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Abstract 

In this exercise I try to study the Spanish and Catalan historiography, especially, on 

the early years of the Second Republic, when were written the Republican 

Constitution and the Statute of Catalonia. I want to study conflictivity result of the 

said "Catalan problem ". 

Keywords: The “Catalan problem”, Second Spanish Republic, Macià, Azaña, 

Constitution, Statute, Catalonia, Spain. 

 

Resumen 

En este trabajo repaso historiografía española y catalana, sobretodo, acerca de la 

Segunda República española, cuando se escribieron la Constitución republicana y el 

Estatuto de autonomía catalán. Quiero estudiar la conflictividad resultante del dicho 

“problema catalán”. 

Palabras clave: El “problema catalán”, la Segunda República española, Macià, 

Azaña, Constitución, Estatuto, Cataluña, España.  
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1. Introducció 

En aquest treball pretenc observar com es van desenvolupar les demandes autonomistes 

de Catalunya en el si de l’Espanya republicana, que ha estat vista com el moment 

històric de major obertura i modernització del país. Ara bé un tema tan delicat com és la 

cessió de sobirania des del poder central a Catalunya, no és fàcil de gestionar per part 

del govern espanyol perquè molts dels propis republicans i socialistes no veuen amb 

bons ulls aquesta pèrdua de control sobre una porció del seu estat i perquè és una carta 

emprada per les forces conservadores per a atacar la jove i feble República, titllant el 

procés de desmembració del territori nacional i desencadenant la mobilització d’una 

part fonamental de l’aparell estatal com és l’exèrcit. 

L’elecció del tema no va resultar fàcil, doncs els meus plantejaments s’escapaven del 

marc adequat per a realitzar un treball d’aquestes característiques i per aquest motiu les 

reunions amb tutor, el Dr. Santacana, van ser decisòries alhora de redefinir els meus 

plantejaments inicials i obtenir un marc de treball més acotat.  

Per aconseguir un major aprofundiment sobre la realitat viscuda a Catalunya i a 

Espanya al llarg dels anys 1931 i 1932; que és el moment en el qual es redacta l’Estatut 

català i la Constitució republicana, estudiaré a historiadors catalans, a historiadors 

espanyols i en menor mesura a bascos i gallecs. Confrontant visions sobre un mateix fet 

per a així copsar les impressions dels historiadors i observar si arriben a algun acord o 

conclusió comuna. 

Com a objectius em plantejo estudiar, en primera instància, la problemàtica que va tenir 

lloc en la formulació de la República. També pretenc aprofundir en aquells personatges 

o aquelles accions que van desencadenar els processos, és a dir, buscar l’origen de tot 

allò que va aconseguir Catalunya i que li va permetre esdevenir una zona amb uns trets 

diferencials políticament parlant, només seguit llunyanament per Euskal Herria. Posaré 

especial atenció en les diverses concepcions dels historiadors consultats, per a poder 

obtenir un visió global, pel que fa a historiografia, dels successos que van iniciar el 

segon període republicà a Espanya. 
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2.1 Declaració de  la II República i l’Estat català  

Després de gairebé set anys de dictadura militar havent perdut Miguel Primo de Rivera 

part dels suports i la confiança de les classes benestants, de bona part dels militars i del 

propi rei, aquest el gener de 1930 iniciava la coneguda com a “dictablanda” liderada per 

Dámaso Berenguer, era doncs el final anunciat del procés dictatorial. I així ho van 

entendre les forces polítiques que es van reorganitzar després d’anys d’inactivitat i 

clandestinitat; hi ha forces que solament van reapareixent en la societat, mentre que 

d’altres es fusionen i fins se’n formen de noves, com és el cas de la Lliga Regionalista, 

l’Acció Catalana Republicana i Esquerra Republicana de Catalunya, respectivament . 

Les eleccions municipals convocades per l’almirall Juan Bautista Aznar; successor del 

general Berenguer, van ser preses pels republicans com uns comicis de caire plebiscitari 

entre el caduc model monàrquic o el republicà, antagònic al primer per presentar-se 

aquest com a font de renovació. Degut als resultats electorals del 12 d’abril, es posa en 

pràctica el procés polític que s’havia anat gestant sobretot a partir de 1930, que 

comportava la proclamació de la República i canvis en el si de l’organització territorial 

de l’estat.  

Els partits polítics catalans es van trobar de cop amb unes eleccions diferents, en clau de 

plebiscit, que els agafaren a contrapeu i no es pogué fer unes bones estratègies 

d’aliances i cal tenir en compte que fins hi havia Esquerra Republicana, que s’havia 

acabat de fundar i no tenia un marc ideològic ben definit per a la població. Ara bé, era 

l’ocasió perfecte perquè una multiplicitat de partits, mai vista abans, mesurés la seva 

força en el nou marc polític que s’havia esdevingut després dels anys de dictadura i això 

podia ser una oportunitat per aquelles forces amb poc recorregut polític. El programa 

presentat per Esquerra era a més de socialista-republicà, radicalment catalanista, defensa 

Gonzàlez i Vilalta i favorable a una república democràtica i federal, el partit tenia un 

caràcter interclassista, populista, amb llistes properes a la gent del poble i catalanista 

que va fer furor en front d’una Lliga Regionalista desprestigiada pel seu suport a la 

monarquia i el caràcter ultra conservador del seu programa i alhora el PCR no va ser 

capaç de deixar enrere la seva visió de partit de les elits. 

La República és en l’imaginari col·lectiu del poble espanyol un sinònim de llibertats en 

l’àmbit cultural, econòmic, polític i social, defensa Ángel Duarte i realment és així com 

ha transcendit en l’imaginari col·lectiu del poble espanyol i bona part de la societat 
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catalana també ho creu. El govern provisional de la República que va prendre el  poder 

de l’Estat la tarda del 14 d’abril de 1931, prèvia amnistia dels seus membres, aquest 

govern estava integrat per un ampli ventall dels sectors republicans d’esquerres i seguint 

el voler dels nacionalismes no oficials es va formar govern amb catalans com Lluís 

Nicolau i d’Olwer. 

En la manifestació que recorre els carrers de la ciutat Comtal amb banderes tricolors i 

crits a favor de la república, s’hi produeix un xoc ideològic entre els que enarboren la 

tricolor i alguns catalanistes, doncs el morat que apareix al final de la bandera 

republicana és ni més ni menys que el color del pendó de Castella i molts catalans no 

s’hi senten reflectits en aquell símbol i per aquest motiu, explica Federico Bravo, es va 

observant com apareixen i creixen en número les senyeres al carrer. Tot i així a la 

proclama de Companys hi onejarà només la bandera republicana, mentre que la 

proclamació més tardana de Francesc Macià des del balcó de l’encara edifici de la 

Diputació, es fa amb una mescla de senyeres i tricolors, tot i el major nombre de les 

primeres. Cal destacar que en la proclamació de Companys es parla de la República 

catalana dins de la Federació Ibèrica i just a l’altra balconada Macià diu que espera la 

voluntat dels altres pobles germans d’Espanya per a crear la Confederació de Pobles 

Ibèrics d’aquesta manera “l’Estat Català, que amb tota cordialitat procurarem integrar a 

la Federació de Repúbliques Ibèriques [...] Els qui formaran el govern de Catalunya 

estaran, d’ací endavant, disposats a defensar les llibertats del nostre poble, a morir per 

elles. Esperem que vosaltres, poble català, voldreu també, si cal, com tots nosaltres, 

morir per Catalunya i per la República”. Les diferències són que en la primera 

declaració es dóna per fet que l’estat que s’originarà serà de caire federal i, en canvi, en 

la segona es parla d’avançar cap a la creació d’aquest estat confederal o federal. Segons 

explica el jurista i polític Ossorio y Gallardo la reacció de qui anava a esdevenir alcalde 

de Barcelona va ser de por, davant de les proclames del futur president de la Generalitat  

als seus setanta anys; tot i que Bravo Morata li adjunta un colofó a l’edat de l’Avi dient 

“es, en cambio, un cuarentón”.  La figura de l’ex-militar genera un grau de rebuig en 

aquells sectors conservadors per la seva política més catalanista i, en canvi, Companys 

amb unes posicions socialistes més que catalanistes, en aquets moments és ben vist 

doncs treballa per les dues entitats per igual Catalunya i Espanya. Però aquesta qualitat 

que apunten els nacionalistes espanyols no és igualment acceptada pels catalanistes, que 

és una de les crítiques més habituals a Companys, el seu poc interès en els afers catalans 
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en concret i fins s’ha arribat a dir que un cop declarat l’Estat català l’octubre del 1934 

va dirigir-se als catalanistes d’ERC per recriminar-los aquesta idea de poc implicat amb 

les aspiracions del Principat. El professor Bravo reflexiona sobre l’actitud de Companys 

i Macià, del primer critica que es va saltar tota jerarquia dins d’Esquerra i no hauria 

d’haver proclamat la República i del segon diu que pretenia anar més enllà que Lluís 

Companys i per denotar-se davant la gent va declarar la República catalana i ho diu així 

“Macià se encuentra con que Companys ya ha dado la campanada, él tiene que dar, 

naturalmente, una campanada mayor. ¿Companys República? Macià, República 

Catalana” (BRAVO, 1977, pàg. 137), penso que l’afirmació és molt simple i que només 

pretén desdibuixar al vell republicà i crec que la proclamació de Macià, pot respondre 

més a una jugada, com diu Gonzàlez que no pas a una lluita d’egos, per bé que no 

descarto una possibilitat tan senzilla com que seguia la voluntat del seu partit i que ja 

s’havia destacat com a lluitador per la creació d’un estat per a Catalunya el 1926 amb 

els fets fallits de Prats Molló. Com s’ha recollit a dalt, Arnau Gonzàlez defensa que la 

maniobra política de declarar la República catalana, va ser una estratègia política de 

Macià per, d’aquesta manera, fer palesa la problemàtica existent a Catalunya, conscient 

que el govern provisional “no hauria tingut cap pressa a satisfer les voluntats 

autonomistes de Catalunya” (GONZÀLEZ, 2006, pàg. 41) i, en canvi, el 21 d’abril ja 

estava conformada la Generalitat oficialment, doncs així ho havia aprovat el govern de 

Madrid, i ja estava tot prest per a l’inici del procés estatutari. No descarto en absolut 

aquesta idea, tot i que penso que no es té en comte la trajectòria política de Francesc 

Macià i el seu partit, com es demostra en les Declaracions fonamentals d’Estat Català, 

aprovades en assemblea celebrada el març del 1931, on es defineix Catalunya d’aquesta 

manera “Estimant d’indiscutible evidència la personalitat nacional de Catalunya, per les 

característiques històriques, geogràfiques, lingüístiques, econòmiques i més encara per 

la voluntat indiscutible dels catalans; considerant igualment convenient pels suprems 

interessos de fraternitat universal, i , particularment, per raons d’ordre històric i 

geogràfic, la federació de Catalunya amb altres pobles ibèrics, l’assemblea declara 

aquestes qüestions essencials i d’urgent resolució” i per aquets motius resolen que cal 

aconseguir al màxima sobirania per al poble català, treballant “activament i pels mitjans 

que calgui, per a aconseguir aquest dret” i un cop s’hagi assolit es buscarà la 

confederació amb els pobles ibèrics, sempre que aquesta unió “deixi salvada i garantida 

la sobirania dels estats particulars que estableixin el pacte” (CUCURULL, 1975, pàg. 

417). Aquestes consideracions estan semblantment recollides en la conferència 
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d’Esquerres Catalanes de la qual en sorgirà Esquerra Republicana de Catalunya. La 

declaració trenca amb la idea d’alguns estudiosos que veuen en la proclama de l’estat 

català el 14 d’abril, una maniobra política de l’Avi, perquè aquí es recull la voluntat dels 

membres del partit i amb l’afirmació que cal aconseguir la independència de Catalunya 

de manera “essencial i d’urgent resolució”, així doncs, més que una estratègia política 

seria l’acompliment d’una voluntat política de bona part dels membres d’ERC.  

El dia de santa Montserrat el president del govern provisional Alcalá-Zamora inicia la 

seva visita a Catalunya, on s’enfronta a “El problema catalán es, seguramente, el más 

difícil de los muchos y crecientes que tiene planteados la joven República. Hay que 

dejar bien clara la posible autonomía catalana “dentro” del Estado Español” doncs “El 

“separatismo adelantado” de Macià no sienta bien en el resto de España y pone en 

evidencia a los hombes del antiguo Comité Revolucionario” (BRAVO, 1977, pàgs. 205 

i 206). Niceto Alcalá-Zamora en el seu discurs davant del poble català diu que han ofert 

una visió excepcional a Espanya i al món i acaba dient “gritad conmigo: ¡Viva la 

República española! ¡Vivan las libertades de Cataluña y España!”, aquestes darreres 

línies xoquen de nou amb les que apareixen al discurs del líder d’ERC “¡Viva la unión 

de las Repúblicas españolas! ¡Viva Cataluña! ¡Viva España!” (BRAVO, 1977, pàg. 

206). Bravo Morata parla d’una de freda i una de calenta doncs no parla Macià, com si 

Alcalá-Zamora, de república en singular i una altra diferència destacable és que el 

coronel diu visca Catalunya i visca Espanya, mentre que el cap de govern diu visca 

Catalunya i Espanya tot junt. És interessant la visió que ofereixen els discursos citats, 

perquè denoten una forma diferent de dialogar doncs els matisos que assenyala aquest 

autor són interessant de tenir en compte i dubto que no responguin a unes premeditades 

idees, ja que es tracta de discursos que estan prèviament elaborats. 

La visió d’un americà com Jackson que parla de la proclamació de la república catalana 

com “el desafío del nacionalismo catalán” i descriu així el fets “El coronel Macià, 

apenas pasada la sorpresa de su victoria en las elecciones de Barcelona, proclamó por 

una emisora de radio (en idioma catalán) el Estado catalán y la República catalana [...] 

Tres ministros del Gobierno provisional (Marcelino Domingo, antiguo republicano 

catalán; Nicolau d’Olwer, otro republicano catalán que era ministro de Economía, y 

Fernando de los Ríos, socialista, que era ministro de Justicia), se apresuraron a 

trasladarse a Barcelona para recordar al exaltado y anciano Macià que la nueva 

Constitución todavía no había sido redactada. Rogándole que tuviera paciencia y 
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reconociera la necesaria autoridad central” (JACKSON, 1999, pàg. 45) em sorprèn el fet 

que emfatitzi que l’idioma emprat per proclamar la sobirania del Principat fos el català i 

la manera despectiva com es refereix al president Macià, que el descriu com un vell 

sense senderi; ben al contrari de Lluís Companys que és descrit per l’historiador 

novaiorquès com un autonomista més que separatista i de procedir amb “buenos 

oficios”. De la reunió amb els ministres dels que denota la seva poca relació amb la vida 

política catalana, per exemple Domingo és etiquetat com a “antiguo republicano 

catalán”,  en surt la promesa de fer el màxim d’àgils els tràmits del futur estatut de 

Catalunya; alhora de la veritat però aquesta promesa quedarà en paper mullat i la 

discussió de l’Estatut de Núria es veurà endarreriada per la manca d’una constitució que 

delimités el marc legal i després, ja en corts, per la voluntat dels polítics espanyols 

d’allargar la seva aprovació. Té una postura molt semblant als historiadors espanyols i 

parla de dues branques els republicans catalans que estan diferenciats dels espanyols, 

demostrant que les dinàmiques entre ambdós grups eren divergents en alguns aspectes, 

sobretot el territorial, i que no es podia estar en una zona entremig doncs si participaves 

d’un republicanisme et distingies de l’altre i en certa manera veig encertada la 

diferència dels blocs; tot i que hi ha figures com la del Companys d’inicis de la 

República que trenca els blocs uniformes, doncs participa d’ERC però amb postures 

molt properes a la República espanyola. 

Per a les classes més reaccionàries del país, ser republicà volia dir en essència ésser 

anti-Espanya, ja que aquesta era una monarquia per tradició i el corrent republicà era 

quelcom forà a la idea d’Espanya. Definició que no comparteixen en absolut els 

republicans, sinó que per a ells el republicanisme és una forma diferent de ser espanyol i 

que la pròpia República, a través de “combats i experiències compartides” crea 

espanyols (MORENO i NUÑEZ, 2013, pàg. 110) evidentment la ideologia política de 

cada persona no regeix la seva pertinença nacional i només era un atac als republicans, 

tan espanyol és una unionista com un federal. Tot i així, veurem com es comporten els 

suposats no espanyolistes alhora de cedir sobirania, vers les nacionalitats no castellanes. 

Hi ha segons el professor de la Universitat de Girona Ángel Duarte, un obstacle a 

l’afirmació de la República com a “factor de nacionalització”, és el fet de la creació i 

consolidació dels nacionalismes de masses moderns subestatals, que esdevindran una 

concepció alternativa a la identitat espanyola. Doncs molts d’aquets corrents 

nacionalistes estan en relació amb el món republicà, que pretén matisar la seva 
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alternativa nacional amb un bany de federalisme nacional més que municipal; que era la 

forma federal més fàcil de pair dels sectors conservadors. Especialment és remarcable el 

fet que el catalanisme, a diferència de regionalismes com l’andalús, fa insostenible la 

confecció d’una república federal amb les característiques decimonòniques i avantposa 

els assumptes d’obtenció de sobirania a d’altres aspectes polítics com la forma de 

govern de l’estat o temes social, defensa Duarte. Com que la política espanyola havia 

estat quelcom propi de posicions conservadores i on les branques socialistes no hi tenien 

res a dir, aquets usen, com diu el dit professor, una identificació clara entre ser 

conservador i ser espanyol i així, tot allò que no sigui conservador no és espanyol. 

D’aquesta manera apel·len al sentiment nacionalista per fer front a la nova realitat 

planteja per unes forces socialistes, que ara ja si que tenen força per governar, tot i que 

els cal el recolzament dels territoris més industrials del país que són alhora els que 

reclamen autonomia i per aquesta aliança amb els nacionalistes intentaran atacar els 

antics poders de l’estat als republicans, tot i que el gruix dels nacionalistes perifèrics no 

tenien la idea de trencar amb Espanya. El fet d’associar al republicanisme espanyol una 

visió de pluralitat nacional, entesa dels pobles i un respecta per tota manifestació 

autònoma, respon a les intencionades imatges negatives que els grups conservadors 

volien evocar sobre aquesta, dibuixant un panorama dantesc per a la unitat de la pàtria 

espanyola. Hi ajudaven les diverses discussions estatutàries que es van anar 

desenvolupant i el pes que tenien els republicans catalans en el nou país que s’estava 

conformant. No s’ha d’oblidar que el 14 d’abril de 1931 a la tarda, Francesc Macià va 

declarar l’Estat Català, que tot i ser federat dins la dita Federació Ibèrica, no va ser 

acceptat per Madrid que ràpidament envià una delegació; amb dos catalans, per acabar 

amb aquell fet. D’aquesta manera es contradeia el Pacte de Sant Sebastià on es 

defensava que Catalunya podia esdevenir el que volgués i defensa Jordi Casassas que no 

s’esperaven que la voluntat catalana fos la d’esdevenir un estat. Al llarg dels anys 30 

queda palès que la República és única i exclusivament Espanya, ara bé, els poders 

autònoms hi tenen un lloc privilegiat respecte els temps anteriors, però res més. Aquesta 

República havia de “acatar un terreno de juego dado: la nación como realidad 

geológica” (MORENO i NUÑEZ, 2013, pàg. 115), tesi poc elaborada i que té es pot 

rebatre ràpidament, començant per la existència de Portugal que és part de la Península 

Ibèrica, tampoc és pot identificar una nació amb una extensió de terreny determinada, 

doncs l’element fundacional d’una nació són els sentiments de pertinença a una cultura, 

una comunitat lingüística i un passat històric comú. És a partir d’aquesta identificació 
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que un poble s’afirma sobre un territori i en pot cantar les seves virtuts, però no al revés 

i molt menys en aquesta Europa fragmentada on els estat-nació rares vegades han estat 

ens homogenis, nacionalment parlant. Dir que la geografia delimita o ajunta pobles és 

no tenir en compte la història, per exemple en el cas de la Catalunya medieval i 

moderna que s’estenia més enllà dels Pirineus, sense esdevenir aquets un impediment a 

la confecció nacional o a Gran Bretanya, on hi ha fins a tres nacions diferents. Si que és 

cert que la República havia d’acatar un terreny donat com a marc de joc, l’estat 

espanyol com a realitat política; tot i algunes veus contràries a aquest concepte d’estat 

com l’Estat català. 

Niceto Alcalá-Zamora entenia com a necessari per preservar la nació espanyola el canvi 

d’un sistema a republicà, doncs tot sistema és posterior a la pàtria i l’ha de servir. Però 

tot això quedarà en l’aire, ja que els republicans faran prevaler els interessos socials als 

patriòtics. Ángel Duarte sentencia que “la derrota de les forces lleials a la República va 

condemnar a la república com ideal nacional”. En la España invertebrada Ortega també 

diu que el problema del país és que les masses no actuen com a tal, és a dir, no són 

submises sinó que van contra “los mejores” i l’escassetat d’aquets era el problema del 

país i font de problemes com “el particularismo”. El nacionalisme espanyol sempre ha 

sigut molt gelós de les seves possessions, com és lògic, però amb massa recel ha volgut 

mantenir-les sota control estricte i la història ha demostrat que aquesta forma de 

protecció territorial no és l’adequada per a mantenir les possessions territorials sota 

control. Són diversos els casos, com a Amèrica Llatina, en què es fa evident que no 

complaent les voluntats, o part d’aquestes, de major autogovern d’una zona aquesta 

radicalitza les seves postures i acaba trencant la seva relació de submissió. I és aquest un 

dels grans problemes que es planteja durant la II República i que portarà a 

descontentaments entre Madrid i Barcelona. Enlloc d’intentar aprofitar les possibles 

vies de desenvolupament o regeneració que implicaven l’existència de nacionalismes no 

oficials, aquets eren vistos com a problemes i en aquest sentit combatuts i la República 

no va ser capaç de fer front als postulats més conservadors i plantejar una nova manera 

d’entendre el país. 

Rovira i Virgili es defensa en el seu llibre contra aquells qui recriminaven als 

catalanistes el seu entossudit esforç per aconseguir que Catalunya esdevingués quelcom 

dins Espanya, els crítics els deien que ara era l’hora del republicanisme, però Rovira 

responia que no es pot fer política presentista només, que s’han de complir uns ideals i 
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no quedar-se amb la situació del moment, oblidant grans ideals. Que la República tenia 

grans enemics era molt evident i la seva situació de feblesa feia que molta gent, com 

Rovira, intentés treure el màxim de rèdit a una situació que en qualsevol moment podia 

canviar. En aquesta línia el nacionalista català aposta fortament per aconseguir un 

estatus d’autonomia per al Principat. Els principis federalistes i catalanistes estan 

totalment oposats a la idea que las Cortes han de tenir la total sobirania o que serà 

aquesta institució qui limiti amb plena potestat, l’autonomia catalana, tal i com es veu 

en la posició d’Antoni Rovira “els principis federals, i amb molta més forta raó els 

principis nacionals, no concentren la sobirania en les Corts generals, ni en les 

ordinàries, ni en les Constituents” (ROVIRA I VIRGILI, 1931, pàg. 41), s’enfronta la 

sobirania nacional on la capital obté tots els poders contra la popular on els poders estan 

repartits. I continua dient que las Cortes han de tenir una sobirania de dret respecte 

Catalunya, és a dir, les relacions del Principat amb Espanya han de ser competències de 

Madrid i que la resta han de ser competències catalanes. Afegeix, ja com a qüestió 

interior catalana,  que l’aconseguiment de l’autonomia no ha de portar com defensen 

alguns, a la fi del catalanisme ans serà el moment propici per començar “l’obra 

catalanitzadora”, que és una tasca que altres països van iniciar molts anys abans però 

que Catalunya no podrà acomplir fins a tenir l’autonomia. Serà l’hora de catalanitzar 

aspectes de la vida social i espiritual del país, doncs és conscient com recull en el llibre 

Catalunya i la República, que molts catalans desconeixen la història del Principat, que 

són molts els qui encara llegeixen diaris en castellà, que escriuen personal i 

professionalment en aquesta llengua i que des de Barcelona fins a tot el país hi ha 

cartells en espanyol. Per aquest motiu defensa la necessitat no ja de mantenir el 

catalanisme viu amb l’autonomia sinó d’accelerar la seva marxa arreu. Aconseguida 

l’autonomia no hi haurà traves des de Madrid, pensa l’autor, i només serà qüestió de la 

voluntat catalana que la idea nacional s’escampi, l’autonomia és l’hora de major 

responsabilitat. Clou el capítol amb una frase lapidària on remarca la importància de 

catalanitzar el país no per tancar-se en ell mateix sinó per poder anar pel món “La 

Catalunya plenament catalana serà la Catalunya verament universal” (ROVIRA I 

VIRGILI, 1931, pàg. 43), aquí veiem com la finalitat del catalanisme és culminar la 

creació de la nació catalana; tal i com havien fet altres estats abans, no n’hi ha prou amb 

obtenir una major participació en els afers competents a Catalunya, sinó que 

l’autonomia ha de ser l’eina a través de la qual vehicular aquesta nació catalana per 

estendre-la i modernitzar-la.  
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La postura independentista ja es defensava fermament per Macià i els seus companys de 

partit, com en un manifest d’ell mateix recollit per l’Opinió el 13 de març de 1931, on el 

futur president de la Generalitat relacionava la manca de llibertats de Catalunya amb els 

sectors conservadors i reaccionaris d’Espanya i de la pròpia Catalunya i també hi diu 

que pretén acabar amb la monarquia per alliberar Catalunya i a la vegada “crear una 

activitat conjunta [amb les esquerres espanyoles] per a fundar una àmplia confederació, 

lliure i voluntària, dels pobles ibèrics [...] Així incorporem la idea de Catalunya a un 

corrent de generositat popular i oferim la seva llibertat per a la solució dels problemes 

vius que neguitegen els homes que se senten oprimits i vexats. [...] Cal pensar que per a 

nosaltres, i per la incapacitat de l’Estat Espanyol, per una manca de decisió en les hores 

propícies i que podien ésser definitives, la democràcia i la llibertat no han estat mai 

reals”
1
 (CUCURULL, 1975, pàg. 417), l’ex-militar reafirma aquest pensament de les 

esperances que es dipositen en la República com a font de renovació i canvi dels país, 

per aportar una democràcia i una llibertat mai viscudes pels espanyols i si es pensa en el 

sistema caciquil o en la confessionalitat de l’estat es fa clara aquesta idea de manca de 

llibertats a que es veu abocat l’estat espanyol. 

Un dels grans problemes de la historiografia el Pacte de Sant Sebastià perquè  els acords 

presos no van ser redactats. Possiblement es va acordar que els republicans catalans 

donarien suport al comitè republicà de Niceto Alcalá-Zamora, que esdevindria el govern 

provisional de la República i a canvi, aquets haurien de concedir un estatut o constitució 

per a Catalunya, a fi d’acabar jurídicament amb el dit “problema català”, ja que els 

membres catalans assistents a la reunió republicana tenien un programa comú, havien 

d’aconseguir que el pacte contingués un punt referent a la solució de les demandes  

catalanes. Gonzàlez explica que aquest nexe d’unió entre els assistents catalans va ser al 

mateix temps el punt que gairebé precipita la trobada, doncs els polítics espanyols 

estaven molt capficats en temes de caràcter revolucionari i donaven per fet una solució 

per al Principat, però amb aquesta vaga idea Carrasco i Formiguera i la resta de 

membres catalans van plantar-se i van exigir el reconeixement formal de la personalitat 

nacional de Catalunya; tal i com ho defensà aquest polític i advocat barceloní en un 

discurs, en el qual hi aparegué el dret a l’autodeterminació. La traça de Niceto Alcalá-

Zamora i Marcel·lí Domingo van apaivagar els ànims i es va arribar a l’acord que “els 

republicans espanyols acceptarien com a propi un projecte d’Estatut d’autonomia 

                                                             
1 El text està recollit per l’Opinió  en el llibre CUCURULL, 1975, pàg. 417 
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plebiscitat pel poble català que fos presentat a les Corts Constituents de la República” i 

afirma Arnau Gonzàlez sobre aquest fet “Així, s’esquivava el principal temor dels 

republicans espanyols: que una minoria catalanista radical prengués en nom de tot el 

poble català una via independentista que no compartia la població” (GONZÀLEZ, 

2006, pàg. 36). El temor es feu real quan Macià el 14 d’abril declara la “República 

catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica”; ara bé hi havia propostes 

alternatives a aquesta declaració del que havia d’esdevenir Catalunya, una d’elles era la 

declaració de l’”Estat català, que amb tota cordialitat procurarem integrar a la Federació 

de Repúbliques Ibèriques”  i la segona definia un “Estat català, sota el règim d’una 

República Catalana que lliurement i amb tota cordialitat anhela i demana als altres 

pobles d’Espanya llur col·laboració en la creació d’una confederació de pobles ibèrics”. 

Queda palès doncs que s’escull l’opció menys radical, doncs s’omet la forma “d’estat 

català”. Tot i així l’estat espanyol enviarà els seus representats a reduir més encara la 

voluntat d’ERC; als tres ministres no els va ser fàcil però finalment van fer retractar al 

president català, qui acabà amb la República catalana, aconseguint com a 

contraprestació la formació d’una entitat autònoma, encapçalada per la recuperada 

institució dita Generalitat i regida per un futur Estatut, que Madrid es comprometia a 

aprovar. Aquesta renúncia es denominà, per les faccions més catalanistes com “la traïció 

de Macià” segons recull Finestres “Macià reconeixerà que aquesta rebaixa nacional 

representa el pitjor dia de la seva vida, conscient que Catalunya ha perdut una 

oportunitat històrica per proclamar la seva independència nacional. Es tem el pitjor”, el 

president és conscient que sense la independència el país seguirà sota el futur marcat per 

Espanya i que no tindrà, tot i l’autonomia, la capacitat de decidir per a ell mateix, també 

és conscient que una proclama independentista era quelcom molt radical i calia aprofitar 

la incertesa que regnava el 14 d’abril a Espanya, d’una altra manera no li hagués estat 

possible declarar la cecessió de Catalunya, com es demostrarà en l’empresonament de 

Companys i els seus companys de govern a l’octubre de 1934. 

El problema del pacte de Sant Sebastià és que no fou signat pels membres assistents 

doncs ni tant sols es recollir per escrit, deixant que cada un fes una lectura portada al seu 

terreny i que fos la versió estesa entre els oients; fins i tot en escrits de Manuel Carrasco 

i Formiguera i de Indalecio Prieto hi ha divergències en els acords presos, especialment 

en aquells punts referents a la qüestió catalana, doncs segons els representants del 

Principat la capacitat d’ingerència i modificació de les corts constituents en aquells 
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punts referents a les relacions entre Catalunya i Espanya, entenen aquesta relació dins 

un marc federal, per altra banda els representants espanyols defensaven que la capacitat 

de las Cortes era total. Fins i tot els delegats catalans deien que es va acceptar que les 

corts de Madrid acatarien allò que el poble català hagués ratificat en unes eleccions i, a 

més, que en el suposat cas d’una no acceptació des d’Espanya, “Catalunya hauria de 

plantejar-se la via separatista” (GONZÀLEZ, 2006, pàg. 37). Hi ha una divergència 

alhora de parlar dels resultats de la reunió, doncs els estudiosos no es posen d’acord en 

si va ser redactat un informe sobre la trobada i els punts pactats, però ja en el seu 

moment va ser una reunió que era llegida per uns i altres segons les seves necessitats 

polítiques, queda llavors el dubte de què es va decidir sobre el futur del nou estat i, en 

conseqüència, si va ser Macià o l’estat republicà que van actuar contra allò prèviament 

pactat a Sant Sebastià.  

Apareix amb la proclama de l’Avi una idea la Federació Ibèrica, com un estat on es 

reunien els diversos pobles de la península, fins i tot Portugal i en aquest sentit Rovira i 

Virgili proposava com a base la unió de Catalunya, València i Mallorca, conscient però 

de l’anticatalanisme d’algunes d’aquestes zones; per a Rovira la confederació ibèrica 

havia d’estar integrada per blocs federats. En l’altra sector ideològic el 

conservadorisme, Agustí Calvet director de La Vanguardia, va assimilar el problema 

català i l’espanyol que per a ell creaven extrems negatius, per una banda l’unionisme i 

per l’altre el separatisme, però que la Tricolor era la reunió de tots els pobles, per tant 

segons ell, la solució als problemes. Rocamora continua el seu recorregut de federals 

iberistes i presenta un Azaña molt entregat a aquesta idea, però tenia un concepte molt 

diferent al proposat pels republicans catalans, doncs creia en la federació dels dos únics 

estats de la península Ibèrica, no comptava amb la possibilitat de la divisió de l’estat 

espanyol. Per altra banda Madariaga; que havia fet una esquematització de la història 

peninsular amb tres grans actors, Portugal, Catalunya i Espanya i va vincular el 

problema ibèric al català, atacant la intransigència d’alguns espanyolistes. Una de les 

claus de la no evolució de les teories iberistes, més enllà del poc suport social, podríem 

dir que era multiplicitat d’idees diferents sobre la visió del projecte confederal; a més de 

reticències de diversos sectors a cada país. Evidentment els partidaris d’una no 

autonomia catalana encara eren menys receptius a la creació d’una confederació de tres 

estats peninsulars que serien Portugal, Espanya i Catalunya. 
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2.2 La redacció de l’Estatut de Núria 

L’hivern del 1932 és molt tens a Espanya i també al Principat on les forces anarquistes 

ultra de la FAI desencadenen un intent de revolució que acaba amb una vaga general, 

aplacada per les tropes de l’exèrcit espanyol i cossos de la Guàrdia Civil. Aquest fet és 

un element més, que sumat a les reformes de l’exèrcit que es promouen des de Madrid i 

el procés per a l’aprovació del nou Estatut català fan que sectors militars es mirin amb 

recel la jove república; és una institució que sempre ha vetllat recelosament per la unitat 

territorial i s’ha presentat com un fre constant a les ambicions d’autogovern del 

Principat.  

Segons Casassas i Santacana L’Estatut de Núria no és més que la revisió i 

modernització de l’antic text estatutari del gener de 1919 que va iniciar la 

Mancomunitat de Catalunya, per tant s’observa que les bases del plantejament 

catalanista no s’han transformat en essència, per bé que es modernitza el text i s’hi 

incerten demandes de caire socialista, doncs l’antic tenia una arrel conservadora, era 

obra de la Lliga i Cambó com a màxim exponent. 

Els primers mesos de la República tot es sostenia en una situació estranya, les Corts no 

havien aprovat les bases sobre les quals s’articularia el nou estat espanyol, la 

constitució, i es funcionava amb decrets. Abelló diu que la Generalitat durant aquest 

temps va “practicar una autonomia relativament àmplia”, ja que no es tenia encara 

tampoc cap estatut per a les autonomies, això si, políticament s’obligava a mantenir 

bones relacions amb el govern provisional d’Espanya. Tot i així, el govern de Francesc 

Macià pretenia consolidar “la posició sobirana que li era reconeguda interinament, per a 

poder pressionar les Corts mitjançant fets consumats” (ABELLÓ, 2007, pàg. 33), és una 

idea recorrent en els estudiosos la política de “fets consumats”, és a dir, posar en marxa 

una seguit d’estructures, polítiques i institucions pròpies de la Generalitat per així, un 

cop assentat el poder central aquest no tombes els projectes catalans, doncs ja estarien 

organitzant la societat.  Set dies després de la proclama republicana, des de Madrid es 

va decretar com seria el funcionament provisional del govern als diversos territoris, en 

aquest text el govern en funcions garantia per exemple, el concert econòmic basc i es 

reconeixia la institució de la Generalitat. Aquest decret definia el poder de la màxima 

institució catalana en dos camps, el govern,  s’acabava amb les diputacions provincials 

catalanes i es creava una assemblea de representants dels ajuntaments (Diputació 
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Provisional de la Generalitat) organització sobre la qual podia fer disposicions. Els 

fonaments del govern català es van recollir en un decret d’autoorganització del 28 

d’abril, la immediatesa de la seva publicació responia a la necessitat d’establir 

ràpidament una estructura legal. En l’intent de marcar territori per part catalana, la 

resposta del ministre de la governació, Miguel Maura, va ser de preocupació i per això 

va defensar que sense estatut no hi hauria cessió de competències a la Generalitat, 

mentre que Macià ja president de la Generalitat va recordar el pacte que ell havia fet 

amb els tres representants de Madrid que va acabar amb la República Catalana. Aquesta 

nova tensió va necessitar de la mediació de Hurtado, qui es va desplaçar a Madrid a 

defensar el decret del 28 d’abril i la seva acció, sumada a la voluntat del president de la 

República, es va aprovar el decret en un consell de ministres. Així doncs era legal la 

següent composició de la màxima institució catalana: Un govern provisional o consell; 

format pel president i consellers, l’assemblea que agrupava representants municipals (la 

Diputació Provincial de la Generalitat) i comissaris delegats governamentals a Girona, 

Lleida i Tarragona. A més les atribucions de les antigues diputacions les obtenia el 

govern català, el qual mitjançant decrets actuava sobre qüestions d’interès general, 

sempre que no s’interferís competències de Madrid. La desconfiança d’Espanya sobre la 

Generalitat i vicerversa era tan gran que ambdues parts intenten definir ràpidament els 

seus camps d’acció i jurisdicció i així s’asseguraven un control màxim sobre el 

Principat, conscients que alhora de pactar les dues parts haurien de rebaixar les 

expectatives, especialment la Generalitat i això explica la rapidesa i la gran ambició de 

les seves polítiques als inicis de la República, per a definir posicions que després hauria 

de pactar amb Madrid. 

Novament hi va haver tensions entre Madrid i Barcelona quan, a la segona reunió de la 

Diputació Provisional, es va llegir un text del president de la Generalitat on es retreia la 

promesa dels ministres enviats per Madrid per acabar amb l’estat català, doncs de les 

competències que el govern d’Alcalá havia de cedir a la Generalitat; ensenyament, 

economia i treball,  només s’havia concedit una part de les funcions d’ensenyament. 

Aquesta demanda o retret va vessar rius de tinta entre ambdós governs, com recollí La 

veu de Catalunya. Teresa Abelló diu que aquesta batalla dialèctica era un avançament 

que marcava les dificultats  venidores amb motiu del debat estatutari a les corts 

madrilenyes.  
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El 20 de juny de 1931 s’acaba la redacció de l’Estatut de Núria, dit així en record al 

santuari d’aquesta vall que acull la comissió redactora. El text estava llest i aquest es 

presentà al Consell de la Generalitat, el qual escollí a Carner, Hurtado i Campalans, que 

amb tota discreció presentaren l’Estatut a la capital de l’estat. La presentació del text i 

algunes esmenes que es van presentar per Alcalá-Zamora, van transcórrer en un ambient 

de tranquil·litat, s’acordà a més l’inici del debat estatutari a Madrid un cop les Corts 

haguessin estat constituïdes. Encara no havien passat ni una quinzena de dies que, a 

Catalunya, la Diputació Provincial es reunia i acordava a més a més del text un seguit 

de mesures per impulsar-lo, com fer una consulta als ajuntaments i un referèndum 

popular per copsar l’opinió de la gent. La imatge que es volia donar del text estatutari és 

que era una obra de tots, tothom hi havia participat. 

El suport que va rebre l’Estatut per part de la premsa va ser molt ampli, talment com el 

món polític català; hagués o no participat en la seva redacció, el van recolzar, no sense 

discrepàncies evidentment. Els puntals de l’opinió pública i la voluntat de molts 

catalans d’esdevenir un element polític van ajudar al favorable resultat obtingut al 

referèndum popular del 2 d’agost del 1931 (75% dels electors i un 99% de vots 

favorables i 400.000 signatures de dones que sense poder votar es van mobilitzar 

igualment). Tot i el canvi hegemònic vers l’esquerra a nivell social es va criticar la 

forma en que sabia configurat el procés d’elaboració de l’Estatut del 32. L’11 d’agost el 

govern provisional de la Generalitat declara oficial l’Estatut que dos dies després serà 

tramès al govern provisional de Madrid per a ser aprovat en corts constituents. 

Segons Abelló només es va treballar amb la idea de la integració del Principat dins d’un 

suposat estat federal, per aquest motiu l’Estatut no va perdre el to federalista, tot i les 

respostes del govern espanyol, i no es descartava en el text una possible federació 

política dels Països Catalans, però la Constitució espanyola del desembre de 1931 ho va 

impedir definint Espanya com un estat integral, a més Hurtado diu que per a l’estat es 

van reservar funcions privatives que eren “el general de la divisió militar, el delegat 

d’hisenda i el cap d’obres públiques en les de caràcter nacional”, els polítics espanyols 

sabien que les grans matèries d’estat havien de romandre en els seu control, doncs cedir-

les a una nació era preparar la construcció d’un futur estat de la zona i perquè sempre 

han estat molt curosos de mantenir l’estat centralitzat, fins i tot en l’organització 

moderna de les comunitats autònomes, mai s’han desplaçat de Madrid aquelles 

institucions claus per al país, a diferència per exemple de l’Alemanya actual. L’Estatut 
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del 1932 aposta per un estat federal espanyol, fa del català la llengua única oficial a 

Catalunya i reserva per a la Generalitat competències exclusives com són ensenyament, 

divisió territorial, règim municipal, justícia, obres públiques, dret civil i ordre públic 

entre d’altres. Defineix divisió de poders i sobre qui requeia cada un, així el poder 

legislatiu havia d’ésser exercit pel Parlament de Catalunya, l’executiu pel president de 

la Generalitat i els seus consellers i la justícia requeia en mans del Tribunal Superior de 

Justícia. 

D’antuvi es va rebre amb molta bona voluntat per part de Niceto Alcalá-Zamora, 

Manuel Azaña i en general la plana major del govern, ara bé, nou mesos després, quan 

es va iniciar el procés de debat estatutari, la situació semblava haver canviat doncs el 

debat es va allargar més d’un any i era motiu de grans discussions entre els membres de 

la cambra, “[el debat] va dividir i oposar polítics i intel·lectuals de signe divers” 

(ABELLÓ, 2007, pàg. 52). 

Seguint allò establert en l’Estatut, Francesc Macià convoca eleccions per acabar amb la 

situació de provisionalitat existent des de la proclamació de la República i per això el 20 

de novembre 1932 se celebren comicis a Catalunya. La victòria d’Esquerra i els seus 

socis de govern marquen les polítiques clarament d’esquerres que se seguiran al 

Parlament i que provocarà l’aprovació de lleis i normatives d’un avançat caire social i 

cultural i que seran en part respectades per Madrid, com les lleis en el camp educatiu i 

això permetrà crear l’Institut Escola el mateix any, és un model de reestructuració de 

l’ensenyament secundari i serà el nou model pedagògic fins a la guerra.  

 

2.3 La Constitució republicana 

El 28 de juny de 1931 se celebren de nou eleccions, amb una major participació que els 

comicis municipals que van comportar la proclamació de la Segona República, doncs 

les xifres són de poc més del 70% dels electors; tres vegades més que en la darreres 

eleccions. De bell nou la fórmula de candidatura conjunta del 12 d’abril va donar grans 

resultats a les esquerres amb una victòria “aclaparadora”, defensa Tuñón de Lara. 

Trobem governs d’esquerra tant a Madrid com a Barcelona, on Esquerra Republicana ha 

passat a ser el partit hegemònic en front de la Lliga Regionalista i d’Acció Catalana 

Republicana. Les eleccions de 28 de juny de 1931 havien deixat una constància al 
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Principat, la força d’ERC i els altres partits de caire social Unió Socialista de Catalunya 

i el Partit Català Republicà; qui havien estat els responsables de la redacció de l’Estatut.  

El dia posterior a les eleccions un cop ratificat el govern pel Congreso, tal i com s’havia 

acordat en els Pactes de Sant Sebastià, es crea la comissió encarregada d’elaborar la 

segona constitució republicana d’Espanya. Dos mesos més tard, el 27 d’agost, ja es va 

presentar el resultat del procés constituent a la cambra, però es va debatre fins el 9 de 

setembre la futura constitució i Tuñón apunta “des del primer moment es podia observar 

que la qüestió de les autonomies i les relacions Església i Estat eren dos importants 

punts de fricció” (Tuñón, 1976, pàg. 77). El tercer article de la constitució diu “la 

República constitueix un Estat integral, compatible amb l’autonomia dels municipis i 

les regions”, amb aquestes darreres paraules es permetia l’existència dels estatus 

d’autonomia, dels quals se’n parla de l’article 11 al 22. Manuel Tuñón descriu que tots 

els debats al voltant de les autonomies eren difícils per la voluntat de l’oposició de 

centre-dreta; excepte el grup basc. Però no podem pensar només en una relació dreta 

antiautonomista i una esquerra favorable, si bé és la postura majoritària trobem però 

molts republicans reticents a l’autonomia de les nacions històriques i aquesta divisió en 

el si dels progressistes també alentirà el procés i serà un escull a superar. 

Els dirigents de la comissió redactora de la segona constitució republicana espanyola, 

eren Luis Jiménez Asúa del sector moderat del PSOE, catedràtic de dret de la 

Universitat de Madrid i del qual eren reconeguts molts dels seus treballs en el camp de 

la jurisprudència constitucional. Per la seva part Ángel Ossorio y Gallardo era jurista i 

ja havia desenvolupat una carrera política important durant gairebé trenta anys, tot i el 

seu origen monàrquic és de les moltes persones que van entendre que necessitava el país 

un canvi i que aquest no es produiria amb un Borbó al capdavant i ja el 1930 Ossorio va 

defensar al futur president Niceto Alcalá-Zamora i va dotar d’un cert component 

moderat a la Carta Magna. 

En el preàmbul de l’esborrany constitucional no només es tancava de manera clara la 

porta al federalisme, sinó que marcava unes línies d’actuació de les autonomies molt 

restringides, deixant el concepte buit de sentit gairebé i recordava l’Estatut provincial 

atorgat pel dictador anys abans. Per bé que la pròpia comissió redactora afirmava que el 

model emprat era el de les constitucions federals europees i s’havien assessorat per 

personalitats d’aquesta ideologia, la realitat era ben diferent i la prova és que tota 
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aquella prerrogativa que no es recollís com a pròpia de l’autonomia, esdevenia de cop 

competència de l’estat, això segons Gonzàlez és una forma poc comuna als estats 

federals que tendeixen a engrandir els poders descentralitzats. El membre del partit de 

centre PCR, Antoni Rovira i Virgili, va dir sobre el text del preàmbul que era cabdal 

que aquest no s’aprovés, doncs era un fre en les aspiracions catalanes i impedia la 

compatibilitat de la Constitució espanyola i l’Estatut català, ja que la República no es 

podia reservar tal quantitat de prerrogatives ni condicionar l’autonomia de les nacions 

amb lleis generals de tot l’estat. La publicació El Matí   del 3 de juliol de 1931 va 

recollir en una frase el pensament de molts catalanistes dient que “la personalitat 

política de Catalunya, amb la plenitud dels seus drets no hi ha possibilitat d’encabir-la-

hi”, perquè tot i ser un avantprojecte aquest definia les línies a seguir i per aquest motiu 

es va ser crític amb aquest. 

La constitució del 9 de desembre del 1931 té 125 articles i un títol preliminar que tracta 

les disposicions generals, prosseguit per un títol primer on es parla d’un dels temes 

fonamentals del text constitucional l’organització territorial, altres temes candents són la 

laïcitat de l’estat o el caràcter socialista del text. Pel que fa a la temàtica organitzativa de 

la República es diu a l’article primer que “España es una República democrática de 

trabajadores de toda clase que se organiza en régimen de libertad y justicia. Los poderes 

de todos sus órganos emanan del pueblo. La República constituye un Estado integral, 

compatible con la autonomía de los Municipios y las regiones. La bandera de la 

República es roja, amarilla y morada”. 

La voluntat de la Minoria catalana a les corts espanyoles era que el text estatutari fos 

ben acollit per als seus companys d’hemicicle i que d’aquesta manera no se supedités, 

en els punts essencials, l’Estatut a la Constitució i així doncs llençaren un seguit 

d’eslògan amb una càrrega positiva per a Madrid com “l’espanyolitat dels catalans”, 

alhora parlaven d’una organització federal que es presentava  com el paradís dels pobles 

d’Espanya i fins i tot es van atrevir a intentar separar les discussions estatutàries i les 

constitucionals. “Les diferents intervencions dels diputats de la Minoria Catalana, per 

tant, es mantingueren en una àmplia concòrdia, no corresposta per una cambra que en la 

seva majoria no tenia cap simpatia per les ànsies autonomistes i federalistes catalanes” 

(GONZÀLEZ, 2006, pàg. 162), però els diputats catalans s’aferraven a la idea que des 

de Madrid es correspondria als pactes adquirits per alguns membres del govern 

provisional des del pacte de Sant Sebastià, tenien una fe cega tan gran, o potser una 
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esperança falsa, que una vegada tancada la possibilitat federalista encara s’esperava, per 

part d’alguns membres de la Minoria catalana, aquesta reorganització de la República, 

com Antoni Xirau. Es pretenia obrir una via a mig camí de l’unitarisme i el federalisme 

coneguda com a “federalisme gradual”, d’aquesta manera el govern provisional pretenia 

nedar i guardar la roba, ja que no es definia per cap model i alhora no descontentava del 

tot a ningú.  

Segons Juan Pablo Fusi la II República és el primer règim polític espanyol que intenta 

donar resposta als problemes dels “nacionalismes regionals”, tot i que accepta alhora 

una actitud “extremadamente predunte y responsable a la hora de hacerlo” (FUSI, 2000, 

pàg. 249), així el segon any de la marxa del rei, només Catalunya havia aconseguit que 

se li concedís l’autonomia i l’estatut basc estava, tot just, en discussió parlamentària. 

Aquesta actitud és totalment prudent i de supervivència, ja que la integritat territorial ha 

estat sempre una qüestió difícil de tractar a l’estat espanyol i motiu de simpaties i 

descontentaments i en aquesta línia, acontentar encara no cinc milions de persones, és  a 

dir vots, o acontentar-ne més de trenta milions la resposta és molt simple, encara que 

sigui Catalunya un dels puntals de la República, cal anar amb peus de plom i garantir-se 

la felicitat de la majoria i alhora anar donant corda als nacionalistes catalans amb petites 

concessions de poder. 

Fusi afirma que la gran aportació de la República en matèria nacionalista va ser la 

formulació de l’estat integral, tal i com es recull en l’article primer de la Constitució 

espanyola de 1931. Un estat integral era el pas intermedi entre l’estat unitari i el federal, 

doncs s’admetia l’existència de comunitats autònomes regionals, tot i que la seva 

concessió no era quelcom que es donés amb facilitat, ans calien molts passos 

burocràtics i polítics per arribar a aquesta fita de sobirania. Mentre que contra la 

proposta federal el nou estat espanyol presentava una organització  descentralitzada no 

uniforme i alhora un impossibilitat legal, article 13 de la carta magna, per a la federació 

de les regions autònomes. Ens trobem doncs amb una idea d’estat que no és una cortina 

de fum per amagar un concepte unitari, però que si amaga o es recolza en una visió 

concreta del país, una Espanya amb una història, llengua, cultura, frontera comuna, en la 

qual hi convivien tres particularitats culturals, Catalunya, País Basc i Galicia, amb un 

sentiment nacional més o menys fort de pertinença a aquest estat. La proposta d’estat 

integral és la manera perfecte de no recolzar cap ideologia en concret i al mateix temps 

buscar complicitats entre les dues visions del país, certament és necessària una 
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claudicació per a ambdues parts i cal abandonar les postures extremistes. L’estat 

integral a la pràctica es va revelar com a regional, doncs només es van acceptar com a 

regions sobiranes aquelles tres que tenien una “acusada personalidad político-

administrativa” (FUSI, 2000, pàg. 250), es marcava d’aquesta manera una gradació dins 

les autonomies del país.  

Els procediments per a aconseguir un autonomia eren la demanda per part d’una majoria 

dels ajuntament de la regió, s’havia d’aprovar en plebiscit per dos terços dels electors; la 

proposta no es podia retocar fins al cap de cinc anys com a mínim, i l’acceptació final 

de Las Cortes, en el seu paper d’institució sobirana de l’estat. Tota proposta estatutària 

havia d’anar en consonància a les normes imposades per la Constitució, aquesta 

distingia entre competències de l’estat, competències en què l’estat li corresponia la part 

legislativa i l’executiva podia traspassar-se a les comunitats autònomes, previ acord amb 

Madrid i les darreres eren competències que l’estat cedia la seva legislació i execució 

als governs regionals. Evidentment el govern central tenia capacitat d’acció sobre 

competències no exclusives de les regions i s’atribuïa les competències residuals. Fusi 

descriu la política de reorganització estatal com a gradualista en la descentralització, per 

a satisfer les demandes dels nacionalismes històrics, “antes que ninguna, a Cataluña” 

(FUSI, 2000, pàg. 251), però que garantia intactes les potencialitats de l’estat, doncs 

seguia essent l’instrument essencial per a la regeneració nacional que els líders 

republicans pretenien portar a terme.  

El suport de Niceto Alcalá-Zamora es va fer pagar, doncs s’acabava amb un possible 

acostament entre les regions dels Països Catalans, per exemple, i tota rebaixa era 

aprofitada per l’oposició política monàrquica catalana, que assenyalava a ERC com a 

representant de la Minoria catalana i la causant de les rebaixes al text estatutari i 

aprofitava per recordar la poca eficiència d’aquets, segons la Lliga. 

A la tardor de 1931 Alcalá-Zamora, ja com a cap d’estat, ordenà a Manuel Azaña que 

formés l’executiu del primer govern no provisional de la República i així es feu, la 

composició d’aquest govern fou monocolor, tot d’esquerres, i es va dur a terme una 

jugada per frenar les demandes del plet català, doncs es demanar a Carner formar part 

de l’executiu d’Azaña, el mateix Carner que fou present en la redacció de l’Estatut de 

Núria. 
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Manuel Azaña és descrit, per molts historiadors, com l’home que més va fer per a la 

concessió de l’autonomia catalana i el polític i intel·lectual d’esquerres que millor, més 

intel·ligent i generosament va entendre el problema català; descrit per Fusi com el gran 

problema de la política espanyola que només serà secundari amb l’esclat de la guerra. 

Azaña era un nacionalista espanyol convençut, que coneixia la problemàtica regional 

tardanament, doncs els primers contactes amb el catalanisme són del 1930, quan viatjà 

al Principat el 27 de març, i quedà pres per la idea autonomista dient sentir “la emoción 

del catalanismo” del qual “asumió, con todo, sin reservas y con sinceridad, y hasta con 

apasiononamiento, la idea de la autonomía de Cataluña, y lo hizo con particular 

intesidad entre 1932 y 1934; apenas si le interesaron, en cambio, el País Vasco y 

Galicia; y, finalmente, Cataluña le decepcionó amargamente (y aún guardaría para ella 

algunos de sus más agrios y despectivos comentarios)” (FUSI, 2000, pàg. 251). La 

formació ideològica del seu espanyolisme bevia del regeneracionisme republicà, la 

Generació del 98 i la seva recerca de l’essència d’Espanya. Es preocupava per la 

situació del país, la seva manca de grans pensadors, la seva decadència, el caciquisme i 

un seguit de llastres que arrossegava l’estat espanyol i creia fermament en la capacitat 

regeneradora que suposava la nova època republicana, era la eina per tornar la llibertat 

al espanyols i aquest retorn comportaria una recuperació de la dignitat nacional. Feia 

gala de l’individualisme dels pobles d’Espanya, no de les regions, essent els pobles 

bases de la sobirania, recordant els comuners castellans de l’antigor, amb el temps però, 

va anar evolucionant el seu pensament obrint-se als món regional i tenia una idea que 

serà recurrent fins i tot durant les darreries del franquisme, la llibertat del país era 

primordial, si aquesta no posseïa llibertat menys les regions del seu interior, a més era 

Espanya la síntesi on convergien les diverses cultures que l’integren. En les figures 

polítiques sempre s’hi evoca molta tinta sobre els seus actes i difícilment, penso, es pot 

conèixer el perquè de molts dels seus actes ja que responen a processos interns de la 

persona. També es presenta com una solució genial presentar un personatge com a 

proper que després, només per culpa dels teus actes, es veu obligat a desentendre’s de 

tu, així no es pot retreure res al personatge en qüestió si va contra el que abans pensava, 

ans el contrari se li ha d’agrair la voluntat inicial. No dubto de la bona fe del president 

Azaña, tot i que repeteixo és difícil de demostrar, ara bé fer recaure la culpa del canvi 

mental d’aquest a les accions del nacionalisme català deixa de banda quelcom essencial 

en la política que són els jocs d’aliances i de poder dins la cambra. No és menys cert 

afegir que segons la visió de cada professional es pot discutir què s’entén per proximitat 
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amb Catalunya, doncs tot i el progressiu allunyament que sent per la qüestió catalana 

Azaña sap que per a poder mantenir la república, és indispensable resoldre el problema 

català, però ell mateix ja imposava restriccions a la política autonomista, la primera era 

que l’autonomia emanava del marc constitucional, això excloïa admetre cap principi de 

sobirania regional, la segona era la concepció de l’autonomia com a expressió de la 

voluntat de les regions, és a dir, refusava una proliferació d’autonomies regionals, les 

d’aquelles zones sense consciència històrica i la darrera era l’estructuració de 

l’autonomia regional sobre principis democràtics i republicans, impedint que es 

pugessin emprar les sobiranies regionals com a focus d’una resposta reaccionària 

antirepublicana.  Per a ell hi havia dos conceptes dogmàtics, que no es podien pactar, 

eren la unitat d’Espanya i la preeminència de l’Estat. Castelao critica a Azaña quan 

aquest diu que Castella no necessita un estatut d’autonomia perquè havia de parlar en 

nom de tots. L’autor defensa que d’aquesta manera s’evita, per una banda que l’estat 

unitari aporti unió i acabi amb la diversitat, és a dir, amb Castella com a tal fet que 

Manuel Azaña lamentaria i per l’altra el fet de deixar una zona sense estatut 

d’autonomia podent-lo tenir la fa sobresortir i revelar-se com l’estat, deixant les altres 

autonomies en “colònies de l’imperi castellà” (CASTELAO, 1983, pàg. 150), penso que 

la visió de Castelao és molt encertada i ja demostra la nul·la voluntat d’Azaña de 

intentar arribar a un estatus d’igualtat entre els pobles d’Espanya, marcant així 

diferències entre Espanya; que des de l’Edat Moderna és una prolongació de l’ombra de 

Castella, i la resta de pobles que avarca que tant sols són ens inferiors i diferents; 

recordem que la diferència no agrada massa a Manuel Azaña, que acceptaria després de 

la guerra que calia acabar amb el català, element clau del moviment nacional al 

Principat.  

Per l’historiador gallec Castelao Catalunya tenia una gran influència però no van anar 

més enllà de l’Estatut perquè creien que un estat federal no els aportaria gaire més 

sobirania, concedida des de Madrid, tot i el que pogués defensar Alcalá-Zamora de la 

republicanitat  de la República, en realitat estava instituïda com a unitària i aquesta era 

la seva feblesa, explica Alonso Daniel Rodríguez Castelao. Qui fins atribueix l’adjectiu 

precari quan parla de l’estatut de Núria, doncs era sols la posada per escrit d’un dret que 

els catalans s’havien pres i que ja estava recolzat per Madrid, amb el decret del 21 

d’abril de 1931; acord pel qual el govern provisional de la República deixa per escrit, al 

govern provisional de Macià, la reinstauració de la Generalitat de Catalunya i el seu dret 
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a dictar normes per a l’organització d’una Assemblea encarregada de redactar l’Estatut 

del 32.  

Més important que les atribucions, defensa Castelao, eren les garanties que es donaven 

pel seu manteniment al llarg del temps, doncs era una cessió de sobirania estatal que 

podia ser igualment donada com presa. Qui s’encarrega de personificar aquesta garantia 

és el Tribunal de Garanties Constitucionals, format per d’onze estadistes i un sol català, 

resumit segons Rodríguez Castelao “la bona fe dels catalans contrastava de llurs fingits 

amics” (CASTELAO, 1983, pàg. 151), demostra doncs que l’Estatut caminava sobre 

una corda fluixa i sense xarxa, si s’havia d’enfrontar amb l’estat espanyol. Però la 

manca d’una idea federalista amb més força és, en part, culpa dels propis catalans que 

no van voler o no van saber fer proselitisme de la idea federal vers les dues altres 

nacions històriques i així obtenir major recolzament. L’autor confessa que un ministre 

republicà li digué que Catalunya tornaria l’Estatut pagant multes. De bell nou Castelao 

presenta una Espanya amb dues cares, la que mostra davant del Principat per a 

aconseguir d’aquest el que precisa i la cara que es guarda, aquesta és totalment contrària 

a la cessió de sobirania per part del centre a la perifèria i té una postura molt diferent a 

la que sovint es presenta dels republicans espanyols, gent oberta a noves idees i que es 

preocupa per la problemàtica autonomista de les nacions històriques. Aquesta és la 

dicotomia que permet de sobreviure als republicans en un ambient hostil i que s’anirà 

manifestant amb els anys, un cop acabada la guerra i fins i tot durant aquesta, quan es 

diu que a Catalunya se li amagava informació sobre l’avançament de les tropes 

franquistes per la península, i que se sentia molt recel per la situació de semi 

independència que havia caracteritzat els primers anys de la guerra al Principat.  

 

2.4 L’Estatut adaptat a la Constitució 

Una condició sine qua non per a l’aprovació del text autonòmic era la redacció i 

posterior aprovació de la Constitució espanyola, que havia de marcar el terreny de joc 

en el qual s’havia d’emmotllar aquest i tot estatut autonòmic. El primer pas de la carta 

magna espanyola estava resolt a finals de juny amb la formació de les corts constituents, 

no era un procés normal, doncs no només es pretenia acabar amb un règim monàrquic i 

instaurar la II República espanyola, sinó que alhora perseguia uns canvis socials descrits 

en un programa reformista. 
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La premsa espanyola, aprofita les negociacions del text estatutari per llençar un seguit 

de calumnies sobre aquest i presentant-lo com un text de voluntat cecessionista. Tampoc 

els polítics de Madrid són receptius i oberts alhora de cedir part de la seva sobirania i el 

text que aproven dista en certs punts del que va acceptar el poble català, doncs 

desapareix la fórmula federal, es redueixen competències de la Generalitat i s’implanta 

un model de cooficialitat de les dues llengües, el català i el castellà per igual. De les 

primeres idees del president d’ERC, d’un estat català, es passa finalment a la definició 

de Catalunya com a “regió autònoma dins l’Estat espanyol”. Si bé és cert que l’objectiu 

ha quedat molt lluny de la realitat hi ha molta feina a fer en una Catalunya que durant la 

dictadura havia perdut poder autonòmic i la cultura de la qual havia estat perseguida i 

calia doncs alliberar-la de la clandestinitat. 

La redacció de la constitució va estar marcada per les pressions que el temps, els polítics 

i la premsa feien als elegits per a la comissió redactora; que per altra banda van estar 

assessorats per una comissió jurídica que escollí el govern provisional de la República. 

En l’avantprojecte constitucional ja es van marcar les línies de la concepció estatal, 

acabant amb tota possibilitat de formar un estatal de caire federalista, però alhora no es 

preveia una Espanya com l’anterior, unitària i sense reconeixement de la seva diversitat, 

la solució intermèdia va ser la possibilitat de deixar que les regions es poguessin 

conformar com a autonomies;  que tal i com explica la Doctora Abelló, no tenen a veure 

amb l’antiga formula de mancomunitat de les províncies. Es mantenia a la nova 

Constitució el model organitzatiu de l’estat amb l’afegitó de les regions autònomes, per 

bé que s’obria la porta a possibles modificacions de la configuració d’Espanya en un 

futur. La comissió redactora va establir un seguit de punts que va titllar d’intransferibles 

per a l’Estat, així doncs els pares d’aquest text constitucional eren ben conscients de les 

demandes dels nacionalismes català, basc i gallec i per això ja van preveure que la seva 

organització autònoma caldria limitar-la, és a dir, se’ls podria concedir prerrogatives, 

però el grau de descentralització és molt petit, defensa la professora d’història 

contemporània de la Universitat de Barcelona Teresa Abelló.  La intencionalitat del 

govern madrileny era la de mostrar-se com a gran garant dels interessos autonòmics 

però, conscients del que cedien i fins on estaven disposats a arribar a concedir, no ja per 

a acontentar la facció més unionista del congrés espanyol, sinó per respondre als propis 

plantejaments contraris a les autonomies, dins el si dels seu partit. Esperant que amb la 
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cessió de competències més o menys supèrflues s’acabaria amb les demandes de major 

autogovern.  

Ángeles Egido en una biografia d’Azaña diu sobre la seva relació amb els polítics del 

Principat que “Los catalanes sabían que contaban con un buen aliado, que siempre se 

había mostrado comprensivo ante sus deseos, claro que no hasta el punto de dejar pasar 

el proyecto tal como venía de Cataluña” (EGIDO, 1998, pàg. 217), l’afirmació de la 

biògrafa és ben clara sobre la postura d’aquest republicà espanyol, era un aliat de 

Catalunya i les seves demandes sempre que aquestes fossin acceptables per a ell, dit 

d’una altra manera, no estava disposat a cedir gens vers la voluntat catalana ans havia de 

ser el revés, si Catalunya volia un aliat havia d’actuar d’acord amb els criteris d’Azaña. 

Aquest arriba en algun moment a defensar, tot i el que decidirà després, la possibilitat 

que Catalunya esdevingués un estat com va dir el 1930 “Y he de deciros también que, si 

algun día dominara en Cataluña otra voluntad y resolviera remar ella sola su navío, sería 

justo permitirlo y nuestro deber consistiría en dejaros en paz”, com es veu al llarg del 

treball un cop proclamada la República, serà aquest mateix personatge, qui no permetrà 

reconèixer idees cecessionistes en els nacionalismes no oficials. Ara bé, torna a emprar 

el leitmotiv d’unir la causa republicana amb la catalana dient que si la dictadura havia 

atacat el liberalisme i el catalanisme era lògic que ara ambdues ressorgissin juntes. El 

seu discurs esdevindrà amb el temps ben diferent, doncs el mateix president va dir “es 

pensando en España, de la que forma parte integrante, inseparable e ilustrísima 

Cataluña, como se propone y se vota la autonomía de Cataluña y no de otra manera”. 

Segons Gabriel Jackson Catalunya era alhora font de problemes i d’oportunitats per a la 

recent i dèbil República. Seguint l’exemple marcat pel Tractat de Versalles 1919, que 

posava fi als imperis de l’Europa central i de l’est deixant un seguit de independències 

estatals en la seva dissolució, també alguns catalans veien aquesta oportunitat 

d’esdevenir un estat i alliberar-se del jou imperialista espanyol, el 1931, davant la 

impossibilitat d’aquesta idea separatista, es va redactar l’Estatut de Núria. En aquest text 

es deixava les competències de relació Església i estat, la defensa nacional, relacions 

exteriors, tarifes i duanes per a Madrid i es guardava la potestat de governar, per a la 

Generalitat, per exemple el control d’escoles i la Universitat de Barcelona, a més de fer 

el català llengua oficial i defensava que el poder públic a Catalunya emanava del poble, 

s’entén el poble català. 
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Eren contraris a l’Estatut a Espanya republicans unitaris com Melquíades Álvarez o el 

catedràtic de dret Felipe Sánchez Román, que s’oposaven a aquest estatut perquè deien 

que portaria a una situació federal descontrolada, també alguns intel·lectuals espanyols 

com José Ortega y Gasset o Miguel de Unamuno els preocupava enormement que 

l’escolarització caigués en mans catalanes i perdés tot control per part espanyola; per bé 

que finalment Gasset hi votà a favor un cop retallat. Per altra banda un dels pares de la 

nova constitució, Ossorio va declarar-se favorable a l’Estatut en tant que Catalunya 

tenia un gran sentiment catalanista i un elevat grau de culturització. I la tercera visió que 

es tenia a Madrid era la de Gregorio Marañón i Miguel Maura; fill de l’il·lustre 

president del sistema caciquil, aquets i d’altres eren conscient del perill que suposava 

donar corda al moviment catalanista i la seva aspiració autonòmica, però eren igualment  

conscients que una Catalunya sense autonomia seria contrària a la República i aquesta 

no s’ho podia permetre si volia existir. Madariaga va recolzar la política que Manuel 

Azaña va portar a terme amb Catalunya, és a dir, la concessió d’una autonomia i que va 

xocar amb posicions com el nacional-sindicalisme de Ramiro Ledesma en el seus escrits 

parlava de la possibilitat iberista només com a eina per desenvolupar un imperialisme 

estatal, que no pretenia expandir-se sinó catalitzar tots els pobles hispànics. Trobem 

doncs que la idea del catalanisme autonòmic no convenç gens als espanyols en general, 

ni al propi Azaña, però la seva unió amb la idea de la Federació Ibèrica, acceptada per a 

molts espanyols, li donava marge d’acció, per aquest motiu els catalanistes van 

promocionar fortament el nexe entre autonomia i iberisme, com defensaren a las Cortes  

Manuel Carrasco i Formiguera i Joan Estelrich.  Luis Araquistáin, polític i ideòleg 

marxista, parla de la decadència d’Espanya i veu en el moviment nacionalista català 

“una reacción natural contra el anquilosamiento del Estado español tal y como hoy esta 

constituido. Es un tentativa de readaptación de España a las nuevas condiciones de vida 

universal”, és conscient que per Catalunya el “pleito”, que anomena de Blas, no està 

entre autonomia o centralisme sinó entre autonomia o separatisme. Concep l’estat 

espanyol com un pacte entre nacionalitats i per això no l’espanta el moviment 

separatista del Principat a la vida espanyola; destaca l’autor que seria diferent una 

situació semblant a Euskal Herria. Araquistáin nega l’existència de l’estat espanyol com 

a realitat ideològica, sinó que hi ha una diversitat de comunitats, pobles, des dels quals 

cal crear una nació i es presenta doncs la possibilitat real i necessària d’una república 

federativa, que no federal, per donar a diverses regions del país les mateixes 

prerrogatives que Catalunya ha aconseguit. L’estat espanyol era una unitat ideològica en 
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aquells temps, doncs la majoria de la població a Catalunya, Galícia o Euskadi no 

pretenien independitzar-se d’Espanya i els que ho volien fer adduïen motius d’unitat per 

a reunificar-se en una forma federal. Per aquest motiu crec que Espanya existeix com a 

idea arreu del territori, però hi ha zones que no comparteixen el model actual i preveuen 

que els canvis radicals són la única base per a la convivència i si aquets no arriben de la 

mà dels polítics espanyols, caldrà que cada poble actuï en conseqüència. No crec que els 

processos autonomistes siguin, com pensen els dirigents espanyols una voluntat de 

trencar el país, sinó de millorar-lo i em remeto al catalanisme de la Lliga que va lluitar 

per un estatut català, amb la base que una gran Catalunya era clau per a modernitzar 

Espanya i no per a desmembrar-la.  Jackson defensa que amb l’aprovació del text 

estatutari, Manuel Azaña es va jugar la vida del seu govern, a més del seu prestigi 

personal i afegeix l’historiador americà “El Estatuto de autonomía era un juego 

calculado en la construcción de una España unida por mutuos intereses y no por la 

fuerza militar” (JACKSON, 1999, pàg.83), entenc i, en part comparteixo aquesta visió 

de l’intent d’unificar Espanya, d’una manera inusual al llarg de la història és a dir, sense 

imposició. Per bé que quan Jackson parla de interessos comuns l’afirmació ja no és tan 

precisa, perquè es pretén aconseguir la unitat fent callar les veus contraries amb la 

concessió de mínimes prerrogatives, em refereixo a que no es busca presentar un 

projecte comú que sigui atraient per a totes les parts, sinó que es vol simplement fer-les 

callar i així demostrar que participen d’un projecte comú. 

L’opinió pública, liderada per la premsa, va tenir una posició general contrària a 

l’avantprojecte constitucional, doncs per una banda les esquerres veien que s’havia 

perdut la possibilitat d’anar més enllà en qüestions de laïcitat i assumptes de caràcter 

social, motius compartits però al inrevés esgrimia el món conservador. Pels unionistes 

s’estava atemptant directament contra la indissoluble unitat d’Espanya, mentre que al 

Principat la Constitució es criticava el no reconeixement de l’estat federal, el fet que hi 

hagués moltes prerrogatives limitades només al poder central i al propi procés 

d’aconseguir una autonomia, que es veia com a excessiu. Aquest debat no només va 

sorgir en el si de la societat sinó que es va fer ben present a l’heterogeni govern 

provisional de Madrid i bona part de l’executiu no es va sentir partícip del text resultant, 

per tot això el 28 de juliol de 1931 es constitueix una comissió parlamentària dirigida 

pel socialista Luis Jiménez Asúa a fi de revisar, i si fos necessari, modificar la 

Constitució. Una mostra de la nul·la cohesió governamental es va fer palès en les 
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sessions de les corts espanyoles, on cada membre del govern va defensar la posició del 

seu partit, no hi va haver una línia única i per això novament es va haver de ratificar la 

posició contrària al model federal. 

El procés de l’Estatut va tenir una greu dificultat el 10 d’agost de 1932, per bé que al 

final no va anar més enllà, en el primer cop d’estat contra la República (la Sanjurjada), 

ideat pel general Sanjurjo que havia manifestat el seu suport al nou règim tot i estar 

profundament en desacord amb les posicions d’extrema esquerra. La sufocació del cop 

per part del govern d’Azaña va donar-li prestigi i alhora, afirma Gabriel Jackson, va 

permetre l’aprovació de l’Estatut del 32. El text presentat a les corts espanyoles va 

resultar molt diferent respecte l’original, doncs tot aquell articulat que feia referència a 

la sobirania del poder regional va ser omès, igualment va tallar del tot la idea federal i 

l’administració total de l’escola en mans de la Generalitat, el català esdevenia oficial 

però igualment com l’espanyol i tindria específicament el Principat un parlament i 

competències en infraestructures, comunicacions com la ràdio, i sobre les fiances locals. 

L’aprovació de l’Estatut es deu a la insistència de Manuel Azaña que va arrossegar a la 

majoria republicana-socialista. Per bé que no acabava de deixar satisfets als anhels 

nacionalistes dels catalans, l’arribada de l’Estatut a Catalunya a finals de l’estiu de 1932 

va estar acompanyada de grans celebracions. 

És essencial fer una distinció entre el republicanisme català de la resta, doncs a 

Catalunya les regnes les porta ERC i el seu líder carismàtic Francesc Macià, mentre que 

en el republicanisme espanyol qui porta la veu cantant és Manuel Azaña. 

De Blas descriu la figura de Marcel·lí Domingo com un republicà representatiu del 

moviment català, però amb una singularitat respecte la majoria de republicans catalans, 

doncs ell tenia interès en la política espanyola. Recull unes paraules del polític davant 

de les corts de Madrid on aquest defensa un catalanisme abocat vers l’estat i que pretén 

una nova organització d’Espanya l’estat federal, i insisteix que en cap cas es vol acabar 

amb un procés cecessionista. Alhora però, diu Andrés de Blas, parlava de la possibilitat 

independentista a Catalunya per així “justificar la inevitabilidad de la república si se 

quiere solventar felizmente la cuestión catalana” (De BLAS, 1991, pàg. 113) i apostava 

en aquest sentit per un pacte entre catalanistes i republicans espanyols per treure un rèdit 

ambdues parts; cal remarcar, del polític català que es refereix al grup dels republicans 

com el seu i no així el grup catalanista. 



Repensant l’estat. El conflicte nacional català als inicis de la Segona República. 
Jordi Colom i Marsó. Universitat de Barcelona. Pàgina 31 

Un dels punts claus i compartits en la redacció del text català i espanyol va ser la 

formulació de l’estat, és a dir, havia d’esdevenir la nova república un nou model d’estat 

reconeixent les nacionalitats històriques com a estats i constituïr-se de manera federal o 

la forma de nacionalisme espanyol clàssica mantindria la seva hegemonia en aquell estat 

que es pretenia com a nou. Al final es va imposar una fórmula, que podríem determinar 

com a intermèdia entre els nacionalismes més radicals d’ambdues parts, doncs es va 

mantenir la unitat estatal, cedint però part de la seva sobirania a Catalunya; quedaven 

lluny les aspiracions d’esdevenir un estat. L’aposta dels catalanistes durant la discussió 

de la Constitució era que Espanya esdevingués un estat federal, no unitari, per així 

poder desenvolupar al màxim nivell la fita de sobirania esperada. Si com va acabar 

succeint, l’estat que sortia definit a la Carta Magna era unitari llavors començava una 

llarga discussió del què havia d’ésser el Principat, doncs el seu estatut hauria de passar 

tal i com van acordar totes les forces republicanes a Sant Sebastià, pel control i possible 

rectificació de Madrid, “En aquest sentit, la inserció de les exigències d’autogovern de 

Catalunya en el marc constitucional del nou Estat republicà va constituir un problema 

des de bon començament” (ABELLÓ, 2007, pàg. 79) sentencia Teresa Abelló i 

prossegueix explicant que l’organització i la pròpia concepció de la forma d’estat era un 

punt de fricció entre les mateixes forces republicanes, per una banda els unionistes que 

s’arrelaven al passat defensant l’essència de les províncies d’ençà de la seva aplicació el 

1833, obra del ministre Javier de Burgos i recriminaven l’arbitrarietat d’implantar un 

model federal, creant des del despatx unes limitacions estatals basades en regions 

històriques com a unitats de base. 

Un dels puntals de la II República i el seu projecte reformador era, com sabien 

perfectament els republicans espanyols, Catalunya i per tant s’havia de mantenir una 

política que agradés als catalans per no debilitar la posició antimonàrquica. En aquesta 

via es va desenvolupar tota una semàntica que havia de dotar de contingut l’autonomia i 

presentar-la com a màxima expressió de sobirania, alhora que calia tranquil·litzar els 

sectors unitaris demostrant que no era l’inici d’un procés rupturista. Però l’ambigüitat 

de les formes deixava l’etern debat obert. Es parlava d’”estat integral” per referir-se a la 

nova Espanya i tenia el seu origen en l’articulat 14, 15 i 16, en els quals es fixaven 

competències destinades a l’estat en els camps de la legislació i l’executiu i permetia 

cedir totes aquelles matèries no observades anteriorment per a l’Estat. El president de la 

comissió parlamentària que va revisar la Constitució, Jiménez de Asúa, deia que “los 
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catalanes no sólo lo saben, sino que me mostraron en más de una coyuntura su leal 

gratitud” li van mostrar a ell perquè segons deia era el gran ideòleg dels tres articles 

anteriors i sabia que certs sectors el titllaven despectivament com a regionalista, per la 

seva no alineació ni amb postures unitàries ni les federals i recull la situació de 

l’ambient de la capital amb aquestes línies “y como en Madrid, el problema que se veía 

con más volumen era el catalán, de catalanista”. Luis Jiménez de Asúa presentava la 

proposta integral com a via per a superar els vells postulats de les fórmules unitària i 

federal, defensava que “no se puede sostener el Estado unitario” i feia proselitisme de 

l’estat integral “[...]vean ustedes qué grandes ventajas tiene el régimen integral sobre el 

régimen federativo. En las federaciones se parcela el Estado de una manera más o 

menos conforme a la naturaleza de esas regiones; pero hay que darles por igual el 

mismo régimen de autodeterminación. Y cuando nos encontramos con países como en 

España, con regiones que pretenden su autodeterminación en distinta medida y que 

tienen en sus perfiles diferentes tradiciones culturales, tratarlas a todas con un régimen 

igualitario, que la federación supone, es la más insigne torpeza. Fue preciso hallar un 

régimen en el que pudiesen permanecer unidas al Poder central las provincias que 

quisieran y, en cambio, pudieran demandar su autodeterminación las regiones en la 

medida en que cada una de ellas fuese capaz de ejercerla” (ABELLÓ, 2007, pàg. 82), 

aquesta és una molt bona justificació de la implantació del model integral que amaga 

però una realitat, que és la no voluntat de concedir als federalistes les seves demandes, 

doncs un estat federal no hagués obligat a Andalusia federar-se si aquesta no hagués 

volgut, simplement seria part del govern de Madrid. A més una federació trauria molta 

força a Madrid i Castella com a centre del país i poder central, en canvi la fórmula 

integral els permet de tenir gairebé el mateix pes. Molts catalans són conscients que el 

text estatutari plantejat pel Principat no serà assumit per Espanya que el reescriurà de 

nou i que la seva idea federal queda molt lluny d’acomplir-se, tot i així saben les 

dificultats que representa una modificació del marc territorial de l’estat i, per aquest 

motiu accepten el model integral com a bo. 

La Constitució d’antuvi no presentava el reconeixement de les regions autònomes, és a 

dir, naixia amb caràcter unitari però amb una porta oberta a futures construccions 

autonòmiques, així doncs es presenta l’autonomia com una cessió per part de l’estat i no 

un dret propi de les autonomies, deixant clar que el poder central és l’únic i que només 

la seva gràcia pot permetre una organització diferent i es tanca així doncs tota 
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possibilitat a una construcció federal de l’estat. La regió que pretenia obtenir un estatut 

autonòmic sols tenia la capacitat legal d’iniciar el procediment necessari, que implicava 

l’acceptació de les corts espanyoles, per a materialitzar el procés. Això si un requisits 

previs a tenir en compte eren que totes les regions es poden organitzar autònomament 

per bé que la comunitat autònoma sortint ha d’estar formada per províncies limítrofes i 

amb una història comuna igualment com la cultura i l’economia, a la pràctica doncs les 

regions que podien aspirar a complir els requisits eren les regions històriques. Des 

d’Espanya sempre es va procurar marcar qui tenia poder sobre qui, i per aquest motiu ni 

la constitució ni Azaña van deixar mai d’accentuar que la voluntat de l’existència 

d’autonomies era una gràcia que des del centre es feia a les perifèries i no es podia 

llavors parlar d’un dret natural d’aquestes a esdevenir autonomies. Aquesta afirmació té 

molta força perquè marca relacions de poder, qui cedeix pot també recuperar i dibuixa 

una visió de bona voluntat i predisposició als dirigents espanyols, quan en realitat la 

problemàtica la van iniciar les nacions històriques, sobretot Catalunya. El fet que 

l’Estatut fos previ a la redacció de la Carta Magna, va ser un problema ja que aquesta 

havia de garantir les competències disposades en l’articulat estatutari i de la regió 

autònoma i “no d’una manera genèrica i a posteriori, sinó concreta i a priori” descriu 

Abelló i continua “el problema polític de fer compatibles l’Estatut aprovat a Catalunya 

amb la Constitució no es va poder resoldre amb cap de les fórmules jurídiques que es 

van intentar introduir. En aquestes circumstàncies, la confrontació de base entre les 

sobiranies espanyola i catalana sorgiria de nou en el debat parlamentari sobre l’Estatut 

de Catalunya” (ABELLÓ, 2007, pàgs. 82 i 84). 

Un puntal clau dels nacionalismes del XIX i que es perpetra en el temps és la llengua, 

com a element definidor del territori nacional i nexe d’unió de la comunitat que el parla, 

creant així unes línies definides de cada nació, és per aquest motiu que es vol fer del 

castellà la llengua única de l’estat, reforçant així el seu caràcter unificador i es té molta 

cura alhora d’introduir a l’ensenyament les llengües regionals, conscients de la 

importància que té la llengua. Perquè una llengua es pugui estudiar, fer treballs amb 

aquesta i abandonar l’espai familiar és essencial el procés de modernització d’aquesta. 

Es pot dir que la política lingüística seguida per la República és més perillosa que la 

franquista, perquè d’aquesta se’n coneixen les intensions i pot crear consciència de 

resistència, mentre que la política seguida per la República no pretén erigir-se com a 

contrària a les llengües regionals, però si anar minvant la seva presència social per així 
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erradicar-la. Ja el 1916 la Mancomunitat de Catalunya intenta que el català esdevingui 

llengua cooficial al Principat, petició que va ser denegada pel Congreso de los 

diputados, adduint arguments d’una nació un idioma i la lentitud que això suposaria per 

a la administració. Més endavant, no essent un debat conclòs el de les llengües, es va 

anar reobrint i Xosé María Núñez recull el com tradicionalistes, republicans, 

nacionalistes liberals i conservadors i moviment obrer entenien la situació. Per part 

tradicionalista descriu una postura d’acceptació en l’àmbit social i fins de 

l’administració, reticent però a equiparar les el basc, el gallec i el català al castellà. Ben 

diferent d’una altra postura que defensava la oficialitat única de l’espanyol, que fos una 

llengua parlada arreu de l’estat i el navarrès Víctor Pradera, afegia que una llengua era 

“alma nacional” i així una llengua regional sols “alma regional”, no servia doncs per 

explicar tot el conjunt. Encara en l’actualitat el debat lingüístic està obert, doncs si bé el 

castellà és una llengua que coneix gairebé tothom aquesta no ha esdevingut un element 

aglutinador nacional per a moltes persones, que l’usen de manera pràctica per relacions 

amb Espanya, és a dir, ha esdevingut la llengua franca de relació entre els diversos 

territoris i ha quedat com a referent d’aquelles persones que volen accentuar la seva 

espanyolitat en un context polític complicat. En el sector republicà també hi havia 

diversitat de visions, la visió favorable a les llengües regionals, molt influïda segons 

Núñez pel republicanisme català, suport indispensable del moviment antimonàrquic i 

que participava de la cultura política de Catalunya, que ja feia anys que actuava en 

català. Però els republicans més jacobins, centralistes amb fort caràcter unificador, com 

el lerrouxisme que actuava al mateix Principat. El mateix Azaña havia recollit el 1940 

que hagués estat positiu que “todos los españoles hablasen una misma lengua y 

hubiesen sido esducados en una tradición común”, al no poder ser així el millora era 

continuar reforçant el castellà i deixant que s’arribés a la desitjable situació d’eliminació 

per desús de les altres llengües existents.  Hi ha una voluntat ferma de relegar les 

llengües nacionals al reducte familiar, però a diferència del franquisme no per 

persecució sinó per comprensió dels parlants de la seva inoperància i poca practicitat, és 

a dir, es tenia la intensió de retornar el català a l’estadi anterior a la Renaixença. 

Els nacionalistes liberals i conservadors tenien la postura del permetre la existència del 

català, el basc i el gallec, com a forma de riquesa i sempre en una situació clara de 

diglòssia. Així doncs, si el castellà; amb caràcter universal, era la llengua més important 

i les altres no li podien fer ombra no hi havia problema en la seva existència; en aquest 
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sentit eren més oberts els conservadors que els liberals. Núñez Seixas però parla de la 

importància del català i l’espanyol en les lluites nacionals dels dos pobles, és a dir, el 

1918 i 1919 i el 1931 i 1932. 

Dins el moviment obrer poca importància tenia la temàtica lingüística, doncs 

defensaven el castellà com a eina vehicular per estendre la ideologia arreu, però sabent 

que més endavant s’empraria un nou idioma al món. Si que eren contraris a la defensa 

de les llengües regionals per ser una perpetuació de la opressió del món obrer i la 

pagesia, doncs no els permetia arribar a un coneixement en la llengua vehicular, el 

castellà, dificultant la seva presa de consciència de classe. Per bé que aquesta postura va 

ser més laxa a les zones de nacionalismes perifèrics, doncs el moviment va hibridar-se 

amb el nacionalismes de cada zona i perquè així s’asseguraven arribar a les classes més 

subalternes de cada territori. Dins aquest grup Núñez defensa que els més oberts a la 

diversitat van ser els comunistes, no tant socialistes i anarquistes. 

Tots però podien compartir un frontal rebuig als processos de modernització de les 

llengües nacionals, doncs eren processos fomentats per les elits nacionalistes de cada 

nació i comportaven un allunyament vers el sentiment nacional espanyol. 

Serà a partir de finals de 1930 i inicis de 1931, després de les limitacions imposades per 

Miguel Primo de Rivera a les llengües, quan es reprendrà el debat lingüístic, sobre si 

podien esdevenir llengües cooficials i ser emprades en l’administració, l’educació i la 

justícia de cada regió.  Així el 29 d’abril de 1931 el Ministeri d’Instrucció Pública 

permetia emprar les llengües regionals al parvulari  i escoles primàries, promovent 

l’ensenyament de la llengua materna sense perdre facultats en l’ús del castellà. La 

decisió va aixecar reaccions contràries, defensant la “unidad nacional” ara atacada.  

La manera de formar els joves els dóna una visió concreta de les coses i el debat també 

va ser tens i centrat en les aspiracions catalanistes, descriu Xosé María Núñez, per la 

temàtica educativa. Sánchez Albornoz va proposar que el castellà fos ensenyat arreu, a 

totes les escoles primàries i secundàries i que quan les nacions subestatals apliquessin el 

seu model d’ensenyament en la llengua pròpia, l’Estat es garantia el manteniment de 

línies totalment en castellà. Finalment els debats parlamentaris van cloure en un article 

que permetia l’ensenyament en llengües regionals sempre que es garantís l’aprenentatge 

del castellà. Si un nen estudia en una llengua que no és l’espanyol i amb una programa 

que se centra en la seva regió, si aquesta té divergències amb Espanya es propicia 
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l’afloració de nacionalistes en la joventut i d’aquí venen els grans conflictes de cedir 

l’educació a les autonomies, sabent que no tindran el mateix ideari que en una escola 

controlada per l’estat i amb la voluntat de crear espanyols. 

La constitució de 1931, en el seu article 2, parlava de la cooficialitat de les llengües 

regionals a la seva regió i en l’article 48, referent a l’ensenyament d’aquestes on deia 

que la seva aplicació en l’educació seria objecte de regulació específica. El text 

presentat per la comissió redactora va tenir fins a set esmenes pel que feia a la oficialitat 

de l’espanyol amb acceptació d’altres llengües en les respectives terres, per una banda 

hi havia qui volia que el castellà tingués un lloc preeminent i molt superior als altres 

idiomes. Un cop debatut l’esborrany constitucional per l’hemicicle, l’article quart deia 

que “El castellano es el idioma oficial de la República. Todo español tiene obligación de 

saberlo y derecho de usarlo, sin perjucio de los derechos que las leyes del Estado 

reconozcan a las lenguas de las provincias o regiones. Salvo lo que se disponga en leyes 

especiales, a nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua 

regional”. 

L’Estatut de Núria va passar a ser considerat com a projecte llei, un dels molts i va 

perdre així el seu origen com a acte d’autonomia, per tant en paraules de Royo 

Villanova no obligava a las Cortes, no podia ser doncs considerat anticonstitucional ni 

replantejat per un text que s’emmarqués en les línies dibuixades per la Constitució, la 

professora Teresa Abelló es refereix a aquesta degradació dient “amb la fórmula 

adoptada fins i tot se li negava aquest acte de dignitat” (ABELLÓ, 2007, pàg. 84). 

El 28 de juny de 1931 se celebren eleccions a les corts de Madrid, que per raons del 

moment transcendent es constituïen en constituents i alhora legislatives. La minoria 

catalana a Madrid estava liderada per Lluís Companys, i tot un seguit d’altres 

catalanistes, republicans i d’esquerres sobretot d’Esquerra Republicana, seran aquets els 

encarregats d’anar a la capital a defensar l’Estatut, que va passar a ser el focus de la 

política catalana a Madrid aprovada ja la Constitució i aquesta defensa del text català 

acabà aplegant a membres federalistes, Bellí de la derecha liberal republicana, els 

diputats del Partit Català Republicà, el propi ministre Nicolau i d’Olwer; que havia 

batallat amb Domingo i de los Ríos contra l’estat català., i va tenir el suport de tres dels 

quatre diputats de la Lliga Regionalista Rahola, Estelrich i d’Abadal. Aquesta minoria 

catalana estava unida en la defensa de l’Estatut però les divergències en matèries com la 
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religió o les polítiques agràries van crear moltes tensions i emetien vots dispars en 

qüestions de caràcter no estatutari. 

La política d’ERC després de les eleccions va ser molt clara, doncs es van convertir en 

la clau de volta de la governabilitat d’Azaña i van aprofitar-ho per a favorir la causa 

autonomista. La via pragmàtica es va imposar en l’acceptació d’un text estatutari que 

fos acceptable per a Madrid. Sols hi va haver una veu contrària al pragmatisme polític 

català i que pretenia defensar totalment l’Estatut sorgit de la comissió redactora de 

Núria i per aquest motiu Manuel Carrasco i Formiguera va ser expulsat de la minoria 

catalana, deixant-lo aïllat en les seves decisions, el futur president Companys ho 

explicava així, com a líder del grup de la minoria catalana “Me importa decir, senyores 

Diputados,que la minoría catalana ha acordado considerar que el Sr. Carrasco 

Formiguera se ha excluido de su disciplina política. Dicho acuerdo lo ha adoptado la 

minoría por unanimidad y de una manera expresa, con asistencia de todos los núcleos 

políticos que la integran [és a dir des d’ERC fins a la Lliga i els altres partits abans 

anomenats]. Por lo tanto, quede patente que las sucesives intervenciones del Sr. 

Carrasco Formiguera serán producidas por su sola y única responsabilidad”. 

El 10 de desembre de 1931 s’aprova la Constitució, aquesta va tenir un procés 

constituent marcat per les friccions i acostaments entre Catalunya i la República 

espanyola i finalment no es va poder assentar el principi d’autonomia regional, en 

paraules de González Casanova “la constitució republicana de 1931, com a tal, no 

concedeix a les regions espanyoles cap autonomia, ja que transmet a les corts 

(constituents o ordinàries) la potestat de deliberar sobre la manera com han d’ésser els 

possibles estatuts regionals en cada cas”. 

El marc en que és va elaborar l’Estatut va ser molt propici, degut a la provisionalitat del 

govern que aplegava sensibilitats molt diferents, i per aquesta circumstància de 

provisionalitat s’esforçava a aconseguir aliances i mantenir les que ja li eren fidels, com 

el catalanisme, així doncs havien de respectar els sentiments catalanistes.  La redacció 

del text de Núria no havia estat consensuada però si consultada amb figures 

sobresortints del govern de la República. A més el poble català va fer palès els seus 

interessos no només amb mobilitzacions a favor d’aquest, sinó que va votar en massa i a 

favor d’una mateixa postura, aquest reflex de la voluntat popular a través del plebiscit 
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va sorprendre a molta gent i deixava clar que no era la voluntat d’un partit polític sinó 

un anhel majoritari. 

El pas previ a la seva discussió, estan ja el text a la capital d’Espanya, era la tramesa del 

document a una comissió dictaminadora que reelaborà el text estatutari però en clau 

constitucional, és a dir, emprant el marc que aquesta havia fixat els principis 

constitucionals. Aquesta  comissió presidida per Luis Bello tenia representació de les 

minories com partits autonomistes bascos i gallecs i representants de grans partits com 

el PSOE o el Partit Radical Socialista, a més de catalans. La feina d’aquesta comissió no 

va ser fàcil doncs rebia pressions per una i altra banda, uns reclamant que no es retallés 

molt i els altres exigint que s’anul·lessin moltes prerrogatives de la Generalitat. El petit 

triomf de la Lliga Regionalista en aquells anys difícils va ser l’estatut resultant, doncs 

aquets hi estaven d’acord, ben al contrari de les forces d’esquerra que es van sentir 

decepcionades.  

Homes com Maura i Ortega y Gasset es van mantenir ferms en la seva negació al text, 

tot i les correccions, eludint l’article 1 que deia “Cataluña es un Estado autónomo dentro 

de la República española”. També es queixaven de l’autonomia en matèria econòmica i 

en l’àmbit de l’ordre públic que passaria a gaudir Catalunya, fins i tot Ortega parlava de 

la “neurosi catalana” en referència a la insistent demanda autonomista. Per altra banda 

Nicolau d’Olwer defensava que la Generalitat no era més que un altre òrgan estatal i el 

propi president del govern Azaña defensava la construcció d’un veritable estat espanyol, 

el qual necessitava integrar socialment als treballadors i donar a les regions demandants 

resposta al seu desig d’autonomia. 

Al carrer la discussió es va materialitzar amb els recurrents boicots als productes 

catalans, des d’alguns partits minoritaris i ajuntaments de Castella es llançaven eslògans 

com “Muera el Estauto”, “Abajo el Estatuto”, “Guerra al Estatuto” o “Castilla, simepre 

Castilla, se alza contra la afrenta”, la premsa des de la redacció del text ja clamava 

contra aquest i el diari val·lisoletà La Consuqista del Estado aposatava per una 

intervenció militar sobre Catalunya, però no una qualsevol, pretenien si era necessari 

convertir-la en “tierra de colonia”. La veu cantant contra el procés va ser el diari El 

imparcial que fins va reunir trenta mil persones en un míting a la plaça de toros de 

Madrid i buscava el suport dels sectors reaccionaris. El tradicionalista Víctor Pradera 

defensava que “lo que quiere Esquerra es poder disponer de los fondos del Estado 
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español para asentar su dominación sobre la noble Cataluña, víctima atormentada de 

esos trufaldines, y para mantener su influencia terrorista sobre el Gobierno central, sea 

monárquico o republicano”. Encara avui en dia s’atempta contra la intel·ligència dels 

catalans quan s’esgrimeix que el procés actual i l’autonomista són burdes idees que els 

governs de la Generalitat han inculcat en els catalans, no es té mai en consideració la 

voluntat del poble català, que és en definitiva qui ha atorgat al govern la legitimitat en 

les urnes. 

L’Estatut de Núria fou aprovat el 9 de setembre de 1932 i promulgat el 15 pel president 

de la República Niceto Alcalá-Zamora i el text era declarat oficial pel Consell de la 

Generalitat el 5 d’octubre i deu dies més tard apareixia al Diari Oficial de la Generalitat. 

I ja per cloure el procés, iniciat un any i mig abans, es va dissoldre la Diputació 

Provincial de la Generalitat i es van convocar les primeres eleccions al Parlament de 

Catalunya pel 20 de novembre del mateix any. 

Els canvis que es troben entre el text de Núria i el text aprovat a Madrid són notables, 

per exemple, hi ha una prefaci en text estatutari del 1931 que no apareix després i fa 

referència a la nova organització de l’estat, una nova forma d’organització segons els 

models escolars i la supressió del servei militar i la lluita per la pau.  Segons Abelló “la 

retallada va ser substancial” entre d’altres fets per la no concepció encara de la 

Constitució en el seu redactat inicial i que va comportar l’eliminació de títols i articles 

ja inclosos en la Carta Magna. Les retallades més destacables són la substitució del 

terme Estat  per Regió autònoma, s’eliminava la possibilitat d’annexió de territoris 

limítrofs o la federació de entre regions autònomes, el català passava a ser cooficial amb 

el castellà, disminuïa les competències executives com l’administració de justícia, 

l’ordre públic disminuint els recursos procedents dels impostos i la fiscalització de les 

finances de la Generalitat pel Tribunal de Comptes de la República, tot allò que fes 

referència a drets constitucionals, relacions exteriors, l’exèrcit, la defensa nacional, 

relació Església Estat, el model financer, la moneda, el règim aranzelari i tractats 

comercials, fronteres o política tributaria, entre d’altres quedaven sota competència 

directe de l’estat. Pel que fa a l’ensenyament del model inicial on la Generalitat tenia 

plena competència, pretenia fer escoles en català on s’ensenyés castellà i es 

comprometia a mantenir escoles en castellà, però que s’hi impartís català. Després del 

pas a las Cortes, Madrid seguia tenint la competència en els centres docents catalans, 

excepte aquells que la Generalitat pogués construir amb els seus diners; en aquets 
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centres es va aconseguir un model d’èxit que seria seguit per generacions posteriors.  I 

la universitat, per no acabar com uns pretenien, fent universitats catalanes i altres 

castellanes, es va arribar a la solució de la Universitat Autònoma de Barcelona que seria 

bilingüe i on professors i estudiants podien lliurement escollir l’idioma a emprar. 

Les finances era el tema per excel·lència de les divergències i fins es parlava del 

“despojo del patrimonio” en certs sectors espanyolistes. I altra vegada la solució final va 

ser la dràstica reducció d’allò previst en el text de Núria i es guardava un as a la màniga 

Madrid, doncs podia amb el suport de la majoria dels membres de las Cortes, revisar 

unilateralment el sistema financer català. 

Borja de Riquer també creu que és clau la unió, a fi de tirar endavant el canvi republicà 

a l’estat espanyol i per a poder donar una sortida a les demandes de Catalunya, entre el 

catalanisme i el republicanisme i assenyala Azaña com la persona que tot i les seves 

reticències va acceptar de donar cert poder al Principat si obtenia el seu suport per a 

enderrocar el rei Alfons XIII. El seu projecte d’establiment de lligams entre les 

ideologies obligava a ambdues parts a cedir, tot i que de Riquer afirma que l’Estatut va 

ser presentat com una cessió per part de Madrid, no es va tenir en compte que Catalunya 

va fer mans i mànigues per obtenir un major grau de d’autonomia i que fins i tot va 

haver de renunciar a la llibertat total del país, esdevenir un estat, per convertir-se en una 

zona d’Espanya. Era però un pas en les aspiracions dels nacionalismes no oficials, 

doncs obtenien un reconeixement de la pluralitat d’Espanya una relativa 

descentralització, tot i que l’opinió general era de no acceptació del model federal ni la 

cessió de sobirania. Aquest procés s’iniciava a las Cortes, s’havia de ratificar 

democràticament i el govern central n’era el tutor. En paraules d’aquest autor “no hi 

hagué, per tant, un convenciment profund sobre la bondat de la solució adoptada, sinó 

un pur pragmatisme polític reflectit en els diferents ritmes d’aprovació dels estatuts: la 

relativa rapidesa del català va contrastar amb les reticències i la lentitud del basc i amb 

la postergació del gallec. Tot plegat responia exclusivament a correlacions de forces 

polítiques, a afinitats ideològiques i a necessitats tàctiques” (DE RIQUER, 2000, pàg. 

248). Un dels grans intel·lectuals del moment Ortega y Gasset no veia un final per a la 

qüestió catalana, ans seria una pedra a la sabata per sempre i l’únic que es podia fer era 

aprendre a conviure-hi i si era necessari per als interessos d’Espanya que Catalunya 

obtingués un major estatus era un mal que caldria passar. De Riquer pensa que 
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semblantment va actuar Esquerra Republicana al renunciar a les seves aspiracions 

federalistes  i així governar el més aviat possible el Principat, pur pragmatisme.  

El món conservador, que fins a 1936 estava dividit, defensa Borja de Riquer,  també va 

tenir una postura tàctica envers els estatuts d’autonomia. Si bé és cert que van 

reaccionar de manera conjunta a les corts de Madrid quan es debatia aprovar l’estatut 

català, l’explicació que dóna aquest historiador és simple, la no acceptació de totes 

aquelles propostes que venien relacionades amb els canvis que el món republicà 

pretenia implantar a la nova Espanya. La seva actuació de descrèdit del procés estatutari 

català s’inicià, a nivell públic, durant la primavera i l’estiu de 1932 quan van engegar 

una campanya a la premsa reaccionaria contra el “privilegi” que suposava la concessió 

d’un estatut i van influenciar fins i tot a sectors definits com a regionalistes.  

El debat sobre l’Estatut va iniciar-se oficialment una vegada aprovada la Constitució, 

ara bé, el debat era viu i intens ja durant la mateixa discussió del text constitucional, 

això ens dóna una prova de la importància que se li donava per part catalana i per part 

espanyola. Si el preàmbul de la Carta Magna va ser controvertit igualment ho feu el de 

l’Estatut, doncs en el preàmbul del text estatutari  es deia que l’Estatut havia estat 

fonamentat en el dret de Catalunya a l’autodeterminació i limitat pels decrets del govern 

provisional de 21 d’abril i 9 de maig. Alhora de la veritat es va permetre presentar 

textos estatutaris amb l’obligació de passar pel control de la cambra parlamentari 

espanyola i no responent al dret d’autodeterminació del Principat. 

Un cop a las Cortes  es reuní una comissió tècnica que havia de tractar els temes 

referents a la qüestió econòmica; en aquesta hi havia paritat amb tres diputats espanyols 

Viñuelas, Lara i Cárdenas i tres de catalans Rovira i Virgili, Campalans i Coromines. 

També es formà una altra comissió, més àmplia, que havia de redactar un projecte 

d’estatut o dictamen a discutir i que estava presidida per Luis Bello. La dita comissió 

treballà durant més de mig any i finalment el 9 d’abril de 1932 presentà el seu dictamen 

sobre el qual es podia iniciar la discussió parlamentaria, aquesta obra va ser necessària 

per adaptar el text, que Macià havia presentat a l’agost, el qual havia quedat desfasat per 

l’aprovació de la Constitució i es modificà totalment els dos primers punts del text en 

que es deia “Catalunya és un estat autònom dintre de la República espanyola” i “El 

poder de Catalunya emana del poble i el representa la Generalitat” i les posteriors 

retallades que pretenien ser molt restrictives “provocà l’inici d’una sèrie de llargues 
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discussions parlamentàries que s’allargaren fins al setembre de 1932, amb l’aprovació 

d’un text que mantenia ben poques similituds amb el que havien plebiscitat 

favorablement els catalans un any abans. Calia adaptar el projecte a la Constitució i 

eliminar-ne dues tendències bàsiques: el federalisme i els aspectes que poguessin 

suposar alguna quota de sobirania per a Catalunya” (GONZÀLEZ, 2006, pàg. 199) i 

prossegueix el mateix historiador, s’inicia el llarg camí del retallat estatut, un camí ple 

“d’obstacles, obstruccions i constants malfiances, quan no directament anticatalanisme”, 

es tenia la pretensió d’aturar tant com fos possible l’aprovació del text autònom, perquè 

la institució màxima de Catalunya ja estava llesta per exercir la seva autonomia i això 

no agradava o feia por. Ara bé, no tot van ser enemics el que es trobà el text català a 

Madrid, doncs el govern d’Azaña, que ja no era provisional i de moltes sensibilitats, 

sinó assentat i de color republicanosocialista, tenia una sola postura a diferència de la 

discussió constitucional i tenia el suport dels parlamentaris d’ERC. El gir netament 

socialista del govern i el recolzament de la minoria catalana d’esquerres va fer que el 

govern assumís com a ponència pròpia i amb compromís del cap de govern, d’assolir la 

seva aprovació, aquesta postura del govern va fer que les diputats catalans fessin una 

política proestatut de portes enfora i no entressin en les apassionades discussions  que 

dins l’hemicicle tenien lloc, les quals es reservaven als membres del govern de Madrid, 

mentre els diputats catalans buscaven suport social al projecte. 

A les corts espanyoles la gran majoria de l’hemicicle era partidària d’una situació 

diferent a la presentada pels polítics catalans; cal tenir en compte que un suport del 

projecte catalanista era el del conegut com a “monárquico sin rey” Ángel Ossorio y 

Gallardo, coneixedor de Catalunya i que apostava per un respecte recíproc entre 

Catalunya i Espanya. Es provoca un xoc que es fa palès en la historiografia i és la 

paternitat de l’autonomia, doncs des dels grups parlamentaris espanyols és l’estat qui, 

en una acció de gràcia vers una regió, li atorga un estatut el qual regirà la seva major 

autonomia respecte la resta de territoris de l’estat; aquesta és una postura recorrent en 

els historiadors espanyols que presenten la qüestió com un regal que fa el govern 

d’Azaña al de Macià. Per altra banda trobem els membres de la Minoria catalana i 

historiadors d’àmbit català que expliquen el procés i obtenció de l’Estatut, com un 

resultat del llarg procés iniciat pel catalanisme polític a les primeres dècades del segle 

XX i que ara culmina, per bé que retallat. És ben cert que el president del govern 

republicà va fer unes aferrissades defenses del text estatutari; el retallat no l’aprovat en 
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plebiscit pel poble català, però  no és menys cert que aquesta relació amb el projecte 

catalanista era totalment necessari per als interessos de Manuel Azaña, que no eren 

altres que mantenir proper i fidel al projecte republicà a la zona que més fermament 

creia i defensava la nova Espanya sorgida de les urnes, tal i com s’havia vist a l’abril de 

1931 i com es veurà durant la Guerra Civil. En clau d’aliances polítiques a las Cortes 

ERC i el grup socialista-republicà d’Azaña també es necessitaven l’un a l’altre, doncs el 

president rebia suport del grup majoritari a Catalunya i alhora ERC era conscient del 

poder que afavoria més els seus interessos i per aquest motiu va recolzar fervorosament 

el govern Azaña; aquest tenia en el seu soci majoritari, el PSOE, un partit dividit i que 

observava el procés estatutari molt diferentment, no tenien la mateixa convicció que el 

president de govern i els seus, en aquest sentit el mateix Indalecio Prieto creia que 

l’Estatut era la personificació de la “dispersió” d’Espanya i tampoc hi havia relacions 

fluides entre el PSOE i ERC i per això Arnau Gonzàlez sentencia que “aquets factors 

feren que per a la minoria socialista a les Constituents, el suport a l’Estatut esdevingués 

un sacrifici ideològic ” (GONZÀLEZ, 2006, pàg. 202). La astúcia política d’Azaña es fa 

palesa alhora de presentar paral·lelament l’aprovació de l’Estatut de Núria i la Reforma 

Agrària, doncs la primera era primordial per a Esquerra i la segona per als Socialistes i 

d’aquesta manera el president s’assegurava el vot afirmatiu de l’altra en cada qüestió, 

per així tenir suport per a la seva causa.   

Dels que eren clarament contraris a l’estatut català trobem al partit agrari, de caire 

monàrquic i l’anticatalanisme de Royo Villanova i per altra banda unes postures més 

intel·lectuals representades per José Ortega y Gasset, membre de l’Agrupación al 

Servicio de la República, o Miguel de Unamuno com a independent. “El factor 

determinant del seu decantament [dels diputats] cap a posicions diferents [al seu ideari] 

es veuria condicionat pel joc dreta-esquerra, però sobretot per la necessitat de consolidar 

un règim que no podia sobreviure sense donar sortida al que des de Madrid 

s’anomenava “problema catalán” ” (GONZÀLEZ, 2006, pàg. 204). 

La comissió que adaptà el text de Núria al marc constitucional i al voler dels seus 

membres, doncs en alguns aspectes com l’ensenyament es va anar més enllà de les 

restriccions establerts a la Carta Magna, tot i el que defensà el president de la dita 

comissió Luis Bello “Nosotros hemos creído que ha Cataluña había de concedérsele un 

margen de autonomía, quizás el más extremo, llegando hasta dónde se pudiera llegar”. 

La comissió de Bello era molt heterogènia en el pensament i no tenia una postura clara 
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les retallades que havia fet més les que es preveia que s’anirien succeint provocà un 

malestar  als polítics catalans de Madrid i Catalunya i es confeccionà una unió de facto 

dels polítics catalans a favor de l’Estartut com es demostra en les línies del vigatà 

lligaire Raimon d’Abadal a la capital de l’estat “De una manera clara i terminante que, 

aceptado por nosostros el espíritu de ese Estatuto, nos sumamos a la minoría catalana, a 

pesar de las divergencias que tenemos con muchos de los sectores que la componen, 

para defender y apoyar este Estatuto” i afegí “los elementos más diversos de nosotros, 

aquellos que como partido y tendencia política son absolutamente contrapuestos [...] 

manifiestan que la voluntad de Cataluña es aquella que nosotros afirmábamos; que no 

era de burgeses ni era de reaccionarios, sino de todo el pueblo catalán manifestanda por 

todos los partidos y todos sus sectores”, d’Abadal feia pales que aquesta no era una 

quimera d’una ideologia concreta sinó un projecte de tota Catalunya, tot i que aquesta 

serà la línia d’atac que s’estilarà a Madrid.  

Tal i com defensa l’historiador Arnau Gonzàlez la Minoria catalana es trobarà amb un 

seguit de situacions que la faran entrar en un estat de frustració i desengany i finalment 

el que acabarà defensant, no serà el text de Núria del 1931 sinó un estatut redactat a 

Madrid el 1932 i que era poc semblant al text plebiscitat i aprovat pels catalans, rebaixes 

que anirien minvant la futura autonomia. Però tot i així hi haurà alegria quan el text 

estigui aprovat doncs, el més important era aportar una autonomia a Catalunya i 

l’amenaça d’un estatut frustrat era molt factible i per això es va acabar defensant un text 

que el nacionalisme espanyol pogués acceptar abans que res. Tot i que les constants 

rebaixes van arribar a trencar, parcialment, la unitat de les forces catalanes com quan 

s’expulsà a Manuel Carrasco i Formiguera, qui fou molt crític amb les constants 

rebaixes que s’esdevingueren. 

En les discussions sobre l’Estatut català, iniciades el 6 de maig de 1932, Maura descriu 

el conflicte català com un problema heretat de la monarquia que va tenir la solució amb 

el Pacte de Sant Sebastià dos anys abans on es deia que Catalunya proclamarà la 

república i “no se tomarà nada por su mano”, diu Maura, que després redactarà un 

estatut el qual arribarà a las Cortes on serà redreçat segons els cànons de la cambra 

espanyola i no podrà ser més que acceptat pel Principat el text que surti d’aquestes. 

Nicolau d’Olwer en el debat apuntava que “los catalanes se lanzaron a la revolución 

seguros de que la República representaba la solución de todos sus pelitos de autonomía, 

o sea, de todos los pleitos de libertad. Hemos colaborado con toda lealtad, creyendo que 
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aquélla era compatible con nuestros ideales de catalanes. Si no es compatible, o somos 

unos mentecatos o unos traïdores: mentecatos, si nos hemos dejado engañar; traidores, 

si hemos tratado de enganyar a los demás” mentre Lerroux defensava l’opció militar 

davant el possible atac a la indivisibilitat de la pàtria i deia “Para el Estatuto, con 

nuestros votos, con la condición de que en ningún momento se apruebe nada que vaya 

contra la unidad de la Patria”. En la sessió del 30 de juny, descrita com a dramàtica per 

Bravo, Puig i Ferrater va titllar de burro a Royo Villanova, un altre li digué cavernícola 

i Puig i Ferrater va continuar dient que s’havia excedit però que havia reduït el to del 

que pensava amb l’insult, que hagués fet servir paraules més dures  i manifesta el 

malestar del grup minoria catalana. El diputat Fanjul es refereix a la dita minoria com a 

traïdors, fet que gairebé desemboca en una baralla física i és en aquest moment quan 

Ossoria Gallardo pren la paraula i fa una dura crítica al nacionalisme espanyol més 

conservador i retrògrad, en pro d’una Espanya per a tots els espanyols i no s’hauria de 

titllar de traïdors als catalans. 

Les discussions van més enllà del debat en l’hemicicle, com per exemple el sofert pel 

conseller de cultura de la Generalitat, Ventura Gassol el qual lluïa una llarga cabellera 

negra i de la qual volien apoderar-se un grup de joves monàrquics per fer-ne mofa i 

passejar-la com un trofeu, però Gassol repel·leix l’atac amb una pistola que guardava a 

la tauleta de nit. Aquesta anècdota és només una de les moltes que exemplifiquen la 

difícil situació que afronta el país, amb la discussió de l’Estatut. En aquesta línia de 

tensió, altra cop Ferrater i Puig, fa unes enceses declaracions on diu que els alts Pirineus 

no són barrera per als catalans que miren cada cop més a França, que representa 

llibertat, mentre que tot i les planures de Castella, cada cop se senten més lluny de 

Madrid. Bravo Morata descriu una situació social cada cop més tensa en relació al tema 

de l’Estatut “presente en toda la vida española, y día tras día con más intesidad. El país 

entero está prácticamente divididoen estatutista y antiestatutistas” (BRAVO, 1977, pàg. 

313) i recull diaris com El imparcial, que tot i el seu nom, trobem constants atacs contra 

la concessió de l’Estaut de Núria i fins està escrit en grans lletres vermelles “¡Españoles, 

guerra al Estatuto!”.  

El mateix dia que s’aprova la reforma agrària, hi ha una altra aprovació destacada, la de 

l’Estatut de Catalunya amb 324 vots a favor i només 27 en contra, i seguit de crits per 

part dels diputats castellans governamentals de “Visca Catalunya!” amb una resposta 

plorosa i sense veu del diputat Lluis Companys dient “¡Viva España, viva España!” i 
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mentre alguns diputats catalans anaven a abraçar al president  del govern Manuel 

Azaña
2
, descriu Federico Bravo. Després de l’emoció i més recuperat el líder de la 

minoria catalana Companys diu “El Estatuto es lo que más obliga a Cataluña con el 

resto de España, lo que más afirmarà el españolismo de los catalanes”. L’arribada dels 

diputats catalans que han aconseguit l’estatut pel Principat és una festa amb 

mobilitzacions, flors, càntics i crits de victòria i a més, a més, s’enllaça aquesta festa 

amb l’homenatge a l’estàtua de Rafael de Casanova, fent que aquest sigui el més 

entusiasta en molt de temps. 

Vull concloure el treball amb un fragment que descriu perfectament què va significar el 

text per a Catalunya i que es recull en aquestes paraules de la professora Abelló 

“Malgrat la forta decepció per la retallada del text, l’Estatut es va convertir en una eina 

útil, que, amb la reconquesta de les institucions catalanes de govern, facultaria una 

legislació pròpia, encara que limitada” (ABELLÓ, 2007, pàg. 187) però l’Estatut no va 

esdevenir el final del dit problema català, doncs la lentitud en el traspàs de 

competències va causar greus problemes; a les acaballes de la guerra civil encara no 

s’havien traspassat totes les competències promeses. I només dos anys més tard després 

de la seva publicació, el text seria parcialment suspès després dels fets de d’octubre. 

 

3. Conclusions 

Les demandes nacionals de Catalunya provoquen un rebuig per part de Madrid i en 

aquest sentit és lògic parlar del “problema catalán”, doncs no és vist des d’Espanya com 

una solució a la font de problemes que plantegen i han plantejat històricament els 

nacionalismes històrics, fins i tot Fusi s’hi refereix com el major problema de la II 

República fins a la guerra, és a dir, que només l’horror d’un conflicte fratricida pot fer 

ombra al tema per excel·lència dels debats polítics i de la societat en general. En aquest 

mateix sentit Carlos Seco Serrano defensa que mai s’ha aconseguit una estabilitat 

definitiva que permetés casar l’estat-nació espanyol amb els nacionalismes històrics. I 

es passa de “la absoluta incomprensión del nacionalismo español, convertido 

estrictamente en nacionalismo castellano, o castellanista, para cualquier ostra 

manifestación nacionalista no precisamente castellana”. Els anys de modernitat de la 

                                                             
2 Es diu d’aquest que fou el darrer en atrevir-se a crida “Viva España” a la plaça de Sant Jaume, va ser a 
la tardor del 1932 quan es desplaçà a la capital catalana a presentar l’Estatut aporvat. 



Repensant l’estat. El conflicte nacional català als inicis de la Segona República. 
Jordi Colom i Marsó. Universitat de Barcelona. Pàgina 47 

Segona República, el mateix autor els descriu com a nefastos pels interessos espanyols i 

amb unes demandes inassolibles, dels nacionalismes no oficials “el triumfo de las tesis 

autonomistas en su versión inasimilable [durant la Segons República]”, personalment 

discrepo d’aquesta posició que s’escuda en la impossibilitat de fer canvis en el si de 

l’organització estatal, doncs els canvis precisen de voluntat, que ha quedat palesa no té 

molt quòrum social ni polític. A més defineix la República a Catalunya com un temps 

on els elements definidors del poble català es fan presents el seny i la rauxa, per ell el 

seny ve a partir de 1931 i la rauxa torna el 1934, per bé que també es pot denominar 

com a tal, seguint aquest esquema, la proclama independentista de Macià el 14 d’abril 

de 1931, és a dir, tot allò que no sigui mantenir Catalunya dins Espanya és per definició 

una bogeria, ni tant sols es dóna la possibilitat d’un acostament per intentar comprendre 

el perquè d’aquests moviments, sinó que directament són etiquetats amb 

desqualificatius.  

Hi ha alguns moviments que intenten solucionar la divisió entre Catalunya i Espanya, 

com per exemple amb la recuperació de cançons populars, ara bé, l’origen de les dites 

cançons no és sempre castellà i sorgeix llavors el problema dels nacionalismes, doncs 

per una banda personatges com Torner i la seva coral celebraven la multiculturalitat del 

país respectant l’idioma primer de les cançons, però per altra part es posava novament 

de manifest les tensions entre “las políticas centralistas y las culturas periféricas” 

(MORENO i NÚÑEZ, 2013, pàgs. 512 i 513), es demostra doncs que la conflictivitat 

entre ideologies era un fenomen que transcendia l’àmbit polític. Aquesta pugna entre el 

nacionalisme espanyol, pres com a nacionalisme castellà, contra els nacionalismes 

perifèrics ja ve de lluny i Francesc Cambó deia “España será un país invertebrado[...] 

hasta que no se sienta nación de naciones; hasta que en nombre de España no se sientan 

celos por cada manifestación particular, porque el conjunto de estos particularismos es 

el único que puede fundar una gran España”. 

El que està en joc amb l’aprovació de l’Estatut és molt, no només per a Catalunya sinó 

també a Espanya, per aquest motiu tots intenten anar més enllà per aconseguir el màxim 

d’objectius, aquest fet provoca reaccions contràries entre polítics catalans i espanyols, 

les relacions tibants existents no són unidireccionals, sinó que ambdues parts es retreuen 

i tenen actituds d’incomprensió vers l’altra, dificultant una entesa propícia per al debat. 

Comprenent que en una discussió on ningú pretén cedir cal plantejar postures radicals 

per arribar a un consens intermedi i cal tenir en compte que s’haurà de reclamar molt al 
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govern, sobretot per part catalana, a fi d’acomplir els acords, perquè una cosa és aprovar 

un text i una de ben diferent posar els acords a la pràctica. Un dels problemes de les 

relacions entre republicans espanyols i catalans és, com denota Jackson, una manca de 

persones intermediàries que treballessin en comú pel projecte nacional català i alhora 

donin suport al govern provisional espanyol. D’aquesta manera és molt més difícil 

acostar posicions i permetre una entesa. 

El catalanisme aprofita la feblesa de la jove república per aconseguir el major exponent 

de llibertat mai aconseguit i juga la carta de saber que el Principat és cabdal pel 

manteniment del nou estat. Ara bé, tot i ser dèbil, el govern provisional sap que 

transformar Espanya en un estat federal és la via més ràpida per a promoure un cop 

d’estat de l’exèrcit i els sectors reaccionaris i cal tenir ben present que dins els propis 

sectors progressistes són poques les simpaties que presenta el model federal. Per bé que 

cal deixar ben clar que el text aprovat no era ni de bon tros el mateix que havia sorgit de 

la confecció al monestir de Núria, per tant en aquest sentit l’habilitat dels polítics 

republicans és excel·lent, doncs no deixen prou insatisfet a ningú i mantenen aliances 

amb el sistema d’estat integral. Tenint en compte el caire socialista del text català, es 

afirmar tot i així que finalment el projecte estatutari és de tot el poble de Catalunya, des 

dels polítics de tots colors fins a la societat civil, es fan seu el compromís de fer aprovar 

l’Estatut, tal i com remarca insistentment la professora Abelló i lluny de les postures de 

polítics i intel·lectuals espanyols, que lliguen el procés amb una acció política d’ERC 

aïllada de la voluntat del país. 

Xoquen dues concepcions de la paternitat del text català; no em refereixo als redactors 

que es coneixent perfectament, sinó qui permet que el text es pugui realitzar, per una 

banda trobem els historiadors espanyols que designen Azaña com l’home que va atorgar 

l’Estatut a Catalunya i en aquesta via també hi trobem alguns bascos i gallecs, que estan 

recelosos de la política favorable als catalans. Per altra banda trobem els historiadors 

catalans que es remeten a la història política del país i presenten el text de Núria com 

una fita aconseguida després d’anys de demandes polítiques i és doncs, l’Estatut, un fill 

del catalanisme polític. El que està clar és que l’Estatut necessitava de suports a Madrid 

i els va trobar personificats en Manuel Azaña, ara bé, és innegable que els esforços 

esmerçats per part dels dirigents polítics catalanistes del segle XIX i principis del XX 

conflueixen en la redacció d’aquest text estatutari i, en conseqüència, no es podria parlar 

del text sense la voluntat política de Catalunya i per aquest motiu em decanto pels 
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defensors de la paternitat que creuen que és una obra del catalanisme polític. També 

apareixen divergències alhora de descriure el camí seguit per l’Estatut ja a les corts 

espanyoles, doncs els historiadors espanyols parlen d’un procés amb unes pautes 

d’evolució normals, mentre que els historiadors catalans acostumen a referir-se a aquest 

camí com a llarg i feixuc, tenen una concepció molt negativa del procés. 

Els mateixos historiadors espanyol que alaven la personalitat d’Azaña, veuen l’Estatut 

com una obra de bona voluntat per part dels poders espanyols, ben al contrari d’altres 

estudiosos que creuen que s’atorga allò que a l’estat menys li interessa, a fi de tenir 

contents als nacionalismes històrics i aprofitar-se de la seva ingenuïtat per a aconseguir 

majors suports en el seu canvi de rumb del país. Difícilment pot afirmar que el text sigui 

quelcom plaent a les corts espanyoles i la seva prioritat és eternitzar el procés i anar 

minvant la força i paciència dels polítics catalans, d’aquesta manera els poden oferir un 

rebaixa de les expectatives molt gran, sabent que serà fàcilment acceptada per la 

necessitat d’aprovar el text des de Catalunya. L’estratègia del govern espanyol de cedir 

en matèries de menor importància per a fer callar les demandes autonomistes van tenir 

un gran èxit, doncs els polítics catalans eren plenament conscients que l’Estatut de 

Catalunya final poc tenia a veure amb el redactat a Núria, però van acceptar la caritat 

que feia Espanya. Potser perquè creien que havien aconseguit els seus objectius, idea 

que presento però personalment la descarto, o potser perquè eren conscients que no es 

podia aconseguir extreure més competències de moment, sinó es tornava a engegar un 

llarg procés de negociacions que no era el més adequat, doncs després de mesos de 

discussió començava a urgir la necessitat de presentar un text al poble català i iniciar 

així la recuperació d’un govern propi. 

El concepte que tenen els estudiosos sobre Manuel Azaña és ben divers, per una banda 

trobem aquella postura que el veu com el gran defensor de la causa catalana i sense el 

qual l’autonomia no hagués estat possible, són els mateixos que es preocupen de 

ressaltar enormement la seva bona relació amb el Principat; només trencada pel 

desencant que els catalans li aporten amb les seves conductes. Per altra banda trobem 

aquells que el descriuen com un calculador que sabia perfectament el que esperava de 

Catalunya i va jugar amb els nacionalistes a fi d’aconseguir un govern republicà fort i 

també minimitzen el seu afecte per Catalunya, doncs no volia atorgar-li una condició 

que fes perillar l’hegemonia castellana sobre el país i tampoc era un gran apassionat de 

la diversitat lingüística que suposava l’existència del català a les institucions, per 
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exemple. Personalment veig la figura del president Azaña com un polític que sap jugar 

perfectament en el tauler polític donant a tothom una mica del que espera i així poder 

mantenir-se en la seva posició, a més sap convèncer a les parts que la solució que els 

proposa és la millor pel país. 

Igualment controvertida és la figura de Francesc Macià, com s’ha vist al llarg del treball 

per a alguns representa una disbauxa i descriuen les seves accions com a poc serioses i 

eixelebrades. Visió que xoca amb el Macià més polític que descriuen d’altres 

historiadors, un estratega que sap avançar-se als moviments dels altres per així fer-los 

més difícil una política de regressió i que si apostava per accions molt radicals era 

perquè sabia que des d’Espanya es rebaixarien les seves expectatives i, d’aquesta 

manera, obtenia el que volia. Al meu entendre a la història hi ha figures claus que saben 

aprofitar els rèdits d’una situació donada i Macià és un d’ells, compren la difícil i 

caòtica situació que es planteja el 14 d’abril de 1931 i l’aprofita per portar a terme un 

dels ideals del seu partit. Discrepo totalment dels historiadors que el descriuen com un 

foll, penso que és un home gran que té molta experiència de la vida i políticament és 

hàbil, potser no tant com Azaña. Si la declaració de l’Estat català és una estratègia 

política o l’acompliment d’un programa polític divideix als historiadors. Doncs els 

resultats posteriors a la desfeta de la República catalana són d’una gran implicació per 

part del govern espanyol a resoldre els problemes plantejats per Catalunya, com la 

instauració de la Generalitat. Ara bé, no és menys interessant de veure l’acció del 

president republicà català com una posada en pràctica de programes polítics que 

s’havien anat gestant temps abans, recordem a més que un cop Macià renuncia a la 

República catalana hi ha molts sectors independentistes als quals no els agrada la 

claudicació i parlen de la “traïció de Macià”, postura que demostra la fe d’algunes 

persones a esdevenir un estat independent; deixant a part possibles federacions futures, 

que veuen truncada les seves aspiracions una vegada aconseguides.  

Parlar de la Segona República com un paradís dels nacionalisme és fals, 

s’aconsegueixen més reconeixement que mai abans en la història d’Espanya, ara bé no 

es pot dir que aconsegueixin els seus interessos i moltes vegades es satisfan les 

voluntats nacionalistes amb finalitats polítiques al congrés espanyol, no per voluntat 

dels líders republicans de Madrid. A més la lentitud amb que es desenvolupen els 

estatus d’autonomia marquen la manca de voluntat de la capital a perdre prerrogatives 

de poder i cal recordar que de la llei a la realitat, a vegades hi ha un món, perquè anys 
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després de portar l’estatut a Catalunya, encara trobem queixes del govern català 

reclamant les competències que s’havien compromès a cedir des d’Espanya. A favor 

d’aquesta afirmació inicial vull fer palès que durant la República s’intenta crear la unitat 

d’Espanya a través del diàleg i el consens. 

Finalment per acabar conclouré que el 1931 no és inici ni final del dit problema català, 

doncs les reclames nacionalistes s’inicien a mitjan segle XIX  i actualment tenim una de 

les mostres més fefaents de la no resolució del problema, així doncs durant la Segona 

República hi ha una continuació d’un xoc que és descrit pel professor  Bravo com a 

“larga, dramàtica e interminable historia” de relació entre la realitat política que vol el 

Principat i el que espera d’aquest Madrid 

Com a conclusió general del treball afirmo que el xoc d’identitats dels historiadors 

consultats, dificulta enormement la possibilitat d’arribar a unes conclusions comunes, 

acceptables per a tothom. Aquestes identitats xocants no venen per l’escola o corrent 

historiogràfic de cada un dels estudiosos, sinó per la seva consciència nacional i en 

conseqüència hom pot extreure les més diverses conclusions del que van representar 

aquells dies històrics. 
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