu sigui remunerador proporcionar-se
crèdits que permetin resistir els bai-os preus del mercat,
ai is cor,, dades de la situació d'altres mercats produtors i
consumidors i tots aquells altres fins propis dels Sindicats
Agricols,

G^stmnar sigui reconeguda aquesta Uní* de cul líders
d'avellanes del camp de Tarragona, com a Sindicat a tots els
efectes de les lleis vigents,

Article c!2 QFI '-• SOCIS.- Podran ésser socis tots els
culliters d'avellanes siguin propietaris, arrendataris^ o
parces, que per endavant aceptin els presents Estatuts. a-A
1932. A, G. C. T. "Asociaciones",

12.- FOMENT, 12-IV-1933, EL TEMPS, 13-V-1933 informa d'un acte , de la
Mutualitat a la Societat Agrícola de Valls. La «"*«_-! ̂J
d' ACCIDENTS DEL TREBALL per a l'agricultura que ̂endega «1
Sindicat d'agricultors de Reus demana poder ingrsa «Is
accidentats a L'Institut Policlinic Municipal Laa c c i e n a s a
crea d'acord an,b decrets del Ministeri de Treball ds 15
de 1931 i Llei de la Republicà de 5 de setembre de ls.,1 A « .
"Assistència Social 1932-1936», S'ha fet «gons la .
les comarques "a l'objecte de que parcers, ̂  n ,
petits propietaris ta** tinguin dre a c«»-, x
assistits en cas de soïrir au.-id«n, ni ra i -
Cambra Agrícola de Reus i de totes les deleg.uion= de 1, Uní.
de Col liters d'Avellanes,

"'" La üni6 de Colliters d' Avellanes del Camp de Tarragona en
la seva Assemblea del dia 26 de tebrer, en 1- qu^ ̂  en
presents delegats de S4 pobles d'aquesta cun,,i c-, /=. ac
organitzar una assegurança mútua, que «1= LL™\ ~
obligacions que aquests decrets imposen , la quj hi F

tots els cultivadors, encara que nu singjm -

de Colliters, _,_ , nmoî i.-"., *•
Tenint present 1 '^.tremada dmsi^ue^l- p, -̂  ; ̂

1'arrelada costum de cultivar peí
que la majoria de les vegades, una
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obrer a la vegada, i per aquest motiu, quedarien nio Its que
treballen, sense poder gaudir de les indemnitzacions que dons
dret la llei i que l'Estat subvenciona, per ésser el mater el
seu pstv-o, i es donaria el cas que treballant junts mitger i
jornaler, si prenguessin mal tots dos. el mitger hauria de
pagar l'accident al jornaler, i ell no cobraria res, ni podria
treballar,

Per aquest motiu s'ha cregut convenient fer el segur a
base de finques assegurades, i d'aquesta manera el pagament de
quotes es farà, per l'e\tensió de finques i classe de cultiu, i
ari aquell que prengui mal en una finca assegurada, sigui amo,
arrendatari, mitger, propietaris o jornaler, tot accident
tindrà dret a assistència medica, medicaments i indemnització.

A la nostra Mutualitat, com no és permès cap benefici
pecuniari per ningú, ha de resultar forçosament a bon preu, i
com la majoria dels asseguradors, n'hauran de reDre
l'assitència i el subsidi en cas d'accident, pui, que a la
vegada en són assegurats, tots tindrem un vertader interés que
el servei sigui el niés perfecte possible."
Les mutualitats que e^istei^en al Camp a l'agost de 1934 en
previsió d'accidents agrícoles són a Montroig, Reus, Tarragona,
Vandellòs i Vilallonga. A.E.P.3., p. 1,770.

n.- FOMENT, e-vi-isss.
14.- AVANÇADA i EL TEMPS, 3-VI-1333. DIARI DE TARRAGONA, 2-VI-1933.

15.- FOMENT, 13-VII-1933.

16.- INSTITUT AGRÍCOLA CATALÀ DE SANT ISIDRE. Memòria 1933. "acabat
el saqueig de les finques de comarques vinyateres, prosseguí en
algunes altres, la de Valls i el Camp de Tarragona, quant a les
collites d'avellanes i ametlles, i desprès, a les darreries de
l'any nou, el saqueig s'ha reproduït amb motiu de la collita
d'olives". Els propietaris es dolen de la manca d'intervenció
de l'autoritat ni la guvernativa, ni tampoc la judicial. La
memòria recull que "conflictes promoguts pels que, seguint
consells de perdició, semblen materialment beneficiats en quant
han pogut usurpar amb certa impunitat fins ara, les collites
pertanyents als propietaris" i afirma que si la política
agrària del Munisteri els és negativa "preparem-nos i temen-la
per la que va a exercir el Parlament cátala, que e* tilia
d'esbojarrats corrents que envaer en el mon cercant un major
benestar als obrers manuals, sense trobar-lo, mentre aquells
corrents no vinguin embolcallats amb el mantell de l'Esglasis
Catòlica". Respecte als Jurats Mixtos de la propietat atirma
que els jutges especials nomenats per entrendre les demandes de
revisió de contractes procediren amb molta equanimitat i nu
donaven lloc a la quasi totalitat de les d n e s
posteriorment fou confirmat per la Comissió Mi*ta
Agrícola,
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17,- ORGANITZACIÓ PROPIETARIS AGRICOLES 'lACSIs, Les societats
sdhendes al juny de 1933 al lACSI del Camp de Tarragona eren;
ttssociació Mutua de Prcpietaris del partit Judicial de
Tarragona, Cambia Agrícola de Reus i Comarca i Mutual Agraria
de Valls,

Hi havia, tanmater- socis corresponsals:
PARTIT JUDICIAL DE TARRAGONA; 36, Tarragona; 2, La Secuita; 1,
La Canonja; 2, Vilaseca; 1, El Catllar; 1. Ei Morell; 4.
Perafort; 1 , Constantí (President dels Sindicats Agrícoles),
PARTIT JUDICIAL DE PEUS, dés els Presidents dels Sindicats Agrícoles de
Montroig «2), Selva (2), Castellvell i Caabra Agrícsla de Reus) ; 21 , Reus; 3.
Borges dels Camp; 1, Botarell; 6, Cambrils; i . Maspujols; 6,
Riudecols; 4, Riudoms; 1. Selva; 1 , Vilaplana
PARTIT JUDICIAL DE VALLS, dés els Présidants dels Sindicats Agrícoles de
Nulles, Pla de Câora i Vüarrodera); 7, Valls; 2. Alcover; 1 . Al is; 5.
Bràfim; 2. La Riba; 1. La Masó; 4, Pont d'Armentera; 6,
Puigpelat; 5, Rodonyà; 2. Vallmoll; 3. Vilstella; 9.
Vilallonga; 4, Vi larrodona
POBLES D'ALTRES PARTITS JUDICIALS;
PARTIT JUDICIAL DEL VENDRELL, (ses els President dels Sindicats Agrícoles de
Bonastre i La Riera); 3. Aiguamúrcia; 1 , Bonastre; 2, La Nou; 1,
Montferri; 4, Pobla de Montornès; 7, Salomó; 1 , Torredembarra
PARTIT JUDICIAL DE MONTBLANC; 1 , Montrai; 2. Prades
PARTIT JUDICIAL DE FALSET; 1, Riudecanyes; 1. Vandellòs
IACSI. Memòria 1333. ps, 51 r Societats adherides>.
Corresponsals 133-143,

18,- IACSI. Memòria 1333, LA CRUZ es posarà de costat dels
propietaris en sovintejades editorials. LA CRUZ, 13-IV-iy¿4.
Afirma que la promulgació de decrets sobre contractes pels
polítics revolucionaris a moltes comarques catalanes "canviaren
la pau p*r la guerra, la convivència agradosa en vesper ue
cobejances" manifesta també que no hi ha confiança possible en
les comissions arbitrals per la seva composició que indica cap
a quin costat s'han d'inclinar les balances a favor del*
arrendataris i diu que els pobres propietaris catalans pat«i -«n
la llei de reforma agrària i a més »els que han .interit el
domini de l'esquerra al Parlament i a la Generality a flt.e»
regions d'Espanya estan a punt de redimir-se però perqu« - b
mes bon sentit polític han bandejat els governants qu«
sembraven la rancúnia i la misèria. Nosaltres els atemoren, al
Poder".

19.- LA CRUZ, 24-VIII-1934, »Per la defensa de las ̂ tres finques
en perill i la reivindicació dels vostres drets: P.op*«U»is
agricultors acudiu a l'Assemblea".

-O,- LA CRUZ, 7-VIII-1934, LA VEU DE TARRAGONA, 9-XI-1934. LA CRUZ,

6-IX-1934 i ll-IX-1934.

21,-LA CRUZ, ll-IX-1934. Els propietaris de La Secuita acordaren
"no fir.ar recibo alguno que obligue a ̂ Tu«' íl" ̂  J¡
contratos de cultivo por ser esta anticonstituciun.l en 1-
Unía recollida per l'Institut recomenza que nomos fo, lliur-t
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un rebut a conta es la part contractual, I continuen els
conflictes, la Mutua de Propietaris de Valls fa publics els
incidents en la "acollida de collites perqu* "molts parcers i
raoassaires o es queden tots 13 collita o nomos entreguen als
propietaris un part del que aquests correspon" tot plegat un
desastre provocat pels homes d'esquerr3 que han pretès "portar
1'anarquia 3l camp de Catalunya on fins fa tres anys es pot dir
que regna'-o la pau i prosperitat, salvant algunes e cepcions
fàcilment corretgibles", LA CRUZ, 29 i 30-IX-1934. JOVENTUT,
2S-IX-1S34.

22,- DIARI DE TARRAGONA, 28-X-1334,

25.- EL TEMPS, 15-V-1930.

24.- CENS ELECTORAL SOCIAL DE CATALUNYA. B,Q,G.C., 31-VI1-1534. 22-
X-1935, 9-VI1-1936.

25.- Poc desprès d'iniciat 1331, abans de la proclamació de la
República un bon nombre de sindciats agrícoles es federen en la
Unió de Sindicats Agrícoles de Catalunya en els quals, a
diferència de les entitats cooperatives, hi influïen molt els
grans terratinents. Aquesta Federació posara en mar<a una
mutualitat d'assegurances contra els accidents de Treball que
pel que sembla cap Sindicat Agrícola del Camp hi participa,
FOMENT denuncia con. una mostra de «cacequisme rural» la
transformació d'alguns sindicats en entitats confessionals
adscrites a un partit polític per part "cels cacics de sempre".
PeREZ BARÓ. "Les Cooperatives a Catalunya", p. 34. També _del
matei* autor "Cuatro etapas ...", p. 18. PAGESIA, 22-X-lyáJ.
FOMENT 24-11-1933. El desembre de 1334 Albert ialavera,
president de la Cambra Oficial Agrícola de Tarragona, demana al
President de la Generalitat la suspensió de la llei de
Sindicats Agrícoles de 30 de març de 1934. DIARI DE TAPRAbONfl.
14-XI1-1934.

-S.- REVISTA DE LA CAMERA AGRÍCOLA. Gener 1935. "...
Doncs bo, aquesta gran unió de propietaris que ha

conseguit l'Institut Agrícola Cátala de Sant Isidre i que ens
ha estalviat tants greus perills, la realitza tan.o* en
ncstra comarca encara que amb petita escala, la Cambra Ag
de Reus amb la creació de les Agències pcbles ue la
demarcació, i ai ̂  com dits agents recullen i porten a U
Cambra les aspiracions dels pobles de la comarca, aquei.a p«,
natja de la Revista difundirá les orientacions i conei^rH»
necesans als agricultors per tal de sortir-ne airo=u= u. L*
calamitosa època per la que estem atravessant.

'" Heus ací doncs el motiu d'aquesta Revista o sia establir
una forta unió entre tots els agricultors de la LO.ÛSMC* C <1
doncs que hi prestin tot l'ajut perquè hem de tem, o.n
present que an£ criteris individualistes no pot uonsegui. se
res de profit, devent imitar 1 temple que ens d-,nen -U
agricultors dels demés paxsos que solament amb U uni,>
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acon=eguei; en indubtables millores preocupant-se seriosament
els governs de protegir l'agricultura, base i fonament de la
prosperitat dels pobles,

Per mos que podría dir-se que les époques tràgiques per
l'agricultura són ja passades, no per ai\6 tenim ds restar
inactius. Ens trobem ara davant el paorós problems da la
oesvalorització dels fruits, i havem de desplegar totes les
activitats per tal de trobar-hi un remei, però ha de termr-se
en compte que la força no la dóna l'individu sinó la
col,lectivitat, Imitem doncs encara que siguí en petit, la
tasca marâvellosa de l'Institut de Sant Isidre i solament a i - i
esdevindran dies de pau i tranquil, litat per als que viuen de
la terra i de quals beneficis tots rues o menys directament
n'haurem de participar," VIRGILI, J, "Tarragona i la seva
premsa", p. 175, Vol, I.

i7.- CÁMARA OFICIAL AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE TARRAGONA, "informe
a la Comisión"."... que desde tiempo inmemorial, hallaron el
capital y el trabajo para una convivencia armónica y fecunda,
en las constumbres rurales de Catslunva; fórmula típica que por
basarse en un alto sentido de equidad, ha alejado de nuestros
campos en el orden económico, la infecundidad de la tierra y el
hambre del campesino, en el orden moral ha dignificado al
obrero, al reconocerle los Mismos derechos sobre los frutos
producidos, que al capital se reconocen, junto con una gran
libertad de trabajo; y en lo concerniente a reivindicaciones
sociales, las ha hecho mutiles, por que anticipándose a ellas,
el obrero agrícola, sólo por excepción, actúa en Cataluña como
asalariado, y si casi siempre como socio de una empresa de
producción] con identidad de derechos e igualdad de debres que
el socio capitalista; todo lo cual constituye la realización
practica de las aspiraciones de sociólogos y economistas,

, . , Es un verdadero contrato de sociedad industrial para la
producción agrícola, en el que se han regulado los derechos y
deberás de cada socio, teniendo en cuenta solamente lo que cada
uno aporta a la empresa, sin que nada pesen los privilegios de
casta, ni jerarquías sociales, que nada efectivo llevan a la
obra de pmducción, finalidad única que la asociación persigue.
... Es decir, que las protestas podran haberse presentado con
ropaje jurídico o societario, buscando una compensación de la
depreciación del fruto, a e*pensas del socio capitalista, pero
nunca realmente fueron ni jurídicas, ni societarias, ruaron
reales expresiones de malestar por desvalorice ion de los
frutos, que tanto lesionaban al socio obrero, como al socio
capitalista, y por eso no prosperaron.

Por de pronto, el hecho de remunerarse cada parte con una
porción de los frutos producidos y no mediante una cantidad
fija y preestablecida de numerario, supone que las dos partes
han de correr los riesgos que corre siempre la producción
agrícola; pedriscos, heladas, sequías, plagas, etc., etu ; uo=*
que en los arrendatarios no ocurre, puesto que en ellos el
arrendador, toma integra la cantidad estipulada y carga con el
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r i asgo si arrendatario, salvo an los cascs de pérdida total de
la rosecha,

A diferencia del arriando, no f se i lita el contrato de
aparcería, la ausencia del dueño del predio, puesto que
interesado di r act amenté en el resultado da las cosscnas, haca
constante uso de sus facultades consuetudinarias, da vigilar
las laDores, y faenas todas, que aun cuando no siempre en los
contratos se hacen constar, no por eso dejan de ser vigentes;
da modo que la acción de presencia del dueño de la tierra con
todos sus beneficiosos efectos, es de necesidad que se
verifique. Esta necesidad de inspeccionar los trabajos, iripcne
ai frecuento trato del auefio de la tierra y el aparcero, y
acaba por formar lazos de afecto y cor..prensi.:n, oue son una
garantía de funcionamiento ai-n'inico perdurable,

Si examinamos minuciosamente las aportacirmes que cada una
da las dos partes hace a la empresa, veremos que están tan
escrupulosamente valuadas, que es nimia la diferencia entre una
y otra, , , .
GASTOS anuales de una nectarea de viña correspondientes al
propietario;

Renta de la tierra al 5 por TOO (2.250 ptes. » 112' 50
Impuestos municipales y del Estado ?0'00
Interés al costa de plantación (2,700 ptes, ) 135 '00
Cuota de amortización en 15 años 135 '00
Abonos (estiércol cada cuatro años J 72 '00
Azufra 30 '00
Sulfato t6!50
Seguro contra el pedrisco JU'75

TOTAL _ 561 '75

GASTOS anuales de una hectárea ds vifía, correspondientes al
aparcero;

Acarreo y colocación de abonos ,̂'V?
Podar y retirar sarmientos f̂ .'̂
E\tirpar rebrotes y n.alas hierbas ir,?';
• , , , Ô i *í i
Labores de arado ?p'ño
Labores de arada '-'-'.
Poda en verde
Azufrar
Sulfatar
Vendimia i acarreos vq
E laboraci. Mi
Imprevistos --ó
Cuota de seguro contra pedrisco V~
Mitad ínteres gastos anuales c --A

* '~'(:í

Como se ve, el propietario aporta anualmente a la empresa
561 '75 pesetas pop hectárea de viña; y el aparcero a „u <*
530-70, es decir, que al finalizar el ano agí iLul-
sensiblemente los dos han invertido cantidades iguales en 1,
cuenta d- los gastos de producción, y, por lo .¿ruó, «=
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perfectamente equitativo qua arabos se lleven partes iguales del
fruto racolée taco,

La duración de estos contratos de aparcería, es por
completo variable; si el dueño de la tierra reconoce al
arrendatario buenas cualidades de laDonosidad, honradez y
capacidad, acepta sin regateos plazos de quince, veinte y hasta
veinticinco aflos; mas no,

Los contratos de aparcería, merced a una gran
generalización, han hecho que en los pueblos da Cataluña, el
bracero, atenido exclusivamente a un jornal, forme una ínfima
minoría, que en algunos lugares no e iste siquiera;
observándose que por regla general, esa actuación como bracero,
la sostiene el elemento joven, esto es, los que aun no han
contraído estado, pero tan luego el oorero contrae la carga del
sostenimiento de una familia, procura indefectiblemente, tomar
una porción mayor o menor de tierra en aparacería, que no cesa
de ir ampliando, hasta lograr la extensión suficiente para
ocuparse en su cultivo durante todo el año, sin ayudarse de
trabajo independiente y constante,

Estas ventajas, han hecho, que la ley del Retiro Obrero,
en lo que al obrero agrícola respecta, no tenga en Cataluña
casi aplicación práctica, por cuanto el obrero actúa como a tal
solo de un modo transitorio, y en los momentos de su vida en
quA la hor* de su retiro está más distante, para convertirse en
patrono de si mismo, tan luego la ocasión se ofrece. Ademas la
v*jez indigente es tan rara en la población rural de Cataluña,
como lo son toda clase de indigencias, Esto oor lo que al varón
respecta; en cuanto a la mujer de nuestro campo, desde luego,
sus actividades se utilizan, porque en ningún, momento ue su
vida desperdicia la ocasión de llevar al acervo doméstico el
fruto de su trabajo, pero aparte de que siemore son trabajos d*
pocos días, en realidad, una vez casadas, pocas son las que de
vez en cuando, pueden ir a ganar un jornal; por eso tampoco
ordinariamente pueden tener aolicacicn ios oene.icio, u«
maternidad, , ,+. f -,,-,-,Resta ahora ocuparnos del contrato de arrendamiento^ m-
de contratar el trabajo que también entre no=os,rus -n
uso, pero no afortunadamente adulterado por <" v^«
subarriendos, como en otras comarcas ocurre, debido
a que la gran división de la propiedad no se Pre=,r,=,« ello,./ a
ser consuetudinario insertar entre las clausulas ttel conteu,
la prohibición de subarrendar. t1ap«a=

Generalmente al contraro de arrendamiento dela» ti..,--
de secano no recurren más que las personas imposibi
la vigilancia de los trabajos, tales como
huérfanos, o bien poseedores a los que otras
permiten esa directa vigilancia, En «mbio,
regadío, es la forma más general de «ntr-t£
debido a que la bondad de nuestro clin«, ?*™it* 9™̂ -n..
que las hartas estén todo el año en P " ^ ̂ ,0
de una recolección paulatina pero c ci ia -i
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engorrosa la partición diaria de frutos, que a una gran
variedad, unen la circunstancia de obtenerse muchas veces en
cantidades relati'-'jrnente pequeñas, . .." L'octjore de 1934 es fa
una assemblea ae propietaris al palau as Is comissaria de la
Generalitat, presidida per Lluïs Ballester, que actúa de
president de la provincia, i acorda posicionar-se en contra del
orejéete de referma agraris i per aiv<:> es constitue! una
gestora que ha d'el.laborar estatuts, en aquest sentit
s'enviarà, un telegrama a iots els dioutats de la província a
Corts per demanar al Ministeri de Governació que ja que els
prcpietans són victimes "de predicaciones absurdas entre los
aparceros" es prenguin mesures enèrgiques per a parar llurs
drets de propietaris. LA VEU DE TARRAGONA, 14-X-1931. DIARI DE
TARRAGONA, 1S-X-1931.

23,- CÁMARA OFICIAL AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE TARRAGONA. "Informe
acerca del projecto de ley de reforma agrària", p, 3, "...

Todjs los agricultores, al anunciarse yns ley de reforms
agraria, creímos de buena fe, que se iba directamente a
levantar a la riqueza agrícola nacional de la postración en que
se ve sumida; como medio lógico ae mejorar la suerte del obrero
agrícola; pero ese art. XI demuestra que nos equivocamos, que
la finalidad es muy otra; mas politics, que agrícola, pues con
esta ley se decreta la desvalorizad Un de la propiedad; que es
tanto, como dése r et a r la ruina de los mismos que se dice
redimir y de un inmenso sector nacional que ha sido y es el
único que creando hasta hoy real riqueza, ha sostenido y
sostiene nuestra, relativamente sólida, situación económica,
que lo afianza todo, y las consecuencias de esa ruina no hay
porque señalarl s s,"

-S,- LA VEU DE TARRAGONA, 21-VI-l931.

30.- CÁMARA DE COMERCIO DE TARRAGONA, v ida Económica 1933-1934, p.
190. En l'aniDi t territorial de la provincia, 164 Sindicats
Agricoles, 33 caí es rurals, 90 associacions agricoles i 10
cambres agricoles,

31,- LA CRUZ, 22-VI1-1931,

3-,~ LA CRUZ, 12-VI11-1931,

33,- LA CRUZ, 16-VÎ-1932, B,O.P., lö-V i 13-VI-1933,

3-1.-A.M.R. Reformas Sociales. FOMENT, 6-V-1933, A,M.R., ^Sindicato
de Agricultores d* Reus. Estatutos, A,M.R. "Reformas bociales ,
A.D.T. Reg. 4161, DIARI DE TARRAGONA, 3-I!I-ly¿4,

35.- CASA3 MERCADÉ, "Valls: la guerra civil", p. ^1.

36.- LA CRUZ, 2-XÎI-1934. AVUI, 1Ü-III-1935. DIARI DE TARRAGONA, 2-

IV-1935.' CATALoNIA, '3-111-1936.
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EL CONSEQUENT, 14-VII-1934; "... creiem els productors
organitzats que res no és tan perjudicial a la riquesa agrícola
co-ïi l'estat d'anarquia latent o manifesta, que s'ensenyorei
dels camps de la nostra terra,

Avui, anib la trista experiència dels temps passats, estam
niés convençuts que mai de la conveniència que la Llei s 'imposi,
per tal que, acabant l'estat actual d'anarquia, s'eviti que els
veritables interessos de la pagesia siguin derats en segon
terme, i que la lluita, absoroint les activitats de part dels
productors, perjudiqui els interessos dels petits conreadors i

1 'economia agricole catalana,

Nosaltres, els que n,es autènticament representem la
riquesa agrícola, que estens i que volem continuar si marge de
les lluites apassionades entre estaments agraris, que
entorbolei/.en la clara visió dels interessos que ens son
comuns, creiem que si bé la Llei aprovada pel nostre Parlament,
fent ús d'un dret que cap catáis no pot negar-li ni tant sols
regaterjar-li, conte articles inadaptables a la realitat del
conreu de la nostra terra; creiem, tambó, que te mitjans el
Govern de la Generalitat per a trobar la solució harmònica^ que
seria acceptada per gairabè la totalitat dels pagesos de
Catalunya, i es degig de tots nosaltres que ei Govern dicti les
normes i reglaments i recabi del Parlament, si fons necessari,
la modificació d'aquells articles que, sense alterar l'esperit
ds la Llei, facin possible l'aplicació d'uns preceptes, que en
determinades comarques poden perjudicar a qui pretenen afavorir
massa rígids, pot ésser alguns, poc clars altres, per ta- que
pugui ^rticular-se a la relaitat sense pertorbar la producció
ni minvar la riquesa agncola catalana, i fent tot el que
humananament pugui per tal que una Llei feta per a corregí.
abusos, i acabar amb les injusUcies, sigui creadora del que
pretén acabar. "

38.- EL TEMPS, 3-VIII-1S35. DIARI DE TARRAGONA, 6 i 27-VIII-1935.

33.- LA CEDA, 27-VÏI-1935. EL TEMPS, 27-VÏI-1935. CATALONIA, 2 i 6-

VI I 1-1935.

40,- PÉREZ BARÓ, A. "Las Cooperativas", p. 26,

41 ,- Ibidem, p. 53.

42.- UCELAY, E. "La Catalunya populista", p. -05.

AÏ.~ DIARI DE TARRAGONA, Ï2-XI-1931.

44.- EL TEMPS, 14-XI-1331. Fins i tot es separà del càrrec a3^ jutge
municipa perquè sembla que amb relacU a l*c*W*W*^**
rabassaires que en aquella població sembla que -> ̂  ̂ f ̂
propi jutge i també s'ha provocat la dimisj.i'* d« 1 HjunUn,_n. .
DIARI DE TARRAGONA, 17-XII-1931 . LA CRU., .l-VII-13,1.

45.- CONTRACTES DE CONREU, p. 77-79,



46.- AVANÇ ADA, l3-V-1333,

¿7,- AVANÇADA, 15-VII-1933,

48,- AVANÇADA, 8-VII-1933.

43.- AVANÇADA, 23-VII-1933, 4 i 12-VIII-1933, FOMENT, 8-^111-1933.
DILLUNS, 7-V111-1333.

50.- LES CIRCUMSTANCIES, 9-VI11-1933,

51,- TARRAGONA FEDERAL, l2-VIII-1933.

52.- DIARI DE TARRAGONA, 12-1-1334.

53,- TREBALL, 15-1 X-1934.

54.- JOVENTUT, 3-X-1934.

55,- LA TERRA, 15-III-1335, Es const ituer-en e ecutwas a Poda i
Vilallonga, LA TERRA, 15-IV-1335 i 1-VIII-1S35.

56.- LA TERRA, 30-XI-1935.

57,- ELS DESNCNAMENTS RuSTICS, p, 7-12. Al juny de 1936 la Unid de
Pabassaires de Valls denuncia que encara hi ha parcers que no
han estat reposats desprès del 6 d'octubre i se citen el cas de
quatre pagesos d'Albiol i sis de Vilallonga. A.D.B, FM58.

58.- ARXIU NACIONAL DE SALAMANCA, Sección Politico-Social, ps. 1426.

59.- 6AVALDA, A. "El pensament agrari de l'anarquisme a l'Alt Camp;
1923-1339",

60.- Ibidem, ps. 58-777, 79-80.

61 ,- Ibidem, p. 108-109.

62.- Ibidem, p. 112.

63,- Ibidem, p, 117.

64.- Ibidem, p, 117, afirma que "per un jornal de terra bona de seca
es paguen 75 ptes., una terra que pol proauir uns M
u.._xV, ,. ._ _ _._ .. _.' ,1 „,,.*., =rt.,jai .-te 30 otes, l'hectylitrtf

terra".

65.- Ibidem, p. 120-121,

66.- Ibidem, p, 127.

- 144 -



€7,- Ibi darn, p, 12S,

68, - GAVALDÀ. op, cit., p. 133,

69.- GAVALDÀ, op, cit., p. 141,

70.- GAVALDÀ, op. cit,, p. 143.

71,- GAVALDÀ, op, cit., p, 145.

72.- GAVALDÀ, op, cit., p, 146, Manifest "Sindicat únic de
Treballadors de Pla de Santa Maria; Sindic:-t de Treballadors
Industrials de Valls; Sindicat de l'Art Fabril i Te* UI de
Valls; Sindicat de Treballadors del Canp de Vallmoll; Sindicat
de Treballadors del Camp de Valls; Sindicat de Treballadors
del Camp de Figuerola del Camp. De la demarcació tarragonina,
només n'hi ha un altre, que es el Sindicat únic de
Treballadors de Santa Colònia de Queralt, que possiolement
estes dins de 1'òrbita roontblanquina de Ramon Porte",

73.- GAVALDÀ, op. cit., p. 148-150,

74,- GAVALDÀ, op. cit., p, 166,

75, - GAVALDÀ, op. cit., p. 157-160.

76,- Elaborar un recull de la documentació referida al Camp
conservada a l'A.H,N, (Sección Guerra Civils de Salamanca fou
l'objecte d'una setmana de treball de professors,
col laboradors i alumnes del Departament d'Historia
Contemporània de la Facultat de Lletres de Tarragona que
posteriorment edità un numero monogràfic ar tra dels Quaderns
d'Història Contemporània intitulat "Revolució i guerra civil".
P*l nu» interessa sobre l'associacionisme obrer als any=> de la
República en temps de pau hem de referenciar els articles de
SABANES A "La Federación Local de Sociedades Obreras de
Tarragona".' Aproximació a partir de les actes del penoue
juliol 1931 - abril 1936«, ps. 29-50, MUIROS M J. "^iwto
de obreros y empleades de la Junta de Obras del Puerto <UuT.
ps çq-65 j l'acudi; intitulat "Sindicats de la UbT d« le=
comar'queV tarragonines", ps. 101-105, on trobem escases
notícies ja que la majoria corresponen a dades posterio» =, «1
decret de sindicació oligatona, Pel que fa a la^C.N T. —t
volum ens aporta informació en el* articles ue
"Libros de actas de la Federación Local del ,
Trabajadores de Valls. CNT", ps. 175-l«ü, i ue J
autora "Libro de actas de la Sociedad de Clararos y
de Valls" DS 3̂-2̂ . Finalment l'apenai« «Noticies, ue 1*
CNT a ¡s'cô rcies Tarragonines», ps. 189-1*. ""̂ ^
l'afiliació corresponent al 1337 i, par Unt, nu tei-en
utilitat pel que aquí ens interessa.
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77 - Reglamento Sociedad Obrera del género de punto de la ciudad de
Tarragona,
SiîHilarment s'e%prassen els objectius de les 53 entitats
legalitzades si Govern Civil de Tarragona, A.G.C.T.
"Asociaciones", Vegeu l'Apendi«, Relació de societats Obreres,

75,- SABANSS, A, "Ls Federación Local ,,,", ps, 31-33, Eisestatuts
dels ferroviaris reusencs afirmaven que*; " i . . , í

Artituclo 22. Quedarà constituïda esta Bubseccii-n para
agruoar en su seno a todos los ferroviarios de la Compartía
M,Z,A, que tengan su residencia en las estaciones comprendidas
de Villanueva a Peus, ambas inclusive, y que, aceptando la
lucha de clases estén dispuestos a defender sus intereses de
trabajadores; también ciudara de capacitar y preparar a sus
componentes para lograr el nisv imun de salarios y la total
abolición del trabajo a destajo,

Articulo 32, Sera firme propósito da esta Subsección, el
conseguir la unidad de salario y de jornada para todos sus
adhérentes y velará por las condiciones de trabajos n.orales y
materiales de los Mismos.

Articulo 42, Sera cuestión primordial de esta Subsección
el estalecer escuelas racionalistas para la mas rápida
emaneipacion mutualista,

Articulo 52, Esta Subsección no sostendrá ninguna
organización mutualista, i , , , ! "
"Reglamento de la Subsección de Reus de la Federación Nacional
de la Industria Ferroviaria. Sección M.Z.A.", 17-VI-1931.
A.G.C.T, "Asociaciones".

7'?,- MUIROS, M.J. "Sindicato de obreros ,.,", p. 59. A conseqüència
de la va da d* la casa Soliano de Tarragona sembla que moltes
obreres causen baisa a la CNT i s'a*ilien a UGT, Palique
sembla altres oficis i també arrel de vagues, alguns oDrer=, es
donen de bar a del Sindicat adherit a la CNT, per_ això
s'intenta fer possible entitat afí 3 la UGi . LA VtU DE
TARRAGONA, 28-X-1931 i 13-/I-1931.
També arrel d'un conflicte al port de Tarragona els est loaders
constituera una nova societat independent de la CNT parqué
repudien la táctica que porta considerant-la perjudicial per a
la classe obrera, es una picabaralla amb articles a TAFPhGCJA
FEDERAL i una fulla volan, segons sembla ss un lluita en.re
socialistas i sindicalistes, LA VEU DE TARRADA, lo-VIII-
1931; DIARI DE TARRAGONA, I9-VIII-la31.
En canvi al juliol s'informa de l'afiliació dais moçus
pei-atrs a la CNT i que han obtingut l'establiment de 1.
jornada de vuit hores, LA VEU DE TARRAGONA, y-VII-1^1 .

80.- GAPCíA, C, "Libro de Actas de la Sociedad da Camareros ,.,",
ps. 233.

SL- GARCíA, C. »Libro de las Actas ...", P- 177. Dos sindicalistas
vallencs «Emili Martí i Josep Robuste) psrUciP-n en el
congrés da la CNT celebrat a Madrid al juny de 1^1, AtCIo
COMARCAL, 13-VI-1931.
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¿2,- EEO2DA, J. h, "De la dictadura s la Republicà", p. 25, Si bo
i_E5 CIRCUMSTANCIES, 14-IV-1932, afirmen que 1* Federació Local
aplega 3,000 afiliats,

83,- CAMBRA DE COMERÇ. "Vida Econòmica 1931", p. 45, Les societats
obreres segons IB Cambra de Comerç de 1931 de Reus eren;
d'oficials perruquers, boters, tintorers, fusters i paletes i
s malar men t d'obrers carreters, maoners, fonedors, adobers,
pagesos, jardiners, miradors, unió estorers, ebenistes i
cadirers, picapedrers, marbristes, serrallers, de l'art
Fabril, ferrers, serradors mecànics, lampistes i l launers,
ferroviaris 'secció Nord i MIA), Associació de professrs
músics, assaonadors, sabaters, i el Centre de Societats
Obreres, metallurgies i Societat d'obrers forners, Ai'i com
Sindicat únic del ram de l'alimentació, ternssers i similars,
del ram de la fusta, de l'art te-til i fabril, del ram de la
pell, del transport marítim i terrestre i de la construcció.
Ibidem, ps, ¿06.

-34,- DIARI DE TARRAGONA, 19-IX-193Ï.

S5,- LES CIRCUMSTÀNCIES, 17 i 31 -V- 19 31. FOMENT, 2-VÎ-1931.

86,- Reglamento Societat Oficiales Peluqueros, 1932. "<...' con ei
propósito de mejoramiento y socorro en caso de enfermedad de
los socios que se dedican a este oficio, pa »"a cuyo fin se
redacten las siguientes bases y reglamentos de trabajo, sin
tomar parte en actos religiosos ni políticos atendiendo que la
sociedad es tan solo obrera, y que sus fines es procurar el
mejoramiento del oficio en beneficio de sus asociados".
"La Unión Artística" en el seu reglament que pretén "fomentar
la instrucció, <.,,) socorre's mutualment en casos de
malaltia, vellesa, impossibilitat o mort, procurar treball als
socis que es trobin sense col·locació i establir relacins
d'unió i mútua solidaritat amb les associacions afins",
Els Estatuts del Ran, de la Fusta, 1933, afirma que "procuraré
conseguir cuantes millores materials i morals estin.i
pertinents a l'objecte de contrarestar els detriments
econòmics que el mon capitalista ens imposa, psr<, cuidara
especialment essencialment de capacitar i preparar els seus
asocials per a conseguir Is abolició del jornal" "practicar*
la solidaritat moral entre tots els organismes oorers ja
sigui per motius de vaga o bé atropells que contra la classe
obrera puguin perpeturar els capitalistes o llurs de.ensors .
B, O.P., 10-1-1932.

'*?.- LES CIRCUMSTANCIES, 24-IX-1932. "Estatutos de la Agrupación de
Sociedades de Socorros Mutuos de Reus";

ArUculo 12.- Las Sociedades que constituyan
Federación, se dedican e-alusivamente a la Mutualidad
operaciones de socorro Mutuo que realisan no son objtf
industria ni de beneficio para sus colectividad, =on
entidades que destinan sus recaudación^ __
sostenimiento, ampliación y perfeccionamiento de lu*
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señalados en sus respectivos Estatutos a parte ds construir
las reservas precisas pava peder cumplir los compromisos de
todos con cada uno de los asociados y para gastos que ocasione
la administración de la mutualidad.

Articulo 22,- Esta Agrupación tiene por objeto fomentar,
mejorar y protejsr los intereses comunes de las Sociedades
Agrupadas; divulgar los perfeccionamientos para su
desenvolvimiento teí/rico y técnico, basados en la perfecta
definición de los riesgos que cubre la mutualidad; solicitar
de los poderes Públicos, disposiciones, leyes, decretos, etc.
etc. que los amparen y regulen en su carácter de entidades de
puro rnutualismo; obtener la representación que por su
significación social y benéfica le corresponda en Consejos,
Juntas, Comisiones y Patronatos que se hayan creado o se crean
a favor del mejoramiento de las condiciones del trabajo,
previsión, higiene y seguros sociales; y por último propagar y
divulgar la profilaxis de los males con medidas sanitarias,
recabar los perfeccionamientos de higiene uroana y rural que
la ciencia aconseje; la adoptación de medidas coercitivas
contra las enfermedades infecciosas y todo cuando tienda a
disminuir la mortalidad,

Articulo 32,- Las Sociedades que integran esta Agrupación
se obligan todas ellas a prestarse entre si el máximo apoyo
para el mejor y próspero desarrollo colectivo y para amparar a
los asociados de las entidades adheridas si por cualquier
causa desgraciada se disolviera alguna de ellas.

Artículo 4!> - La Federación creara tan pronto le sea
posible una Sección daño-Binada "COMPLEMENTO MUTUAL" que
rigiéndose por un Reglamento intrior aprobado previamente por
la Junta Directiva, podra atender debidamente las distintas
modalidades de la Previsión insuficientemente atendidas, y
establecer un completo servicio de mutualidad entre todos los
socios de las entidades adheridas,

Articulo 52.- Esta Federación respetar* la autonomía y
manera de ser de todas las entidades que a ella ingresen.
i ... i "

83,- B O P 1 -VI 1-1 9-;-: Reglament, "de eliminar el enojoso
procedimiento de las suscripciones entre el personal y
prestarse ayuda mutua de un modo eficaz y rápido i t iva
tarifes en cas de malaltia.

83.- ACC I d COMARCAL, 20-VI-1931.

30,- FOMENT, 25-VII-1031. B. O.P., lO-VII-1931. Circular "La
Mutualitat en aquesta provincia";

"ES sabuda la importancia que teñen en la vida deis pobl*-
moderns els segurs socials, especialment els que tendel «n -
evitar a les famílies obreres els greus inconvenients qu«
porta aparellats la malaltia, la invalidesa o la m0™-

El Govern Provisional de la República, «i el *e u desig d*
reduir tot el que sigui possible la beneficència put ,lic. i
impulsar «esperit de solidaritat social, estímul, 1, neaci.
i desenrotllament de societats de socorsos mutu=, actuant
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d'una manera eficaç i com a necessària preparació a la
legislació que presentara a les Corta i de la que la
mutualitat pura sera sustentai le,

A Catalunya, d'antic, son moltes les que s; istei,-en
d'aquesta mena de societats, conegudes històricament amb el
ncm de "Germandats", de gloriosa tradició i alt renom algunes
d'elle, i no cal recordar, per ésser coneguda de tothom,
1'acció benefactora que a cada localitat on existai en estant
protant a cap,

Però la vida moderns, mes exigent cada dia, e igei" la
deguda evolució d'aquests organismes per tal que resoonguin a
la solució del que l'hora pressent demana."
AVUI, ?-II1-1935, Assemblea d'Agrupacions de Socors Mutus de
Reus. Representants de les Germandats següents, Junta
Directiva,;
, Sant Pau Apòstol , Mutual Femenina Misericòrdia,
. La Prosperitat , Montepiu Xofers.
, Montepío Reusense , Sant Jaume Apòstol,
, La Fidelidad , Mutua Qoreros Panaderos.
. La Humanidad . Mutua Fusters i Ebanistas.
, San Domingo , Sant Baldomer,
. Patronat Social Obrer Sant , Germandat Peus.
. La Fraternitat Aui-iliadora . Socors Mutus de D.C.L.
, Mutua Union Obreras Metalúrgicas."

91,- LES CIRCUMSTANCIES, 15-IX-1931. "Les germandats locals que hi
estaven representades son; l'Au iliadora, Fraternitat
Auxiliadora, La Humanitat, La Prosperitat, Jesús Natzarè,
Montepiu Reusenc, Reus, R.C. de la Sang, Sant Isidre i Sant
Llúcia, Sant Domingo, Agrupació Salut, <filial de l'Aliança,
de Barcelona' Mútua de Forners, id. de Fusters, id. de Paletes
i Manobres, id. de Protecció Mercantil (Dependents), Montepiu
Reddis (Vigilants' Montepiu Sant Cristòfol (Xofers i Sant
Baldomer, Sant Pau, Patronat Social de Sant Josep, La
Fidelitat, Unió d'Obrers metal.lurgics, i la beccio ue
Socorsos Mutus del Centre de Dependents,"

32.- Els salaris assegurats no creyeren al mater- «-it-ne ja que
"tingui's en compte que degut a l'accenduada crisi regnam, ̂
moltes indústries tenen establerts torns o setmana reduïda .
REDDIS, Memòries 19?4, 1935. Tenia serveis n,6dics_ a molts
pobles de la comarca COM, Alcover. Castellvell, LonstanU,
Montbrió, Montroig, El Morell, Prades, Riudecanyes, Riuuecols,
Riudoms, La Seval, Vilaplana i Vila-Seca.

33.- MuTUA D'ACCIDENTS DEL TREEALL, Memòries 193¿, 1335.
J. "Tarragona i la seva premsa", Vol. , p. IbO,
COMERÇ, "Vida Econòmica 1953-19Z'4", p. l^i .

34.- SABAOS, A. "La Federación ...", P- *7 .̂M.T ^Cultura
1929-1̂ :2" Dades corresponents a 1er. de betemor* u* I
"SOCIETATS MUTUALS - GERMANDATS ï MDNTEPIUs:
. Jesús de Natzarè . El Comercial
. Sant Joaquín, - Congregació Fur^sin-a ,*ng.



. Nueva Union , La Mutual Tarraconense.
, Montepius Soc, Picapedrers , La Moralidad.
, La Protectora del Obrero,"

95,- AJUNTAMENT DE TARRAGONA, Actes Ple, 30-VI-1931 .

9?.- TARRAGONA FEDERAL, 2-IX-l?33, S, O.P., l-Vn-1933, "Reglamento
de la Caja de Previsión Social de los obreros del Puerto de
Tarragona, "

97,- FOMENT, 25-1-1934, TREBALL, 6-1-1934, LES CIRCUMSTANCIES, 15-
V-1934, SABANES, A. "La Federación Local ,.,", p. 41,

98,- CRÒNICA DE VALLS, 23-11-1935, es proposa afavorir 3 Valls els
sindicalisme obrer cristià; "el sindicalisme orientat per les
eternes i msuperaoles doctrines de 1 'Església, el
sindicalisme que es preocupa de veritat -i constantment- del
benestar moral i material dels obrers, que a aquest no els
manqui mai la deguda setmanada que en totes les necessitats es
trobin socorreguts com cal, que tinguin una solida forn.acio
professional i intelectual física, que tinguin un coneixement
exacte de quina es i ha d'ésser la funció del sindicat que
entre ells hi hagi un concepte espiritualista de la vida".
CRÒNICA DE VALLS, 20 i 27-IV, 27-VII i 23-XI-1935. JOVENTUT,
8-V-1935 afirma que la cordialitat i harmonia de 1' Agrupació
Gremial "contrasta amb les reunions característiques a 'algun
temps enrera del Sindicat únic, en les que la violéncia_ era
ben sovint l'argument mes convincent". JOVENTUT, 10 i 3U-IV,
29-V, 1-VI i 17-VI 1-1935.

33.- TREBALL, 4-V-1935,

100.- EL TEMPS, 29- 1 X- 19 35.

101,- JOVENTUT 20-XI-1935 A Tarragona també es constituer la UniO
Gremial Obrera que fa propaganda a favor del Front Català
d'Ordre al febrer de 1936. CATALONIA, 15-1 1-1 9;'b.

102.- PÉREZ BARÓ, A. "Las Cooperativas", p. 34.

103.- A. H. M, T. "Varis a la vista 1327-1936", "Que el acta de
constitución de esta Sociedad Cooperativa, literalmente
transcrita es como sigue;

"Cooperativa de Casas Baratas "TARRAGONA". -En **
de Tarragona a primero de Octubre de mil novecientos ti

; ÏÏA v. *
cooperadores, la cual suponen un recio
Cooperativa/Pone de manifiesto que la ̂  l-
Melendrez entre los empleados municipales de Ta,
mientras algunos dependientes *1 Hüni«p¿̂  - ̂ • »« «
reservas, los de la Comisaria de la benwidii^
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presurosos a apoyar la iniciativa y colaboraban con todo
entusiasmo en los trsoajos corrientes y técnicos < . . . » se
acuerda por unanimidad qua pueden ser socios todos los
adheridos hasta ahora por reunir la condición de beneficiarios
de casa barata y con un criterio amplio de admisión hasta
completar el ni/fuero de ochenta que formaran el primer gruoo,
Al pasar ae ochenta, las propuestas que formule la Directiva
serán mas depuradas . < , , , 1 " .
"COOPERATIVA' PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CASAS BARATAS";

"Articulo 12, En la ciudad de Tarragona y con domicilio
provisional en la Rambla de Pablo Iglesias n§ 18 se constituye
is Sociedad Cooperativa "Unión Tabaquera",

Articulo 12. Esta Sociedad, acogiéndose a los beneficios
del Decreto Ley de Casas Baratas ae 10 da Octuors 3e 1S2¿, o
de cualquier otr que se promulgue, se dedicara a la
construcción ds casas para sus asociados.

Esta Asociación es agena a toda idea religiosa o política,
La duración de la Sociedad esta estipulada en treinta.

años. Podro prorrogarse por el tiempo que se crea conteniente,
mediante acuredo de la mitad nías uno de sus asociados.

Ai't, 32. Los socios serán numerarios, protectores y
honoraries.
a) Para ser socio numerario es preciso reunir las condiciones
ds oeneíiciario de Casas Baratas de conformidad con la Ley,
ser obrero empleado en la Fabrica de Tabacos, solicitarlo de
la Junta Directiva mediante oroouesta de dos socios y ser
admitido por la Junta general,
L:>s socios numerarios no pasaran de diez y siete.
b J Serán socios protectores, las personas que moral o
económicamente contribuyan al Fomento de la Sociedad.
c > Serán socios honorarios, las personas que por sus servicios
a la Sociedad se hagan acreedores a este titulo, que otorgara
la General , ( , . . '

Article 332. La Junta directiva redactaré el pliego de
condiciones para la construcción de viviendas, ajustándose a
la legislación de Casas Baratas.

ArUrulo ?42 Para tener derecho a la adjudicación de una
casa será preciso estar al corriente en el pago de cuotas; la
adjudicación se ajustará a las siguientes reglas.
En igualdad de condiciones y circunstancias, serán preteridos
los í.as antiguos como socios y cuando coincidan en an,iguedad
se procederá al sorteo, _ _ _ • , -

Articulo 352. Al tornar el socio posesión de la ca=*, =>* i*
otorgará una escritura de arrendamiento con coD,pror,i5O u,
venta, según la cual continuará pagando la uu
establecidas, mes la de amortización o alquiler «-e

odo sierre menor que el de amortización^ del
préstamo obtenido del Estado, y en «so contr.riu -nte e
cumplirse los veinte aftas a contar de la c*m
condicional del proyecto al cual pertenec«
verificará la enajenación de la vivienda por U
"Unión Tabaquera" a favor de sus asociados m«n -
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al contado, <...\ 27 de Marro de 19Z'5," A.u.C.T,
"Asociaciones".

ICA - Reglament de 1s Cooperativa de boters de Tarragona aprovat
í'onza de gener de 1954. En els Estatuts es diu que "L'cojeete
d'aquesta Cooperativa es crear a la Ciutat de Tarragon? un
taller cooperatiu de boters amb Is finalitat oe dona»- treball
a tots els socis de la "SOCIEDAD DE TONELEROS FEDERADOS DE
TARRAGONA" de la qual es filial i fomentar a 1'ensems la
millor mar^a de tôt el que afecti * la nostra industria dins
la localitat, solucionant ai i l'atur forçós dels corers
boters, ( , , , *

Art, lli. La Cooperativa d'acord amo la Societat de que es
filial i sota la seva superior direcció muntarà un taller
col.lectiu de treball dirigit i administrat per un Consell
format per un President, Secretari, Tresorer i Comptador, sis
aui junt amb un Gérant quedaran encarregats de la direcció
tècnica del taller, Dits càrrecs seran nomenats en Junta
General de la "SOCIEDAD DE TONELEROS FEDERADOS DE TARRAGONA",

Art, IV. Els socis disfrutaran dels drets que com a tais
els conceder i l'Entitat mare o sigui la "SOCIEDAD DE
TONELEROS FEDERADOS DE TARRAGONA", i entre altres d'una manera
especialisima el de entrar en el torn de treball del tallar,
en cas de no tenir treball en altre lloc.

Sera obligació sowetre's sense discutir a les ordres del
Gerent del taller, observar recta disciplina de treball dintre
del matéis taller, i posar en el seu treball tota la capacitat
que un bon obrer boter hi posa.

El que es consideri perjudicat o no tractat en deguda forma
deurà esposar llurs quel es al Consell administratiu qui
ràpidament les estudiará i procurará donar a les esmentades
quei es la solució que cregui de justícia."

105.- A,H,R, "Reformas sociales", La Cooperativa fou creada al 1902
i pretenia una neutralitat política i religiosa "no obstante
su tendencia sera favorable a toda reforma econcnuco-*ocial
que tienda al mejoramiento de la clase obrera". El capital
nunim d'ingrés era de 200 ptes. a satisfer en 10 terminis.

K'£,- TREBALL Z^-II-ISM Joan Sendra afirma; "La oriniera
cooper*-iva*"pbr=ra V producció rutlla amb vent de prosperitat
x server, d'estímul i de guia a possibles imitadors d'altres
ranis d*l proletariat vallenc"; "em plau aquest desvetllament
col.lectivista dels nostres obrers"; "Ens plau perquè el
nostre ideari propugna per la intervenció obrera en totes las
manifestacions col.lectivistes i, concretament, en el triple
camp del sindicalisme, de la palst:ca. i del caPperatmSDia ,
la coooerativa de consum i producció és una arma econòmica
poderosísima: producció; allibera da 1'assalariament un
contingent d'obrers, els independitza econòmicament i ̂ ls
facilita l'instrument que podria substituir sense soluci«, d*
continuïtat, I'estructuració capitalista de la producció .
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107.- SABANES, A. "La Federación ..,", p. ¿7, CAMBRA DE COMERÇ "Vida
Econòmica, 1333-1934", p. ISO,

108,- A,H.M.T, "Proveïments 1933",

109,- PÉREZ BABû, A, "Las coopératifs", p, 54.

UO.- B,0,6,C, S-V-1936,

111,-DIARI DE TARRAGONA, 3-XII-V335. CATALSNIA, 31-III-193S.
Informa que l'assemblea acorda sol,licitar un emprèstit a'un
mil ió de pessetes,

112.- CASAS MERCADe, "Valls sol i serene", p. 2"8-9; TREBALL, 23-II-
1934; CRûNICA DE VALLS, 23-11-1935.

113,- LES CIRCUMSTANCIES, S-IV-1932, També 24 i 26-^111-1932, 19-IV-
1931 ,

114.- COOPERATIVA POPULAR DE FLUID ELÈCTRIC DE REUS; Estatuts,
Même na 1934.

115.- FOMENT, 24-V-1933, 10-VI-1933.

116.- EL CONSEQUENT, 2-VI-1934.
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C AP .VI.- EL

VI. l , EL TRADIC1QNALIS tfE.
VI 2 LA ' LI1'1 A
VI. B! ELS RADICALS,
VI, 4, ACCIû CATALANA REF'JbLlCANA,
VI, 5, C'APT1T RADICAL PEPUBLICA-O-SOCIALISTA.
VI. 6, L'ESQUERRA PEPl'BLICflNA.
VI. 7. ELS FEDERALS,
VI, 8. ELS SOCIALISTES,
VI, '?, ELS CCWJNISTES.



VI. EL SISTEMA DE PARTITS AL CAHF

VI.l.-EL TRADICIONALISME i 1 '.

L'Alt Can.p sera el principal ene lau ca'-U <2> durant la lli

Reoublica on encara gaudia de l'antic arrelament popular, a Valls es

publica el setmanari "Joventut", En les eleccions de juny 1?31 , el

candidat tradicionalista, integrat an la candidatura autonomista i

republicana, fou Poca i Cabal 1, posteriorment membre d'Unió

Democràtica, Al gener de 1332 s'arriba a la unificació de les tres

branques, el canvi d'orientació es manifesta en les eleccions al

parlament de Catalunya en les quals mar* a en aliança ar.,b el

regionalisme, però no obtingué cap diputat. Els candidats eren Tornas

Caylâ, Josep Pinol i Francesc Satuô. En les eleccions generals de

ÏS33 el tradicionalisme torna a aliar-se amb la Lliga. El candidat

Per Tarragona fou Joaquim Bau que resulta electe, fou novament el

candidat cariï, en el Front Català d'Ordre, al farer de 1336.

-i= v̂ 'l i 13-:4 a '-'alls els
En les eleccions municipals de l-^i i '=»-

i- rn=*l'ciA de dretes, El
militants carlins s'integraven en LA v.-=n* -

r. i- TmnijAr^n participació en la
Principal líder era Tomis Caylâ. Tin^us»«" h

5l= f^s d'octubre. També a Tarragonagestora guvernativa posterior al* *=?•- =

-> ,a a i 'qbril de 1331 i al 1?34es presenten a la Coalició conservadora a , -ui

-h, * f -n I* Unió Ciutadana, i són presents
'-'btenen dos regidors integrats en 1* (-niJ
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amb igual representació a la gestora guvernativa, A Reus no tenen

representació municipal,

En el pla orgamtzatiu podem apuntar que al novembre de 1931 es

quan es constituai1 al comitè dels e^-carlistes de la província amb

Cay la de Valls, Auquê de Reus i altres t3\ A Valls opera

l'Agrupació Social tradicionalista i a Tarragona, el "Circulo

Tradicionalista"; a Reus el Circulo Tradicionalista i 1'Agrupació

Tradi c ionalista f emenina <4),

La Junta Provincial Tradicionalista de Tarragona convoca als

correligionaris catalans a l'Aplec tradicionalista de Poblet el 2 de

juny de 1?35 amb l'objectiu d'e-teno>ntzar la seva fe i entusiasme

en el seu ideari. Els tradicionalistes si be es coaligaren an,b Lliga

Catalana patiren una evolució a partir de IB direcció del diputat J.

Bau i adoptaren una actitud bel·ligerant amb els regionalistes. "El

nuevo líder aglutinó a las fuerzas opuestas al régimen republicano y

aprovechó el arraigo del carlismo en ciertas zonas de la provincia

para constituir una base de apoyo a su actitud de abierto

enfrenamiento con la República" « 5 > , desprès que l'edició de 1934

fos prohibida "pel govern despotic que iruperava a Catalunya" (.6>,

Uns altra organització más minoritaria del bloc da dreta sera la

flange que es constituer segons el registre d'associacions del

govern civil exclusivament a Reus al 1935 .7«. Acció Popular

Catalana crea agrupacions locals a Tarragona U934> i Raus «1935»

•8).
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VI,I.- LA LLIGA

"La Lliga sabé canalitzar la representad«' dels interessos i

valors del catolicisme i del conser--odur15r,.e. " O»

Una important expansió organitzativa fe que esdevingui la

principal alternativa conservacora s l'hégémonisme d'ERC. El procés

centrista de la Lliga es consolida en fundar-se al febrer de 1S33

Lliga Catalana amb l'elaboració de nous estatuts i programa general,

Electoralment es presentà coaligada amb el tradicionalisme i en les

eleccions si Parlament de Catalunya taivbè incorpora non.s del partit

radical i sectors dinàstics del Partit Lliberal com es J. Puüerat.

Ai i ruâtes succeer- en les eleccions de novembre de 1933 que es

quan obté els millors resultats, finalment en les eleccions de

febrer de 1936 es presenta en el Front Català d'Ordre que

constituai* l'aliança de totes les organitzacions dretanes assolint

1 dels 7 Uocs d5 candidats en litigi a Tarragona, reflex clar de

la Pèrdua de preponderància experimentada des de 1934 amb l'aparició

a'Acciò Social Popular. A Tarragona una escissió al 193¿ cap a APC

significa la fugida de J, de Querol, J. Vilanova, a la qual s'hi

-arerer el diputat Mullerat i con, a final un canvi d'orientació del

DIARI DE REUS. En les eleccions de compromissaris d'abril de 1936 és

I* Lliga qui fa campanya en front de l'esquerra, ar* permet avaluar

la incidència electoral real d'aquest partit que se situa al Ca*p de

Tarragona en una votació f arable del IS, 3 * dels sufragis.

Els nuclis del partit evolucionaren a partir de Tarragona

T T A! ia-o tpru^n un centenar d' afiliatJ~ I; art i Reus amb Segales. Al 19:.: t«ni_n
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a cada ciutat, A Valls s's tendra 5 pertir de l'adhesió de

I1Associació Catalanista 3l maig de 1932 « 1 0 1 .

El professor Moles afirma que "la premsa de la lliga segui

essent propietat privada, particular i ei seu control polític

5'arbitrava per diversos camins". Es aquest el cas de DIARI DE PEUS,

mss tard substituït per 1'AVlJI, a Valls amb EL TEMPS i a T3rragOna

an b LA VEU DE TARRAGONA i CATALuNIA,

L'evolució electoral de Lliga Catalana, ben sovint sots la

denominació d'Unió Ciutadana, a les cor-iarques del Camp fou la

següent (11);

Alt Camp
Valls

Ba i f. Camp
Reus

Tarragonès
Tarragona

Provincià

1331

13,0
15,5
13,6
15,3
15,3
15,6

13,7

1332

27,2
28,3
23,4
21,1
26,6
27,5

31,6

1333

33,0
43,5
40,3
32,4
38,4
38,0

42,6

1536

40 , 4
l'O ¡ O

41 ,0
23,3
41,1
38,7

42,5

1336

11,2
18,6
21,1
23,3
22,7
32,3

21,3

Si bé els resultats que mostra el quadre no són atribuïbles

* clussivament a aquesta força pol·ltica r* que en les candidatures

tema una progressiva reducció de la seva presència que passa de 4

candidats dels S al 1331 a 4 dels 11 al Parlament de Catalunya, dos

«tels cinc a les eleccions de novembre de 1333, 1 en la candidatura

del Front Català d'Ordre al febrer de 1336, i en las eleccions de

^rnpronussans del 26 d'abril presenta candidatures en solitari an

«nfrontació amb al Front d'Esquerres. En qualsevol cas s'observa

- 158 -



que sis millora résultats els aconseguer en les tres primeres

convocatòries al Bai- Camp i al Tarragonès al 1936. Tambó es fa

évident que e- cepcio feta del juny de 1931 i d'abnl de 1935 al

Tarragonès en les altres eleccions el resultat obtingut s les

comsrquss del Camp es inferior a la mitjana de la circumscripció.

En relació a la votació de les tres capitals podem observar com

presents tanr>atei\ uns resultats progressivament millorats si be

obté millor resultat a Valls que a la resta de la comarca i

sensiblement inferior a Reus resspscte del Eai1 Camp i relativament

equilibrats a Tarragona en relació al Tarragonès,

VI.3.- ELS RADICALS

La situació d'aquest partit en imcísr-se el penode republicà

ara mmillorable especialment pel que fa a la seva participació al

govern de Catalunya i d'Espanya, Tenia tres diputats elegits el 28

de juny entre els quals Jaume SimO i Eofanjll que fou elegit en la

coalició republicano-socialista amb Ruiz Lecina. La situació anirà

sr-pijoranl progressivament i las eleccions de novembre de 1932

esdevindran la revalida de la impotència del radicalisme.

L'enfonsament serà rotund en les eleccions de 1353 quan participa en

candidatures de la coalició de dreta amb la Lliga i amb els carlins

ai 1332 i al 1933 amb Unie Ciutadana U qual cosa U permet, renovar

l'acta de diputat per Simó Bofarull. Tot x l'escàs *'H, assoH un

r*lleu pol·ltic durant el bienni negre per la presència de molts

Picáis a la vida poHtica. Al gener de 1934 la tendència a la
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convergència amb altres forças ús dretes s'accentue, ai a. succeei^ a

Valls i Tarragons, A recer de IB situacií- privilegiada i de la

formació de comissions gestores als Ajuntaments, es produí un

redraçari.ent del partit vinculat s la presidencia de Pich i Pon al

Gcvero General de Catalunya que quan sera substituït, per dimissió,

per Ignasi Villalonga incorporaré dos consellers ds Tarragona, A,

íedo i P. Barbat. Altres tarragcnins rsllevants del radicalisme

foren, a fuês de Simó, Jesus Ulled i Pere Pilon que a l'octubre de

1332 foren elegits n.embres del Consell Català del PPR. Al gener de

1936 integraren el Consell regional de P.P. Ramon barbat Miracle,

Pere Jordana i Borràs i Rafael Alemany i Català « 1 2 » .

En l'assemblea per preparar les eleccions de 1331 hi

participaren 5 agrupacions, entre les quals les de Tarragona, Reus i

Vilaseca. Més tard vindria la defécelo de J. Sinid, diputat i

dirigent de la "Casa del Pueblo" de Reus que era l'entitat més

important en afiliació i influencia, se separà del partit quan el

grup liberal s'integro en el P. Radical Autònom. La implantació és

feble 3 escepcifr de Reus i a partir de 1933 no hi ha constància

d'organitzacions estables, El F,R.A, s'adhérer a ERC el juliol de

1332 es arz con, aconseguei l'elecció de quatre diputats al

"argent de Catalunya: Sn,*, Folrh, Cumllera, Iba^s, L'adhesi* es

•».antmdro poc temps ja que abans da les eleccions de 19?3 s'ad»-erei-

a Acción Republicana i s'integra en la coalició d'esquerra

tarragonina. Molins destaca dels radicals el »carácter localista» i

el "continuo cambio de alianzas». A les eleccions municipals del

gener de 1934 es toma a aliar amb EPC a Reus.
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Els radicals perden força electoral progressivament i la

CJlninacií d'ar-ó són las eleccions de febrer de 1936 quan es

apartat de la candidatura del Front d'Esquerres, Una organització

ir.iportant es Is Ca=a del Pools de Reus, en la quel es creen

l'Agrupació femenina l'abril de 1932 i Joventut Vanguardia Radical

il;'1*, La seva concurrència electoral en coalició no ens perfet

e-'aluar la seva força electoral si be obté dos regidcrs a les

eleccions municipals de 1934 a Tarragona, i te important presencia a

la gestora constituïda en posterioritat als fets d'octubre. També

col,loca un regidor a Valls si gener ds 1934, A Reus La Casa del

Poble partuipè en la Entesa Republicana i Catalanista de l'abril de

1331 anb 5 candidats que resultaren elegits. Al 1934 obtingué 6

regidors en la candidatura de la Coalició d'Esquerres integrada per

la Casa del Poble, ERC i Agrupació Socialista, els radicals reusencs

participen fins al gener del 1336 a la gestora gubernativa que els

dons l'alcaldia a favor de Pere Jordana Borràs,

Vï.4.- ACCId CATALANA REPUBLICANA,

Si bo les eleccions de juny de 1931 "es consagra oefimtwan-ent

IH seva destrucció com a possible partit dirigent" «14) a la

«rc«,scrlpcn> de Tarragona i al Camp, més concretament, el

"talanisme republicà centrista tindrà una permanència electoral i

«rganusativa durant tot el per.ode, Les eleccions de novembre de

1932, a,b una votació n*, in,a a la província de 22,501 sufragis i
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minima de 17,850 faran possible l'elecció de Pere Lloret cum a

diputat < 15',

Al novepibre de 1333 formará candidatura amb el republicanisme

espanyol assolint millors resultats, 32,205 ms'ima i 27,506 nu vu ma.

"No dirigia grans masses, però el seu paper de centre

republicà, catalanista, liberal i democràtic li prestava una

irradiació considerable" US1 com es fa pales en els resultats

electorals de la Coalició D'Esquerdes Tarragonines.

Alt Camp
Valls

Bai v Camp
Reus

Tarragonès
Tarragona

Província

193

I?1

22'
26'
26'
37 '
51 '

29'

-,

7
9
7
6
3
7

4
•*-f

1933

S'9
1 0 ' 9
26'3
ü C-

25 '5
36 ' 3

21 '4

A Reus editava "Les Circumstàncies", i "Diari de Tarragona" era

favorable a l'acciO de Pere Lloret a l'alacaldia.

La Coalició D'Esquerres es presenta al nombra de 1932

^tegrada per PEP, PPRS, PSOE i âl. Els catalanistes

republicans col.locaven quatre candidats; Pere Lloret, Macià «allol

i PBU Font de Pubinat. Tot i que els resultats no son atribuïbles en

-elusiva al PCR podem observar al bon resultat de la coalició que

Avalla al 1933 per la coalició d'esquerres catalanes del PPRS, ACR

> AR. Els resultats a nivell de circumscripció sOn notablement

-morats al Bai Camp i Tarragon« «ntre que a l'Alt Camp és m.s
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danse, Fel que fa a les ciutats veiem corn Tarragons sports els

millors i considerables resultats, sens dubte per la popularitat de

l'alcalde Lloret i la implantació del seu partit <17\ De tota

manera tant 3. Reus com a Valls s'ootenen na Hors resultats que a les

raspee 11ves comarques,

V!.5.- PARTIT RADICAL REPUBLICANO-SOCIALISTA

Marcel.H Domingo es el líder indiscutible que tindrà un

arrelament in-portant a la província de Tarragona i que "anà

garbellant les posicions, a costa de successives escisions" (18).

Acció Republicana i el Radical-Socialisme anaren coaligats amb Acció

Catalana Republicana a les eleccions de 1S32 i 1933 situant-se com

una "alternativa centrista, que acabé en un fracàs electoral i que

»ai no mobilitzà masses humanes, fora de Tarragona" H9».

En constituir-se el Partit Republicà d'Esquerra a Catalunya, el

Juny de 1935, al comitè executiu hi trobem dos dirigents que

tingueren relació amb la polida tarragonina; R, Nogués Bizet i R.

Noguer i Comet < 20 ',

Es tracta d'una força polxtx« força singular de segments del

republicana -federals, radicals autonomstes, Uní* Republicana-

•;ue seguiran les directrius de Marcel.H Domingo «21 > . Els

i Ptw=r S.MT el Partit Democràtic
Principals nuclis que s'integren <*1 Ffrh^ s.n

Federal de Tarragona, Union Republicana de Tortosa i el Centro

Republicano Autonomista de Reus <22>. La ruptura definite an,b

l'ERC culmina en les eleccions al Parlent, despr« de l'^it
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relatiu assolit al plebiscit, de l'Estatut 3 las comarques da l'Ebre.

El fi'Sis de 1SZ'3 es constitue! el FP'EC que té de president H,

Domingo i efectiu R, Negues, Els nuclis fonamentals de la nova

organització son el Centre Federal de Tarragona dirigit per M,

osles, el Centre Republicà Autonomista de Peus dirigit per F. Giró i

la Union Republicana de Tortosa a^b J, Berenguer. Les organitzacions

provenen de la *ar a republicana existent durant la Restauració

(23>.

Els portaveus republicans socialistes al Camp foren TARRAGONA

FEDERAL i EL CONSEQUENT.

A les eleccions de juny de 1331 els radicals socialistes

formaren amb l'ERC la Candidatura Peoublicana aconseguint uns

5 cel,lents resultats, Tots els candidats, tres dels quals Domingo,

Nogués i Berenguer, pertanyien al PBPS, resultaren elegits diputats.

Al novembre de 1332 si partit formà candidatura amb el PCR, PbQE i

sis federals a la Coalició d'Esquerres tarragonines hi col.locâ dos,

Piflana i Albesa, dels onze candidats. En les eleccions a Corts del

1S33 la Coalició d'Esquerres Catalanes iFRRS, ACR, i AR) presents

dos candidats aal PPPS, Nogués i Sabaté.

Finalment, al febrer de 1336 Marcel.H Domingo s'integrà en la

candidatura del Front d'Esquerres aconseguint l'acta de diputat, Els

resultats per aquesta fomació centrista els he» valorat en

considerar un altre partit; ACR,

En el pla de la representació municipal els radicals

socialites no tingueren representació a l'Ajuntament de Tarragona

ni s Psus, ni tampoc a Valls.
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VI,6.- L'ESQUERRA PEPUELICANA.

EPC, partit del govern i majoritari dins els sectors

republicans i démocraties. En aquests línia apunta l'estratègia

adoptada el juny de 1331 i continuada en altres confrontacions

electorals d'integrar a les seves candidatures a militants d'U,SC.,

'Jmó de Raoassaires i personalitats independents.

Inicia la seva incidència si Camp amb l'adhesió del Foment

ReDublica. Nacionalista de Reus. La majoria d'o-gam tracions i

centres republicans estaven vinculades per Marcel.U Donungo <24> i

desprès quan aquest s'en separa continua l'hegemonia de l'ERC fins

al final, beneficiant-se de l'enfrontament entre els seguidors de

Domingo, esdevenint aiM una organització de masses.

Al 1333, amb 68.615 afiliats i ¿S2 entitats adherides a

Catalunya 125 > viurà una important e* pans ió organizativa mercès al

protagonisme en la qüestió rabassaire. Esdevé la força aglutinant de

la circumscripció en la crac ió del Front d'Esquerres i obtó tres

llocs 3 la candidatura, un el cedeï• als socialistes. El partit es

desenvolupa a partir de la potenciació dels nuclis de Reus i El

Vendrell. L'EPC assoli un poder d'atracció prop dels nuclis

republicans, catalanistes o federals,

Entre la premsa del Camp de posicions d'ERC destaca FOMENT a

Peus i AVANÇADA a Tarragona.

A! ,uny de ,9.3 l'E«,»-« tema .na „plantat «portant a

„»rqu«. 376 U»c»t. a I '«» C»*. 1.637 a, Ba., C-p . 842

Ta„agones » pr««.». a 23 pobles dels 76 qu, >nUgr.n el Ca.p
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ne Tarragona i 26^ qua representava el -10'9;< del conjunt d'afi

3 IB provincia ae Tarragona i el 39'4Î' ae les organitzacions locals.

En el pis electoral ei següent quadre 127¡ ens mostra

I 1 évoluei> de L'ERC;

EVOLUCIÓ ELECTORAL DE L'E,R,C.

Alt

Bai

Tar

Camp
Valls

x Camp
Reus

raqones
Tarragona

Província

19

81
81
59
S3
72
~f *"*
/ 4-

74

31

'9
\ "i

1 i"i
Z'

'7
'6
•o
l -i

193

51 '
47'
40'
¿8'
29'
la-

se-

-i

Q
¿
B
-\
~>

7
4

-,

19

50
44
-*jL

32
*"i —«
-• I1

-» ̂

34

-i -i
_' -'

« O'_'

'8
'0
i -,

-'

'8
'7

'6

Si bé la Candidatura Republicana del juny de 1931 aplegava

també els seguidors de Domingo i també hi ha afegits els vots que

obtingué Antoni Rovira i Virgili observem com el resultat és

espectacular arreu de la circumscripcii i tàrabs al Camp tot i que el

Bai Camp mostra un percentatge inferior, en benefici de la

Coalició Republicano-Socialista, Tambe poden, observar com el vot

rural &= „,63 favorable que el de les capitals, especialment a Peus,

El 1S3I i 1933 l'Esquerra es presenta en coaiici» amb el FRA,

«1.loca quatre dels onze candidats i USC que incorpora Carles

fiarhard. Els resultats per la candidatura son aquesta vegada més

Carats, si bé l'Alt Car,p i Bai; Camp se situen per sobre de la

^taana de la circumscripció, Al Tarragonès 1'espai electoral esta

«5 disputat amb la CoaUci» d'Esquerres, Pel que fa a les ciutats

- 166 -



veien una votació considerablement inferior que la de la seva

ccirsrcs a Tarragona mentre que a Feus succesi» al revés, Resultats i

dinàmiques similars observem al novembre de 1933 quan es presentà

an.b un candidat socialista, Amos Ruiz Lee ins, Globalment l'evolució

electoral és negativa si bé hegemònica dins l'esquerra.

El Partit Nacionalista Republics d'Esquerra, constituït el 15

a'octubre de 1333, fou una de les tres ales de l'EFC. En general 3

Is circumscripció tingué molt escassa incidència, es tracta d'una

organització feble i tardana; fins el setembre ae 1934 no creà un

nucli a Tarragcna, pel que sembla (28) Is únics e istent al Camp.

En el pla municipal l'ERC és menys hegemònica que els resultats

de les confrontacions electorals generals DOt fer suposar. Ar-d per

la fragmentació de l'espai republicà i la importància dels centres

politics locals, adherits o no als partits d'snbit català, que

nucleaven la política local. És aquest el cas de la ciutat de

Tarragona on l'Esquerra no aconsegueix acabar amb l'hegemonia de

Fere Lloret, del FNC. £3 an que no situa cap militant a

l'Ajuntament de Tarragona 31 1931. En canvi al gener de 1934 i

Participant en la coalició Republicano-Socialista aconsegueix- 4

regidors.

A Reus, i tenint en compte la importància del Fon-ent

Nacionalista Republics <29> com a nucli de crerement i implantació

«tel Partit, la situació és diferent. Evarist Fàbregues, el primer

Acalde republicà, era membre d'aquest3 societat i a l'Ajuntament hi

•«via 5 altres regidors. Posteriorment, amb la dimissió de

^bregues, substituït primer per «art» i Bages d'Acci6 Catalana i

Posteriorment per Enric Cavall* radical-autónom, l'Esquerra Perd
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posiciJJuS. AI 1334 participa en la Coalició d'Esquarres amb 1s Casa

dal Pobla i l'Agrupació Socialists i cbtè 7 regidors, El nou

al:alde, Borras pertanyia c OPI Lloret al PNC i no fou elagit a les

eleccions sinó nomenat en aplicació de l'article 75 de la Llei

Municipal Catalana,

A Valls l'e^pansiO política de l'Esquerra partia del Centre

d'Uní* Republicana, AU comicis de 19?4 el "Front únic d'Esquerres",

guanyador de les eleccions, significà que 7 militants de l'Esquerra

fossin regidors des d'una posició clarament majoritària en el sí de

IB. coalició. Victíria Casaprima fou l'alcalde electe, que era

militant d'EPC.

'J 1.7,- ELS FEDERALS

Isidre Moles ha escrit que la histèria d'aquest republicanisme

¿s la de la seva progressiva desaparició, a finals de 1931 a

Tarragona diu que gai rabe havia dei/at d'e-istir per ai«ò no as

presenta a les eleccions al Parlament de Catalunya a l'Aiança

d'«trames esquerres sino a la Coalició d'Esquerres Tarragonines que

„_. rw-nr ui f-muraven tres candidatsestava integrada pel PCR, PRRb i P=OE, Hi figuu-^n

federals, Miro i Esplugues, Compte i Magriny, que se situaran entre

el «s votat que fou Lloret i el que menys, Recasens. No aconseguí

disputar amb èvit l'hegemonia a ERC intent global de la coalició i

qu. comptà amb 1'adhesió del Centre Federal de Tarragona, el Centre

D , al*res nuclis simpatitzants de
Republicà Autonomista de Reus i al-'*-

Marcel,li Domingo ! 30í.
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A Tarragons e^ istar el Cantre Republicà Deniocrâtic Federal que

organitza actes de prcosganda corn ara el r,.iting de Pamon Noques

Bisat i assenblea d'entitats federals sota la convocatoria de fer

palesa "una prova roes de la voluntat col .lectiva del nostre poble

pels idelas pimavgailians d'una República Federal" i 31 "> la qual cosa

no impideï^ que donin el seu suport a la Constitució de l'Estat

república uní tain < 32 ̂ tot i que es considera representant del

republicanisme legítim, També el 1932 organitza actes de propaganda

a pobles amb el rerafons d'obtenir articular les forces dels centres

que propugnen la Republicà Federal <33',

Els federals donaran suport a l'estatut, convençuts que era una

eina que permetria a Catalunya "desenrotllar la seva vida en pla

federal" i desitjant una "estructuració netament federal del règim

interior de Catalunya" <34>.

El portaveu escrit era TARRAGONA FEDERAL, Celebraven

aniversaris com ara l'onze de febrer, data de proclamació de la 1§

Republicà i el seu setmanari recull el prograna de 1894 del partit

^publicà Democràtic Federal dictat per Pi i Margal! <3Sí,

EL Partit Republicà Democràtic Federal s'adscriu al PRRSC al

novembre de 1933,

Els federals col.locaren sis regidors a l'abril de 1931 a

l'Ajuntament de Tarragona i el Centre Republicà Federal participà en

la Coalició Republicano-SocxalisU al gener de 1934 que obtingué la

victorià amb el 53'6% dels vots. Ni a Peus ni a Valls ni troba,

organització federal.
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VI,S,- ELS SOCIALISTES

U,S.C, tama agrupacions salidas, al 1?32. a Reus, Tarragona,

Yslls i La Riba roent re qus la Federació Catalana del PSQE tenia

organització a Reus i Tarragona,

En las alecciona constituents de 1331 la coalició reoublicano-

socislists integrada pe'- PBR i PSOE es presenta par miñones i

col. loca Sinv> i Ruiz Lacina. La USC no compta ar-tb cap candidat si be

donava suport a la llista d'ERC.

Al novembre da 1932 si be 3 Lleida i Barcelona presentà llistes

per minories 5 Tarragona anà en aliança srnb Acció Catalans i els

partits republicans espanyols i presenta dos candidats Miquel Mestre

i Josep Recasens. En les eleccions del noven-bre de 1933 si be a

Barcelona i Lleida els grups socialistas anti USC convingueren amb

el BOC el "Front Obrer", a Tarragona, diu Moles" no prengués cos

perquè les agrupacions de la província es negaren a trencar

l'aliança amb l'Esquerra", en la llista de la qual hi figurava Ruiz

Lecina < 35^ i VIdiella del PSOE s'integrà en al Front Obrer al

costat de quatre candidats del BOC. En canvi Is USC tenia candidat a

la llista d'ERC en Carles Gerhard.

Novament el candidat socialista al febrer de 1936 ós Ruiz

Lecina, integrat al Front d'Esquerres. Aquest diputat quan USC i la

federació del PSOE convergeixen en el PSUC roman al PSQE.

Molins ha escrit que hi ha una posicx* subordinada del

socialisme respecte a altres forces. També d»na noUcia

'^'organitzacions a Reus, Tarragona, Alcover, Pla de Cabra, Pont

^'Armentera i La Riba. Les agrupacions de Tarragona i Tortosa
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5'oposaren a Is unificació amb U5C i roniangueren adherides al PSOE

mantra la de Reus d'integra al nou partit «37'.

La secció local de USC de Valls promou la realització d'actes

política, i la celebració ael primer de maig, sers una agrupació

activa i el seu setmanari, TREBALL, farô uns intensa activitat

propagandística destacant-hi la col.laboració escrita dels

principals dirigents del oartit àdhuc durant 1 'er,iQre3onan>ent que es

deriva dels fets d'octubre (38!, Al juny de 193*1 es constituai/ la

secció local d'USC a Tarragona, presidida per Floresví, Serà

reorganitzada al març de 1336 ¡39},

En el pla de la representació municipal els socialistes

aconseguiren presencia a l'Ajuntament de Tarragona, i'abril de 1931,

ap'b Josep Floresví, i Amos Ruiz i al 1334 4 membres de l'Agrupació

sortiren electes en la coalició republicano-socialista. A Paus al

gener de 1934 l'Agrupacuó socialista s'integra a Is Coalició

d'Esquerres i obté 3 regidors,

A Valls, Pairot, militant d'USC, abandona la disciplina del

Partit en ésser elegit alcalde al desembre de 1932. En les eleccions

de 1934 tres militants socialistes, integrats en el "Front únic

d'Esquerres" resultaren elegits.

VI,9. ELS COMUNISTES (40),

Els resultats electorals <

agona evidencien la seva febl
- ,~a i T3S7 de minima només

Juny de 1931 la seva votscié, 2344 de m*am- i 1 -/

POr A la circumscripció debut -

+ _t , aUÉ» <=n les eleccions de
Tarragona evidencien la seva feblesa, ixi
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ss superada per Lleida. Al novembre da 1932 obté el resultat més

b3i-, 1313 de máxima i 1137 de mínima, de totas les circumscripcions

catalanes,

El Partit Comunista de Catalunya, constituït 3 l'estiu de 1952,

assolai'» escasos sufragis que es concentren a Tarragona i Reus, Al

ncvembre de 1332 obté 279 vots de ma ima i 118 de mínima, al

novembre de 1933 els dobla, 495 de ma'una i 365 de r,iinin>3.

Els nuclis mes importants son a Reus, del FCE i un altre a

Tarragona que romanen organitzats fins 19-6. El 50C te mes

incidencia que el PCC. En ambdues ciutats tañía influencia en les

Federacions locals de Sindicats, adherides a CNT. Desprès ael juny

de 1931 es constituai: el conato provincial amb organitzacions i

reoresentants de 21 municipis i una ;ifra global d'uns 250 afiliats

a pobles com Alcover, La Canonja, Constantí, Cabra del Camp,

Montbrió i Riudecanyes, Sembla que al 1334 la -ifra ós de 600

afiliats un. La seva incidència en la Federació de Sindicats de

Tarragona motiva Impulsió de la Federació de la CNT al maig de

1932, També es constata incidència en el moviment rabassaire.

Una noUcia primera de l'e istoncia de l'organització poumista

a Tarragona surt en l'Anuari de 1931 <¿2>, El nucli del BOC local

Havia de contrituir, amb el de Beus, d'una t*nera decisiva, a

l'organització del partit a la circumscripció de Tarragona. El

Juliol de 1931 es convocarà el pruner Fia Provincial U3> que

reuneï» la representació de dos-cents cinquanta afiliats, un

«ntenar dels quals pertanyen a l'ag-upaciO de Reus. Si bé a

T ^ foM* =u>A no impidei> que es
Tragona l'organització es nies feble, *i -

desenrotlli una intensa activitat sindical : sorgen la iniciativa
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d'una campanya oe proselitisme que sera suspesa pel governador civil

i ajornaca durant mig any, L'sctivixat sindical es generava al

voltant d'uns concrets sindicats d'ofici; el Fam de l'Agulla, el

metal,lurgic, en al Sindicat única o'oficis diversos i en la

Societat d'oficials i paletes, Cal remarcar, paro, que eis focus

d'activitat eren el Sindicat del Raw de la Fusta an.b 153 adherits i

la Subsecció ferroviària amb 140, Sindicats que foren e pulsats de

la Confederació en el Ple Regional de Sabadell el 24 d'abril de 1932

quan es reafirma el predomini de la FAI dins la CNT, Poc desprès,

el maig, es constituer^ a Tarragona el Comitè Regional de Relacions

de la minoria d'oposició sindical revolucionaria; Eduard Pensada

serà el dirigent de l'activitat sindical del 30C (¿4'.

El nivell d1implantació electoral del partit es progressiu si

observem els successius resultats a la ciutat de Tarragona (45%¡. En

les eleccions a Corts Constituents assolei-en 248 i 132 sufragis els

candidats Garcia Miranda i Eusebi Rodríguez, respectivament. En la

convocatòria del 20 de novembre de 1952, els resultats per al BOC

seran, a la ciutat, d'una rnaMma votació per Joaquim llaurin, 323

vots, i la mínima per Francesc Oliva, 226 sufragis, Les eleccions

que preludien el bienni negre, el novembre de 1933, no alteren pas

gaire els resultats obtinguts fins aleshores; a la ciutat de

Tarragona, el Front Obrer que integrava quatre candidats del 50C i

un del PSQE, Rafael Vidielia, obtingué el ma; im de 313 i el mmim de

97, El total de sufragis provincials foren 1921 pel candidat més

votat, Julià Gómez «Gorl·in\ i 688 pel menys votat, Vidiella (46),

Hi ha, però, uns nova contesa electoral en qua participa l'agrupació

de Tarragona, les eleccions municipals de gener de 1934 en les quals
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obtindrà 786 vots, restant cor» la tercera candidatura mes votada

desprès de Coalició d'Esquer^as i Unió Ciutadana, els dos blocs

d'esquerra i dreta de las eleccions de febrer de 1S36; la qual cosa

significa, si mes no, una presència importants i si Millor resultat

obtingut pel BOC a Tarragona t 47 » ,

Fins a la constitució del Front Antifei ists de Tarragona no

trobarem el POU?*1 integrat en cao instancia unitaria de carácter

local, Tampoc en un anomenat "con.ite d'entitats d'esquerra" due

pretenia vetllar pel "prestigi del regim republicà i dels seus

hordes, evitant que als organismes oficials hi hagi homes de l'antic

règim" i "fer front al sectarisme religiós" «¿S1. Entre els onze

membres integrants del Front Antifeixista <49> hi troben» Josep

Pechs, que assumes la delegació d'incautacions, la matei-a que

detentará a l'ajuntament,

A les eleccions municipals de 1934 a Reus els partits

comunistes es presentaren separadament, d'una banda el "Frente único

Obrero Antifascista" impulsat pel FCC que oDtingue 63 vots i d'una

altra el BOC que en tregüe IOS, A Valls, el EQC aconseguí un regidor

en integrar-se al "Front únic d'Esquerres" al gener de 1934.

L'evolució electoral dels comunistes es reílecter en el

següent quadre f SO*1 on podem observar un percentatge de vots que no

supera el 6,à % - ifra assolida a Is ciutat de Tarragona en les

eleccions al Parlament de Catalunya, resultat e cepcional d'altra

banda ja que és Reus la ciutat que msnto mes cohesionat el vot

comunista, En qualsevol cas Reus i Tarragona presenten votacions mes

favorables que la resta de viles del Camp.
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EVOLUCIÓ ELECTORAL COMUNISTA

Alt

Bar
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Com podem observar l'evolucií electoral es negativa, si be els

millors resultats s'obtenen, arreu, al novembre de 1932, El portaveu

del SOC del Bar- Camp fou LA TORXA que inicia la seva publicació al

juliol de 1933,

10.- L'ANARQUISME <51 ¡.

Segons que afirma Molins, la Federació Local de Tarragona es

e pulsada al 1932 de la CNT per la preponderància de membres del

BOC, Aín matar la Federació de Valls trenca ano el sindicat i

s'integra als Sindicats d'Oposició, El trentisn-e tingué ressò als

sindicats de treballadors del Camp de Pla de Cabra, Vallmoll i

Figuerola, i els sindicats de paletes de Tarragona i treballadors

industrials fabrils de Valls, Els sindicats vallencs s'adneriran

abans al manifest d'oposici* del moviment insurrecte del gener de

1933 f 521.
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"í_3 desvinculan ion de los sindicatos locales de la provincia

respecto a is CNT debíí ser progresiva, cues en el congreso de 1936

los afiliados en Í3 provincia eran sólo 1652" i radicats

majoritàriament 5 Tarragona i Reus, En relació al comportament

alectsral, diu Moins que "acudieron a las urnas en proporción

parecida al conjunto del electorado" <53).
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Tradicionalista" i nomena els delegats comarcals, del camp;
Jaime Bon i Fablo Grau de Vilaseca per Tarragona, per Reus
Carlos fio Ions Llaó de Riudoms i Jaime Noi la Mestre de
Castellvell i per Vslls, Jose Fronst Ealdrich de Fia de
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30-X-1935, EL TEMPS 21-11-1934. REGLAMENT DEL "CIRCOL
TRADICIONALISTA" de Reus;

"Arto. 12.- El objecto de la Sociedad es el de fomentar la
idea tradicionalista y la defensa de la bandera de Dios, Patria
y Rey hasta donde la ley permita,

Arto. 22,- Para ser socio de la misma se requiere profesar
la fe católica, tener buena conducta, ser propuesto por otro
socio y aceptado por la Junta,

Arto, 32.- Podrá haber socios de tras categorías, a saber;
Socios de numero, que serán aquellos que paguen una peseta de
cuota mensual; Socios de entrada que serán aquellos que paguen
cincuenta céntimos de peseta y Socios honorarios aquellos que
paguen o gratifiquen a la Sociedad mensual, anual o
accidentalmente en cantidades que no bajen de veinticinco
pesetas, ( , , , )

Arto, 102.- Tan pronto como el estado económico de la
Sociedad lo permita, se establecerán clases para la instrucción
de los socios y sus hijos, como lectura, escritura, cuentas,
dibujo, música y demás que crea conveniente, asi como deberá
procurar la creación de un coro, robustecer y conservar la
Sección Dramática, sin dejar de proteger por todos los medios a
las demás secciones creadas o que se creen, í , . . '" A.G.C.T.
"Asociaciones".

Els estatuts de 1'Agrupación Tradicionalista Femenina de
Reus afirmaven que "tienen por objeto la propaganda política,
especialmente electoral". Al febrer de 1933 la seva junta
estava integrada per 21 dones, es constituí el 26 d'abril da
1932.

5.- MOLINS, op. cit., p, 123.
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6,- En là convocatoria de l'Aolec hem de destacar les següents
afirmacions;
" , , , Els fets »-evolucionaria del passat Octubre han demostrat
abastament la força destructiva de les doctrines d'odi
predicadas pels esquerrans. Sense Is eficaç i ràpida
intervene it de l'exercit i sense la saludaole reeccii del
nostre poble, en la qual reacció cal afirmar que als
Tradicionalistes ens toca la millor part, en coques hores la
nostra terra hauria estat escenari dels mes luctuosos fets i
les runes fumejants dels nostres ter.iples haurien n-arcat el
momentani triomf de l'odi maconic, La sang d'alguns sacerdots i
les esglésies cremades de Navas, Vilanova, Vilafranca, Morell,
S, Jaume dels Domenys i altres ens en donen bon testimoni < , , , ' >

Els fets d'Octubre son ben alliçonadors pe>- l'història, i no
obstant les corrents impunistas fan que es vagi cblidant la
realitat d'aauells fets i s'obri novament el camí a la
predicado de les doctrines dissolvents qua han de far possible
una repetició dels mateixos.

Les glorioses runes del Monestir de Poblet ens recorden una
revolució semblant d'ara fa cent anys. Si aleshores s'haves
barrat el pas a les cbctrines revolucionaries no hauríem
arribat a la revolució actual, Sortosament tal corn fa cent anys
els nostres avantpassats ai-eraren la bandera de la Tradició i
amb el sacrifici de la seva vida i de la seva hisenda impediren
el total triomf revolionari; avui també els tradiconalistes ens
sentim amb prou braó, a costa dels sacrificis que calguin, per
fer front a 1'enemic de la Fe i de la nostra Pàtria,

u

CRÒNICA DE VALLS del 8-VI-1935, destaca "el segell de
catolicitat que respiraven tots els actes", L'Aplec, al que
assistiren més de 30,000 tradicionalistes, es considerat "la
manifestació ma- ima en el camp dreta de totes les celebrades a
Catalunya des de l'adveniment de l'actual regim" per
"representants creuats de la causa catòlica".

7.- A,6,C,T. "Asociaciones". Els estatuts de la FE y de las JQN3
afirmaven;

"Art, 12.- Se constituye en Reus una entidad denominada
Junta de Ofensiva Nacional-Sindicalista, adherida a Falange
Española de las JONS la cual se propone desarrollar en el
termino municipal, mediante el estudio, la propaganda, la
sindicación y todo otro medio licito, una actividad encaminada:
12,- A devolver al pueblo español el sentido de unidad de
destino y la fe resuelta en su resurgimiento,
22,- A implantar la justicia social sobre la base de una
organización económica integradora, superior a los intereses
individuales, de grupo y de clase,

Art, 22,- El emblema es el de FE de JONS.
Art, 32,- La documentación ira con el emblema anterior y

la inscripción siguiente;
Falange Española y debajo; Junta Ofensiva Nacional-

Sindicalista de Reus,
Art. 42.- Los afiliados se dividen en militantes y

adheridos, Los militantes aceptan consagrar su entusiasmo y
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actividad al logro de los fines señal ades. Los adheridas se
limitan a funciones accesorias.

Art. 52,- Los militantes no poarsn pertenecer s o 1 1-3
organización política.

Art. 62,- Se pierde 1? cualidad de tales por orcpia
vcluntad / por e pulsión apoyada en conducta denigrante o
indisciplina,

Art. 7!¿,- Todos están coli-rpdos a cooperar de acuerdo con
sus disponibilidades econír.ucas. <.. . ) "

8,- A.G.C.T, "Asociaciones", Els estatuts de la secció de Peus son
traducció literal al català, dels presentats per la legalització
del nucli tarragoní, Afirmaven que;

"Art, 1. Es constitue! a Peus una Entitat que es
denominarà "ACCIü POPULAR CATALAN", Estarà domiciliada a Peus,
provisionalment en el carrer de Sani Joan (Gaudi1 numero dos,
principal, primara; i desprès a l'estatge a que el Consell
Directiu determini,

Art, 2,- Els seus *ins seran; a> La propagació i defensa
dels ideals de Religió, Pàtria, Far.ulia, Ordre, Treball,
Propietat i principis tots en que descansa la civilització
cristiana; b) La defensa de la personalitat i els interesos
morals i materials de la Regió Catalana; c ̂  La formació
cultural i política dels seus associats, d'acord amb 1' ideari
de la Confederació Espanyola de Dretas Autónomas; i d» El
foment dels interessos morals i materials de Reus i comarca,

9.- MOLES, I. "Sistema", p, 45. Vegeu ps. 43-53, Del mateix autor
"Lliga Catalana", 2 vis,

10.- MOLINS, J. "Elecciones", ps. 94-P6. La Lliga s'organitza molt
tardanament a la província de Tarragona, Fins 1912 no
const ituei agrupacions a Reus i Tarragona. La seva força serà
permanentment feble. Mai aconseguí ser i 'alternativa als
partits dinasties. Al 1519 aconsegueix la presidència de la
Diputació, Molins, op. cit., p. 263-254 (v, D. A.G.C.T. HI
havia organitzacions regionalistes a La Riba M 33-1',
To r r edemba >- r a < 1 9 3 3 1 ,

11.- VILANOVA, M, "Atlas electoral ,..", ps, 233-237 i 361-376.

12.- Tota aquesta informació es extreta de MOLES, I. "Sistema", ps.
57-66, Vegeu també MOLINS, J. "Elecciones", Vol. I, ps. 263-
270, A. G, C. T. E ist ien centres radicals a El Morell i Crerell,
legalitzats al 1934.

13.- MOLINS, J. "Elecciones", p. 99. ESTATUTS JUVENTUD VANDUARDIA
RADICAL:

"Art, 1 , Con el nombre de "Juventud Vanguardia Radical" se
constituye en esta ciudad de Peus una entidad de carácter
eminentemente poHlico y cultural, que tiene por objeto el
formar con sus asociados una organización culta, disciplinada y
consciente de jóvenes entusiastas y partidarios del programa
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politico del partido Republicano Radical Español; y por fin
propagar y difundir estos ideales, con la ayuda moral y
material de sus asociados,

Art, 2, Dicha agrupación tendea co'><o jefe nato de la misma
a Don Alejandro Lerrou^ Gsrcí?, o, en su defecto, al que asuma
la jefatura del partido Radical, por elección de todos sus
componentes, comprometiéndose y obligándose a cumplir leal y
fielmente el ideario y principios doctrinales que folien el
credo político del Partido Republicano Radical Español,

Art, 3, Podra pertenecer a la agrupación toda persona
mayor de 18 años y menor de 40, sin distinción de sev os y que
reúna las condiciones que determinan estos reglamentos,

Art. A, No podra pertenecer a esta entidad persona que nc
goce de buena fama y costumbres y cuyos antecedentes, a juicio
de la junta, puedan ser causa de oerturbación en la buena
marcha y concordia que como lema debe reinar entre los
asociados; "todos para uno y uno para todos", ' , , , »"
ESTATUTS AGRUPACIÓ FEMENINA REPUBLICANA RADICAL;

"Art, 1 , La finalidad primoridal da la Agruoacion Femenina
Radical, será; la cultura en todos sus ordenes; laborar por el
engrandecimiento de la República, procurando mejorar sus normas
de vida; la política; el trabajo; la justicia,

Art, 2. Al ingresar en esta Agrupación Femenina
Republicana Radical, toda socia se obliga a respetar y hacer
respetar las clausulas del partido y se considerara adscrita a
la política que desarrolle al Partido conforme a su ideario,
que gobierna Alejandro Lerrou-, y se considerará afiliada al
mismo,

Art, 3. Se observaran buenas costumbres entre las
asociadas, siendo su principal divisa dentro de sus funciones
sociales y políticas en la Agruoacion, la corrección y la
moralidad, ' , , , '",

Art, 7, Toda socia propugnará por el arraigo entre sus
semejantes del espíritu laico que profesa el Estado y hará
labor de proselitismo republicano Radical.

Art, S, Sera respetuosa con todas las creencias sin
permitir que se menoscabe el prestigio de la propia, y la
defenderá sin estridencias y animo sectario,

Art. 9, En caso de elecciones, vendrá obligada a prestar
su aportación moral o su concurso para el buen fin del sufragio
velando por su pureza e intereses morales del partido, < , , , •

Art, 1 1 , Organizará conferencias culturales y políticas,
como asi excursiones colectivas dándolas un matiz instructivo
siempre que ello sea posible,

Art. 12. Se creara una Diblioteca para uso de las
asociadas, cuya finalidad cultural comprendera distintas ramas
del saber, con preferencia política, trato social, usos
domésticos, economía, maternologia, etc,

Art, 13, Podran ingresar en la Agrupación, todas aquellas
mujeres que tengan más de quince años. < . . , ">". A.G.C.T.
"Asociaciones",

14,- MOLES, I. "Sistema", p. 71. EARAS, M. "Acció Catalana (1322-
1936)".
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Ib.- MOLES, op, cit.. p. 73, "L'ê it ce Tarragona havia estat
possible gracias a IB fornicio d'uns candidatura centrists
conjuntamaot amb el Radical-Socialisme, Acción Pep.jblicana i el
PS GE, enfront da dues corlic:ons e tren.es- la de l'Esquerra, is
Unió Socialista i si ¿'artit Radical Autcnom, d'una banda, i la
de la Lliga Regionalista, ai?b el nou radicalisme i el carlisme,
Les forces quedaren .-.to li equilibrades i ei cantee pogué
col, locar un diputat airs les r,mories",

15,- HOLES, I, op, cit., p, 74, Ni les agrupacions d'Altafulla-
Tamarit, ni El Morell s'integraran al P,C,R, Si, en canvi,
l'agrupaci-: d'Alforja, BAPAS, í'l, op, cit., ps, 434-436,

17.- MOLINS, op, cit., vol. I!, p, 171-27?.

13,- MOLES, I. Sistema, p, 75,

• '?.- Ibidem, p, 77, MOLES, í, op, cit., vol. I, ps. 273-275.

20,- Altres dirigents del republicanisme-socialista al C amo eren
Manual Abós Egea, Domènech Pifian?, Josep E'erenguer, Carles
Ponsa i J, Olivar t Sapera.

21.- MQLINS, J, "E1ec c iones", p, 100-104,

22.- Les entitats que assistiren a l'assenblaa del n.aig de 1331
eren;
- Altafulla; Centre Pepublica Federal. Centre Catalanista
Republics.
- Aiguarníurcía; Joventut Republicana Federal.
- Alforja; Centre Catalanista Republics, Centre Republicà.
Federal,
- Alió; Centre Federal,
- Bràfim; Centre Reoublicà Federal.
- Castellvell; Unió Republicana La Espiga,
- El Catllar; Centre Republicà Federal,
- Colldejou; Centre República,
- Cambrils; Centre República,
- Constantí; Centre República Catalanista.
- Els Garidells; Centre Republicà Federal.
- La Nou; Centre Republics Federal.
- La Mussara; Acció Catalana Republicana,
- La Canonja; Comitè Republicà, Partit Republicà. Nacionalista.
- La Massó; Comitè Republicà Federal,
- La Riera; Comité República Federal,
- Mon t r o i g ; Corn 11 é Repub 11 c à,
- Montbrió; Centre República Federal, Centre d'Acció Catalana
Repub1icanà,
- Milà; Centre Republicà Federal,
- Masllorenç; Comitè República Nacionalista,
- Pallaresos; Centre Catalanista Republicà,
- Pla de Cabra; Centre Radical Socialista.
- Pont d'Armentera; Ccmitè Federal,
- Pobla de Montornès; Agrupació Republicana de Cultura.
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- P-rbia de Mafunet; Centre Republic i Federal,
- Reus; Centra Republicà Acció Catalans, Centre República
Autonomista, Joventut Republicana Autonomists, Foment Republics
Racionalista, Diari "Foment", Junta Municipal Republicana
Radical Au t onomis ta,
- Riudecanyes; Unió Republicans,
- Riudoms; Centre Republicà Federal.
- Rodonyà ; Cen t re Republics.
- La Sec u11 a ; C entre d'Unii Repub11c 5 n 5 ,
- Saloma; Centre República d'Esquerr s Cstslana,
- Tarragons; Centre Republics Federal, Joventut Republicans
Federal, Centre i Comitè d'Aliança Republicana, Casa cel Reble,
Agrupad-. Socialista, Joventut Catalanista.
- Torredembarra; Centre Republicà Democratic Federal, Centre
Nacionalista,
- vllar r odona ; C en t r e Fed a r a 1,
- Vila-Sec a; Joventut d'Aliança Republicana,
- Valls; Junta Municipal Republicana,
- Vilanova d'Escornalbou; Joventut Unió Republicana,
- Vallmoll; Centre Republicà Federal,
- Vilaolana; Centre Republicà,
TARRAGONA FEDERAL, 3-VI-1931.

23.- MOLINS, "Elecciones", ps, 100-104, A.G.C,T. Existien
organitzacions radicals-socialistes, segons el registre
d'associacions del Govern Civil, a El Pia de Cabra <1931),
Cambrils U933),

24,- MOLINS, "Elecciones", p. 104-107, Vegeu les mem-Mnes d'un dels
fundadors del Foment Nacionalista Republicà de Reus. ROCA MUNTe
M. "Pécoras de la meva vida",

25,- A.G,C,T, Alguns nuclis de l'Esquerra al Camp, convenientment
legalitzats eren a Alcover <193n, Vilanova t 1931 \ Albiol
1133?;, Hospitalet <1934\ Colldejou í 1931 S La Canonja < 1 9 3 3 < ,
La Riera <1933\ Torredembarra ¡1932', Roda -'1933', Vilaseca
!193¿\ MOLES, I, "Sisten.à, , ,", ps, 79-89,

26.- MOLINS, "Elecciones", p, 106,

27.- VILANOVA, M, "Atlas electoral", ps, 233-2", 3S1-376.

23,- CULLA ï CLARA, J, "El catalanisme d'esquerra", ps, 377-373.

29,-"Estatuts de Foment Nacionalista Republicà".
"( , . , • > Art, 2n, La seva finalitat, es la difusió dels principis
nacionalistes i republicans per assolir una republicà
democràtics, laica i socialitzant a l'Estat espanyol, que
reconegui la personalitat de Catalunya i la doti d'una
autonomia integral, < , . , '

Art. 4t. Per a la difusií> dels seus ideals, Foment,
organitzarà conferencies, pendra part en mítings, assistirà a
les assemblees i reunions del partit, crmcorrera a.



Piara íastscions publiques i procuraos la publicació d'un
periodic portantveu de I'entitat,

Art, 5s, í . , , ) s'obliga a 11-jr defensa, alhoja que ai
següent ;

A > A defensar per tots els mitjans la Republicà dintre el
sistema liberal i democratic instaurat per la Constitució
vigent, oue consagra el principi de la voluntat popular corn
únics font de la sobirania,

B} A mantenir i accentuar el laïcisme -de l'Estat,
C"* A s ferms r i impulsar la seva tendència socialitzant.
QJ A treballs»- perquè la Republicà es constituer i, defini-

tivament, en FEDERAL, a traves de 1'Autonomía de Catalunya i de
tots els pcbles ibèrics,

Art, 6è, L'entitat romandrà adherida al oartit a'Esque-
rra Republicana de Catalunya del qual n'accepta el programa,
organització i disciplina.
Per a secarar-s'en o adherir-se a un altre partit, caldrà que
ho acordi la majoria absoluta de socis de l'entitat en
assamblea general extraordinària convocada a aquell sol objecte
i amb vuit dies d'anticipació.

Art, ¿è. L'entitat accepta l'Estatut de Catalunya votat
per les Constituants de la Republicà, i promulgat, Declara,
però, que és aspiració seva, per la qual treoalla, d'arribar à
l'Autonomia integral de Catalunya amb la plenitud de poder com
a poble lliura. I reivindica per al nostre poble, ara i en tot
temps, el dret d'auto-determinació, postulat indeclinable de la
pròpia scbirania. f..,' 1" A.G.C.T, "Asociaciones".

30.- MOLES, I, "Sistema de partits", ps, 92-93, MOLINS, p. 51.

31,- TARRAGONA FEDERAL, 5-XI1-1931.

32.- TARRAGONA FEDERAL, 28-XI-1931, Fent-se ressò de la tasca de la
Coordinadora Federal reunida a Sabadell que aplega 96
delegacions del federalisme català,

33,- TARRAGONA FEDERAL, 11-VI-1932, 21-V-1932, M-V-1932. A.G.C,T,
Hi haurà nuclis federals segons el registre d'Associscicns del
govern civil, vegeu l'apendi-, a El Milè, Vilarrodona, Font
d'Armentera, La Riba, Vilabella, Riudoms, L1Argentera,L'Alerar
Alforja, Prades, Capafonts, Vesoelia, Altafulla i El Catllar,

'-'4.- TARRAGONA FEDERAL, 14-V-1932.

35,- TARRAGONA FEDERAL, 23-1-1932, 18-VI-1932.

2'S.- MOLES, I. "Sistema", p. 99-112.

37,- MOLINS, p, 107, L'agrupació socialista de Reus, al març de 193¿
compta amb 49 associats i la Joventut 'Eocialista de iarragona,
al desembre de 1933, aplega 48 militants, AGCT "Asociaciones".
Her.i trobat un reglament de l'Agrupació Socialista femenina de
Vilaseca el qual afirma que;



"Art, 12, Esta Agi" ups c i ¿n tiens por ob jato dignificar 3 la
mujer, mediante 1s defensa y la procagaciOn de los ideales
socialisais comor-ne e los derechos consignados en la
Constitución de la República española y al Programs del Partido
'Eoc i al i=ta Obrero Español,
Ari, 22, Podran pertenecer a esta colectividad todas las
mujeres mayores de quince añ"os ae edad, que observen buena.
conducta y acepten los acuerdos del Partido y de esta
Agrupación,
Art. 32. El ingreso en la misma se pedirá, por escrito al Ccmité
debiendo ir firmada la solicitud por dos afiliadas, El Comité
dará cuenta, en la primera Asamblea general, de las solicitudes
de ingreso presentadas, para la admisión definitiva de las
interesadas,
Art, 42. Para sufragar los gastos de la Agrupación, todas las
afiliadas satisfarán una cuota mensual de cincuenta céntimos de
peseta, Si por causa debidamente justificada, a juicio del
Comité, no pudiera alguna afiliada abonar su cuota mensual,
será relevada de esta obligación basta que desaparezca la causa
que se lo inpide.
Art, E2. Todas las afiliadas tendrán la obligación de procurar
su perfeccionamiento moral e intelectual, por n-sdio de
conferencias y de lecturas apropiadas, para conseguir lo cual
ira la Agrupación adquiriendo los lidros, Revistas y periódicos
adecuados,
Art, 62. La Agrupación se suscribirá, desde lusco, al
"SOCIALISTA", Órgano central del Partido.
Art. 72, Ninguna afiliada podrá pertenecer a las asociaciones
de carácter confesional establecidas en la localidad o fuera de
ella.
Art. 82. La fiesta oficial de esta Agrupación sera la del
Primero de Mayo, a la que tendrán la obligación de asistir
todas las afiliadas, figurando, con su bandera propia, en la
manifestación y demás actos que en dicho día se realicen,
Art, 32, Cuando una afiliada muera, la Agrupación ira, con su
bandera, acompañándola hast:> el cementerio,
Art. 102. Esta Agrupación, aunque independiente de la Sociedad
Obrera de esta localidad, procuraré prestarle, siempre que sea
necesario, el apoyo oportuno, < , , . > " ,

53.- LLUITA, 3-IX-1332, EL TEMPS S-V-1332, TREBALL 23-VI-1335, 2E-
VI11-1934. Els socialistes d'USC celebren un aplec a Doblet al
setembre de 1333 en el qual hi participa Serra i Moret. TRE54LL
23-IX-1333.

39.- DIARI DE TARRA5QNA 15-VI-1934, TARRAGONA FEDERAL 5-III-1936.

-O,- MOLES, I,, "Sistema . . . ", ps, 113-124. MOLINS, "Elecciones,,,",
ps. 108-110.

41 . MOLINS, p, 110. Cabra del Camp, 13; Tarragona, 100; Peus, 62;
Valls, 40; Vilallonga, 20; Vilaseca, 10, AGCT Els reglaments de
les o'rgan'itzacIDUS locals del BOC, d'Alcover, Reus, Vilaseca,
Vilallonga, El Catllar i Valls, afirmaven, en el seu article
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primer que "tiene por objeto reunir 3 los elementos de
ideología socialists, para propagar y defender este ideario,
haciendo uso de todos los r.iedios que oernutan las leyes", Els
estatuts de les agrupacions locals del Partit Comunista da
Catalunya afirmaven que "te per objecte i finalitat ajuntar
dintre de la seva organització a tots els treballadors
comunistas que estiguen disposats a lluitar per la
transformació de l'actual sistema capitalista en un altre ordre
completament nou. La seva finalitat, doncs, es l'emancipació
dels treballadors," (art, 2n, )

¿2,- També A»^iu de la Diputació de Tarragona, lligall registre nur»,
4,161, document catat el 21-X-1331, Ar lu Històric Municipal,
Lligalls "Festes 1332" i "Cultura 1323-31",

43. DUCH, M, "Aspectes de l'evolució i actuació cel PQUM a la
ciutat ae Tarragona", comunicació inédita presentada a les
jornades sobre aquest partit organitzades pel CEHI-FIES a
l'Institut Municipal d'Història de Barcelona al setembre de
1585, EONAMUSA, F. El Bloc Obrer i.Camperol. Ela primers anys.
1330-1332, Barcelona, Curial, 1374, p, 175. Es dóna per
constituït el comité provincial ar.-b tres membres de Tarragona,
tres de Peus, dos de Tortosa i un altre per cada partit
judicial,

44,- EONAMUSA, F, op, cit., ps, 1 "7-173.

45,- MOLINS, J. Elecciones y partióos en ..Tarragona, Tesi Doctoral
inèdita, Universitat de Barcelona, 133!,

46.- BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVINCIAL, 25-*I-133?, MOLAS, D, 181,

¿7,- LA CRUZ, 1 b-1-1334, MOLAS, p, 113,

48.- TARRAGONA FEDERAL, 13-XI1-1331. En el comitè participaven el
Centre Catalanista Republicà, el Centre República Federal,
l'Agrupació Socialista, el Centre República Radical-Socialista
Català i el Cetre Republicà Democràtic Federal,

49,- El ccmitè e-ecutiu del Front Antiíer ista de Tarragona tenia la
següent composició : Guerra, Proveine.tta i Comunicacions
corresponien a tres membres de 3 a CNT, Governació i Finances a
des representants d'ERC, Treball, Sanitat i Justícia a UGT,
Cultura a FAI, Agricultura al PSUC i Ircautacions al PQUM.

50,- VILANOVA, M, "Atlas electoral", ps, 233-237, 361-367. Són
sumats els resultats del BOC i PCC al 1332 i 1333,

51,- MOLES, op. cit., ps. 125-132,

l'anarquisme català a l'Alt Can.p (1323-1333'".
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53,- HQLINS, op, ci t . , ps, 110-113
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TERCERA PART;

CAPÍTOL VII,- Republicans i catalanistes.

CAPíTQL VIII.- La quest i* escola.'.

CAPïTGL IX,- El conflicts religiis,

CAPÍTOL X,- La crisi económica i el n>o\ im=nt cbrer

CAPíTQL VI,- El problema ag.-ari,

CAPÍTOL XII.- Els fets d'octubre.

CAPîTOL vin,- La dinámica electoral,



CA°, Vil, REFnSLIÇANS l CATALANISTES.

VIU, PROCLAMACIÓ ?=. LA ^EPuBLICA I FESTES D'-^M ï VER-
SAR I.

V11, 2, ASPECTES DE LA I CENT í T AT PEPUE'LI
VII,S, L'ESTATUT,
V1 ï, 4 , NC^ MAL IT^ AC ! ü LI No J ï GT [•;&.

r^TES,



'-'II. REPUBLICAINS I CATALANISTES

VII.1,- PROCLAMACIÓ DE LA REPuELICA I FESTE5 D'ANIVERÍARI

El nou règim polític s'inicia 9mb la proclamació festiva oe Is

Republicà com a conseqüència dels resultats de les eleccions

municipals, favorables als partits i coalicions que propugnaven el

canvi d'una monarquia artenoesclerótica cap a un govern democràtic,

Les característiques de la proclamació als pobles del Camp,

ai; i com la celebració de les successives festes d'aniversari,

mostren un nou clima cívic i polític que s'encat* el 14 d'abril de

1931, amb el protagomsme d'amolis sectors populars allunyats fins

aleshores de les institucions massa tancades i viciades pel torn

dels partits dinàstics i la imprompta de la dictadura,

Un altre fet, tot i que menys rellevant, sera el record dels

republicans a l'e% penéncia de 1873. Ar-ò i altres aspectes

simbòlics ens permeten copsar alguns trets de la identitat

republicana, complementaris de l'esforç en terrenys com el laïcisme,

la implantació d'un nou sistema educatiu, la solucii als conflictes

del camp o les noves relacions laborals.

La proclamació de la Republicà ha estat considerada cor» una

gran festa popular.
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"L j republics se ins cauro asi COPIO »-asultado inmeaiato de la
festiva celebración de una soberanía rscuDersoa 001- 255 sujeto
rolsctivo que en Iss p-'inciDsles ciudsces europeas había hecho
r!<utis desde nacía algun tisfuoo; al puetlo, Nadie podía
scspechar entonces su desventurado íutu.-o" » I - ,

En la dcble formulació de Republics catalana 3 d'adhesió s la

República espanyola, expressió major itá¡-13, els pobles del Camp

e oressaren llur voluntat repuolicara O-,

A la ciutat de Tarragona la proclamació fou efertuada pels

ri'sribres dels centres federal i d'AcciC Catalana que hissaren la

bandera de la Republicà en el balcó del palau de l'Ajuntament i la

Diputació, A Valls el cogite »-evolucionan crida els regidors

esquerrans en sessió extraordinària de l'Ajuntament i es designen

els nous càrrecs, norubrcs públic es congrega s la plaça de

l'Ajuntament i es procedeï a la col, locacic- de banderes i a la

defenestracií' del retrat d'Alfons XII "der ant-lo destrossat damunt

les pedres de la plaça" < 3 ^ , Tot seguit surt una manifestació que és

encapçalada per la bandera republicana i catalana, l'orquestra local

tocava la Marsallesa i la Santa Espina, e= féu una audició de

sardanes per la Principal de Valls al Pati, En Les societats

republicanes apareixen les dues modalitats de banderes i hi hagué

tancament general del con.srç i de la indústria < 4 > ,

"va ésser un dia de festa total. Les fabriques alegaren ce
treballar, Fins hom improvisí més d'un "castell", Un fanàtic
llença pel balcó de l'Ajuntament el ret.-at d'Alfons XIII. La
gent, saltant i ballant, s'abraçava pels carrers. El clin.3 era
d'e>aUaciO, d'aquella e altació que només produei la sort en
forma d'esti-ansesa, la cesa inesperada que, de sobte, us
trobeu, sense saber corn, als dits" ¡5',
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Les autoritats municipals, les que encarnen el nou ooder

republicà, s'soresss'-an en promulgar bans i edictes. Tots ells

glosen el significat últim de la proclanaci : de la Republics, que no

es altre sin* la recuperació d'un govern legítim en oase a la

sobirania popular, el retrobament de la condició de ciutadania;

"LA NuVA EEPANYA es prepara a iniciar una etapa gloriosa de la
nostra historia, la qual, oberta a tots els vents de llibertat
i de civilització- ha de consolidar definitivament 1'imperi de
l'ordia i de la justícia al nostre país, ben lliure de totes
les tiranies, < , . , ' Catalunya amb el ti-io^f del moviment, feta
la proclamació de l'estat català SDta el regim de la República
f ede ral, ha asso111 la c onsec ucio del seu idea 1 de llibe r t a t"
(S».

El Comitè Local de la ONT de Valls afirma, el 17 d'abril de

1931, que;

"fa avinent i de manera imperiosa a tots els treballadors de
nostra estimada Ciutat que no destobara la bona msr^a de la
na r enta Republicà catalana, i cue 1'ajudaré enèrgicament si
per dissort la veu en perill, semore i quan, aquesta, es
mantingui en l'esperit revolucionari, i en sentit ascendent,
característics en els presents moments" (7í,

A Reus es constituer- la Junta Revolucionària, a la qual hi

pertanyen tots els regidors republicans electes, i proclamen la

Republicà catalana. La gestió de la Junta va del 14 fins el 21

d'abril, dia en que es constituer formalment l'ajuntament ¡8', £1

dia de la proclamació surten del local del Foment. Nacionalista

Republicà els regidors electes "al front d'una manifestació que

contenia tot el poble, fou el moment solemne del redreçament civil

de la multitud republicana, que anava a ocupar el govern de la

ciutat en nom de la voluntat popular, manifestada a favor de la

Republicà", s'hissen les banderes republicana i catalana, el poble
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s'emociona i desfila davant el nou alcalde tot estvenyent-li la ma.

FOJ una e plosiO "d'entusiasme" tot si dia, També a Reus se

simbolitza la ruptura amb el règim anterior quan un grup de

ciutadans s'acosta al salo de sessions i s'apcde^a del retrat del

rei "donant-lo al poble que en un r.icn.ent l'esquinça en mil t rocós i

desprès el crema davant matei* de la porta d'entrada de la casa de

la ciutat en mig d'una formidable explosió d'entusiasme i de visques

i mor in" ( 9\

Desprès de la concentració que partí de la Plaça d'Hèrcules al

so dels acords de la "Marseliesa" tocat per la banda municipal;

"obriren la comitiva les banderes nacional i republicanes portades

per dones, la Banda municipal i els regidors populars, seguits pels

comitès polítics". Simultani arnen t un grup puja i hissa la bandera

catalana al cirn del campanar amb repics de festa. La manifestació

constituïda per "nulars i milers de ciutadans" fa un tomb de ravals

i en acabar el regidor Banús, d'Acció Catalana, fa un parlament en

el qual recomana "ordre, seny i serenitat" MO1». Fins aquí la

descripció periodística del 14 d'abril. Les actes municipals ens

diuen que trobant-se l'alcalde s'han presentat acompanyats d'una

gran multitud els regidors electes presidits per Evar its Fàbregues.

Manifestació que arriba "amb el major ordre i entusiasme", l's--

alcalde d'acord amb els resultats de les eleccions del diumenge 12

d'abril "en les quals es manifesta ben clarament quin era el

pensament polític dels ciutadans", lliura la bara d'autoritat a

Fàbregues, que diu que corn a president de la Junta Revolucionaria i

tal com a moltes altres ciutats s'havia proclamat la Republicà

catalana, tot i que no se sabia que a Madrid d'hagués substituït la
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Mona r qui? pep la Republicà, "Reus, seguint Is seva tradició

er anentment repuolicana, dévia sumar-se al moviment general de

Catalunya i aue per si & proclamava IB República catalana", paraules

de Fàbregues que foren acceptades pels assistents congregats "amo

frenètics aplaudiments i visques a Republicà i a Catalunya" M l 1 .

L'endemà de la proclamació, s'organitza a Peus una gran

manifestació pels obrers i quan aparegué un oficial portant la

bandera de la Republicà fou acollit amb visques i aplaudiments;

formada la guardià reto honors a l'ensenya de la República M2'1, La

premsa presenta la mani fest acíi com "imponent", plena de banderes

nacionals i republicanes, d'entitats esportives, una comissió de la

Federació Obrera Local puja al balcó de 1'ajuntament i en nom de la

Federació diriger- la paraula al poble i demana serenitat i ordre,

S'inicien les rondalles de sardanes, es fan amples anelles on

abunden les dones amb el cap descobert al toc dels Segadors i de la

Marsellesa s'inicia un concert per la Banda Municipal, especialment

la Santa Espina és molt corejada i aplaudida, A la nit la festa

conclou amb focs d'artifici, al final de la qual aparegué un rètol

lluminós que deia "Visca la Republicà catalana" que fou aplaudit

freneticarnent pel poble, Finalment parla l'alcalde que demana ordre

i que l'endemà es reprengui el treball M D 1.

L'adhesió al règim de part dels obrers reusencs es palesarà amb

telegrames als Ministres de Treball i president de la Republicà

<U%j, Les entitats ciutadanes faran un festival al Reus Deportivo en

homenatge a l'Ajuntament republicà amb un partit de futbol entre el

Gimnàstic de Tarragona i el Peus Deport lu, hi assitei" l'Ajuntament

i ho amenitza la Banda Municipal. Tan.Dê continuarà la festa popular,
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encebada amb la proclamació de la Republicà, amb balls, sardanes,

i'hrn.enatge als herois de Jaca-, q^e srnten ? Reus oe" Is carretera

de Lleida, rebuts per 1 ' Ajuntar ent, LB Banda MB1» interpreta "La

Marsellesò", tots els carrers són oler.s ds gent i ais balcrns tamoè.

S'ovaciona al capità Sécales i Mearano; la plaça Prim que esaeve

insuficient per aplegar tenta gernació, 53 el marc dels oar laments,

Cespres que l'alcalde digui que l'honor que mereixen no es altre

sinó haver coupler t anib el deure d'ésser soldats al servei del

pcble, desprès es fa un vermoui en el qual unes belles reusenques

els oferiren bon nombre de rar.iells de flors" US,',

Els regidors electes promulguen el següent ban;

"AL POBLE DE REUS
S'ha proclamat la República a tota Espanya, ha triomfat la
voluntat del poble.
La Republicà es el nou ordre civil que ve a suostituir el
desordre monàrquic, La Republicà ner amo la n>=> ima dignitat i
amb la màxima autoritat,
Els regidors republicans electes, constituïts en Junta
Revolucionària, assumei en el govern de la ciutat, en ñor! de la
Republi ca t r iom f an t,
La Junta Revolucionària confia en el seny, la cordura i la
serenitat de la democràcia reusenca,
Tota violència, tot desordre innecessari, ai i com tambó la
propagació de rumsrs alarmants, seran considerats actes contra
la Republicà i seran severament sancionats.
L'ordre públic esta garantitzat. De la seva inflexible
conservació en curarà el poble sobirà, mitjançant els seus
organismes representatius,
Poble de Reus; sigues digne de la Republicà" (I71.

Arrel de la proclamació de la Republicà se succeí en diversos

gests que volen exemplificar la importància de la nova etapa.

L'Ajuntament val lene obre llibretes al Banc de Valls de 100 ptes per

tots els infants que nasqueren el 14 d'abril, oer decisió unämm. La

Cai^a de Pensions de Reus farà el matei en relació a subsidi de



maternitat f 18». La premsa local ús les ires ciutats, que ha

recollit profusament i emocionada el3 a;tes de la p^oclamacii, pel

que fa a Reus afirmà;

"L'assistència que el nostre poble ve prestant a tots els actes
oficials que es van succeint des de la proclamació de la
República, es una prova ben palesa de que se sent identificat
amb el nou regim i estima corn a legítims representants seus els
bornes que elegí aquell altre diumenge memorable que fou el 12
d'abril t . . . » Contrasta aquesta actitud amb d'altres anteriors
ben vives en el record de tots, quan els Ajuntaments de la
Dictadura, passejaven pels nostres carrers la soledat d'una
impopularitat tristissirna" (191,

El setmanari "LLUITA" de valls inserei els següents eslògans

!20">, representatius de la voluntat republicana imperant els dies de

la proclamació;

"(Victoria1 La Bastilla es del Poble! ¡Abai els opresora1

iVisca la nació1 (Victòria1 En aquest dia la democràcia
val lenca, per mitja de LLUITA, saluda 5 la democràcia
Universal"

i també dirà

"La República o serà federal o no será república, sinó
simplement una monarquia sense rei",

Mentre que contradictòriament, potser per evidenciar que la nai. ent

Republicà potser símbol de la revolució burgesa o de la popular

mostra un te<t estret de "Le Monde" que es un llibre destinat a

contar a la mainada els fets de la revolució russa,

Similarment al que succeí- en les tres ciutats del Camp els

pobles també fan palaesa la seva adhesií a la Republicà, A

l'Alerar, es constituer el nou Ajuntament i es proclama la

Republicà amb gran entusiasme, s'hissen les banderes catalana i
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republicana. "E e celebra, per conn-er^orar la proclamació» de la

"eoublica catalans uns tronada corn a principi de festa, La

r.ianif estació recorre el poblé, Tambe la Banda de Música toca "La

Marsallesa" i la "Santa Espina" i a la nit es fa ball al centre

'Joventut" que fou molt concorregut. La valoració es que al poblé

"no hi ha ningú que tingui esment d'altres actes semblants ni amb

ocasió de festes majora" '21 '. A la Fiera es f ara un pi-ego

informatiu de la proclamació da la República federal espanyola que

fou acollit anit entusiasr.se i "tots els republicans es dirigiren a

1'Ajuntament per a elegir el Comitè revolucionari i seguidament

contemplar la col.locacio de la bandera nacional federal" (22». A

les Borges del Camp se celebrà sir-alarment quan "un inmenso gentío

se persono en las casas consistoriales" amb el comité republicà,

demanen el basto de mando a l'Alcalde, val a adir que a les Borges

les eleccions havien elegit ? republicans, 4 regionalistes i 3

carlins, foren llençats pel balcó els documents monarquies i

s'apilen els retrats del rei i es fa foguera al mig del carrer

major, Tot saguit s'inicia la manifestació i la gent "recorrien els

carrers i les places enduts per un mena de deliri col.lectiu, bo i

enarbolant banderes republicanes i algunes de catalanes i cantant la

Marseilera i els 'Eegadors, amb 1 ' acompanyament musical d'una banda

formada per joves músics oa la societat agrària" (23». L'Ajuntament

república de Vandellòs te la iniciativa de "invitar a cuantos

vecinos quieran estampar su firm? al pie de esta acta en prueba de

sumisión al nuevo regimen" (24'. Constantí fa la seva festa per

adveniment de li República "toda vez que la misma ha devuelto la

libertad a nuestra amada Catalunya" per ar O "acogiéndose en todo al
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ruedo de sentir de la mayoría de les vecinos de la localidad"

s'acorda celebrar solemnement el JIB 23 d'abril, nomenar a la plaça,

Plaça de la República i adquirí!- una bardara repuolicana ( 25l,

FESTES D'ANIVEFSARI

"Ciutadans;
Un any ta ja la nostra República1,

Any aprofitat de debò -cec o malvolent sera qui vulgui negar-
ho- per a la causa de la llibertat i d'enaltiment del poble que
va portar-la.
En efecte: l'obra de la República en aquest any, malgrat totes
les contrarietats i tots els obstacles reals o intencionats, ha
estat fecunda per a la vida civil del país i d'ella ens n'hem
de sentir o r gu liosos, pe r què m a i cap a 11 .-• e p ob la ha fet tant i
en tant poc temps. Vulguin o no vulguin els detractors
sistemàtics o els impacients pertorbadors, la Historia dira que
la segona República espanyola, en un any, ha reduït a ben poca
cosa l'endarreriment de 50 anvs que en relació a l'Europa
culta, portava el nostre país per l'obra abominable de l'ommos
règim caigut," ! 16),

La circular del governador Noguer i Comet a tots els

ajuntaments de la província palesa els esforços encaminats a

aconseguir una grandiosa celebrazií del primer aniversari, Es tracta

de crear un ambient propici a la celebració tot i que no creu

necessari "cap e^-citacio per a que la glorioso jornada sigui

celebrada dignament", Les noticies que reo de la preparació de

festes als pobles fa que confiï que el 14 d'aoril demostrarà "la

compenetració del Poble amb el regim instaurat el 14 d'abril" C27),

En la data de festa, el Butlletí Oficial de la Província sortira en

edició especial, il.lustrada amb fotografia d'ftlcala Zamora i edició

bilingüe. Els testos glossen "Fissta Nacional y Pooular" i "Per

Catalunya i per la Republicà".
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Seguint aquestas índies:ions i per la vitalitat festiva

republicana dels ajuntaments i de la societat civil s'organitza el

primer aniversari. A Vilaplana, es ballen sardanes i es t'a una cursa

atlètica, A Mont roig es fa una manifestació cívica presidida per

l'Ajuntament, Hi assisteixen alumnes i professors de les escoles

publiques "abillats amb formoses gorros frigis i sengles banderetes

republicanes i catalanes", Al Centre Republicà de Riudoms se celebra

un partit de futbol i ball, es fa manifestació i es descobreix la

lapida que dona nom a la Plaça de la Republicà a l'antiga plaça de

la Const l tue ií , A Valls l'Ajuntament acorda concedir una subvenció

de 600 pessetes per fer la festa d'aniversari que compta amb la

participació de les colles castelleres. El regidor tradicionalista

Cayla vota en contra "per la significació de les festes" (28),

1'Ajuntament acorda obsequiar amb un berenar als alumnes de les

escoles nacionals, la del 14 d'abril de 1932 segons LLUITA fou molt

popular a Valls, i diu "fou la festa del poble, d'un poble que

recordava la joia d'un any abans, i que reafirmava la seva fe en el

nou rogifn" i ar i hi hagué nombrosissima assistència als actes als

quals hi participaren gegants, colles castelleres i sardanes i una

manifestació, també se celebraren manifestacions esportives com

partit de futbol i bas'-et i concert a la Plaça de la Republicà per

"La Lira Val lenca". En aquesta línia l'Alcalde de Valls edita un

manifest (.29). En el cas de Riudoms hi ha un protagonisme c lav del

Foment Nacionalista Republicà adherit a l'Esquerra. En el ball final

de festa hi participen 115 parelles i assisteixen 500 persones al

míting. A Constantí es reuneix l'Ajuntament "per aixecar acta

solemne de la diada que en compliment de l'aniversari de la
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proclamació de la República s'asta celebrant a tota Esoanya i

particularment s Catalunya per hsver pogut logra^ is lliurança ds

1'esclavitud a que se la tenis sotmesa, puig sabut es de tots cue

durant l'any que portem de regin, republicà s'ha lograt la llioertat

perduda, s'ha establert la democràcia, s'ha conseguí t al

desenrotllament de l'ensenyança, s'han portat a cap l'estudi de

quantes ob^es, que lliuraran de la misèria als pobles, s'han

establert pantans, s'ha fomentat l'agricultura i con> a ount

essencial, podem dir que s'ha rebar-at el servei militar dels

nostres fills per haver vist que no necessita ésser guardada la

nostra llibertat, Acta que se signa perquè server i de testimoni del

goig que sent ei pobla, a favor de la Republicà establerta a

Espanya. (BO"1. Al Morell i Vallmoll es fan actes amb la intervenció

del director de "Tarragona Federal", A Alforja es fa coincidir la

festa amb la inauguració del Centre Republicà Federal ai- i cor,« a

Al 16 i Santes Creus (31).

L'Ajuntament de Tarragona es prepara per celebrar el primer

aniversari i acorda, per unanuutat, que d'acord amb les entitats

republicanes de la ciutat serà elaborat un programa de festes <32 » .

La festa de Tarragona comptarà amb tots els ingredients que

esdevindran tradicionals; actuació da gegants i nans, colles

castelleres, focs d'artifici, sardanes, distribució de bons als

pobres, manifestació popular, cursa de braus i parada militar. La

premsa, especialment la federal, tindrà especial cura en inserir

articles d'opinió i crear, ain, un clima ciutadà propici a l'é-it

de la celebració i 53) i recomana "Poble: persevera en la teva obra"

en la que manifesta que si be Is Republicà, de moment, no ha assolit
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1'ambicia col, lactiva per gsudir d'un major benestar notarial si que

MB garantit i estaolert "la dignitat ciutadana i moralment ens veient

fri'jfrt'ants" < M » . La VEU DE TARFAGQMA de la Lliga al veure les

ornamentacions dels carrers amo tires ae pacer olanc cornants que no

hi ha actas culturals específics, nomes les sardanas \ els castells,

i afirma que;

"Nosaltres par be que ens sentim divorciats de l'obra sectaria
i irreligiosa i perturbadora da la Justicia Social i
econòmicament suïcida, que s'esta portant a terme tambe
festejarem l'adveniment de la República" i 35 » .

LA CPÜZ, en canvi, comenta 1'aniversari dient que no es al seu

però compren l'alegria i satisfacció dels republicans i diu que ells

farien ai roster si "viésemos onear en todas pactas la bandera de

nuestro lema sagrado", El balanç d'aquest primer any els porta a dir

que la Republicà no s'ha presentat "con todas sus bondades y

tolerancias que pudo tener" i per ar*í "no podemos acompañarles en

el festín" ja que

"No quisiéramos recordarlo, pero yacen en al suelo los restos
de tantas cruces destrozadas, humean todavía los rescoldos de
los conventos quemados; el silencio reina aun en las casas de
donde fueron arrojados ios Hijos de San Ignacio, y clara y
patente es la aversión que los gobernantes sienten contra si
sector católico" <36 '.

Radicalment diferent es la posició que e*Dressa lARRAGOMA FEDtRAL

fent-se ressò de la convocatòria que fa el Centre Repuoiica

Democratic Federal de Tarragona quan, reivindicant el seu

protagonisme en la proclamació de la Republicà

"e«pressa la seva voluntat inquebrantable de seguir servint amb
tot entusiasma i ferme permesaals ideals en ell vinculats i que
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davant aquesta primera anyada de Reoubiica tan clars i rotonds
triifufs han assolit 3 totes Iss comarques tarragonines" < 37 < ,

FEDERAL celebra al 1932 l'aniversari de la proclamació el

dia "en que se extermino la e clavitud, convirtiéndose en libertad y

aboliendo el despotismo unser o y sanguinario, por un regiren

próspero y glorificado", L1aniversari sera celebrar per "Dia^j de

Tarragona", de filiació catalana-reoublicana, amb un edició especial

com.memorativa del 14 d'abril de 1931 3 ïan-agona, En la mamfestacií

celebrada a. Tarragona per totes les societats republicanes, s'hi

afegei la "Casa del Pueblo" ar>¡b la seva banders' "la qual s'acorda

que sigui vermella i amb la inscripció 'U,G,7, Tarragona'" (33).

A Reus, els actes d'aquest primer aniversari seran iniciats per

l'Ajuntament que aprova la subvenció per la festa "per tal que el

nostre poble se sunu plenament a aital fet", £s una decisió unamm,

Odena, portaveu de la Lliga fa constar que "si el Govern que avui te

el poble és el que volgué donar-se just es que es commemori la data

en que es feu constar la voluntat popular" <39', El programa inclou

canvis de noms 'de carrers i places, festival esportiu al Reus

Deportiu, sardanes, concert de la Banda i focs articials i repic de

campanes es fa pales l'objectiu de la con.n.en'oracií que no es altre

sinó afermar l'adhesi* popular <4C V-'Alralde promou un ban per

subratllar la iroportancia de la festa i der.-ana la prticipaciò

popular < 4 l ! , Les entitats reusenques també celebren la festa a

nivell intern. El Foment Nacionalista Republicà ar»b un vermut i

procède! * a descobrir una làpida al lloc on es constituí la Junta

Revolucionària que va proclamar la República a Reus (42). El en

Centre d'Acció Catalana sa celebra un àpat i míting (43>. LES
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CIRCUMSTANCIES, òrgan d'ACR, edits un numero espacial amb

fotografíes dels regidors electes da la candidatura d'antasa

republicans i catalanista constituïts en Junts Pi-volucionaris i

tsn.be fotos del poble rausenc congregat a Is Plaça d'Hèrcules,

reprodueix el manifest de la Junta Revolucionaris i fs un balanç

positiu, j s que "Encara poden sonar a totes les orelles clamors

populars, l'alegria en l'alliteran-ent, els cantà de victíria ,,, El

nou regim, os cienes ben be, una institució del cobla" js que s'ha

instaurat un nou concepte de sobersnia al e tinguir 1'-:rigen diví i

ara passa al poble, un nou concepte de llibertat que js no ós

atorgat ccm un gràcia sinó que es un dret suostsncial dels

ciutadans", en referència s l'autonomia catalana diu "Per lleialtat

a un pacta, Catalunya, vs renunciar a una Republics qus s'havia

guanyat i que ningú no podis disputar-li; Is Republics nostra" i cal

esperar l'aprovació de la Constitució <¿¿^ per gaudir de l'estatut.

El portantveu de l'EPC a Peus, FOMENT en commemorar aquest

primer aniversari reivindica Is Pepubljca catalana per* defensa i

justifica l'actitud transaccional de Macis fata per "garantir la pau

espiritual de Espanya". La commemoració esdevé fonamental per

celebrar, amb la Reoublica la consequció de les llibertats

individuals i tamba de les col·lectives que se ^ if-en en l'Estatut

<45}, La ciutat de Peus festajS l'aniversari segons LES

CIRCUMSTANCIES "amb gran entusiasma" i arno una doble significació;

per reafirmado de fe republicana i per l'esperança de veure

assolides les aspiracions de Catalunya. Proliferen, en Is ciutat,

nies banderes catalanes que republicanes "superant el confusionisme

inicial". Tant en la cerea-vila com en Is manifestació cívica



abunden persones en els balcons, els quals estaven adornáis amb

penjarel.les i sobretot n,olta gentada arreu. En la manifestad :• s'ru

podien veure tanderas de la €353 del Poble, de la Joventut de

Vanguardia Radical, del Centra Català Autopónos13 i Joventut, de

ACP, de l'Eco Republics, de Fement Nacionalista Republicà i moltes

d'altres, Diversas reoresantarions ciutadanes, els mestres de les

escoles nacionals, de l'escola del treball, consell local

d'ensenyament, funcionaris, regidors, etc, ,,.<¿6 * ,

La celebració de 1333 fou tambo de caràcter festiu < 47 ' i
•

potser un ' ic més prooagandistic, se celebraren mítings < ¿3 ! i

manifestacions i43¿ a diversos pobles, Ai' í la premsa considera que

Arreu el poble palesa la seva entusiasta adhesió al regim" (EO1, En

motiu d'aquestes festes sorgiren problemes amb els rectors de

diversos pobles com es el cas de Rodonyà que el rector en nega &

"que es ventessin les campanyes anunciant la festa del segon

aniversari de la Republicà" <51 i o a Montbrió quan el rector

desprecia i malparla dels manifestants i de l'acte de germanor

celebrat en el Centre d'Esquerra Republicana, especialment perquè,

en escure's durant la Setmana Santa dira que "Quant a la bar reja del

menjar tampoc ens importa la butlla" (52),

A Valls, l'alcalde Pairot invita a celebrar ar>.b entusiasme

"menys molestos i agressiu", que l'any anterior, l'aniversari, La

premsa dretrana criticarà que la festa no nagi estat ajornada ja que

coïncider- amb el divendres sant i diuen, que per moure multituds

calgué recórrer als Xiquets de Valls (53), A Valls la minoria

tradicionalista demanarà que es traslladin al diumenge per coincidir

el 14 d'abril en divendres sant "per la solemnitat i altíssima



significació del dia en el iKn catòlir", Es vota la prcposta carlina

que es "ebutzsda per 12 en contri i 4 3 favor, posterior ent 1'acord

es recorregut per representants de sei entitats catòliques que

demanen ''els respectes religiosos i i'evitacio de tota contingència

desagradable i de violència entre els elements del poble" i es torna

a rebutjar la procosta (54!, Ajornament que si s'aolica 3 Tarragona

i que es criticat per AVANÇADA < ER C > c c m a concessió B IB dreta

! 55 ', Fer ai\i la festa del segon aniversari serà viscuda a

Tarragona arnb un cert malestar pel boicot de Joventut Federal i

AVANÇADA als actes protocolaria organitzats per l'Ajuntament ja que

ano el tòpic "de la profanació del sagrat dia del divendres sant"

s'ha fet concessió a la dreta i han estat suspesos els actes

pcpulars la qual cosa demostra "la ineptitud, el poc laïcisme

demostrat per l'actual Ajuntan-ent". El programa tingues aspectes

tradiconals com son el castell de focs, recepció al paiau municipal,

sardanes, concert de musica militar, repartiment de bons als pobles

i com a replica "Joventut Federal" organitza la seva festa "cantant

cançons i corrandes patriòtiques" i un gran míting, il,lununacio del

centre i profusió ornamental i simbòlica, cantant-se "La Marsellesa"

<56\

Les entitats obreres davant la coincidència de dates restaren a

l'e-pectativa i acorden "sumar-se a tot el que sigui en benefici de

la classe treballadora i en contra de tota organització religiosa"

(57).

L'aniversari de 19?^ coincidirà amb una snuacio política

radicalment diferent derivada de les eleccions que donaren la

victòria a les forces de dreta, per ai-ò FOMENT afirma que ara la
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Republics "63 menys vapubljcsna que el primer día' i reivindica el

14 d'abríl com a punt de oartida "pels ^ue pretenen fer d'Espanya ,jn

p3is 05 tiranía i opressi-y (53».

La c e labracií» de l'aniversari de l'??4 na'-ia de teñir ressC a

les escolas 'E3>, Les festes que tingueren lloc 3 Tarragona

consistiren en una parada militar i desfilada as forces ce la

guarnició, ballads de sardares, sortida dels gegants i nsn= i colles

dels ^'iquets de Tarragona, castell de fors d'art if 1:1 i repartiment

de bons als poches, es feu tamba un míting ar.ib la participació de

tots els centras d'esquerra i tots feren "brillants par latents

d'es£ltació catalanista i republicana, coodemnants l'actitud de

Lerrou1 en facilitar la prostitJcio de la política republicana". El

centre Republicà Democratic Federal aplega, ai Pantà de Riudecanyes,

mes de tras nal persones, hi assistí fia reel, li Domingo (50». Tambe

se celebra a Vils-Seca on es feu uns manifestació presidida per

l'Ajuntament a la qual hi assistiren els escolars (6]). A Reus també

sa celebraren les festes tot i que LES CIRCUMSTANCIES considera que

el regim està encallat i que no ha assolit l'objectiu inicial que

era d'una revolució profonda i incruenta que "capgiraria tota la

maquinaria política del país" f 62 ', Fer ai^ afirma que "ans toca el

deure de recobrar l'esperit inicial de la República", A Peu= es feu

una cerca-vila, s'inaugurà el Museu Principal, tronada i focs

d'artifici i sardanes i sessió de cinema instructiu per a la mainada

i acte amb el caricaturista Bon al Taatre Municipal i concert de Is

Banda de Música i dinar e traordinari als acollits a la beneficència

municipal (63'. Als locals del Foment Nacionalista Republicà de Paus
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es celebra un vermut de germanor i I'orquestra de la casa interprets

"Els Segsdors" pvonunciant-se diversos par 1 amant s f €4 J,

"FOMENT" considera que el tercer aniversari s'esdevé en un nia »-c

de nesrepublicanització de la República i per AI- ?• defensa que

"Que sigui, doncs, aquest 14 d'abril de 1934 un punt de partida
d'una acció persistent i tenaç de tots els hon-es de sentiments
nobles i idees elevades, contra els que oretenen fer d'Espanya
un país de tirania i opressió, un car.ip de dolor i de
malaventures" ' 6S">,

En un sentit similar es posiciona "EL CONSEQuENl", portaveu del

F'RRS que lamenta el gir en la política republicana i afirma que

"Es pot recuperar el perdut; els republicans, en aquesta hora
greu i suprema deuen lluitar i conquerir la seva única posició
i esdevenir els constructors d'aquest poble cue sols anhela
prosseguir amb delit el camí del progrés, del benestar i de la
r sdemp c i O humana " t 66 ">,

A Valls, el tercer aniversari se celebra amb actuació de les

colles castellares, repartiment de bons als pobres, dinar especial

als assilats de la casa de caritat i als malalts de l'hospital. El

programa inclou també cerca-vila popular amb gegants i gralles i un

campionat de c ros. Per "TREBALL", setmanari socialista, la festa es

motiu per precisar el seu desacord amb la política del bienni negre

i diu;

"Nosaltres voldríem commemorar una data que tingues algun
sentit, com la URSS celebra el rues d'octubre. Volem una
poLitica de realitat i unes conniemoracions que tinguin un
sentit profund" "del 14 d'abril no en queda altra cosa que
aquell refleje de la Republicà catalana encarnada en la
Generalitat actual '67» ja que la República va desaparecer el
dia que prenia possessió el lerrou isn.e".
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El quart amvarsari es cor^smorä an una cojuntura política

nova, els fets d'octubre encara sen presents en les conseqüències

immediates repressives, Malgrat ai*ò els Ajuntaments gestors voler»

commeriïorar l'aniversari, fi Valls es conen preñas pel festival

atlètic, se subvencionen esoecialment els establiments oenefics, es

fan sardanes i castells i es distribueixen bons als menesterosos,

s'englana i enllumena la façana de la casa de la vila (68"',

Commemoració que tindrà la protesta de TREBALL, que considera que

l'actitud addiení es la de meditació perquè "Son encara a la presó,

a l'e^ lli o a 1'ostracises la g>-an najovia dels homes que

determinaren l'adveniment de la Republicà" i 69 ', L'esforç dels

gestors i la protesta de l'esquerra fan que la festa passés "sense

pena ni glòria" segons CRÓNICA DE UfiLLS ¡70* v.emtve que EL TEMPS

reniarca que

"Al celebrar el quart aniversari de la vinguda del nou regim,
cridem un entuasta "Vista la Republicà" amb les esperances de
qué, aïllada de lluites f raticides, siguí en l'avenir el
patrimoni de tots els partits" <7] >,

Al 1335 tornaran a ser noticia les multes imposades pe*1

vulnerar el respecte a la Republicà. £s aquest el cas de la

parròquia de Picamor-ons que e-posa uns domassos anb la oandera

monàrquica <72),

A Peus se celebrarà l'aniversari amo una festa especial oels

escolars als quals se'ls reparieren unes bossetes de caramels que

porten la bandera de la Republicà, se'n feren 1.550, es fars

tanmater* trilleig de campanes, focs d'artifici, concert i audició

de sardanes (73"». A Tarragona vagaren els comerç3 i la gent sortí al

- 207 -



camp. AI Centre Federal es feu la tradicions! festa

sr.ib r apposent 5 c iv de tots els centras republicans de Is ciutat (74',

Mentre que DIARI DE TARRAGONA reivindica la ceieDraci^ del 14

c'abril segons l"esperit genuí de la República ''que prevaldrá a

traves del temps i de les dwerses vicissituds forçosament

passatgeres i transití ríes" (75), A Tarragona el repartiment de 1QGO

tons a famílies necessitades i el concert del regiment, ballada ce

sardanes, parada miliar, cursa de braus, partit de futbol i castell

de focs foren els ei os de la festa promoguda per 1 'Ajuntament

gestor.

Al 1936 la festa es desenvolopa en un altra marc. A Valls

onejen banderes i es tanquen els esblu.ients "a fi que la festa

exteriorment fos completa" (76>. Les novetats d'aquest cinquè

aniversari foren el de donar el nom de González Alba al carrer dels

Castells i de nominar el grup escolar amb el nom de Rafael de

Car.ipalans "un pedagog, segons els consellers majoritaris" dirà

CPûNICA DE VALLS il, lustrant la conf lictivitat de la decisiu <"77i,

L'aniversari de 1S36 fou celebrat a Reus amb repic de campanes,

inauguració de l'escola d'infermeres, concert, focs d'artifici,

audiciï de sardanes, castell de focs articif icials f 7S » . Acció

Catalana Republicana de Reus celebrara l'aniversari ar„b un àpat al

Teatre Bartrina. Segons "LES CIRCUMSTANCIES" la celebració de 1935

"3'ha manifestat una consciència repuolicana que te tots els

caràcters d'indestructible desprès de las e periències de 1931 i

1933 (79\

El diari del PRSC "EL CONSEQUENT" de Reus afirma davant

l'aniversari "moltes alegries, doncs, al celebrar la data bressol de
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totas les llibertats hispàniques" ja que Is Republicà ha estat

consolidaos definitivament a»o al govern qua raspón a les

a spir a c io ns pe pu1a rs i 80 • ,

A Tarragons tamba as celebra la festa coincidint amo el triomf

electoral segons el conservador CATALofJIí. ' S I » , L'acte central de la

festa es la col,locaría de la primers pedra al moll de pescadors i

l'homenatge que es fa ais veins del tarn del Serrallo, per llur

c empört amen t arno els detinguts del vaixell "Manuel Arnus" arrel dels

fets d'octubre, hi participen ela alcaldes de la comarca (92». Es

celabra també un concert , ballades al Barri marítim, regates al

port per les tripulacions del Club Nàutic i festa popular els dies

12 i 13, Es fa una festa campestre a l'Oliva amb oquestra da ball,

el 14 s'inauguren les obres de reforma de la plaça de la Font,

castell de focs, i el tradicional repartiment de bons als pebres

<8 3 J , Davant la festa, el diari de la Lliga dirà;

"La Republicà del 14 d'abril havia d'ésser una Republicà oer a
tots i no ha estat,
, , , no celebrem amb musiques i saraus una joia que encara no
podem sentir pura i diàfana com voldríem,
Acatarem un di:- els catòlics el regim constituït seguint els
dictats de l'Església que ai' i ho aconsella sempre" ! 84>,

Festa aquesta del cinquè aniversari que també fou celebrada a

molts pobles del camp <5-'.
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VII.2.- ASPECTES DE LA IDENTITAT REPUBLICANA.

La referencia a l'e periencia ds Is primer? Republicà sera si

nias no present an la premsa republicans del Car»p, Es publicaran

resenyes a Pi i Margall i es commemorarà IB seva mort mostrant la

fidelitat a les se'-es doctrines i afirnant que per la vis dels

estatuts d'autonomia havia d'ésser possible arriba" a 1'organització

republicano-federa1 ! 86).

L'onze de febrer de 1873 as recordarà especialment i per ai--ò

les alcaldies recomanen que no es treballi ja que la festa conimemora

"una data gloriosa de la nostra Historia" iQ7),

A Alcover, al febrer de 1932, es celebra el Sindicat Agrícola

un acte de propaganda en recordança de la proclamació de la Primera

Republicà i també al Centre d'Unío Republicana de Valls amb la

participació en ambdós casos dels diputats Andreu i Loperena. Tambe

al Foment Nacionalista Republics da Riudoms (S'S/1.

El diari "FOMENT" farà un numero especial en el qual es destaca

que la primera republicà fracassà "per dscomposicio interna, per la

lluita entre els republicans, per 1=> incultura del poble i el

militarisme concretat en el cop de Pavia", mentre que la segona

República tenia perspectives diferents ja que troba "millor preparat

al poble, afiançant-se la supremacia del Poder Civil i essent tots

uns els ciutadans en l'interès suprem de defensar-la de tots els

seus enemics < 89),

El Govern Civil també intentaria estimular la celebració de la

data commemorativa de la la Republicà promovent que els ajuntaments
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d'acord amb els oartits i organitzacions, fassin actes "d1agraïment

vers aquella gloriosa generació que amb tantes contrarietats perí>

arnb tanta dignitat, sapiquè mantenir, durant prop d'un any, la

Institució republicana en el Govern de l'Estat espanyol" '90'.

Novament al 1933 es celebrara 1'aniversari, EL CONSEQUENT, ho

fa arnb uns impressió a color de la primera pagina que reproduer la

bandera republicans i dedica una necrológica a Juli? Nogués, Es

tornarà a celebrar a Alcover el ser ante aniversari del Centre

d'Unió d'Esquerres Republicanes an-t una conferencia a càrrec del

doctor Llorens d'Estat Català, com tavbe al Cantre Republics

Autonomista de Reus amb ^ampany d'honor i festa que organitza la

Joventut, El diari FOMENT intentarà, mitjançant diversos acticles,

establir paral.lelisme entre una i altra situació, L'aniversari de

1934 se celebrà a Valls amb la siple col.locaciO de banderes als

centres oficials i en algunes entitats i també al Centre Republicà

Autonomista de Peus, un acte de societat amb el comitè polític i

%- smpany d ' honor t 91 t,

Al 1936 se celabra a Tarragona una manifestació amb la

participació de molta gent, prop d'un miler, an,b parlaments i

silenci per les víctimes dels fets d'octubre i visques al Front

d'Esquerres i reclamació de 1'amnistia (92).

L'homenatge als herois de Jaca es farà present en bona part de

les viles del Camp, L'Ajuntament de Valls, al desembre de 1931

acorda, en commemoració dels fets de Jaca, l'afusellament dels

capitants Galán i García Hernández, telegrafiar als partits

republicans, als familiars dels militars i a Alcalà Zamora. La

minoria tradicionalista matitza el seu suport ja que s'adhérer- a
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"gest de defensa d'un ideal per-: fa constar l'absoluta

disconformitat an,b aquest" '??', Hl maig os ¡911 se celebr? a LA

Riba un acta d'afirmació republicana 3p,b una nianifssta:ií>, mai vista

a la vila, que recorre la població i descobrei; una lapida dedicad?

a Galán i Garcia Hernandez, < 94 J .

LA VOZ C'EL PUEBLO es voldrà sumar a l'homenatge a Galan i

García Hernández "con su generoso i heroico gesto, supieron

inmortalizar las libertades patrias" iSB"1,

Un altre aspecte que configura la identitat republicana en

l'esfera publica es l'anulaciò de vestigis monarquies en la

simbologia de les administracions, Un canvi simbòlic, signe dels

nous temps, ós l'acord de la Junta d'Obres del Port de Tarragona que

canvia el nom del moll de Llevant que era dedicat a Alfons XII que

passa a ser moll de Catalunya,

L'afirmaciò de la identitat republicana ratlla el ridícul quan

TARRAGONA FEDERAL s'oposa a la espigada dels "Reis d'orient" i

proposa que "tenim el deure de vetllar per la nostra mainada i

preparar-la per una gran cavalcada republicana", serà, doncs, la

Republicà qui portar* els jugue t s OS's,

Un seguit de topònims i noms de personatges seran els que

voldran donar contingut i simbolisme 3 la nova realitat, segons

l'Ajuntament de Tarragona en el canvi de noms dels carrers cal

adoptar; Republicà, Ignasi Iglesias, 14 d'abril, Àngel Guimerà,

Fermi Galán, García Hernández, Pau Iglèsiss, Saln.erón, Julià Nogués

i altres



L'Ajuntament de Tarragona acDraa revocar l'acord el gener de

1925 segons el qual es ncmenava batlle i alcaldessa de Tarragona els

Reis (98).

L'Ajuntament de Valls decidirà substituir tots els signes o

en-bleires que recordin, al palau municipal, el regir» e tingit, ós

ari que es suprimit el retrat del rei i els col,loca, a la sala

cpaitular, la bandera republicana i la catalana s 99 J , Seguint gmb

els símbols, ei govern civil multa si SEMANARIO CATÓLICO DE FEUS per

haver publicat una esquel,la de Jaume de BorbC> amb el títol de Rei

d'Espanya i a. altres tres societats reusenques pel matei motiu

(100 '.

Republicà significa vida publica, política per a molts, ar-i ho

evplica Casas Mercadé quan afirma "Tot, durant aqueslls anys, rests

sotmès a l'agitació política, No solament els actes de l'Església,

tan habituals, sinó, també, l'esport i les materas diversions

profanes, passaren a segon terme com si, d1imorovis, la vida hagués

perdut uns bona part del seu atractiu, llevat de la 'cosa publica1"

(ion, Un fet anecdòtic serà la multa a Radio Tarragona per haver

radiat en una escena còmics la Mai" a Reial,

L'Ajuntament de Reus, al desembre de 193-, decider mostrar

l'adhesió al President Hacia "expressiC- de la unitat espiritual dels

catalans", també felicitar Alcalà Zamora per la seva promesa a la

presidència de la Republicà, ambdues proposicions votades

unànimement mentre que una tercera, que volia mostrar la simpatia

per 1'actuació del governador civil, nonès compte amb 12 vots a

favor i 3 en contra, els de la dreta, envers Noguer i Comet, es



records en el ple oue el governador digue que no acataria altres

ordres que les del govern central que fou qui el nomenà ¡KO1,

En la Unia de modificar els símbols publics d':-c or d amb el nou

regif-i hi ha la proposta de l'Ajuntament de Peus de demanar a IB

sucursal del banc d'Espanya que siguin retirats els atributs de la

n-onarauia que portan els escuts de la sucursal de Peus ar'i com que

es treguin de Is façana (103<. El n.atei Ajuntament acorda depurar

el personal infidel a la Republicà i acorda suspendre'l d'empleo i

sou <1C4.} i finalment en una proposició per aconseguir la

republicanitraciò interna dels organisme oficials, a partir de la

sublevado de Madrid i Sevilla, es dolen que molts organismes es

troben "en mans d'homes la història dels quals els fa suspectes de

desafecte al règim" i que "aes de llur lloc poden sabotejar l'obra

creadora del nou règim", Ar ò ha d'arribar tamba als mumcíois per

ser la base de l'organització democràtica i perquè en "ells ha de

trobar la Republicà el seu suport mes sòlid" per ai ò s'acorda

comprovar la veracitat de les denuncies efectuades contra alguns

funcionaris per conductes subversius o causes d'infidelitat a la

Republicà, també demanar al govern central i autonòmic que siguin

revisats els carrees fets per la monarquia i sustituits per persones

adietes al règim, també plantegen la revi31 í i reorganització del

sometent "perquè aquesta institució, d'arrel profundament catalana,

Çue la monarquia havia envilit, adquerer i novament aquest caràcter

Patriòtic i s1imprengui d'esperit autènticament republicà, Aquest

tema provocarà la retirada de la minoria regionalista del Ple que

yota en contra dels acords esmentats (105), També abans havien

fiïanifestat la seva protesta pels fets de Sevilla i Madrid del 10
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d'agost da 1332 manifestant el desig que es mantingui la

indiscutible primacía del poder civil (106».

"FOMENT" fa uní lectura maniqueista i simolificadora deis

termes Monarquía i Republics i afirma que mentre la primera es el

peder personal del reí imposat damunt dei poble, Is República "es el

règim que el mateiv pcole es dina" i que reentre la monarquía

establia diferencies i divisions entre la societat, la República

"posa a tothom igual davant de la llei", mentre l'e ercit era a

profit dels generals ara es instrument de defensa sanciona 1, mentre

1'església gDudia de privilegis ara tots els cultes sin iguals en

dretsi obligacions, i mentre hi havia simbiosi Esglesia-Estat ara la

religió es retornada a 1'interior de les consciències i dels

temples, mentre aoans s'edificaven esglésies i s'impossibilitava al

poble d'abastar la cultura superior ara s'edifiquen escoles i es

posa la cultura a l'abast de tots els estaments, abans "se

supeditava el treball a la classe patronal" i ara "s'eleva al

proletariat al nivell de la burguesía" i es reconegut al dret de

vaga.; mentre abans es tolerava que es paguessin jornals de far» ara

hi ha un salari romim decoros, mentre amb la Monarquia "se

solucionaven els conflictes socials amb el mauser de la guardià

civil encarat al treballador", la República "ha creat jurats ni r tos

i obrers perquè estudiïn els conflictes i resolguin imparcialment",

o les lleis d'assegurança social. Cita l'existència de la llibertat

contra la censura de premsa abans imperant. Sobre els camperols

afirma que la Monarquia permetia que fossin esclaus del propietari

i, en canvi, la Republicà "ha lliberat als masovers de les grapes

dels terratinents", o el tracta d'igualtat de la dona, o la
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supeditació dels militars al poaer ci/il o al nou drat de

sctre fills naturals, i el reconer er.isnt del d-^et 3 l'autonomia de

nacionalitats o que glorifica els herois oe Jaca i "ss mostra

benigna amb Sanj urjo que vol tornar-rss s l'opressió" il07),

El suport a les institutions repuolicanes sera m:>tiy

d'e.f irritació del nou ^egirit,

L'Ajuntament de Peus voldrà :aleirar 1'elecció d'Alcalà Zamora

cow a president de la Republicà Esoanyola amb una festa pels malalts

de l'hospital, Casa de la Caritat i persones que assitei*en ais

menjadors de la Junta Autònoma d'E tinció de la Mendicitat cferint-

los Cdfe, postres i tabac, Tar>be es feu un concert per la Banda

Municipal, repic gérerai de camapanss, audició ds sardanes, castell

de focs i pregó «108».

A Valls al 12 de desmbre de ]'?;'] se celebra la promesa del

prir«er president de la Republicà, e= fa festa en alguns tallers i

fàbriques, es col,loquen banderes i domassos a edificis oficials i

actua la banda de nius i ca que recorre els carrers i interpreta La

ïlarsellesa i l'Himne de Riego d09'.

L'Assemblea de la Federació Patronal de Tarragona fa publica la

seva adhesió a la Republicà el 19 d'abril i manifesta que desitja

"col,laborar al manteniment de la pau social, i a l'establiment

d'aquelles mesures que per aital fi s'estimin justes, harmonitzant

els interesos de la classe treballadora amb els de la patronal"

MIO',

A l'agost de 1932 l'Ajuntament de Valls manifestarà la seva

condemna pel moviment monàrquic qua "intentava imposar per la

violència un estat de coses que repugna al poble" ( 1 1 1 > i defensa
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que s'apliqui als inculpats tot el rigor da la llei, A ai^ò s'hi

oposa Cay là perçue diu que es enemic de la ^epublic:- i manifesta que

la ccmoratra sempre "dins la disciplina del partit tradironaiista",

Al setembre de 1932 l'Ajuntament de Reus ir.-planta 1s bandera

calatana després d'una circular del governador ja que ara no ser* ja

bandera de patriotes : corporacions catalanistes sinó que "pot fer-

ho de dret i amb igual dignitat que la de l'Estat en totes les

oficines adrunistrat l'^es", per a: ó "1'onejar simultani i agermanat

de les dues banderes dira a tots els ciutadans que a^ui s'na fet per

la cordialitat i l'esperit de llibertat del regim república, la

f usi* de les animes que tots desitjaren per a la grandesa del país

al qual tots servim" <112' i, A l'agost de 1332 el poble reusenc

manifesta la seva adhesió a la Republicà amb la celebració d'una

manifestació de protesta pels actes sediciosos, hi participaren

"milers de ciutadans" i es redactaren conclusions que foren

ratificades pel poble en ovació, la Banda de Musica tocava La

Marsellesa, i el Himne de Riego i els Segadors, la manifestació e^a

oberta per una pancarta que deia "Demanem el cap dels traïdors", en

les conclusions es protesta pels fets que volen destruir la

Republicà, es reitera l'adhesió al regim "garantia de les llibertats

que els pobles necessiten oer a viure amb dignitat" i es demana

càstig als que atempten contra la tranquilitat del país i que els

que "encara anyoren el règim caigut i les seves vergonyes,

s'acostumin a reconèi-er i a respectar la vertadera voluntat del

poble" d 13), En la ma tei, a línia de protesta pels fets de Sevilla i

Madrid l'Ajuntament de ïan-agona fa el matei en una proposició

aprovada per aclamació del Ple (114),
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L'Ajuntament de Reus acorda, a l'abril de 1931, nostrar la seva

adhesii a fisc is per la seva contribució a les llibertats de

Catalunya i mostrar la "satisfacció de la Corporació per la

prudencia i el seny ouïe ha tingut el poble de Reus, des del día de

la proclamació de la República fins el moment present" ¡115' ai - i

corn, al gêner de 1932, mostrar la seva adhesió unan ir« a la Repuolica

desprès dels esdeveniment de la Conca del Llobregat,

EL CONSEQUENT celebra al juliol de 1935 l'aniversari de la

República francesa esperant que laPepublica esoanyola es fes digna

"continuadora de la missió redemptora empresa" < 1 1 6 > .

Al juliol de 1933 "AYANCADA" es lamenta de la poca comprensió

en el procès republicà sobretot degut a 1'herencia de la Monarquía i

a la escassa vertebrado de la societat civil anterior al 14 d'abril

' 117^ ai" i com que cal fer una lectura histórica del fiíoment present,

i que el perill mes greu pel règim es perdre l'entusiasme popular

"anima i essència de la República", i que l'equivocació rau en

haver-se servit "de les carcasses inservibles del règim vell". En

aquesta matera lima AVANÇADA publica un balanç deis dos anys en

que afirma que si be no s'ha fet "tot el que volíem", el

desplegament de la Constituait, la separació de l'Església i

1'Estat, repulsió dels jesuïtes o la reforms agraria i l'estatut

de Catalunya són aspectes fonamentals i decisius MIS',
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Ar.ib els nous Ajuntar.ienis. electes el 12 d'aoril, 3'iniciara una

substitució toponímics molt significativa i que consistai en si

canvi de rotolació de) s cavrers, Catalanització i "eaf irmació de la

identitat republicana i federal en seran les constants ideològiques

que suren rera aquests canvis nominatius, Era una acció fàcil

d'emprendre i efectista, de tota manera no sers immediata arreu dels

pobles del Camp MIS'1, però es, indiscutiblement, una eina que

ratifica quotidiana i gràficament la nova realitat política que

s'enceta amb la proclamació de la Republicà,

"En lo que respecta a nombres, la revolución triunfa en toda
linea, Es mucho más cómodo, naturalmente, cambiar el nombre de
una calle que ceder las tierras de los señores a los
camoesinos. El trasiego de nombres no tiene fin, No hay villa
ni villano que no tenga su calle de Fernun Galan" (120,1,

Els canvis nominatius, ultra la reafirmado política que

contenen pretendran també recuperar noms pooulars <12n,

catalanitzar els existents i palesar la nova realitat política laica

capgirant l'excessive toponímica derivada del santoral catòlic. ES

SIM com els carrers de l'Església o de Sant Isidre de Valls

esdevenen Francesc Hacia i 14 d'abril amb l'aferrissada oposició del

regidor tradicionalista Caylá que sosté que aiï <> "origina una

situació confusionaris en els ssrvsis administratius" i que cal

conai er, abans, l'opinió dels vems M22'1, Els pobles petits

viuran, també, aquesta confrontació religiosa en base a la toponía

urbana; el carrer de l'Abadia esdevindrà 14 d'abril a la Selva del

Can.p, els carrers de Sant Joan i Sant Isidre da Rodonyà es diran

Fermi Galán i de Garcia Hernandez, l'Arrabal de les Creus de



Constantí sera Rafael Casanova <12J', Una gran festads popular

convocara tothom : a tot arreu pe.- procedir al= canvis de retolscií-

<I24\ seran actes de propaganda partidària de la majoria de govern

municipal, festa prpular, en definitiva, manteniment del dims de

festa popular sn.b que fou proclamada la República ¡12E1,

Els ei'os ideologies que caracteritzen les novas retolacions 35

poden sistematitzar al voltant de les reivindicacions repuolicanes

coetànies; Plaça de la Republicà, del 14 d'soni, Galán i Garcia

Hernández seran nor.is habituals a tDtes les viles del Camp, La

menaria republicana federal decimorcnica =era simbolitzada Dels

Castelar, Salmerón, Pi í Margall o Estamslau Figueras, El

catalanisme cultural el representaran els carrers dedicats a J,A,

Clave, A. Guimerà, J, Verdaguer o Martí i Julià. El catalanisme

polític de la resistència o de la victorià s'hornenatgera amb Rafael

de Casanova, Pau Clars, Prat de la Riba, rtacia, 11 de setembre,,

Altres nominacions, menys comuns, se'-an les de Pau Iglesias, 1 de

maig (126^, També seran menys habituals les referides als líders

republicans espanyols com Álcali Zamora, Manuel Arafla o Marcel,li

Domingo < I 2 7 - , L'n altre nom, poc comú, i que ai eca polsaguera a

Valls serè el de Ferrer i Guardia, Mentre pel portaveu d'esquerra

serà l'homenatge a un insigne pedagog per la dreta sers una n.ostra

rues del sectarisme república <128',

Com es pot intuir, la confrontació política serà constant en

els Ajuntaments que emprenen dedicions d'aquest caire, Els

tradicionalistes vallencs sostenen que l'Ajuntament no te autoritat

per canviar els noms dels carrers i votaran en contra de 1'acció que

l'alcalde justifica com una "acció d'honorar la memòria dels grans
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patriotas o d'e-altar als símbols d un ideal" mitjançant ais noms da

Plaja Gc-la.i y Garcia Hernandez: i de Francesc Macis als vells nor.,5 da

Plaça de la Llibertat i Raval de rusanc-írdia M2'3\ Una mostra

similar da 1s n-atei a actitud es la posició dal diari tarragoní ''LA

CRUZ" qua defensa las posicions del Centre E; cesionista de

Catalunya, e*presadas al president de la Generalitat, i que critica

ais candis topommmcs perqué no respecten al noms populars "de

viejas calles qua ya tienen un nombre consagrado po"1 el uso a veces

a través da diversas generaciones" i parqué ai í "desgarra la

historia local y se anula una documentación popular de la Historia

de Catalunya", advoga pel manteniment de IB noriisncl atura

tradicional, oposat amb els plantejaments rupturistes de las élites

fiïunicipals republicanes (130 ̂ ,

En la nova nomenclatura urbana, desprès de la mort de Macià

proliferaran els homenatges, sovint enmig d'una vessant de

confrontació laica-catòlica, Aquest és el cas de la situació que

critica la premsa conservadora quan l'Ajuntament d'Aiguamúrcia dóna

el seu nom a la Plaça del Honest i r de Santes Creus, fins llavors

Plaça del Cister Sant Bernard, que provocarà, una campanya de premsa

per "impedir la profanació" des dels rengles de "JOVENTUT" U3T),

El qrau da símboliSr.ie que es conférai« a les nominacions es fa

evident quan, al setembre de 1332, pal recoorament ae l'autonomia,

l'Ajuntament de Tarragona discuter- en el mater- moment l'adhessió a

la República i la proposta del regidor Lliteras de "donar son nor»

antic de Quatre Barres al carrer d'Escrivanies Velles" (132;.

L'Ajuntament de Reus pretendrà organitzar, mitjançant una

comissió especial, el procés de debat i resolució en relació als



canvis toponímics urbans, S'inicien canvis, no conflictius, com el

de donar ncr-i, per acord da la Junts Pevclucionaria formada

immediatament 3 la proclamació de la Republics a Psus, al noni de

Plaça de la Repuolica a l'anterior Plaça de la Constitució < ] ? ? > , o

el de Galán y García Hernández a l'antiga Plaça dels Quarters t 134).

Anteriorment s'navia discutit la modi f icacio dels rivals Alt i E'ai-

de jesús pels de Galán y García Hernández (135 s , d'ací en sorgí la

comissió especial on eren representades totes les forces polítiques

i que tenia com a criteris, a suggeriment del regidor de la Minoria

nacionalista republicana, Cabró, els següents; substituir els molts

noms que pertanyen al santoral, molts nonis de significació religiosa

però que "res diuen ni de fets histories, ni de gestes populars" i

en canvi n'hi manquen molts que son "símbol de la cultura, de la

llibertat i de la democracia que a Reus no tenen el honor merescut"

'136), Un altre dels aspectes que Cabrà subratlla es la tendència de

la majoria d'Ajuntaments republicans a "laicitzar les retolacions i

aquest Ajuntament no pot recollir aquest estat d'opimi", per ar ò

un any desprès de que molts pobles, els petits prin.er, ja haguessin

normalitzat la seva nomenclatura, a l'Ajuntament de Reus s'aborda la

substitució ('1371 a la qual sin radicalment contraris els regidors

de la Lliga "per la pertorbació que ai-O porta".

El sistema de comissió especial de neus no dOna els resultats i

l'agilitat esperada; les dificultats de selecció de les propostes,

les posicions i ingerències de la Can-bra Oficial de la Propietat

Urbana M 36> que exiger consulta previa per a acordar canvis de

noms, entorpei en la seva tasca. També la situació de crisi

municipal farà que s'ajornin indefinidament les peticions de les
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forces socials i ciutadanes en la nova topo-runas, es aquest el cas

de 1* paticic de la Federació Obrera L:>cai que de-no."a es doni el ñor,-

de Flaca de i ' > de P-sa ç 3 l'antiga Pisca de la Sarg en una de les

conclussions de la manifestació obraba del priner de naiq de lj??2,

tema que es repetirá l'any següent < i S9 < , Enti-eíag se succeii-an

instancies dels veins oposant-se al canvi de denominació M 40'. La

tasca de la corussio te un nou entrebanc ar.,b la proposta de

l'Agrupació Socialists per dona." el nom de Pau ïglesies al carrer de

Sant Joan i l 4 1 ', Una i altra petició hauran d'esperar la solució

fins la reposició de 1'Ajuntament popular desares del febrer de l?3ô

t 142"* tot i la insistència del representant socialista Recasens

( 143 i,

Es clara l'oposiicó ds la Lliga, en la ciutat de Beus, a les

succesives propostes de la Ccnassii- especial. Les instancies

presentades a l'Ajuntament per propietaris, comerciants i veïns

donaran a la força conservadora n.otius per ajornar "sins die" tota

proposta de substitució < 144"» en contradicció amb les pcsirions

d'Acció Catalana que si bé no es partidària de sovintejar els canvis

de nom cornprén que "les circumstàncies aconsellen que sigui

modificada la nomenclatura", Els debats municipals sobre la

substitució dels noms reflecteixen les vinculacions dels regidors

omb les entitats i els diverses interesos socials. Hent re Acció

Catalana té un criteri flexible i d'apro imació de posicions,

Gatell, regidor de la Casa del Poble sosté que la Federació obrera

local representa mes veïns que els que firmen la instància d'un

carrer. La Lliga queda sola amb la proposta d'ajornament i ai;ò

succeirà t145 1,



Les nominacions mes usuals seran les següents M 4 6 1 ;

- 14 d'abril li municipis 14'7">

- llacis IS " 25' 3?.

- Republicà 17 " 22'6%

- Galán 20 " 25'St.

- Garcia Hernandez 22 " 29'S".

- Pi i hargal1 23 " 30'7%

- Anselm CLave 7 " 9'3*.

- Àngel Guimerà 11 " 1¿'7>'

- Prat de la Riba 12 " 16'0,'í

- Dr. Robert 7 " 9'3X

VI í,3,- L'ESTATUT,

En l'elecció el 25 de maig de 1S31 dels 46 diputats de la

Generalitat per elaborar l'estatut són elegits per Peus Ignasi

Iglesias, per Tarragona Pere Lloret i per Valls Manuel Gaies (147)

"Ha esdevingut ei moment hist«ric de cridar el poble de Catalunya a

e·· presar solemnement i clarament la seva voluntat sobirana sobre

1'aprovació de l'estatut que consagra i articula el ragin' autonimic

de la terra" f 143"».

A Tarragona es farà públic un Manifest signat per tot un seguit

d'entitats cíviques i polítiques de la ciutat amb l'e cepció de

l'AgrupaciL Socialista i de la Casa del Poble,

Tots els ajuntaments del Camp celebraran sessions

evtraordinaries per tal de manifestar la seva adhesió a l'estatut,
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L'ajuntament de Peus en caraules de 1'alcalde afirma que "ve 3

coronar l'esforç de tot un Do&le per a reconquistar la seva

personalitat indiscutible", que es concreta, fonan.entar.ient, en la

llengua. Tots els grups municipals es manifesten soore el tema; els

radicals, amb reserva per problemes de forma i fons però votaran

af ii'HiStivament ; els republicans autonomistes es mostren partidaris

perquè és l'instrument que permetrà, que "es robustei i l'autonomia"

i perquè pot esdevenir model per altres regions, AC P planteja la

seva acceptació integra en la mesura aue constituai "un punt de

partença en el camí de les reivindicacions nacionals" car=ii cap a la

"Federació d"Estats Lliures d'Iberia", La minoría nacionalista-

republicana també li dona suport i la Lliga defensa que la seva

actuació política durant el primer terç del segle ha fet possible

l'estatut H¿Si,

L'ajuntan.ent de Tarragona en sessió e traordir.ana acordarà

celebrar "alguns festejos per a solemnitzar l'aprovacK de l'Estatut

de Catalunya per referèndum" ai i con- el repartiment de 500 bons als

pobres (150 » .

L'ajuntament de Valls celebra sessió s traordinana convençut

de que es tracta de nomenis decisius en la historia de Catalunya,

Els tradicionalistes hi presenten una proposició que censura el

procediment emprat en 1'el,laboracio de l'Estatut que es rebutjada,

En una línia similar als grups municipals reusencs, l'alcalde afirma

que "Catalunya ha condensat les seves aspiracions de llibertat

nacional, tot reivindicant el seu dret a l'autodeterminació", Cayia,

cariï, afirma que li dol corn a caU'lic que es reservin a l'estat
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l les relacions Estat-Esglèsia i reivindica competencies per a

1? Generalitat en Iss frcnteres internacionals, declararlo de guen-a

i organització de l'a ercit, Caselles, manifesta que l'aprovació de

l'Estatut es la "solució justs dels conflictes socials, avui tant

agudi'-zats a casa, nostra, car als problemes del treball trobaran mes

cor.iprensió en els homes del nostre règim" H 51;,

Si be 1'Agrupsrií socialista de Tarragona s'absté de participar

en Is manifestad-:: organitzada per diverses entitats tarragonines

per l'Estatut ja que la Federació Local d'UGT ce Tarragona acorda

mantenir una posició contraria a l'Estatut en donar suoort al

programa general de la L'GT i el PSQE, si be desprès de l'aprovació

per referèndum refle lona "sobre la trascendencia que les

deliberacions del Parlament catáis pot revestir per a la classe

treballadora d'aquesta regió" M 52;; per contra, l'Agrupació

socialista de Reus, en la línia de la Federació Socialista Catalana

recomana que es voti afirmativament l'Estatut "pel fet de coincidir

amb els nostres anhels de llibertat individual i col,lectiva" (1531,

La premsa participaré activament en 1? defensa i campanya del

referèndum de l'Estatut cor« posteriorment del procés parlamentan

<15¿n, El setmanari LLUITA de Valls celebra el triomf de l'Estatut i

afirma que "els catalans que sucumbiren pel nombre l'any 17U, l'any

1331 han estat venjats. La Pàtria reneï i amo quin ímpetu'" <155 i i

fa un recordatori específic; "Dones i noies va11anques, recordeu que

podeu contribuir eficaçment a l'e-it de l'Estatut fent-lo votar i

posant les vostres firmes en els plecs que, a tal efecte, ha

repartit la Generalitat de Catalunya" ("156;.
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Taños LA VEU DE TARRAGONA í3 cawoanya periodist1:3 3 fsvnr de

1' Estatut i sfirr.3 aus Is dots del referendum seré considerada, en

el futur, la de is festa major de Catalunya t l 5 7 > , TAnitè divulga lea

accions de la joventut es Tarragona a l'arreplega^ signatures al

Ferment de la Sardana l'riarnor.ia, Or f ei Tarragoní, Joventuts d'nCER,

Centre PepuDlic? Democratic Federal, Palest¡na, Agr'JDaci«1

E cursiomsta íinests,

LES CIRCUNSTANCIES de Reus repi'cduei el cariaient de 1'al c aide

t* 3 r 11 Bagss eines per l'emissora local i en el quäl t Dt i que conienta

lus deficiencies an el te í afirma; "encara que tim¿dar»ent i

reclosar,¡ent, restaurada la personalitat nacional de Catalunya ens

incorpora, coi. una nova entitat espiritual 3 la histeria" <i5Ss,

Tar.ibe f a un parlan-ent a I 1 efecte per la radio el Governador civil.

La jornada de votaciv f cu animada arreu. A Reus es forn>§ una

manifestació en la que hi participaren el Centre República d'Accii

Catalana, el Foment Nacionalista República i el Centre República

Autonomista, es ventaren les campanes i les dones s'hi adherien

formant a les seves taules de recollida de signatures ja que ne

podien votar t 15S). Desprès de la jornada 1'ajuntament da Reus envía

un telegrama d'adhesi·i al president de les Corts Catalanes amb

"pregona emoció oatrl'Mica" ja que despees de segles d'anorreament

de las llibertats nacionals "pel furor sssinulista del primer torbo"

ara, an clara afirmació que \incula autonomia i republicà, ara

"Catalunya com els altres poblas peninsulars son lliures" n SO).

Segons el quadre adjunt Reus assoli una votacic favorable

respecte al cens total <S531 persones! del 84,1 % mentre que els

vots negatius representaven el 0,3 v/. oel cens, L'abstenció se situa
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en si 14,5 %. Tarragona présenta un resultat del 84,6 % de vots

favorables mentre que els contraris a í'estatut eren de 0,5 "• i < la

participació 85,¿ t'.' l'abstenció ¿sal 14,6 ?.. Valls voto en un 90 /• s

fa or de l'estatut, ruant re que els vots negatius s''en del 0,1 ü i la

participació fou del 90,2 v>. ÉS evident, doncs, que de les tres

capitals del Camo, ualls assolai la rues gran participació ai i com

la votació més favorable.

D'entre els municipis del Camp ja sigui per resultats molt

favorables com a 1'inrevés cal destacar a l'Alt Camp; Alió i Cabra

del Camp amb una votació del 98,3 i 98,6 % respectivament de vots

favorables sobre el cans, i el quart districte de Valls i font-ral

amb la mínima que se situa en el 80,9 i 80,4 -X respectivament.

Al Bai-- Camp succeer similarment, els pobles amb un resultat

mes favorable de si respecte al cens total són L'Alerar arnb el 91,5

v> i Prades amb el 95,9 'A i els resultats menys favorables a

Riudecanyes ei 30,6 %, Duesaigües el 34,2 %, A l'Albiol vota

favorablement el 100 ?..

Al Tarragonès els pobles que votaren més a favor de l'estatut

foren Vespella amb el 100 *, Altafulla, 93,6 *, Creï ell, 98,2 ï i

els que tingueren un resultat més negatiu, dins el plebiscit

favorable general, foren Perafort 57,5 X, els Garidells 57,5 í'., el

districte sisè de Tarragona (67,5) i la Nou de Gaia (6^.8).

En el marc de la discussió parlamentària de l'Estatut a Madrid

alguns ajuntaments subscriuran la tarja, que editada per Palestra,

demana el manteniment íntegre del te- t aprovat pels catalans,

iniciativa que s'havia d'e tendre a la societat civil per distribuir

les targes, que els ciutadans només havien de signar. Els



U'Ttanants de Raus i Vslls efe:t'js.-3n gestions parlamentaries a

'ei seta - 1 S T *
RESULTATS P Er ERENOW ESTATUT DE CATALUNYA

ALT CAfiP SAH WP

Votants SI

Aic/jasúrcia
Alcover
Ahé
Brafia
Cabra
Figuerola
Masllorenç
La M as 6
El Hilà
Montferri
«ont-ral
Nulles
Pla Cabra
Pont Ara,
Puigpelat
Querol
La Riba
Rodonyà
Rourell
Vallíioll
Vilabella
Vilarrodona

VALLS

Districte !
n 2

3
4

Total

497
366
ï 74
;o]

277
174
255
ï 20
89
¡2|
133
217
599
252
182
134

249
157
193
335
565

£05
347
803
1097
3557

452
734
171
2S4
273
167
221
1C3
f 5
105
lü
134
532
246
164
164

233
142
335
307
530

712
314
7S9
587
3202

í 3 /V

30,9
30,5
98,3
97,6
99,6
35,9
or ;ww , v

85,8
35,5
87,6
80,4
89,4
33,8
93,9
30,1
85,4

93,5
93,6
85,2
90,6
93,6

55,4
96,1
97,6
80,9
90,0

Votants

Albiol
Alenar
Alforja
Aliostar
Argentera
Borges C,
Botarell
Casbrils
Capafons
Castellvell
Colldejou
Duesaigües
La Febri
Maspujols
ilontGriJ
Montroig
La Mussara
Prades
Pratdip
Riudecanyes
Riudecols
Riudois
La Salva
Vandellòs
Vilanova E,

" Caso
Vinyols

REUS

Districte !
2

B 3

4
5
6

Total

77
•07
5E8
121
8!
354
142

1062
122
209
11?
120

164
455
755
53
272
274
346
305

i 0:3
960
757
200

185

1417
2095
1534
1295
1340
1450
9531

SI

77
23'
477
93
58
231
116
509
104
146
80
41

103
403
694
33

25 ï
186
106
209
853
793
553
173

160

1236
1705
1553
1108
1179
1133
8014

í 3 /V

100
91,5
33,3
75,3
71,5
79,4
31,7
35,5
OC "f
•"!'-

69,8
58,9
34,2

65,5
87,8
91,9
71,7
95,9
67,9
30,5
53,5
83. i
82,6
65,9
85,5

86,5

90,7
OI 4u!,..

62,5
85,5
58,0
78,4
84,1

Votants SI

Altafulla
Bonastre
La Canonja
Catllar
Constant;
Crenel!
Garidells
Morell
Nou
PallaresDS
Perafort
Pobla fiaf.

" fbnt.
Renau
La Riera
Roda
Sïlo-sí
La Secuita
Torredembarra
Vespella
Vilallonga
Vila-seca
Tasiani

TARRAGONA

Districte !
2
3

" 4
5
6

Total

217
202
455
340

109
63
452
137
125
174

269
43
295
201
232
334
645
50
393
959
103

1765
1375
661
1804
1556
2051
9203

214
1S2
348
279

107
42
47!
93
100
100

225
36
276
182
223
234
511
50
278
730
Ouu_'

1565
1189
624
1626
1363
1392
7785

% s/V

98,5
95,0
75,5
82,1

98,2
60,8
95,7
67,2
80,0
57,5

77,3
33,7
93,6
90,5
96,1
35,0
79,2
100,0
70,7
82,4
55,4

39,8
86,4
94,4
90,1
89,1
67,5
94,5

Font; B,ü,P,, 6-VIII-1931; ADT, Gobernación, Censo, Elecciones "Estatut de Catalunya1, ElaDoració
pròpia,
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Desprès de 1'aprovació s les Corts de 1'Estatut de Catalunya

que assoli un résultât de 114 diputats ? favor i 2¿ en contra, sis

a j un t amanís catalans, rua Igra t Is considerable di=r.unuci¿

conpetencial qus patia I? Generalitat an-o el nou te-t, ratificarsn

la seva adhesió (162) i organitzaran la benvinguda dels diputats

catalans creant l'ar.'bient propici per uns rebuda caliaa amb Is

promulgació de bans, colocaci* de banceres, etc,; hi acjJi woi ta

gent i els diversos discurscs, especialment el ca Comoanvs "feren

vibrar d'entusiasnie a la multitud" < 1 ¿ 3 1 , Desares s'adhsrei^en a

l'acte celebrat 3 Barcelona, el 25 de setembre, quan el cao del

ern espanyol lliura l'estatut <16-i',

- 230 -



V ! I . A , - NORMAL I TZAC I û L I NGu iz

Algunes noticies soltes a* traías de las publicacions dal Camp

ai- i com el seguiment exhaustiu dels aruncis que publics el Eutlleti

Oficial da la Província referit als Ajuntaments ens oer rue t copsar

l'abast i al ritme de la normalització del cátala durant la II

Rspublica,

Una entitat fonamental en aquest aspecte serà 1' Associació

Protectora de l'Ensenyança Catalana que al maig de 1331 obre a Reus

una oficina per a la correcció de rètols, impresos, llegendes i

altres dels comerços i indústries que li ho sol.licitin C1S5 5 en el

marc de la campanya que aquesta entitat, conjuntament an*b Palestra,

organitza pro-retols en català,

L'Ajuntament de Valls, a l'abril de 1931, en un dels primers

plens qua realitza la corporació republicana, decideï que sigui

declarat "l'us obligatori i esclussiu de la nostra llengua en els

treballs administratius i en tots els escrits oficials adreçats a

autoritats o representacions constituïdes a Catalunya ai i com a

tots els organismes dependents de l'Ajuntament i a les entitats

subvencionades", També acorda invitar a industrials i comerciants a

normalitzar llurs rètols amb l'eer..DcK d'arciíris pels cue canvnn

IB retolacii, L 'argumentació de l'Ajuntament de Valls per decidir

ai -6 es basava en la següent declaració; "Desprès d'uns anys

d'escarni i de vexació, la llengua catalana ha retut amb la

instauració del nou regim, el r»ès autoritzat desgreuge. Recobrada la

seva dignitat, amb el reconeï ement niés absolut del seu rang i del



seu prestigi, els vertaders patriotes hem aa fer que 3 tot ar>neu

ocupi si lloc d'horov aue li pertoca" f ^ € 6 ' ,

A Valls el rit.ve de normalització dels ratals comercials és

rüclt lent per IB qual COBS el setmanari LLUITA afirrna; "È.B precís

cue tothor.i reaccioni, L'home que simpatitza i as creu fidel sis

ideals de catalanitat i manté 1'absurd de retolar l'establiment seu,

en llengua que no li es próoia, es un traïdor de la causa" t 16"^'.

Per ai 6 Is redacció del sa t mana r i s'oferei cav s correccions

ortogràfiques,

També l'Ajuntament de Tarragona voldrà estimular Is ratolacic

comercial en català i aprovar? mesuras d'e empcii de pagament

d'arbitris, Aquest fet es valorat positivanent per LA CRUZ que

considera que la ciutat "no sent la catalanitat anb la intensitat

d'altres poblacions" i que "per incon-pi-ensii-, per recança

inexplicable o per miraments : temors exagerats ^3 seguint 5 la cua

de les ciutats catalanes"; dóna molta importància a la rer-tlacic en

català perquè "és un dels senyals externs que mes palesarà l'esoerií

de catalanitat del poble" USS1

L'Ajuntament de Reus també fomentarà ei canvi de retolaci-: en

astíbliments particulars tot i que considera que no avança csr la

presiò política assimilista i per 1? inèrcia, considera d'interès

estimular el canvi i conceceí permís gratuït als oue ho facin

durant els 3 mesos següents al maig de 1931 cerque "l'adveniment de

la Republicà, instaurant un regim de llibertat, assegura la lliure

manifestació de la nostra catalanitat" i per a r-í cal estimular el

canvi perquè "recorda un passat d'opressií- <162», mesura que es



acrovada par unanimitat. En la insistencia en la ratolacn!> cornarcial

hi oarticiparS Rosira i Virgili (1701,

L'avanç an 1s raL.ola:ii an catali e<3 lenta i sembla que al

mater sjuntsr.'ent tarragoní ne es destaca per 1? <;ev3 voluntat en

aquest sentit ja que rasten cartells en castalia al carrer del

mater-- ajuntament <171\

La premsa i les actes dels ajuntaments de les í »-es ciutats del

car>p ens ofersi-er dades sobre l'actuaci; de l'Associació Protectora

ce l'Ensenyança Catalana, Es ai-i que proposen realitzar un curs de

català a Reus per als mestres (172;, També l'Ajuntament de Valls

donarà un ajut econòmic "per s la tasca patriòtica, cultural i

social de 1 ' Associac it " i se'n fa soci la matera corporació <173',

similarment farà el de Tarragona M74*

El professor Anguera ha escrit que al 1S31 1'Associació

comptava a Reus amb 167 socis individuals i 9 de col.lectius;

1'Agrupació Catalunya, Centre de Lectura, Centre Republicà d'Acció

Catalana, Foment Nacisnalista Republicà, el Circulo, el Olimpo, La

Palma, la Lliga Regionalista i el Reus Deportiu < 1 7 5 >

Una memòria de la mateixa Associació corresponent a 1933 ens

permet conocer el moviment d'associats, ho sOn protectors i

col.lectius una entitat comercial, l'Orfe:- i la Penya Esportiva de

Tarragona, mentre que hi ha 120 socis individuals i una comissió

delegada, hi ha socis individuals a El ílorell, Alforja, La Secuita,

Vilabella, Vilallonga i Vilaseca també els ajuntaments d'Alforja,

Constantí, Reus, La Secuita, Tarragona, Valls i Vilaseca. A Peus hi

ha 150 socis individuals i 12 col.lectius i una comissió delegada,

Els col.lectius de Reus son 1'Agrupació Catalunya, 1'agrupació



d'en.pleats de banca i borsa, el CAuCÏ, el Centre de Lectura, el

Centre República d'Accií Catalans, el Circulo, el Foment

Nacionalista Republicà, la Lliga Regionalista, el Reus Deportiu, la

Societat Recreativa "El Olimpo" i »La Palma" (176^.

A PEus al 1334 organitza un concurs ce geografía i nistóris de

Catalunya que es subvencionat per 1 'Ajuntament , S'intentaren

promoure escoles catalanes en totes les matèries d'ensenyament

Al 1935 hi ha un redreçament, ja que al febrer de 1935 a

Tarragona nenias hi ha 73 associats que LA CRUZ considera que són

pocs "tan per la importancia material d'ella com per la seva

significació dintre el moviment patriotic catalï", al desembre de

1935, desprès d'una campanya de proselitisme, n 'hi ha 185 socis de

numero i S col.iectius entre els quals el Centre Catalanista

Republicà, el Partit Nacionalista Catáis i Joventut Federal d'ERC

<. 1781, Al maig de 1935 es forma una delegació a Valls (175*,

L'Ajuntament de Tarragona acorda en els pressupostos de 1931-

1934 una subvenció de 1000 ptes per a 1 'ensenyament del català a la

ciutat f l S O 1 , Els cursos eren organitzats per les nies variades

entitats ciutadanes com ara la Secció Fer-anal del Foment de la

Sardana l'Harmonia que tenia periodicitat dominical per a 10

persones amb prioritat per a les associades,

L'Ajuntament de Reus organitza pel curs 1931-32 un curs de

català per a mestres de la localitat a proposta de l'Associació

Protectora de l'Ensenyança Catalana al qual també hi podien assistir

funcionaris municipals < 1 8 1 ; .
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Al setembre de 1933 l'ajuntament de Valls acorda subvencionar

un cu"=et de català a celebrar 3 la biblioteca i matricular de franc

aïs en.pleats municipals que ho solicitin <!32\

En curses de estais tanibê h: incimrâ l'Accu* Popular catclica

de la dona de Tarragons que imparti el reverend Miquel Pia 1 andres a

l'octubre de 1931 c 185».

L'Ajuntament de Tarragona voldrà estimula)- el cátala entre els

escolars ao-b l'organització d'un concurs que segons sèmola sera

ajornat pel curs 1932-1933 (]S¿\

L'Associació Protectora de 1'Ensenyança Catalana, delegació de

Reus, organitza un concurs escolar a les escoles de la comarca i es

proposa insistir tenaçment en l'augment de l'ensenyament en i del en

catáis nS5l al temps que continua oferint la correcció gratuïta de

rètols i documents i un concurs escolar per conmemorar el centenari

de l'Oda a la Pàtria d'Aribau nSS> que hi participaren un centenar

d'escolars.

L'Escola de Treball de Valls endega un curs de català, que feia

temps que estava projectant, al març de 131'5 que palesa 1 ' ipte>-es de

la joventut en el coneï-ement correcte de la nostra llengua < 1 S 7 > ,

Al 1936 la delegaci-S tarragonina de Palestra convoca nou

concurs de lectura i escriptura en cátala ¡l?«'1, A l'abril de 1936

l'Ajuntament de Tarragona convoca plaça de dipositari que haurs de

saber llegir i escriure en 1'idioma català.

L'Ajuntament de Tarragona, a l'agost de 1931 en un

pronunciament favorable al govern provisional de la Republicà afirma

que ho ha de fer pel vot de confiança rebut al Congres i "ja que ens
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han retornat les no 51 ras llibertats, poguent enarbolar la rsostva

bankers tarrada : utilitzar en tots els actes nostre idioma" MSS'i

Palestra serà :.-n= entitat dinàmica en ací/est sentit, es ari

que en una crida-manifest als joves f¡amfesta que la delegació de

Tarragona intentara "una educaco patriótica i d'enfortiment físic

sense descuidar la formació d'una moralitat completa i 1 ' acompliment

d'aquells deures socials que l'esperit aal nostre temps recisma", en

aquest sentit ss proposa la depuracií del estala, la practica

esportiva i una tasca unitària amb si comú denominador de les

"reivindicacions nacionals que ans son propies a tots els catalans"

(130 » ,

El ritme de normal itzaci> de 1'administració municipal es

lenta, l'Ajuntament de Peus publica els seus pressupostos en

castellà encara als de 1932 <19n.

El diari FOMENT de Reus demana e plicae ions i es quera al

govern civil perquè segons sembla no =0n autoritzades les entitats a

presentar els seus estatuts en català, mentre que el governador

explica que va donar ordres en sentit contrari i que si son demanats

en castellà és per eventuals certificacions t]92\

Un fet cultural catalanista seré la diada tarragonina

d'he menat ge a Santiago Businyol al =ete-,ib)'e de 1S31 < 1 9 3 > ,

E-tret del Butlletí Oficial de la Provincia de 1S31 al desembre

ens trobem que els unies ajuntaments que trameten la seva informació

en català son els que seguei en; Peus, Aiguamúrcia, Tarragona,

Constantí, La Canonja, el Morell, Alforja, La Secuita, Vii35eca i en

bilingüe Reus, Vilallonga i Valls,
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Les memories de is Junta d'Obres del Port de Tarragons es

pusliquen en castells fins Is corresponent 3 1932 editada l'any

següent, El Butlletí Oficial del Bisbat es pucli ca en castells fins

19?6 si bo reproduer en bilingüe les cartes pastorals del bisbe

Vidal i Barraquer,

EL CCKERCIAL, írgan de la Cantora de Comerç de Tarragona,

introdueix el te* t en català, al que podem considerar 1'editorial,

al 1932 si be la portada, títol i subtítol es manté en castellà.

L'Ajuntament de Peus decice: "redoctar en català tota la

documentació" si be, justifica l'alcalde, que si apareix algun

document en castellà es per aprofitar el material imprès t 194'. El

mateix Ajuntament concedes una subvenció a Palestra per l'acte en

honor del català i per l'organització d'un acte d'afirmacii de la

unitat de les terres catalanes celebrada a Peus en aquesta diada hi

participaren, al Teatre Bartrina. Pau Pont de Rabinat, representants

de València, Mallorca, Roselló, Albert Bastardes, Pompeu Fabra i

Antoni fisrti Bages (19E),

La premsa catalanista i republicana cor» ara LES CIRCUMSTANCIES

de Peus recorda que "de la nostra fidelitat a 1'idioma depèn la

supervivència de Catalunya" M96',

E-tret del Eut 1let i Oficial de la Província ens trooem que els

estractes d'actes municipals corresponents al segon semestre de 1952

ni figuren en cátala els poDles següents; La Canonja, Renau,

Alforja, Peus, Prades, Alio, Vilaseca, Selva del Camp, Vallmoll,

Capafonts, Tarragons,

Les mesures per normalitrar el català entre els funcionaris a

partir de les noves places creades seran tímides, l'Ajuntament de
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Tarragona el dents n? per a amens ce Is guardis ursana a nivell escrit

i or il <1971. L'institut de E-s: llises t da Tarragona continus'an

castellà à l'octubre del '9:2, també la Comunitat de Regants de 1?

Siquia dels molins cel RIU France li o la Junts d'üores del pcrt

segons aue es redacten ai-i llurs anuncis publicats al Butlletí de

la Prcvmcía,

El seter.ib^e de 1931 una c r.-.; u Is v del govern civil intentarà

estimular, una vegada aprovat l'estatut, la personalitat c~l ca.ta.lr

i l'us de la senyera als efectes polítics i acnunistratius que pedra

onejar amb plena igualtat amb l'espanyola i den.ana als ajuntaments

que "hissin la bandera del gloriós estat republics al costat de la

catalana" perqua "l'onejar sin.ultani i agermanat de les dugués

banderes dirà a tots els ciutadans que avui s'ha fet per la

cordialitat i l'espeiit de llibertat del Regint republicà, la fusió

de les anin.es que tots desitjàvem oer la grandesa del país al qual

tots servin." < 193!.

La pervivencia del castellà porgan en anuncis d'entitats al

Butlletí de la ppowncia com a"a a la con-unitat de regañís "Riegos

del Francolí" de la Masd i el Rourell o del Consell Provincial

d'Ensenyament :u; i com les providències i ¿dictes judicials i la

inform:-»: i¿ dels jutjats de primera instancia n.entre eue les

circulars del govern civil es publiquen al 1932 en bilingüe.

Mentre que els Ajuntament s que han norma li trat als efectes

administratius el cátala, segons un seguiment exhaustiu del 3,0,P

al darrer trimestre de 1932 son; Alcover, Alforja, Les Borges, Ei

Catllar, La Canonja, Maspujols, El Pla de Cabra, La 'Eecuita, La

Selva, Valls, Vilanova, Vilaplana, Vilarrodona, Vilaseca, Tarragona



i Reus, publiquen irdistintament an cátala i castalia con, també ho

fan 51'i ¡iiolts slices iVUfuciDia i=l Cs'nD, Per ccntr=, roman 1'us

a elusiu del castells als a,i un t arnant s d'Allò, Alnoster, Bràfim,

Cabra, Eis Garidells, El Milà, tontbrií, Mont-val, El Pont

d'Armentera, Querol, Renau, <_a Riera, Riuderols, Roda de E'arä, El

Rourell, Tcrredevbar¡-5, v;=Della i Vilabella,

Entre institucions que no han normalitzat administrati\/3iiant el

catáis hi ha, al 19;:?, 1'Esrola Normal da Tarragona que per aquest

motiu tindrà una llargs polénuia da pressa, mentre que 51 ho ha fet

el Patronat de 1'Escola del Trecall de Tarragona. : Is Cambra Oficial

de la Propietat Urbana, ai ò a 1'agost de 1933, i no encara la Junta

d'Obras del Fort,

Desprès dais fats d'octubre succeiran fats regressius com el

que laments LES CIRCUMSTANCIES que afecta si Comissari de la

Generalitat a Tarragona que ha canviat el rètol, al novembre de

1934, ai i com que en el successiu els impresos seran redactats en

castellà f V??'1 mentre que l'alcalde gestor de Tarragona edita bans

en català, TREBALL publica el pniver article en castells al 20 de

gener de 1934 a prec de l'autor. Al març de 1934 l'ajuntament de

Vells demana que sigui publicat en català els abonats a la guia

telefònica (2001.

Sembla que las publicacions de la cambra de Comerç continuen

tot el période en castellà, Mentre que Moltes societats obreres

rsusenques tenen o be el paper in>pres de la carta o al segell-timore

alternativament en català o an castellà 1201 *.

Carles Gerhard proposa des de les pagines de LLUITA la

celebració de l'onze da setembre per commemorar la diada i en



lestimoruatge d'admiració i respecte pels Herois que caigueren en

defensa de les llibertats catalanes ¡202', Tamdè la Comissaria de la

Generalität a Tarragona demana, r.utjançant circular, que siguí

conmemorada la data i que es fací ad^esi-; a la Generalitat ¡I031,

ruantre que i'ajuntament da Tarragona aprova una proposició que

der.iana que la cuada de l'onze qe setembre sue fou "durant tants

ani'<.er=ar is la mes adequada manifestació del fer\/or catalanista

cohibit" ara s'ha de celebrar desprès del triomf de 1= democracia a

Espanya que significa que Catalunya tindrà un ample horitzor de

llibertat f204\

Les f estas de l'onze de setembre tenien una escasa dimensií-

popular, A Tarragona l'ajuntament dec ideï1 al 1932 que una comissió

es desplaci al monument a Rafael de Casanova, i obrir una

subscripció per costejar una corona i adquirir llibres per a

repartir entre els escolars (205»,

Al 133T el Comissari de la Generalitat havia fet publica una

nota en la que demanava que s'exterioritzes els sentiments d'amor a

Catalunya i d'adnasio a la Generalitat novament instaurada "l'an.or

al passat i la fe en el pervenir" (2C6>, L'onze de setembre de 1932

sera celebrat a Valls simplement amb banderes i draperies a

societats i entitats i lluminàries a l'ajuntament, Centre Un: i

Republicana, Club Velicopedista i Contra Catalanista Repuolica

¡207 i ,

L'onze de setembre de 1333 serà, per disposició de la

Generalitat, "la consagració de festa nacional" però sembla que no

hi ha massa activitat festiva popular (208),
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A '-'siIs tambe tindrà un carácter oficial, t rabatran corona de

flors en hornera tge 3 Casanova al 1S33 : qua onegin domassos i

tandera catalan i il. lur-inacii a l ' ajuntament al I??I (209».

A Peus se celebra conjunt arnant pel Foment Nacional ist 3

Republicà, Orfe.'- Pausarte AçruDaci:- Catalunya, Espart i Grup cena na i

una vetllada patriòtica cua consistí en un recital da pcesias

patriòtiques i las intervencions dels diputats Andreu i Loperena, i

cançons per l'Orfeó que t'oren escoltats pel puc-lic d'-et <210't segons

sambla a'nb una modalitat no*, a "per haver caigut l'obstacle

tradicional que s'oposava a la reivindicació dels nostres drets"

121 H, l'ajuntament celebra sessió ordinària aquell dia de l'any

1?31 i dos regidors es desplacen a Barcelona.

A Reus al 1933 hi ha un acte de Palestra al Centre de lectura

al qual s'hi adherei.- 1 ' ajuntament (212'. DIARI DE REUS afirmav? en

motiu de 1'anniversari ds 1934 que "avui pot dir-se que els anémica

de l'autonomia son al Govern" (213». Aquest any a Reus s'organitza

un grandiós míting al local d'estiu del Foment an-b assistència de

molta gent '21 í •,

LES CIRCUNSTANCIES afirma el següent en l'editorial de l'onze

de setembre de !9?¿: "En la conmemorad í d'avui, doncs, tan com

recordar els herois gloriosament caiguts, cal elevar am; fermissima

intenció l'asoerit nacional. Si mai no l'haguéssim afeblit, la

nostra existència cor.i a poble lliure hauria tingut, a traves dels

segles, una línia recta, Mentre glorifiquem els qui donaren

generosament i noblement la vida per IB Pàtria, curem que no calgui

repetir mai nies l'inútil sacrifici de fa dus cents vint anys i que

la nostra catalanitat es conservi a traves de les vicisituds
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historiques, ferma i intensa mal mes no" OIE', A Tarragona ho

celebra Is Lliga Autonomista Papublicara de Tsn-sgcna i 1 ' ajuntarrant

as trasllada a Barcelona an representació qua po-ta tamce la de

l'Qrfet- Tarragoní ( 21 S'ï, A Tarragona destaca l'aniversari del 19S4

quan es produeix una manifest se i* da orotesta contra al fei^isr'¡e

fins a la Comissaria da la Generalitat presidida per bande-es del

Partits Socialista i Comunista i UGT i entonant "La Internacional"

durant el recorregut, es disolgua pacífic jivent, a r-es de l'audicii

de sardanes organitzada pel Fernen t de la Sardana "L'Ham-oma" (217i,

Al 1935 també se celebra a Tarragona l'onze de seteivore an,b al

comerç a la tarda tancat, un programa asoecial a 1'emissors local de

radio, el desplaçament de l'ajuntament a Barcelona, al monument a

Rafael da Casanova i amb participació del Centre Catalanista

República, Joventut Federal, Partit Nacionalista República i

Palestra enti-e altres delegacions tarragonines ¡2181,

L'ajuntament de Reus es proposa a l'abril de 1925 i 1935 la

celebració d'una e-posició del llibre catáis per contribuir a l'obra

cultural que genera la Republicà, Havia de recollir publicacions

editades en el marc dais Països Catalans des de 1900, s'havia de

celebrar per Sant Pere (219».

A l'abril de 13~-B es crea a Tarragona un cemita de

catalanitrc-cio que havia de "treballar incansablement per i'imperi

de la nostra llengua en totes les n-anifestacions da la vida social i

particular de Tarragona, i per a catalanitzar aquelles entitats i

corporacions, que, malgrat l'autonomia que gaudeï Catalunya, sembla

que tenen encara bastant oblidada la seva obligació ri>oral d'usar

sempre i en tot moment 1 ' idion-a cítala" (.2I01.
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t-13r 'Eant Jordi de 1935 se râleurs Is diada del lliure que LEb

CIRCUMSTANCIES derüana qus siguin en orefersncia obres d'auto) s

catalans (221), Aauest di3"i estivula 1=. tr:-,<ï>esa de notes en estais

i que portin els infants a una escola catalana, que s'usi el ca'.als

en totes les activitats i que es fessin els iworesos en caT.alí

' 222 '.

A l'escola iv'orrïial de Tarragona es va viu^e en el pia de la

norü^litzaciò del català una situocií pol ¿rai c 3 ^ue tingué arcpli

ressò en la premsa de la ciutat, Els sectors catalanistes p.antenien

que es boicotejava l'ensenyança del cátala i es posaven obstacles a

la r.orr.ialitzacio adn.inistrativa, El ten.a provocará una inspecció

encarregada a Pompeu Fabra, i una inter\enci<> de l'alcalde i diputat

d'ACS, Rere Lloret, al Parlament de Catalunya <223'», Al juny de 1933

es promourà una reunió a l'Ateneu de totes les entitats politiques i

culturals catalanistes que acorden "protesta1.- enèrgicament per la

vexació a 1 'idioma nacional de Catalunya" i crear un conato de

seguiment i vigilància <224\

- H -, „
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N O T E '3

}.- JULIA, S, "Madrid , . ,", p, 2,

2,- Els Ajuntaments que han notif::at s la presidència de la
Republicà catalans la proclamació de la Republicà catalana són
als següents; Valls, Constantí, ia Selva del Camp, Pla de
Cabra, Vilabella i REus; LES CIRCUMSTANCIES, 18 q'abril de
1931, Vegeu PITARCH, "Estructura Parlament .,,", ps. 24-25.

3,- VENTURA SOLÉ, viatge urgent, "Un segle a jutjar (1300-1336'"

4,- ACCIo COMARCAL, 18 d'abril de 1931, "La proclamació de la
Republicà s Valls".

5.- CASAS MERCADÉ, "Valls guerra civil", p. 19.

S.- ACÍÍIO COMARCAL, 18 d'abril de 1931, "Ban de l'alcalde de Valls,
Josep Magriña. Martí",

7.- LLUITA, 18-IV-1931,

8.- B.O,P,, 12 de febrer de 1932. Extracte de l'acta de proclamació
de la Republicà. Conseqüència de les eleccions dal 12 d'abril
que es glosen ai-i pel portaveu d'ACP; "Heus aquí una data que
els catalans no haurien! d'oblidar mai, per tal com evoca
1 'e-.emplaritat d'unes eleccions que possibilitaren el triomf
d'una causa justa, Les eleccions d'abril -e pressió de la
voluntat d'un poble que aspira al seu alliberament nacional-
anorrearen l'obstacle que s'oposava a la nostra llibertat
colectiva, Cal retenir l'e emple a la memòria", LES
CIRCUMSTANCIES, 12 d'abril de 1931. ROCA MUNTE, M., p, 38-39,

9,- LES CIRCUMSTANCIES, 15 d'ab-il de 1931, "En entrar la primera
dona l'ovació que se li tributs fou enorme, delirant, Era una
humil obrera que plorant Desà la mà de l'Alcalde", LES
CIRCUMSTANCIES, 17 d'abril de 1931,

10.- LES CIRCUMSTANCIES, 1? d'abril de 1931.

11.- A,M.R., Acta 14 d'abril de 1931.

12,- LES CIRCUMSTANCIES, 13 d'abril de 1931, JULIA, op, cit,, P, 13,
"El día estuvo, cono es norma en los amaneceres
revolucionarios, bajo el signo de la confrontación entre el
pueblo y las fuerzas del orden",

13,- LES CIRCUMSTANCIES, 15 i 18 d'abnl de 1331, Festa organitzada
per l'Ajuntament i la Federació Obrers Local que inclou; M
mani festació pro-amnistia, 4 tarda, sardanes a la Plaça
Constitució, 6 tarda Concert a la Plaça Prim i a les 10 nit
Focs d'artifici en la matera plaça,
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U, - LES C ! RC UMSTANCIE f-, 19 d ' at>r 11 de 1 5 ? 1 , A tall d'e emp 1 e
reproduirez els la, t = dels telegrames ce is Federacií d'obrers
torslers d'Espanya adheriria a IB l'GT el limsteri de Treoall i
President de Is Republicà; "Federación de coraros toneleros de
Esparla, Comparieros salud, Sa:uda emocionad? 3 Is. nacíante
República, heraldo anunciado de uns Espaf*a nuava democràtica
que de 3 asta hora par y prosperidad y emsnciDación social que
le negi siempre el funesto regimen anterior, Al propio tienpo
nos es grato ponernos incondicmalmenta al servicio de esta
nueva España ansiosa de libertades dentro de un régimen
nacional,
A rues rec emendamos a nuestros cantaradas la sensatez > el
civismo preciso para consolidar de una marera oefiniti^a al
nuevo ragir.ten libertador, del que cada uno de nosotros tiene al
ineludible deber de ser un defensor por la causa de Esos fia
republicana",
La Federació obrera local edita un ban amb el següent acord;
"Obrers; Reunits els delegats de IB Federació Obrera Local, han
acordat que avui, dia 15, es sospengui el treball per 2¿ hores,
per tal de demanar 1'amnistia dels presos polítics i socials i
celebrar l'adveniment de la Republicà",

15,- L'Ajuntament acordarà, el 18 de maig de 1931, donar mil
pessetes en compensació als treballs s traordinans efectuats,

16,- LES CIRCUMSTANCIES, 21 d'abril de 1931, "L'homenatga del poble
als herois de Jaca",

17,- PROCLAMACIÓ DE LA REPuBLICA. Els regidors electes de 1'ENTESA
REPUBLICANA CATALANISTA, constituïts en Junta P'evolucionsria,
es posssssiones del govern de la ciutat, dirigeren una vibrant
al,locució al poble. Entusiasme indescriptible. Tot Reus per la
Republicà". Junta Revolucionaria integrada per Evarist
Fàbregues Pàmies, Francesc Abelló Pascual, Antoni Andreu
Abelló, Francesc Balsells Cardona, Josep Banús Sans, Joseo
Bieto Andreu,

13,- A,M,R., Acta 28 d'abril de 1931. LES CIRCUMSTANCIES, 21 d'abril
de 1931, La Car a "abona pel seu comots a totes les obreres
inscrites en el rsgim de retir obrer, amb dret al suDsidi de
maternitat, que donaren a llur.. l'esmentat dia 14, una
bonificació extraordinaria de 50 pessetes, a més de l'esmentat
subsidi",

IS,- LES CIRCUMSTANCIES, 2? d'abril de 1931, "Jornada
d'afirmacions",

20,- LLUITA, 12--X11-1931 ,

21,- En la crònica de la proclamació de la Republicà a l'Alerar es
fa servir, indistintament, República catalana i Republicà.
L'entusiasme si ja era gran al guanyar les eleccions ies
esquerres "pujà de to en ajuntar-t-i la joia d'ésser proclamada
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la Peoublica a Catalunya". LES CIRCUMSTANCIES, 13 -d'abril de
1931

22,- LES CIRCWÎSTANCIE;. 2E d'abril de 1931. "La Reoublica a la
comarques ts

23,- '' , , , recorrien als carrers i les places enduts per uns mens de
deliri col , Isctrj, bo i enarbolant tarderas reoublicanes i
algunes de catalanes, i cantant la Harsellasa i els Segadors,
amb l ' s company an-an t musical d'una banda robada ca" jo-.-es
musics de la societat agraria", JOVs I hOSTGMEDA. "Apunts
d'histíria recent de la vila ce le= Sergas cel Car.p", D 120,

24,- B, Q, P., E tracte d'accrds Ajuntament de Vandalios, 16 a1 abril
de 1931 .

25.- A. H, Constant!, Acta 18 d'abril de 1931.

26.- B. Q, P,, 11 d'afcrxl de "< 331,
"per ar-ò tots els ho>'<es fidels a l'esperit que va portar-la,
tots els bons republicans deuen celebrar anib joia aquesta Diada
del primer Aniversari com una fita per a reprendre, amb més
delit, el car»i tnoruíal,

En les nostres comarques, on pel seny, la disciplina i el
patriotisme admirables de la nostra Democràcia, hem pogut
gaud n" en pau de l'espectacle magnífic del redreçament general
dal país i contribuir-m ar,.b l'esforç de tcts i a.Mib l'alt
servei dels nostres homes eminents, la Festa Nacional
Republicana, r-algrai les dificultats presents de la vida
econòmica -no imputables a nosaltres- deu ésser celebrada amb
tota I 'e-'ioci'.' cordial que aquest pools, d'snima essencialment
republicana, posa en les seves manifestacions civils,

No us cuc que aïri no espero, perquè en tinc l 'absoluta
certesa ,

Sols vull agraí r-vos en arrioar aquesta diada joiosa, la
vostra fidelitat i la vostra assistència durant aquest any
memorable i cridar junt amb vosaltres i amb el ço»" ais llavis;

VISCA LA REPUBLICÀ'".

27,- B, Q, P,, 31 de març de 1S32, "La Fes c 3 Nacional del M d'abril,
Circular governador CIM!, Tot plegat per dsnosti-ar sue "la
República está en el cor de tots els seus hat mant 5 : que per 3
honorar-la i enaltir-la tots s = be ni fer-ho pe'" oropi impuls i
per la seva lliure voluntat",

23,- Ajuntament de Valls, Acta 4 d'abril de 1932 i 11 d'abril da
1332,

23,- LLUITA, fa, 13-11-1332 i 9, 16- I V- 1332, FULL VOLANT, 13- I V- 13 32,

30,- A, M, Constantí, Ac 1 5 14 d'abril de 1932,

31 ,- Referències dels pobles; floníroig 1 5oP 3-X-1333Ï, Vilaplana i
Mon t roí g a FOMENT, 20 d'abril de 1932, "De les comarques".
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Hiuds'rts a FOMENT 13 a'aon! .-e 1932, "orsil, Vallmoll, Alforja,
AIiu i Santes Creus --egeu TARRAGONA FEDERAL., 2? d'3br:l da
1932.

32,- A. H, M, T,, Acta 14 de mar: da 1932,
"Aquest Ajuntament, interpretant els annels del pcbla acorda
cO'-iir.'emorar Is proel amaciC- de la Repubura,

' , , , < cooperació de l'element militar i entitats culturals
i polítiques d'aquesta ciutat ha organitzat un orografia de
festes, modest, si es vol, atesa l'alta trascendencia de l'acte
que es va a comr.eiiorai-, psr-i suficient per a que el pools es
dons compte de que fa un any fou enderrocat aquell regir» de
descosit si e : detentador de les liibe-tats ciutadanes",
A,K,M,T,, Festes 1S3Z, L ' ajunt ardent pressuposta 3,671 ptes per
finan:iar la sortida dels gegants, dels Xiquets de Tarragona,
jocs «d'artifici < 1346 ' i cobla castelle^a, cartells i cursa de
bicicletes, Es proceder al repartir.>ent de 510 bons als oocres,
inclou el programa rna"ifestacic popular, cursa de braus i
parada militar,

33,- TARRAGONA FEDERAL, 9 d'abril de 1332, "Recuerdo y ani\ersario
de la Republicà", per J, Jorne. 14 d'abril, "14 d'abril" per P,
Pallejà i dia 14, "Al cap de l'any" per Pere Lloret,

34.- TARRAGONA FEDERAL, 14 d'abril de 1932, "Poble persevera en la
teva obra" iedt>.

35,- LA VEU DE TARRAGONA, 13 d'abril de 1932. "Festes republicanes",

36,- LA CRUZ, 14 d'abril de 1932, "An:\ersano".

37,- TARRAGONA FEDERAL, 14 d'aoril de 1332, Aniversari de la
proclamació de la Reouolica,

33.- VIRGILI, "La premsa a Tarragona", v, I, p. 157, LA CRUZ, 15
d'abril de 1932, SABANES, p, 43,

39,- A, M, R,, Acta 10 de març de 13?2, D. 113. A oroposta de E'anus,
Gatell i Tortajada,

40,- LES CIRCUMSTANCEIS, 10 d'abril de 1932,
"el caràcter mes addient a la festa era l'ernir.entment Dopular,
que permeti e-terioritzar al veïnat l'adhesic al regirn amb
manifestacions que tinguin per marc les nostres principals vies
publiques, perquè totas les classes socials puguin sumar-s'hi
aportant-hi l'escalf de llur entusiasme".

41,- LES CIRCUMSTANCIES, 13 d'abril de 1932,
"Ciutadans;

La nostra ciutat, per iniciativa de 1 'Ajun-tar.ient se sumarà
a 1? joia nacional, El nostre poble te una gloriosa tradtcK
republicana, i cal que el pr-i im dijous e-pressi la seva
adhesió inquebrantable al nou règim, oquest nou_regím que, amb
un any de vida, hn posat el país ai nivell ce l'tu^opa culta,
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La Republicà ha rastau>-ac ií nostra dignitat d'he n>es i ha
essecuret els drets sagrats de la ciutadania. La llibertat i la
dignitat ŝ n el = t.-esors oes prests cels pealas.

La Republicà tai-be sabrà, s'estem segurs, retornar a J a
nostra terra IB llioartat en nial hora arvaoassada,

Ciutadans; su^eu-vos tots s Is festa da ci j cur, E.'cc'·'iasseu
els oalcons ce les vostres llars, i acudiu a les onze del riiati
s la gran manif estació cívics presidida per 1 ' A juntarían t, per s
demostra una vegada rues la lleial adhesió dei poble al regim
que le Democracia Ibèrics implanta ara fa un any.

Ciutadans; üisra la Republicà'".

¿2.- Rl·lEM, 1? d'?oril de 1932. Actes públics d'EFC an cor.in.3i».or5ciC
de la proclamació de la República, Organitza mitirgs a la PODl a
de Mafunst i a la U ni o Republicana de Mont roi g,

A3,- LES CIRCUMSTANCIES, It d'ab'il de 1332 en forma ae nota de
societat,

4.1,- LES CIRCUNSTANCIES, 14 d'abnl de 1352, "1931/14 d' abril • 1S32" ,

45.- FOMENT, 14 d'abril de 1932, "La República catalan?" per Joan
Lope r en a Roma i editorial "La nostra conri¡er¡,3raci6",

46.- LES CIRCUMSTÀNCIES, 14 d'abril de 1932, FOMENT, 15 d'abrí1 de
1932, "L'aniversari de la República" que acaba; "El poble
confia en el nou règim".

El segon aniversari de la proel anació de la Repuûlica a
Peus també fou celebrat a nivell popular, El Foment
Nacionalista República organitza un míting amb la participació
de Jauwe Aiguader i Joan Selves Carner i altres diputats ai 'i
coi-.i la Srta. Josepa Vidal.
"durant anvs hem maldat per arribar a la consecució de la
nostra cooejada llibertat individual i col,lectiva, aquesta
data ens encoratja per a perseverar en els ideals", FQhENT, 11
i 14 d ' ab r 11 de 1933, Fonien t MS c i on ? 1 ; s t a Repub 11 c a,

4"7,- L'ajuntament de Vandellòs acorda celeorar la festa "dèncole la
popularidad y la solemnidad posible", BOP, 20 d'abril de 1933.
Sinularment a L'AIerar, segons BOR del 2 le març de 1933, on
es nomena ccmissii "para conmemorar debidamente el
aniversario", A Alcover es contracta orquesta-cools, Sü¿C, 9 de
maig de 1ST?, i a Montroig, BOGC lc-XI-1933, i a Constantí,
Acta 13 d'abril de 1933 s'acorda; 1,- "Declarar el dia festiu,
posar bandera i domassos corresponents com senyal de goig per
tal diada". 2,- Conferències "per demostrar la trascendencia i
importancia que te iá República a f5vor de tots els espanyols i
principalment els catalans, puig recobrarem la llibertat
perduda feia molts anys", 3,- "un ranell de focs d'artifici
perquè quedi mes complerta la dita festa",

4.S. - Mítings, Al Morell d'ERC ai "Salo Cátala" pie de gor,, a gom i a
la Sel\/a del Camo a la Defens? Agrària,
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49,- Manifestacions 3 ^orcbrió qua suri csl Centre d'hK =?>t ban-.eres
i banda de musics ai Ca.-it dels Segadors vecorreni 3.3 cc
AI MO i- e 11 surt da l'ajunta n ant.

50,- FOMENT, IS d 1 abril de 1933, í ego i aniversa.-i da I* PepuDlica,

51,- 3, Q, G, C , , 22 d ' agos t da 19 31. PQ"'Er-'T, 20 d ' =• b r 11 de 19 3 3,

52,- FCrlENT, 20 d'a3"il da 1933.

53,- EL TEi-iFS, 15 d'abnl da 1933.

5-i, - AJUMTAPEN"1" DE '-'ALLS, 27-III-1933 i IO-I'J-1 933,

55.- AVANÇ ADA, l d'abnl de 1935,

5Í,- AVANCADA, 22 d'abríl de 1933 conclou que al pobla no recordara
i "bandejar5 3 aquesta gent qi-e en lloc da fer obra republicana
talment ser.ibla que estigui al servei ds la reacció". A,H,M,T,,
Lligall "FEstes 1928-1933".

57, A: ta 7-1II-1933, SABANart, p, -13.

53,- FCME^T, U-ï V-19 34.

59,- DIARI DE TARRAGONA, 10-IV-1934,

60,- DIArfl DE TARRAGONA, 13 i U-1 V-193-1,

61,- DIARI DE TAFPAGOWA, 19-1V-1934.

62,- LES CIRCUMSTANCIES, 14-IV-1934,

63,- LES CIRCUMSTANCIES. 12-IU-1932,

64,- FOMENT, 14-IV-1934,

65.- FOMENT, 14-IU-1934,

66,- EL CONSEQUENT, 14-IV-IS34,

57,- TREEAU., 13 i 14-IV-1934.

68,- EL TEMPS, 13 d'abríi de 1935, JOVENTUT, 10 d'abríí de 1935, LA
CPuNICA 'DE VALLS, 10 d'abril de 1935, A,M,R, Comissió de
Govern, 18-X-1934,

69.- TREBALL, 13 d'abril de 1935 i 20 d'abril de 1935, A.M, R,
Comissió de Govern, 9-VÏI-19Ï4, Ple 5-VI1-1934,

70.- CRÒNICA DE VALLS, 20 d'abril de 1935, DIARÍ DE TAFPAGoiiA, 10-
IV-1934, Segons que dinposava el Ministeri a parur d'una
selecció de tastos impresos ser Menendez Pidal que es
repartiren entre els escolars,
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7l, -EL TEMPS, 13 d' abril de 1935. DIAPI DE TA^PAGG'JA, 13-IV-1934,
L'abast de IB -esta co.vner.orat iv3 =, Valls, hâtant estât aïs
castells "el piryol de 1s festa", : tot i 1=* coincidencia an.ir
festes religioses es per treball un not ¿u de consolídsciC'
siniDOlica de la Republics,
"La di*da ael ]J d'atril ha entrar ;a z la capçalera del
calendan ce festes populars. Tant se saique s'escaigui en
divendres sant, cení en diumange 3e rar. s, El poble surt a
f.isnif estar 3 a seva solidsritat ar. D acuella data r.ier„oraDle
d'engrescament popular", DIAPI DE TARRA6CNA, 14-IV-193J., en el
tercer aniversari diu que se sent uns rafts inquietud "al
davant del run.!:, f vancarnent corructor que prenen avui les
actuacions dels holies r-'ès obligáis a vetllar peis principis de
la República" ,
LA CRUZ, 17-IV-1932, manifesta, en el balanç de les festes, que
es constata gran indiferencia després de tres anys de política
sectaria i partidista,

72,- TPESALL, 20 d 'abril de 1935, DI A* I DE TA^PAÖDMA, 14-¡U-T??i,

73,- LES CIRCUMSTANCIES, Ï2-IV-1S35,

74.- DIARI DE TARRAGONA, 14- ï V- 19 35,

75,- DIARI DE TARRAGONA, 14-IV-1335.

76,- CRÒNICA DE VALLS. 18 d'abril de li 34. EL TE.MPS, 13 d'aDril de
IS 36,

77.- CRÒNICA DE VALLS, 11 d'abril de 1936, EL TEnDS, 11 d 'as ni de
1336,

78,- LES CIRCUMSTANCIES, 12- 1 V- 19 36.

73,- LES CIRCUMSTÀNCIES, U- I V- 19 36,

SO.- EL CONSEQÜENT, 13 d'abril de 1936, "Cinc anys de Republicà".

SI,- CATALúNIA, 10 de març de 1936 i 25 i 27 del mater- mes,

82.- CATALa^IA, 2 d'abril de 1936, sanse ci'ar la vot'-i/aciò de
1 ' homenatge

83,- CATALúNIA, 9 d'abril de 1936,

84,- CATALONIA, U d'abril de 1936,

S5t- B.O.G.C. , 15 de maig de 1936, Ajuntament de rtnntroig. A
Constam'tanbè, Acta 21 de març da 1936,

86,- ROVIRA I VIRGILI, A, "Catalunya : la Repuclica", ps, ¿6-43, 55-
73. EL CONSEQUENT, 3-XII-1932.
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?•*.- FLIEHT, nl-í I-1932, DI AR í ?E TA=PAtGr'A, l O-11-1 932, ho
planteja "cor» un oeure da Datriotisma i ciutadania ccntr-bui-"
3 la n.ajor esplendor d'anal diada", A.-i. Constant.!., Acts 6-
11-1931.

¿8,- FOMENT. 13-11-1932, 14-II-".332.

39,- FOMENT, 11-11-1932.

90,- LA VEU TARRAGOMA, ¿-II-l932.
"República no es pas gens r..ès ni gens n-snys qua ai govern
democratic del poble, en el que tetes les magistrat ires, achuc
la primera da tot l'Estat que encarna el Poder îlocerador, es
d'electe i orocedencia copular, Republics no es cosa de dreta
ni d'esquerra, no és persecució religiosa, no es sb r 3 no! s nient i
socarreig del fon?,i.ents socials, 1, dsn.uni de tôt, República,
r.o es l'a clusio de cap sector de la sociatat de la v ids
publics, tant no ho es, que precisament, l'unie de tots arrel
incompatible amb . la República es l'e^clusií de ningú dels
afers publics, i la vida activa CIM!". "Raoublica es Govern
Popular, parí poble no as solan.ent la pleb desarrapada, ni la
classe natja Pes modesta, sinó tots els ciutadans; inclus els
burguesas, els pr^cers, els clergues, els n-ilttars ..." i c aba
afirmant que els republicans de la Lliga "ho SOM d'una fa.isó
molt diferenta a la dels republicans de la flamarada, més o
menys ateus, e clusivistes i radicals sicaleros".

91.- EL CONSEQÜENT, 11-11-1933 i 1 ?-11 -1 '? 34, FOKEN", 15-11-1933 i
ll-II-lSSA. TREBALL, 17-II-1S34.

92.- DIARI DE TARRAGONA, 21-11-1936,

93.- A JUNTAMENT CE VALLS, 14-X11-19 31,

94,- LLUITA, 9-V-1931>,

95,- LA VOZ DEL PUEBLO, 15-VII-1931. L ' Ajuntar„ant da Paus els
dedica una lapida en 1'aniversari del seu afusellament. AMR.
Acta 3-XÏI-1931, Al Cafe del Teatre Bartina s'obra una
subscripcií a favor deis capitanas Galán i García Hernanes:: i
presos politic, LES CIRCUrtSTAWCIZS. 13-I'J-1931. Tamos 3 Valls
que promou el setrninar i LLl'IA, 2 i ZC-V-l 91,1 .

96.- TARRAGONA FEDERAL, 26-XII-1931,

97,- A.H.M.T. Acta 27-IV-1931,

93,- A.H.M.T. Comissió Permanent, 15-VI-1931,

99.- AJUNTAMENT DE VALLS, Ple 23-lV-1931,

100,- DIARI DE TARRAGONA, 24-X-193!, A Tarragona se celebraran
funerals amb destacada particiDacic dal Circulo Tradiconalista
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de Tarragons i representacions da h'eus, 'Jails, La 'Eelva aal
ï 3* f i altres pobles. LA CFUZ, —XI-lSE.l. LEE. C IRC'."1ST¿uCIES,
22-IV-193.. Un dec raí de la c'epuDlica decidirà H-jps'inur al ne TM
d'Entitats qua recordin ]a Monarquia ei i con. a l'estampar la
rodena, Un altra dais sm.bols dal nou regiT fou un quadra
5i, leçjOr ic cua fou oiniat per un artista de Velareis perseguit
durant is Dictadura i qua ss distnouiren cíoies per las
Diputacions i Ajuntaments qua r.o sol, licitaren, ara es demana
qua 1 'Aj.jntamant da Raus els suDstit.jei i. A.M,R. Acta, 19-V-
19?2.

10' ,- CASAS KEPCADçE. "Valls, Eol .,,", p., 29=,

102.- A,M,R, Acta, ! 5-Xlï-l ?32, Ta.-.be l'Ajuntament de hontroig es
pronucia ai i, BCüC, 23-IX-l??3.

103,- A,M.R. Acta, 22-IV-'332.

104,- A.M,P, Acta, 15-IX-1932.

105,- A.."í.R. Acta, 25-VIII-1932.

106.- A,M.R. Acta, 11-VIII-19?2,

107,- FOMENT, 10-XI-T5?3.

103, - LEE. CIRC UMSTANCI ES, 18-1 V-1 3 31 ,

105.- LLUITA, 12-XII-1931,

110,- LA CRUZ, lí-IV-1931, VIDA ECONÒMICA 1931, D, 234.

1 1 1 . - A JUNTAMENT DE VALLS, Acta, 13-V111- 19 32,

112.- LES CIRCUMSTANCIES, 22-IX-1932.

113,- LES CIRCUMSTANCIES, 12-VI11-1932.

114.- A,H,M,T. Acta, ll-VIII-1932, Mantra qua HERALDO REPUBLICANO,
l 3-VIII-1932, riianifiasta que; "La estúpids agresión con que sa
pretendió derribar la República, ha servido para demostrar la
solidez de la cimentación de esta; el amor y el entusiasme de
la naciin antera por el regimen qua liberrimamente adopto".

115,- B.Q.P., 12-11-1932,

lio,- EL CONSEQUENT, 15-VI1-1933,

117,- AVANÇ ADA, 15 i 22-V11-1933.

113,- AVANÇADA, S-V-193D, escriu qua "La República as l'encarnació
de la justicia i da la llibertat, i Fa guerra aferrissada de
la ignorancia escueta i fa caure als esperits malvats i als
farsants", "La República es l'anima del homes justos, que vol
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due els =eus cer/ells siguin períertes, es l'esDerança del cua
ps.isa i as conscient, esoerarç? féconds que enterra ar.ib: c ions
i .lerarquies per no elçr-r-se r.ai ri.as", en el dia ne la seva
prcclama:10 el pcble es vestís de festr", "els carrers aren
plens de gen a gor.,, de gent, de llu-'S i canjons i crits,
To 11" c m '-"ei? a ple pulno i , . , ' =c'j;-3t=* gent portava balderes;
\3. catalana i la republicana, El oc.le, amb un entusiasme
sense lícits csntava "L:> Mä.-sellesa ', "Els Segaaors", o "La
Sant Espina" i desprès d'aquestes cançons, nei la
espontàniament en al cor de tot el ooble; , Visc a ^acia1 ¡Mon
C=nòt'",

l'S.- Peus no aorova un paquet significatiu de canvis fins el juny
de IS Z.], FOMENT, 2Ä-VI-1933.

120.- "Miles de calles carnea an el non b r e de la noche a la n afta na, V,
como les eslíes, el psis entero, Una r.'onsrquia feuasl y
burguesa, patrimoni de burócratas ineotos y terratenientes, de
duques y graneas, de verdugos y funcicnrrios corronc idos, de
charlatanes liberale,s es solamente reDautizada en un instante
con el nombre de "República de Trabajadores", Vegeu
ELHRENEUFG, ps, 3?-3¿,

121.- Els noms populars es mantenen 11011 rarament, A Constantí, per
e^enple els noms populars són tots substituïts; carrer de la
Font per J,A, Clavo, c/ Mitja par Pau Clans, c/ Rescataria
per Prat de la Riba i c/ ael Castell peí- Dr, Robert. B,O,P.,
6-1-1332, A la Pcbla tambes es ari, la Plaça dels Arbres
esdevindrà de la Republics, el can-er Major sers de Blasco
Ibanez i el del Pou serà dedicat B J.A. Clava, CCPTIELLA, F.
"Historia de la Pobla de Mafur .et", o, 79,

122,- AJUNTPMENT DE VALLB. Actas Pla, 20-YÏ1-1931,

123,- L'Ajurlament de LB. M=SV dedicarà el carrer de Sant Sebastià a
Avda, 14 d'abril, el de Santa Magdalena a Castalar i el de
Sant Isidre a Salmerón. B.Q.P,, 27-11-1932,
A Vandellis és substituït Sant Blai per Macià. B,Q,o,C,, 22-
11-19:4. I a Vallmoll la substitució amb afany laicista sera
total ja que es procedí^ ai'i ¡B.O,P,, 20-1^-1931';
Sant Frsncesc Joaquim Costa,
Portal de la Creu pau Iglèsies,
Carrer del Roser Francesc Ferré,-,
Sant Sebastià Fi i Margall,
Bai Sant Francesc Doctor =>obert,
Raval Sant Miquel F rat de la Risa.
Plaça Església plaça de la Llibertat,
Sant Magí Layret,
A Constantí seran substituïts els noms de santoral per altres
de significació- repuolicana; c/ de les Creus serà de oalan y
Garcia Hernandez : Sant Cristòfor sers. Pi : nargall. B.O.F.,
e-I-1332.
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'24,- Dar a* e-vpia a la "\!ou de ¿aií és convoca festa míting d'E,P,C.
ar;b la partipaciï dels dioutats rolch, Gales, Ventura Gassol i
='i i Sunyer, La fasta :ont? amo ballets i l'esbart dansaire i
Foment da is Saraar.a "L'^rrofu*" de Tarragona, AVANÇADA, 1S-
n-193?. - la Selva de Camp, un r,,es desprès de orc-cisr-iada la
Republics es balíen sardanes : 55 fa un vi d'honor e-i n-otlu da
\3 col, locacio d'una làpida que dina el n.;ii de Placa de la
Reoublica 3 1'antiga Pljça de l'Ajuntament, i_ES
CIRCUnSTAKCIES, IB-U-'SB1, Hi participa el governador i ho
fcenesi el rector, s= canta La Marsellesa i si "Cavu dol
PODIs". LES CIRCUKSTANC í ES, 30-V-1931,

115,- Tesi de fons de l'otra de SANTOS JL'LIA, "De Is Fiesta Pcoular
a la lucha ríe clases",

125.- E'.Q.G,C., I6-IX-1S33.

127.- L'e'iùranzida escolar oublie? que es pron.ou con> un dels puntals
conf igursdors de la r.O'-a dsnocracia republicana sers
sucratllada, al avançar el primer période republicà, ariib la
prcliferacio de carrers cedicats a Marcel, li Doniingo, Ai% i
l'Ajuntargent de Vandellòs canvia l'anterior decisió de J,A,
Clavé per Domingo, B,Q,P,, 6-II1-1932.

128,- En el debat íiiumcípal es confrontará tambe el nivell de
cofiiproruis amb la construccií del nou grup escolar val lene, un
dels ei1 os i objectius mà' ims de l'esquerra local. En la
discussió al Ple, la Lliga considera que la proposta de
denominació de Ferrer i Guardia, cabrer front al grup escolar,
es una divisii del poble i argunenta que el fundador de
l'Escola Moderna pretenia destruir la societat en els seus
fonar.-ents mentre que la USC ho defensa glcsant la figura
huftiana, S'arribara a debatir les i-esponsapilitats de Perrer i
Guardia en la Setruana Tràgica, Tot i que la Lliga, els
radicals i els tradicionalistes es manifesten en contra
s'ap"ovara la proposta per 11 vots a favor i 6 en contra,
JOVENTUT, ? oe niaig de 1934.

129,- AJUNTAMENT DE VALLS, Acta de 11-V-1S31.

130.- LA C1UZ al 6-V-193S es ^lanteja a que rascón el segon canvi de
nomenclatura. En aquest mcment uu ha uns cor^orofiiissos rues
valents, ai i ho recorda CASfíS ¡"EPCADs quan 3 Valls
s'introduei en els no^is de Pau Iglesies i Curruti, op, cit.,
P. 282.

1 S1 , - JOVENTUT, 22-V111-19 34,

132.- A,H,M.T, Acta 12-ÎX-1932.

1?3,- A.M,R, Acta 16-IV-1931, L'alcalde provisional, Evarist
Fàbregues, oublica el seu priver ban anunciant l'acte "que te
una altíssima valor ciutadana, es l'homenatge que el poble-de
Reus fa al règim alliberador, donant el seu nom al lloc nies
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preeminent de 1=* ciutat", l'acte sers oresidit pel governador
civil i la corporacii municipal, ni assistiran representacions
de les entitats cutaaanes; "L'alcalde demana la participació
popular que ho espera del 'patrictisne i valor civic'1 deis
r eusen es, LES CIF C l'flSTANC I ES, 26-1V-1 ? 31 ,

151,- A.M.R, Acta i : -l-'I-n 931 ,

• Z5,- La pvcposta feta al Ple argumentava ai i IB decisió; "Tots eis
Srs. regidors recordem r,>olt bë que el proper oassat desamb.-e,
quan encara Esoanva estava sota el do-nim d una dictadura
-iOrarquica,, varen sortir de 1 ' inolvidabíe poblé de Jaca, des
oficials l'un anonanat Galan i l'altre Angel Garcia r-e.'nanaez
en defensa de la 'Llibertat" i la "Justici?", I ccn siguí qus
els dits oficials, per la defensa de la ''ep ub li c a varen ésser
afusellats, tot qurjnt en r>ier.iOria d'elis es faci DOC sera
davant liur sacrifin i per aital riiotiu fora faltar als
nostres deures democràtics si els què's sentia ar-.ants de les
llibertats no reconeguessim als denies companvs de Consistori i
que coni nosaltres senten els matei os desigs de "Llibertat" i
de "Justícia" per a que s'unaí1 in a les següents proposicions
que fan els que sotscriuen, regidors d'aquest E'cni. Ajuntament
i els quals sol.liciten que el consistori acordi; 1 , Que el
Raval alt ae Jesús sigui canviat ei seu ne m per el de capità
Farmi oalan, 2, l que la que ta el now de Pavai bai de Jésus
sigui canviat per el de capita Garcia Hernandez, Feus, 5 de
juny de 1931, Antoni üatall, üaieta Virgili, P. Jordana, J,
Miquel Far.ues. Caldria veure llur afiliació. La proposició
passà a la cor.ussiO especial, A,M,P-, Acta. 5-VI-1931 ,

135.-A,M,R. Acta, 28-I-19I2,

1D7,- Proposta feta per Cabre, Jordana, Andreu i Borràs,
Purissima Sang Francesc Lsy-st
Paval Alt de Jesús Martí Julià
Sí, Joan Pau Iglesias
St. Llorenç Valentí uimrall
3t. Vicenç Ferrer i Guardia
C, de Jesús Salvador Segui
C, 5ar de Jesús Blasco Ibànez
Raval St. Pere 14 d'abril
Raval Sta, Anna Pau Claris

13s!- A,M.R, Act? 3-III-I932; tar-oè 1-ÍII-1934.

139,- A,M,R, Acta 1O-VIII-1933,

140,- A,M.R. Acta 13-1^-1933.

141,-B,O,P, E-tracte acords Ajuntament de Feus, 31-III-1933. La
proposta de la cor.ussiO especial introduïa ei non> de Plaça ce
I'l de maig a Plaça da la Sang i Avda, Pau Iglasies a C-' St,
Joan, S'entra en discussió i Miquel introduei la seva
preocupació de que no sigui oblida!' =1 nom de Gaudi, Odena
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dar.. ana Diocj^ar iss de las -f apestas. -ien 1 9 s:D.̂ e I? tat-la, hi
suport i intev enciv de I SB forces 5coiT!r,>: rues tar.c.e entO'-pirí
Ir« tasca da 1- CT.USS'.O escecial, es qusn els crrpietar is
H 'oposar, al can^i ca ñor. del ca^er di Sart Jean, Uegeu actes
21-00"- 1933, S-I'J-1933, 13-IV-;933 i 20-I'J-!933,

1.12.- A.M.R. n?-III-193S.

143.- CATALONIA, 30- 1 -'- 1 ? 36 ,

]jl¿,- A.ri.P, '3-yi-1933,

i 45,- A, K.R. 22-VI-1933,

1-iS,- Recopilació e treta dsi Cans Elect:-'" al pobla= DI-O', incís
a, ADT csr.5 1933, d 'un tot?l da 75 pcblss s 'indiquen

ais parcentí

U"?,- POBLET, J..*!. "Histoma d'Eñ'C", p, 6S. A la Conussit 25 i ERC » ,
3 f USC i , 7 independents, 7 ACR, 1 radical,

148. -B. O.P., 22-^11-1931 raproduei1 ai Decrat dal Govern da l?
Generalitat ,

149.- A. M, R, Acta pla 22-^11-1931, Veure fotocípia «Carpeta Paus).

150,- A, H. M, T Actas 20 i 27-V'II i 3-VIII-1S3'. LES CIRCUi^TANCIES,
l-VIIÍ-1931 ,

151,- AJUNTAMENT DE 1JALLS . Acta Pla 23-VIÍ-V931 ,

'52,- SABANES, A, 5 "Quaderns d'HistCns Conter.ioopsnia. E t'n3 Guerra
i Révolue iv", p, 38; vagau tanbè PLA v ARMEr-SGL, "Los
socialistas s Is '.'GT anta al Estatuto",

153.- FQPENT, 31-VIÎ-1331 ,

1 54 , - FOMENT , 2 3 i 28- V 11-1931 i 10-1^-1932, LES C I S'C UMST^NC í ES , 1 6
i 2 3-v ï 1 1 - 1 9 3 1 , TARRAGONA FEDE~ AL , 30- 1 v i i ¿-v- 1 s 32 , HERALDO
REPUBLICANO, l 7- í X- 1 9 32, EL TEMPS, 1 0- ï X- 1 9 32, LES
C I PCUMSTANC I ES , 1 O- 1 X- 1 9 32 ,

155, -LLUITA, 8-VIÍI-Ï9J1 , HB^'IS preparat l'a-obient pro raí srend'jm
amb multitud d'articles. Vegeu LLUITA IS i 25-VII i Ï-VIII-
l'531,t Un article dal socialista vallsnc Jean Sandra afirrua,
entra altres coses que, aivb l'esotut Catalun\a "as
reincorporaré al concert n.undial de las nacions lliures; la
Catalunya -Na c i í-, asdavindi s Estat C; talí- 1 o que gracies al
govern cátala es dificultaran las aguditza cons dels
conflictes socials osrque l'ests-.ut ganntei - "els drets dels
febles contra els poderosos, cerque Catalunya es fondament
literal" (Lluït:-, 1S-VII-1931 < , Un slt^a articulista ds
LLUITA, F. Batalla Rosall afirma cua amb una votació favorable
? l'Es'at'Jt Catalunya demostrarà qj5 ro "¿s un poble r.>ort, ans
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L¿ un pcble que vol viure oe cara al orcgres soci?! i
cerísccií n-jü-ana" 'Lluïts, 25-V II-ISS1 ' ,

i56,~ LLUITA, i-Vin-^Sl . I.-.sa.-ei cites de destacats líders
polítics sobre l'estatut corn ara de "lacia i Aleáis Zahora i
records t;-.os de Pi : -Is r gall, Uaianti Alr.n.-all, Martí Julià,
Pi-at de la Piba i d'altres,

157,- LA VEL1 DE TASRASCMfí, :-VIII-1?3i.

153.- LES CIRCUMSTANCIES, 27-ÏX-1932,

T 59 . - LE'E Cl PC UMSTiWC I H i , 4-V 1 1 1 - 1 9 ? i ,

15«:.- A, H. R, Acta £-'< 1 1-1932, Acta Ple,

151 .- A.n.F. Acta 15-IV-1932, Acta Ajuntament l'alls 2- V- 19 32. LES
CIRCUMSTANCIES, 13-IV-1932. La iniciativa Palestra tingué una
gran acceptació a r.iolts pobles, es el cas del ¡Morell que
adquirí- 1000 targes i no con, a la dictadura sinó que "tot sí n
firmes autentiques i espontànies, sense cao ¡vena de pressió"
diu el corresponsal del Föf.ENT el 23-VI-19Z2.

lt2,-A,H.M,T. Acta Ple 12-:X-1932.

163.- LES CIRCUMSTANCIES, 10-IX-19D2. HERALDO REPUBLICANO, 17 i 24-
IX-1932.

164,- AJUNTAMENT DE VALLS, Actes 19-IX-1932.

165,- LES CIRCUMSTANCIES, 13 i 22-V-1931. Csr-oanya que continua a
I 'soy següent i també estimulada des dels rengles del Fonien t
Nacionalista Republicà, FOMENT, li i 15-X-1932. El ler.¡a de la
qual era, "Català; abans de fer una compra, ír-a't en el rètol
de l'establiment" FOMENT, 30-ÎX-1532, 3-XI-1932 pel oue sembla
ai·io incidència r.iolt lent. a,

166,- AJUNTAMENT DE VALLS, Plens 29- IV i ll-V-1331, L'ajuntament de
Valls acords a x 'abril de 1932 datant la petició per col, locar
un rètol que es der,is.ni en cátala i que es redacti a r i en lo
successiu a proposta d'Oliva s; be Martí Sabaté afirnia que no
han d'ésser tan e tremistes, Acta A-IV-1932, Al >"oven.bre de
1931 decide; sotscriure's al Diccionari de la i_ lengua
Catalana de Ponipau Fabra per homenatge a la nostra llengua
renaa en t i per màxima utilitat, Acta 23-XII-1931 ,

167,- LLUITA, 30-V-1931, "Despees dal trio-, f del nostre poble, que
SB el triomf de l'esperit de la raça, de la llengua, de les
nostres costums i da les reivindicacions catalanes, és actitud
estúpida mantindré' s en l'error, a part del mal efecte que
produer* ostentar molts rètols redactats en castellà sense
perdre cap gràcia el nom que pugui ostentar 1 'establiment en
l'actualitat, contribuiria a donar 3 nostra ciutat el títol
d'eminentment catalanesca" ,
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1S¿,- LA CRUZ 5-V-1 531 ,

ISS.- -.fi. R. Acta 7-V-i?:i , L£S CIRCUNSTANCIES per est imular l r
retolacii s n catalÊi poulies en forma d anuncis del d'.s'i en
regíais frases com aquestes; "Fatals a terns i rètols interns,
cin= que r-o caiguin tots plegsts, smb estropit ce victoria
: atalábese a, no pcrî^em sor.riure satisfets, El dis que ar-í
esdevingui ens sers possible de creure que sst=m ;n car, 3 de
treure profit de Is nostra autonomía r = duida i d'arribar a la
meta final", 23-IX-1932,

I"7'!».- LES CIRCUMSTuWeiES, 10-VIII-!932, Article e tret de "La
Puloiicitat",

l"'l ,- LA CRUZ, 30-VIÏÏ-1932,

'72.- A,M,R, Acta H-VI-]931,

173,- AJUNTAMENT DE VALLS 27-VÏÍ-1931

171,- A,H.M,T, Acta 15-VI-1931. CULTURA 1929-1931.

175,- LA CRUZ, 8-111-1932, "Durant el període república ía
Protectora forms pa^t del Prevento>M escolar, per a la junta
del qual designarem P, Totosaus; el novembre de 1932 obri una
oficina de correcció de testos, el 1934 feu un curs de catáis
per la radio a càrrec de J, Mates i el 1333 organitza un
"Concurs escolar de lectura i escriptura" que l'any següent
s'amplià amb el de "geografia i història de Catalunya" que es
continuaven celebrant, com a nunini, fins a 1S36,
Per ampliar la seva base, \3 delegacic reusenca feu imprimir,
datat a la ciutat el 20 de març del 1936, una circular on
d'emanava l'afiliació tot al.legant "el tat que el decret
Domingo sob^e el bilinguistae no s'nagi aplicat, oue l'Estatut
no hagi reconegut l'ensenyament a la con patencia de la
Generalitat", ANGUERA, P,; l'APEC. Fo-ipau Fabra tincrà una
presència destacada en aquest tems, per e emole participa en
una conferència al Centre de Lectura de Feus,

176,- APEC .""arnaria 1933, ps, 49-52, 1 1 3-114,

I77i_ FOMENT, 5-IV-19:?. CATALöMIA, 10-'-1935. DIARI DE TARRAGONA,
13-X-Í93E,

178.- A.H,M.T, Acta Ple 3-VIII-1931.

175,- EL TEMDS, 30-V-1936.

!£0,- Si be desestima en els pressupostos de 1931 una solicitud de
1'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana per la
consignació que tenia anans oel Dire:ton Militar per no es
obligac10 de 1'ajuntament,

181,- A,M,P, Cultura-Varios 1930-1934,
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-ti,- 5.Q.6.C., 7-:*-lS?I,

1C3,- LA CRUZ i^-í-ISÏl.

18.1,- LA CRUZ, 21 i 28-VIÏ-1932.

1SS.- FO/ENT. T'-V-ieSB.

18Í.- FCí'iENT, 12 i 13-V-1933 i 28-VÏ-1933, LES CIFCU!V'ST4MCÏE3, 22-
IIÏ-1933, FOMENT, 23-III-1933 sfirr-s que 13 Comissií- delegada
•re 1'Associacií Pr otee'.or 3 de l'Ensenyança Catalana vol
intensificar Is cs-trlanitzacií de rétela i afirma; "Els rètols
en llengua forastera 5<}n l'e-oonent d'yr.s temps que ¿e r.sn
estat supa"3t= i que no poden tornar'1,

'3̂ .- TREBALL, 1Ô-III-1535.

13'?,- LA CRUZ, 25-II I-1 9 36,

189.- A.H.M.T. Ac 13 *le, 21-WIÍI-1'??1 ,

190.- DIARI DE TARRAGONA, li-VI1-1931, 7an.be convoca cursos 20
cátala al juliol que es realitzen a l'Ateneu Enciclopèdic,

191,- AJUNTAMENT DE REUS, Pressuoestos Municipals, CLP,

192.- LA VEU DE TARRAGOMA, 5-X1-1931.

193,- LA VEU DE TARRAGONA, 29-1^-1931, A,H,R., Acta 20-XI-1932
proposa un scie d'honenstge. L'acte d'hcr.ienatge a Santiago
Rus i fio 1 significa el canvi de la Pisca de les Cols per
Santiago Rus i fio 1 i participaren estandarts cel Cor l'Ancora,
Club Gimnàstic, Cooperativa Obrera i Qrfsí Tarragoní, LA CPUZ,
29-1^-1931. A.rt.R. en sessió del IS de juny de 1931 dec ideï.
riostrjr el seu sentiment per la r-iort de Santiago Kusiñol i
prcposa fer un homenatge,

194,- A,M,R,, 25-VI11-1932. Acts Ple,

1 9 5 , - A , M , R . , A c t a 21-IV-1932, T?-V-1?32, LES CiPCUMSTAMCÍES, 2J i
26- ï V-19 32, írQr-Ei·JTj 24 i 26-1 V-19 32.

l'?b,- LES CIRCUMSTANCIES. 30-Ï V-1932,

197,- B , O , P , , 21-XIÎ-1932 i en la comocaiór ia de nal ador s
d ' a r b i t r e s , B , O , P , , 30-X-19D2 o en p laça de j a rc iners , B , G , P , ,
ie-II-1532.

198,- B , O , P , , 14-H-1932,

199.- LES CIRCUHSTANCIEE., 8-XI-1934.

100,- TREBALL, 31-ILI-1934,
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201.- A.M.P, Reforjes Cocíais.

202,- LLUITA 5-IX-l?3l,

203.- LA VEU DE TARRAGQNA H-1X-1 9 31,

204.- LA CRUZ 8-ÏX-1331 .

205.- A.H.M,T, Acta 5-I'<-1332.

205.- DIARI DE TARRAGONA, 11-!'<-! S3¡,

207.- LLUITA, 17-I);-19?2,

203,- LES C IRCDISTANCIES, 10-I*-19?3.

203.- AJUNTAMENT DE VALLS, Bl-VIII-'SBI: "-quest any en que
1'alliDeracio de Catalunya es un fet, l'homenatge als dits
nier 11 rs tindrà un esplendor extraordinari i mes solemnitat que
wai, car si record i a l'agraïment de llur gests 3'hi afegirà
la joia que sent el poble pel tricnif assolit", 5 i 18-IX-1933,

210,- FOMENT, 13-ÎX-1332.

211.- LES CIRCUMSTANCIES, S i 11-IX-1931. A,M.R. Acts 11-IX-1931,

212,- A.M.R. Acta 7-IX-1933.

213,- DIARI DE REUS, 15-IX-1934.

214.- FOMENT 14-IX-1934, 6-IX i 11-ÏX.

215,- LES CIRCUMSTANCIES, 11-IX-1334.

216,- LA CRUZ, H i 13-IV-1934, us Lliga, a través de LA VEU DE
TARRAGONA, desitja precisar la seva posicií/ Der no confondre's
"amo els que porten a is ruins l'esperit de Catalunya" i
afirma "Vulgu: Deu cue davant l'estàtua de Casanova, l'amor a
Catalunya acalli odis, enveges i n.sls pensaments" i acaba
"Preferim sofrir sols, guardant el tres:>r ce l'esperit pairal
que no enfangar-nos en el llot de les passions descordades",
LA VEU DE TARRAGONA, 9-I^-195ó.

217,- DIARI DE TARRAGONA, 11 i 12-IX-1934.

213,- DIARI DE TARRAGONA, 12-1 X-1935,

219,- LES CIRCUMSTANCIES, 23-IV-193G.

220.- CATALONIA, D-IV-1336,

221,- A,M,R, Cultura-Varios 1330-1934.

222.- LES CIRCUMSTANCIES, 12 i 22-111-1936.



2-1.- îCîSUERA, J. "El estala 3 1'Escola N^mul", c. 2íEl . Lo VEU DE
TARPAGGüo, 27-111-1333, DIA-! OE TARRAGONA, ]3. 23, 24, 2¿ i
2'?- V-19 '-. 3.

22¿.- TAPRAGONA FEDERAL, 10-VI-1933,
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