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«S'acostuma

a

donar el

nom

als governs que s'inclinen cap

a

de

Republica

la dernocracia»

Aristotil, Politica, llibre slse, cap VI.

Eis dos
de

episodis

de govern

republica

van

ser

effmers, pero

la flor d'un dia, producte de la improvisacio, del
lIuny
romanticisme utopic de somniadors, van representar la culmi
ser

nacio de tota

una suma

Iluites i fins i tot de

d'ideals, d'esperances, d'esforcos,

perdua

de vides de molts ciutadans

nefici d'una societat mas lliure i mas justa.
La seva curta durada pot ser atribulda a la multiplicitat

a

be

d'opcions

que tenien cabuda sota el nom de republica.
Les paqines que segueixen pretenen desvetllar I'obra d'uns

3

vilatans que maldaren per liberar la nostra ciutat del jou dels
cacics i obrir camins al proqres i a la realitzacio personal dels
seus
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1. UN

REPUBLICA

En situacions

IL·LUSTRE

excepcionals

individu pot encarnar els
desigs, els ideals, les aspira
un

cions

de

tot

poble.

un

Marcel-H

i Aisina

Juvany
(1832-1899) pod ria personifi
car

els ideals

republicans
propietari

Granollers. Era

Europa-, republica

que ocupa durant un any.
t'actuaclo que millor revela el
seu

tremp gira

tagonisme

de

tatjava

a

s'estava

maquinant

els esdeveniments subse

quents, Va ser condemnat i
posteriorment indultat el set

per enderrocar la Repu
blica i pren la iniciativa d'infor
mar-ne

l'Ajuntament

Diputaci6.

a

tubre es

acabin cridant

visques

p. 2.
La Gralla 587, 12.2.1933, p.6.
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des de Montbui contra I'atac
de Is carlins.
del

a

la

Despres
Pavia

general

dels carrecs

del cop
retira

es

publics i es man
Republica

te fidel al Partit
Federal

2
.

La rellevancia de la
tuaci6

seva ac

permes coneixer
bioqrafics d'ell que
correligionaris, perc, si

ens

ha

d'altres

sen

sang freda aconse
que soldats i oficials

EICongost667, 7.5.1899,

116 creat per la Diputaci6. Par
ticipa en la defensa de Cal

Contac

pre
la Ciutadella iamb ar

embre de 1868 1. EI 20 d'oc

Mes tard, I'any 1869, es no
menat comandant d'un bata-

mes details

la

senta

federal.

Republica

de Bar

Diputaci6 amb el
yor Vinyeta, amb qui es
a

qucies i
gueixen

unanimitat

un com

plot

ta

en

oficial que s'hos
la seva fonda que

un

celona i la

2

el

Barcelona. S'assa

benta per

taca per la

1

en

militar

a

I'agost de 1867 al
capdavant d'una nombrosa
partida de la comarca, i des

elegit per

tenir

de

en armes

actuaci6

va

desbaratament d'un aldarull

socarrel, home de confianca
del general Prim, es va alcar

seva

que

entorn al pro

de

la Fonda del Valles -actual
Fonda

alcalde de Granollers per la
Junta Hevolucionaria, carrec

mes no, tenim notfcies de re
que tot i les dificul

publicans,
tats de
seus
rrecs

l'epoca

van

lIuitar

pels

ideals ivan ocupar ca
al consistori i altres ins

titucions vilatanes.

6

INCIDENCIA

2.

ELS PARTITS REPUBLICANS
EI moviment
del

sa

seu

i

republica,

a cau

caracter renovador,

LOCAL

militar. Eis republicans van
quedar afectats pel fracas i no
van tornar a ser polfticament
fins el 1878. A

bel-liqerants

amb I'intent de renovacio del
Partit Democratic Catala

capcalat per
Margall hi ha

en

Francesc Pi i
constancia del

ofereix

Granollers el terrible sotrac

Centre Democratic Federalis

una arnplia varietat de plan
tejaments, perspectives, rna

que I'assalt carlf el 17 de ge
ner de 1875 va produir entre

ta, que intenta coordinar les

tisos i variacions que es rna
nifesten en cada grup i que
poden canviar en funcio de

la

cument molt

les circurnstancies de cad a

vertir-se

lIoc. Es

dinarnic de la

utopic

sencia

democratic,

constatar la pre

pot

d'aquests

actuaciDns i la
tenir

van

la

en

grups, Ilurs

repercusio que
marxa

de la vila

poblacio, desencadena un
protagonisme public dels libe
rals i republicans fins a con
en

la Gue

Civil.

l.existencia de grups republi
cans a casa

ta

a

mitjan

nostra

segle

es rernun

XIX. Dona

des les relacions de

poder

republica

nisme hi son presents:
Hi ha la certesa de que el
Federal

Republica

a

es

Granollers

quan arriba la Primera Repu
blica. Des que es disposa de
premsa autoctona, les inter

macions son rnes precises

quant

propis i I'exis
diversos partits re

a noms

en

de Is

I'acord de formar

associ a

Alguns d'aquests republicans
participaven tam be al Casino
gressista,

Entre 1883 i 1900 coincidint

va

de Granollers, associacio pro
en

que predomina

la gent benestant.

de bruixes».

arreu va

produir

I'arribada de la Primera Re

3

publica dona pas a un equili
bri inestable de forces finalment truncat

una

cio titulada Unio Liberal» 4.

publicans.

Lalegria que

la

possibilista, republicano pro
gressista, federal i republicans
independents s'ha arribat a

ri son sotmesos
cacera

a

partits constitucional,

tencia de

table

«qracies

iniciativa presa per individus

existents sembla que fins el
veri

partits repu

la Iundacio de

la nostra vila:

final del sexenni revoluciona
a «una

dels

l'associacio rnes important de

tava consolidat

a

irnportancia

poblacio. Totes

les tendencies del

la

fins

significatiu, publi

1887, dona idea de la

cat el

blicans

Partit

Hestauracio,

diferents tendencies 3. Un do

I'element mes

i ciutat de Granollers durant

rra

7

POLITICA

DELS REPUBLICANS EN LA

pel

cop d'estat

Per tal d'evitar

una profusio de cites es recomana la consulta de I'obra: La Uni6
Liberal i el Centre Cetolic, polaritzadors del teixit assoeiatiu a Granol/ers (1881·1936).
Mariano Fernandez. Col-leccio Estudis, 8. Granollers, 1999. Aqui es citaran les fonts

mas rellevants
4
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EI

0

que

no

apareguin

Congost 58,20.3.1887,

p. 1-2.

en

aquella

obra.

Capcalera del setmanari
«EI Latiqo del Valles»
publicat I'any 1884. (HMG)
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Capcalera del

setmanari "EI

Conqost»

entre el 1886 i 1904.

publicat

Entre els anys 1892 i 1897 va ser portaveu
dels partits republicans. (HMG)

HL CONDOST
PERlOD1CO SEMANAL
de todos los republicanos de esta villa y

Organo

-------

Al'iO XII.

EI Partit

Progressista,
qual

fineixen

a

com

els

581

es

dernocrates

vol

partit

la

progressistes
licio republicana, publica el
1884 el periodic EI Latigo del
a

coa

Sembla que els republicans
amb una major presencia es

agrupats entorn al Partit
Republica Centralista, que te

tan

1897),
sa.

AI nurnero

devincula de

Congost,

entre els nu

322 al 572
el

seu

organ

(1892-

de prem

Posteriorment, passa

a

qualse

per no haver de
sotmetre's ales consignes de
Fusio
creure

Republicana. Aixo fa
que en aquell moment,

Fusio

Valles.

EI

governamentals».

s'autode

i lIeials

meros

en

el fet que «tots son

de gran entusiasme i tam be
de retraces fins al punt que el

marc de 1896

es

dissolt el

Centre Federal per manca de
socis 5. EI 1901 el Partit Fe
deral fa

un

intent de

renova

Les

obte bons resultats. EI 1902,

dependencies

de Casa

Mariano, cafe, sala de balls i
sala de reunions, apareixen
com a seu

de diversos

republicans.
Federal,

gall,

en

partits

Un es el Partit

la Ifnia de Pi i Mar

que passa per moments

l'orqan de tots els partits
republicans, justificant la seva

opcio

NUM 578.

el par
Republicaba,
tit que tallava el bacalla,
era

ser

9

Partido.

._---------_._--

GRANOLLERS H JULIO 1897

membres del

en

su

5
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EI

Congost 511, 22.3.1896,

p. 2.

cia,

moment que

en

una

coalicio

no

participa
municipal que

despres de la
Margall, es fan

mort de Pi i
notar les divi

partit a Ma
s'organitza un

sions del mateix
drid. EI 1903

dinar commemoratiu de I'ani
versari de la

Republica

a

la

Europa. Despres d'un
lIarg periode de silenci, reapareix novament el Partit Republica Federal en la capcalera
de la manifestaci6 popular
que celebra la proclamaci6 de

fonda

la

el 1931 6. En

Republica

moment

aquest
verses

iniciatives al consisto-

ri relatives
i

sa

a

presenta di-

a

la

questio religio-

l'educaci6.

El Partit Fusionista

tarnbe la crisi

a

parlar el
Fusi6 Republica-

XIX i se'n torna
1902

com a

pateix

final del segle
a

amb 25 membres i moltes

na

expectatives;

s'adhereix

a

la

Federaci6 Hevolucionaria de
Lerroux. En 1903 pren la inid'organitzar la comme-

I

Republicana

en

neix

a

la li-

deixar de

Gra-

tant, pero, quan el 1908 funda el Partit Republica Radical

parlar d'ell,

va

de renovaci6 i unificaci6 de

nals

tendencies

membres

republicanes, dernocratiques i anticaciquils. Te
un gran relleu durant la primera decada del segle XX. EI
1905, Uni6 Republicana, d6na
suport al candidat de la Lliga
enfront dels centralistes

en

les

eleccions

legislatives. Va ser
protagonista del primer assaig
solidari, amb la contrapartida
que el 1907 trenca amb Solidaritat Catalana, perque no

accepten el candidat republica, que semblava tenir majors
d'exit.

possibilitats

d'un retroces torna

Uni6 Liberal. Invita el consis-

Segona Republica

sent

en

Despres
a ser

prela celebraci6 de la
el 1931.

obs-

no

comptar amb incondicio-

nollers el 1903 amb vocaci6

moraci6 de I'assalt carli, activitat que acostumava a fer la

a

den el

la nostra ciutat. Eis

d'aquest partit fun1913 el Centre Repu-

blica Radical.
Encara hi ha

un

sense

grup

rellevancia aparent en un
principi, I' Agrupaci6 de la Joventut

Republicana,

s'estableix el 1905

rnencara

jugar

a

que

7

i

co-

un

paper
destacat quan arribi el torrisme. Amb la publicaci6 del setmanari Renovaci6,
teix

en

la

veu

es conver-

crftica del torris-

me, moviment que neix

nollers

com

i

gressista

a

Gra-

renovador, pro-

anticaciquil, pero

que segons ells, de la rna d'en
Torras s'esta convertint en un
transmissor rnes de la

dels conflictes

Durant aquests anys les sirnpaties dels republicans grano-

ala Uni6 Liberal, organitza un
gran miting a Casa Mariano,

lIerins per Lerroux eren fora
mida i es van mantenir en

titols de Renovaci6 revelen

aquest nivell durant la
ra decada. Despres

representa: cornenca com a
portaveu de la Joventut Na-

perque

ment. A

I

Uni6

ciativa

tori

I

el Partit Possibilista,
nia de Castelar.

seu

hi

participi

causa

oficial-

dels antics federals.

Es tarnbe present

a

la ciutat

primees va

ca

l'evoluci6

politica del grup

cionalista

6
7

La Gralla 499, 19.4.1931, p. 4.
La Raz6n 101, 25.11.1905, p.2.
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politi-

oficial centralista. Eis sub-

que

Republicana, que

d6na suport al Bloc Republica Autonomista de Layret; al
nurnero 5

afegeix

al subtitol

10

Homes del Casino
Tot i el

a

finals del

segle

XIX.

elitisme, el Casino va ser una
de les entitats progressistes de la Vila.
(Publicacions La Gralia, volum IV, 1930, p.

el

seu

qualificatiu

de Socialista; al
com a Setma

nurnero 25 surt
nari

Republica Catala,

coinci

dint amb la fundaci6 del Par
tit

11

36 /

HMG)

Centre Republica Autonomis

pacitat d'equilibri ideologic,

ta, adherit al Partit Republica

Gralla,

Catala,

paqines

Amb la Dictadura de Primo de

i el pensament republica, i la
direcci6 mateixa era d'aques

i final

Rivera els grups republicans

ment, s'anomena Setmanari

queden sense veu, perc, un
periodic de remarcable cate
goria professional i gran ca-

Republica Catala;

Republica
1918 tenim

Autonomista. EI
a

Granollers el
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obre tarnbe les

La

seves

ales reivindicacions

ta tendencia.

EI

juliol

de 1930 neix

Inquie

tud, setmanari d'esquerres,

Esteve Garrell i Escorsell

(Granollers,

1850

-

1922). Poeta, escriptor

i indiscutible animador cultural de la Vila. Fou soci fundador del Casino,

regidor del consistori. EI1882 tunda la primera impremta
Conqost» (1886 1904).
(Dibuix Ricard Albareda (Xena) / "EI Narro» nurn. 8, 17.4.1909, p. 1 / HMG)
de la Uni6 Liberal i
i edita "EI

-

(Granollers, 1853
regidor del consistori

Francesc Montana i Casabella
de finals del

segle

XIX. Fou

("Inquietud» nurn, 10, 29.11.1930, p.

9 /

1915),

-

i

republica representatiu

un

president

de la Uni6 Liberal.

HMG)

La resta de socis

partit.

cionen i

reac

es convoca una as

semblea

general

extraor

dinaria, que decideix la disso
lucie de dita seccio i incorpo
ra

als estatuts la

prohibicio

partit politic tingui
aquest tipus de protagonisme

que

un

dintre de l'associacio.

REGIDORS REPUBLICANS
AL CONSISTORI
Des de 1875 els

republicans
Ajuntament
malgrat que poques vegades
tenen exit, sigui per falta de
vots sigui per les frequents
tupinades de Is cacics. Entre
intenten entrar

a

I'

Esteve Garrell

Francesc Montana

fundat per membres de la
Unio Liberal. EI nurnero 10

Esquerra Republicana

publicat el mes de man; de
I'any sequent, manifesta la
seva adheslo a Esquerra Re
publicana, nornes uns dies

de socis de la Unio Liberal

cratic Federalista protagon it
za diversos intents d'organit

tarnbe membres del

zacio. Amb la revista La Goa

Catala, Des

promoguda aquf
que

eren

Partit

per

va ser

un

grup

1883 i 1900 el Centre Demo

seccio

lici6 (1891) apareix un nou
assaig d'unificacio, mentre
Josep Ventura Torrent del

quest partit. EI darrer nurne
ro, el 15, just despres de les

polftica

de l'associacio i fun

Cornite Federal forma part del

cionen

com

eleccions

aviat desborden el

es

inicial i

despres

La

de la fundacio d'a

municipals d'abril,
editat pel partit mateix.
historia d'aquest diari i al

tres dades fan pensar que

Republica

d'un bon

principi pretenen

constituir-se

com una

a

tal, pero ben

proposit
s'ensenyoregen dels

locals fins al punt de col-locar
a la balconada el logotip del
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consistori.

Es

en

que,

a

les eleccions de 1893
rnes de

Miquel Net,

membre de la Junta de l'Ate
neu

Obrer

Republica,

entren

12

Capcalera
publicat

del setmanari "La Hazon»

entre el 1903 i 1908.

(HMG)

LA RAZON
PERIODICO
ABo

L

GRANOLLERS

tres destacats

republicans

al

Consistori: Esteve Garrell,
Francesc Montana i Jaume
Corderas.

Despres

de les

vo

tacions se'ls posa tot tipus
d'entrebancs i maniobres ju

ridicoadrninistratives perque
prenguin possessi6 del
carrec, especialment a Este
Garrreli.

Aquest republica,

anima d' EI
estat

un

havia

Congost,

dels artffexs

en

la

EI

XX

nollers amb

cataria per falta de

quorum,

aquests republicans

perdien

una

convertir

en

sessi6 i

no
es

es
van

la consciencia

del consistori. Dos anys
rnes tard, novament amb in

critica

sfdies administratives,

van ser

processats per corrupci6 (i
i

van

...

!)

haver d'abandonar els

carrecs. EI maig de 1897

sem

segle

cornenca

a

I.

Gra

un

ambient pes

simista i

sense

gaires anirns

a causa

de la crisi econorni

ca

i el domini

inquestionable
a l'Ajuntament

dels cacics tant
com a

la Uni6 Liberal. Una

practica caciquil
fora del

era

deixar

electoral

possi
d'esquerra. EI
Centre d'Uni6 Republicana
cens

bles votants

obre

una

oficina durant

una

creaci6 de la Uni6 liberal; ha
via patit un intent d'assassinat

bla que els fusionistes estan
a punt de conquerir la majoria

hora diaria per tal de gestio

i

quan la comissi6 provincial
anul-la les eleccions.

seva

era

present

a

la

majoria

dels

esdeveniments culturals de la
ciutat. En

una

les absencies

13

NOM.

5 DlCIEMBRE 19o3.

poques vegades es podien
celebrar a la primera convo

no

ve

REPUBLICANO

municipals

epoca
a

eren

en

que

les sessions
tantes que

8

La Raz6n 2, 12.12.1903, p. 1-2.
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nar

amb els interessats la

inclusi6 al padr6 8. EI

Partit Federal presenta Josep

A

principis

del

segle XX,

molts

republicans compartiren

ideals nacionalistes

amb altres grups, ivan veure amb simpatia projectes com I'effmera
Associaclo Catalanista Bruniquer, promoguda per la Lliga Catalanista.
(Full informatiu / HMG)

Ventura i Torrent dins la

can

didatura del Centre Industrial
i Comercial

lfSSOCIICI6 CRTlltliNIST Ii

sense

cap exit.

EI1903 sembla que Uni6 Re
publicana te empenta, perc hi

"Bruniquer"

ha mala

maror a

Granollers,

fins i tot els federals estan di

*'

vidits i

tres

presenten

es

can

Uni6

didatures

republicanes:
Republicana amb Joan Parra
m6n i Casals, que obte 130

EN
II

d� la Rssociacio

el local

Bruniquer,"

carrer

tindr a lloch 10

vinent

rencia

publica

de 'n Sans, 9 y

diurnenqe

d� la tarde,

Janer a las tres

en

Filosofra

Rb

portant

1,
d�

conje

jov�

d'

aquesta

Coma. Rdvocat y Llicenciat

vas

vots, els Federals de can
Mariano, 12 vots, menys que

afiliats, que

gaires, i
Placa del

no eren

Federals del Centre

Bestiar amb 49 vots. Tot

ple

cap regidor.
EI 1905 s'ha consolidat Uni6

gat,

Republicana

i presenta

una

candidatura de notables amb
dos candidats del Partit Fede

Guanyen quatre dels set
regidors en joc. Poc abans de

ral.

les eleccions els

y Lletras.

aquest motiu,

Rssociacio,

una

.er

ECONOMfR SOCIRL

a carr ech. del molt erudit

Joseph

dta 1

1

sobre 'I T ema

PRINCIPIS D'

Vila D.

Catalanista

aspirants

re

i catalanistes ha

la Junta Directiva de la

prega que honreu tan im

acte ab la vostra assis tencia,
Granollers 28 Desembr�

1904.

publicans
conquerit els carrecs de
jutges de pau. Aquests esde
vi en

veniments marquen I'inici
d'un can vi de perspectiva en
la vida de la vila.
EI1909 triomfa definitivament

La

Jo"ta.

la Candidatura

moguda
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Popular pro
basicament per repu-

14

Francese Torras i Villa

(Granollers,

1883

Fill Predilecte de la Ciutat. Industrial.

diputat provincial

i

a

que marca una eta
pa transcendental de la vida
de la ciutat coneguda com el

triomf es

torrisme,

aigualit

el 1911

la Candidatura

que

en

Popular

les eleccions i conserva,
pero, la majoria al consistori,

perd

perque nornes
meitat dels

es renovava

la

regidors.

conservadorisme
lIers

ve

a

Grano

provocat pels Fets de

juliol de 1912. EI dia 25
d'aquest mes estava anuncia
da
a

una

concentracio carlina i

l'avancada

al dia 13

un

HMG)

Rivera acaba amb aquesta

coalicio,

de caire

moviment ciutada

politic

i electoral

en

el que pren la iniciativa el par
tit liberal i es encapcalat per

Francesc Torras Villa. Aquest
es troba sempre
al costat de la tendencia que
considera guanyadora, fins a

exrepublica

EI deciivi definitiu de I'ultra

es convoca

per

miting anticarlf

la Unio Liberal. Eis carlins

a

res

ponen al ql;le creuen una pro
vocacio i s'hi presenten per

acabar fent el joc

a

la dicta

dura

franquista. De lider d'un
front anticaciquil es va con
vertir en un cacic sui qeneris,
donat que necessitava el su
port de la Unio Liberal i les
seves

actuacions

eren

vigila

des de prop pels moviments
obrers iels republicans mes

valid

a

EI1917 les

Catalunya.

Joventuts Republicanes mit

jantcant el setmanari

Renova

constitueixen

veritable

reventar I'acte. De resultes

exigents.

dels aldarulls, a part de nume
rosos ferits de consideracio,

cans

coree

cions. En aquest moment la

tfcia del torrisme. Aquest grup
dinarnic i combatiu pren el

van

morir el carli

el radical

Josep Vila i
republica Miquel

Eis

partits republi

don en suport a aquesta
coalicio en successives elec

ci6,

a

la

un

polftica

acomoda

un

lIenguatge

relleu del republicanisme cri

Maso.

predominantment

autonomis

Republicans mode rats i radi
cals participen activament,

ta i

tic que marca rnes de mig
segle de la historia de Grano

Liiga, malgrat

nacionalista,

ha esdevin

lIers i que connectara amb els

la

gut
grup conservador i
moderat en les seves reivin

grups rnes combatius de Ca

Coalicio Liberal Dernocrata el

dicacions nacionalistes fins al

talunya

1913. Tornen

punt de

trenta. EI 1931

junt

15

p. 3/

Domingo Jonch i
per liberals, algun d'ells exre
publicans, com Francesc To
rras Villa i Josep Coma. EI
com

-

Corts. Fundador i anima del «torrisrne».

(<<La Gralla» nurn. 172,28.9.1924,

blicans

Barcelona, 1979)
Politic, alcalde,

amb els liberals,

en

guanyar i no
rnes la Dictadura de Primo de
a

un

ser

considerada

govern central
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un

pel

interlocutor

fins al final de Is anys
es

presenta

Esquerra Republicana,

un

partit fundat per Francesc
Macia i Marcel-l! Domingo,
nou

d'altres, que tenien

entre

Iorca simpatitzants i segui
dors a Granollers. La candi
datura que presenten ales
eleccions municipals tenia el

suport del Centre d'Uni6 Re
publicana; del col-lectiu d' In

quietud;

d'un grup de socis de

la Uni6 Liberal; i, en general,
dels moviments obrers. De

fet, els principis del partit

ate

nien demandes

sec

d'amplis

tors, ja que reivindicaven
drets nacionals, socials, sin
dicals i laborals. Eis resultats,

perc,

no

els

van

afavorir i

no

centristes,

cosa

succeir. Aixo

que

impedir

tinguessin gran protago

nisme

les

en

populars

celebracions

del moment 9,

La notfcia de la
de la

proclamaci6
va
Republica
produir a

Granollers

una

gran convul

si6. Tota la poblaci6

va

repetides. Qui no
no va piu
lar. Algu llenca del tren una
bandera republicana, que es
portada per un grup d'obrers
i

a

la Uni6 Liberal. Alii

nollerina. Proclamada la Se

fan

primers parlaments exal
tant I'adveniment de la Repu
blica. EI

de I'entitat

president

perque

i cinc de Coalici6 Gra

es

els

didatura Catalanista
cana

es

hi estava d'acord

Valeri Mas entrega al

Republi

parti

les celebracions

cipar
pontanies
en

aconseguir cap regidor,
enfront dels tretze de la Can
van

no va

que

no va

en

disposi,

poble,

ret rats dels

nes

i catalana acompanyada

per trenta musics de diferents

orquestres, dirigits pel

Josep

mestre

Maria Ruera. Lhonor

d'enarbolar la bandera repu
blicana a I' Ajuntament va cau
re

sobre

Bellavista i

Josep

Sebastia Fontcuberta 10. Se

gueixen

rnes

parlaments

des

de la balconada del consisto
ri per part sis oradors republi
Es lIencen ret rats dels

cans.

exreis

a

mats. Es

la

i s6n

placa

crea un

cre

Cornite Re

volucionari, compost pels
candidats

d'Esquerra Repu

blicana, que

no

havien estat

municipals, i diri
elegits
la
de
CNT, que assu
gents
meix el poder municipal. La
primera mesura va ser allibe
a

les

I' enderna mateix els detin

exreis que temps enrere i pro
cedents de I'escola, havia

guts de la pres6 preventiva i

rar

gona Republica, s'especula
amb la possibilitat que els

arraconat.

A

continuaci6

desarmar el sometent. Conti

s'organitza

una

manifestaci6

nuen

candidats

fins

d'Esquerra Repu

blicana suplirien els candidats

a

la

casa

del

poble presi
republica-

dida per banderes

�

\

rnes manifestacions per
la ciutat amb ban de res i rnu

sica, que finalitzen
de

Maluquer

a

la

i Salvador

placa
on

la

Banda del Batal16 d'Estelia
9
10

La Gra/la

498-500, 13,

ofereix

19 i 26 d'abril de 1931.

Sebastia Fontcuberta, republica lIiurepensador consequent,
disposar que la Uni6
Liberal es fes carrec de les seves despulles a la seva mort AI seu enterrament laic hi
i

va

assistir el president de la Generalitat Francese Macia

va

(La

Gra/la 534, 10.1.1932,

p.B).
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un

Marsellesa

concert amb la
com a

peca indis

pensable. Eis soldats havien
pujat a la tacana de la caser-

16

Proclarnacio de la

Segona Republica a Granoliers,

la tarda del 14 d'abril de 1931, des de la balconada de
(Foto: Bosch / "La Gralia .. nurn, 499, 19.4.1931, p. 7/

na per desfer la corona
que
hi havia sobre I'escut de pe

dra. EI mateix
el de la

ment que
rona en

de

es va

facana

de

apareix

diverses

l'epoca

fer amb

l'Ajunta

sense co

fotografies

11.

Les manifestacions

d'alegria

per la

proclamaci6 de la Re
publica es van allargar, pen)
les informacions de la prem

reflecteixen que

sa

es

torna

la normalitat de sempre,
amb el mercat setmanal, no
a

tlcies de vida

quotidiana,

ce

lebracions de la festa del lIi
etc.

bre,

Aixo sf, moltes aspiracions i

desigs Ilargament

covats

convertir gradualment

van

es
en

realitat:

derogaci6 de la lIei de
jurisdicions, secularitzaci6

..

1

dels

cementiris, reconeixe
Generalitat, coofi

ment de la

cialitat del catala, ensenya
ment en

Es

lIengua catalana, etc.

nomenat alcalde Esteve

Camillo Mustar6s 12. Mesos

despres

11

17

12

en

fer-se el referen-

La Gralla 499, 19.4.1931, p. 4.
Po/itica 1, 8.4.1931, p. 1.
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l'Ajuntament.

HMG)

Al POBlE DE GRANOllERS

Catalanisme i
S'ha

repartit

Republica?
profusio

..

amb

una

fulla mal

girbada

que vol esser

un

manifest. Va

dirigida

als

granollerins

i la

deu ve'ins de la ciutat, que aspiren a regidors.
Entre els qui la signen hom hi veu qualque persona, que salvant la nostra separacio politica, res n'hem de dir,
pero la circumstancia especialissima d'encapcalar les signatures En Esteve Camillo i Mustaros, genu'ina
representacio de la politica rnes baixa de sostre i alcalde de R.O.(*) de la segona Dictadura fins i tant que fou

signen

destituit poc temps abans de

manifest,

plasmen

a

part

d'un

seguit

caure

de

el Govern

Berenguer (fa

paraules buides

de

sols

siqnificacio,

unes

de les

setmanes),

ens

ha escamat. En el dit

s'han fet tan de moda, s'hi
diuen estar disposats a sacrificar-se

quais

suara

dues idees ben ciares i determinades. EI programa dels qui
poble de Granollers, es recolza en dos conceptes basics i fonamentals: Catala

actuant de mandataris del
nisme i

Republica.

CATALANISME I REPUBLICA Ii!

pobrets de nosaltres en mans d'en Camillo i de la seva
( ) persona gens aimant de les lIibertats del poble, encara
fa
era alcalde de R.O. al servei de la Lliga Regionalista el dia de 29 de gener de I'any que som; es dir, tot just
dos mesos; iamb una manca de pudor politic que fa feredat, ara ve i ens diu que no vol amagar la seva
slqnlticacio republicana, en Iloc de declarar que s'ha passat a la Republica (?) perque aixi conve als interes
I'odi que els
sos de Is qui, com ell, no senten altra idealitat ni serveixen altres principis que els representats per
tots
corseca i per les conveniencies del moment en que es troben. Mal educats per Santiago de Riba en
els
tan
intensament
etica
de
la
recomana,
pocs
la
politica
Lliga Regionalista
aquells principis oportunistes que
homes -no el partit- d'En Camillo i Mustaros, s'han fet (?) republicans. Esser republica avui esta de moda; i
de la Lliga, poden demanar el vot al poble sense que alxo sigui
ells pensen que, com a tals republicans
obstacle perque el dia que En Cambo i la Lliga tornin a privar en el ministeri de la Governacio i tornin a haver
hi alcaldes de R.O., ells, els Camillos, puguin acceptar altre cop el nomenament d'alcalde de Granollers fet pel
Pobre
Coila!

Catalunya, pobre Republica, pobre

...

Granollers i

Cal recordar nornes que n'Esteve Camillo

...

...

rei.

te lrnportancia, i go que vertaderament interessa, es manar i satisfer (a
al
manament acompanya) les baixes passions i les venjances rastreres
irresponsabilitat que
de tots quants s'acomboien en la «Cobia de l'odi». Sortosament per a nosaltres, aqui tots ens co

La convicclo

I'empar

propies

ideoloqica

per

a

ells

no

de la

neixem.

(

...

)

Granollers, abril de 1931
Manuel Pages, Josep Boix, Josep Marimon, Josep Jonch, Jaume Estrada, Enric Puchades, Genis Valls.

(*) Alcalde de Real Ordre,
(Full informatiu / HMG)

per

desiqnacio

directa
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l'escut de la balconada de

l'Ajuntament
rnonarquica,
durant els actes que seguiren
a la
proclarnacio de la Republica.
(Foto: Joan Font / HMG)
va veure

escapcada

la

corona

dum per a l'aprovacio de
l'Estatut de Nuria, el poble de

Granollers se'l fa

seu com un

sol home. Vota el 96,6 % de
I'electorat enfront del 75% de

Catalunya,

i nornes

va

haver

tres vots en contra. Les do

tenien dret de vot

nes

que

van

organitzar

no

un

cornite fe

menf que va recollir prop de
tres mil signatures 13.

Esquerra Republicana va
quedar minvada despres que
Marcel-f

Domingo

se'n des

vincules el 1932 fet que que
dara pales en el fracas elec

toral, malgrat que els seus
dirigents eren presents en tots

EI nomenament per Lerroux
nou govern el 4 d'octubre

integrats per membres del
Sidicat Unic i dels republicans

de 1934

provocar una
vaga general i Llufs Com
panys, president de la Gene

rnes radicals i la guardia civil,
reforcada a partir del dfa 8 per

ralitat de

i bona part dels regidors to
ren detinguts i el consistori

del

va

Catalunya, proclama

els moviments ciutadans.

el dfa 6 l'Estat Catala dins la

En les eleccions de 1934 la

Republica Federal Espanyo
la. Aquesta proclarnacio fou

major part dels
blicans, amb

vots son repu

curiosa dis

tribucio: Aceto Catalana obte

referendada minuts mes tard
pes I'alcalde de Granollers

1766 vots i 12

Esteve Camillo i durant

una

didatura

setmana la ciutat va viure

una

Centre

gran tensio a causa de l'en
frontament entre escamots

una

la Can

regidors;
proporcionalista del
Radical Alianca Repu

blicana, amb la presencia

no

una

columna militar. l'alcatde

destitu'it per I'autoritat militar
que anomena alcalde el far
rnaceutic Artur Gasset 15.
Amb la victoria del Front

d'Esquerres
generals del

ales eleccions

febrer de 1936,

son restitu'its als

seus

carrecs

els consistoris suspesos

arran

vament de Francesc Torras

1312 vots i 4

regidors;

el ter

lIoc es per Esquerra Repu
blicana amb 1213 i 2 regidors;
cer

19

i finalment la

Lliga Regionalis

ta

representacio

700,

sense

14.

13

14
15
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ERG i la vida polftica a Granol/ers durant la
Segona
Masuet. Lauro 16, juny 1999, p. 40. Granollers.
La Gral/a 632,21.1.1934, p. 3.
La

Gral/a 668,21.10.1934, p. 3-9.

Republica.

Israel Calvache i

Expectaci6 a la placa durant la
proclamaci6 de la Republica I'any 1931.
(Foto: Joan Guardia / HMG)

de Is Fets d'Octubre de 1934.

Despres del cop
tra la Republica,

militar
el

con

juliol

1936, regeix la ciutat

un

de
Co

mite antifeixista fins que el 29
d'octubre de 1936 es forma

presidit pel
Manuel Fabregat.

En les eleccions d'octubre de

La CNT comptava amb sis
regidors, els mateixos que

taci6 del POUM, I'UGT con
quereix sis regidors i els al

ERC, quatre regidors I'UGT i

tres

dos UR, ACR i el POUM.

teix nombre que tenien. Aixf

un nou

consistori

cenetista

FERNÁNDEZ GARCIA, Mariano (2001)
«Republicans a Granollers, entre la 1a i la 2a República»
Coneguem Granollers. # 10 / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

1937

desapareix

partits

la represen

conserven

el

ma-

20

Capcalera del periodic quinzenal «Inquietud».
Editada per un col-Iectiu de socis d'Esquerra Republicana,
es va
publicar entre els anys 1930 i 1932.
(Dibuix: Josep Escobar / HMG)

6ranollers,

12

juliol de 1930

PUBLICACI6 QUINZENAL
Preu de

doncs, hi
mini de

va

haver

un

predo

regidors republicans.

subscrtpcto:

pre

2'50

encara

els rnes fe

que la

ci6 electoral

participa

sempre els

no

afavoria.

PARTICIPACIO

'"
\

EN LES

A finals del

ELEGCIONS PROVINCIALS

dos

a

XIX hi ha

tricte i

la

tra. Salvador

poblaci6, perque
Diputaci6 una corretja

veuen en

de

dels

republicans de casa nos
Sampera i Mi

transmissi6 de les consignes

que es el candidat de Is
republicans possibilistes el

del govern central. Malgrat
aixo i els periodes de poc en

ta candidat del Partit

tusiasme, els republicans
nien clar que l'abstenci6

te

sern-

quel,

1883 i

dat propi. EI periode rnes

diputats provincials

pel districte i reben el suport

Josep

Serraclara i Cos

Republi

republicanisme
la nostra ciutat

va ser

a

entorn ales eleccions de

1905. Uni6

era

eleccions municipals. Propo
Andres Serra i Rafart com

sa
a

tots els
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Republicana

el grup politic mes actiu i una
mostra n'es, el paper que va
jugar, com hem vist, ales

ca Federal el 1892.
moment cap

ac

al dis

A

partir d'aquest

l'esc6

republica conquereix

tiu del

que

20 ctnlims

de diputat provincial pel dis
tricte de Granollers i poques
vegades presentaren candi

acce

Habitualment aquestes elec
cions no conciten l'interes de
la

21

segle

republicans

deixen

NLlmero 5011:

peeseres semestre

perjudicava

bles,

D'ESQUERRA

Redaccl6 I Admlnlstracl6: La Unl6 Llbere.

Sortlrll. ele dieeabtee

candidat

propi, pero
republicans i,

obert

a

en es-

Mustar6s, el tercer per I'esquerra,
d'homenatge el 12 de juny de 1932 amb l'assistencia
de Is funcionaris municipals i representants de les entitats politiques,
culturals i esportives. A la imatge sencera hi surten 104 persones.
nornes
la part central a I'entorn de I'alcalde. (Foto: Portero / HMG)
reprodueix
L.:alcalde Esteve Camillo i

va

Se'n

pecial,

al Part it Federal. Va
Granollers

ser

presentat

un

mfting presidit

a

Montana amb la

d'Alejandro

en

per Joan

presencia

Lerroux. Va treure

2.699 vots al districte enfront
els rnes de cinc mil dels guan
entre ells el

granolle
rf, exrepublica Josep Baran-

yadors,

rebre

un

dinar

ge,

que representa el Partit
Liberal. Si be en l'arnbit de

suport al candidat liberal
Francesc Torras, que fou di

Catalunya els republicans
comparteixen candidat amb la

putat provincial els anys del

al districte de Grano

tre 1924 i 1930. En les elec

Ilers, que havia estat capda
vanter en aquesta alianca,
trenquen amb Solidaritat i la

cions de 1932, Esquerra Re
publicana triomfa a Catalun

Lliga,

Lliga

i des de 1913 donen
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1917 al 1921 i novament

en

ya i aquf es la lIista rnes votada amb 966 vots,

seguida

de

22

Capcalera del periodic quinzenal «Renovacio»
publicada entre el 1916 i 1918. (HMG)

Any i.er

Gl'allollcl's,

J�) u'Odul>l'(' d,>

J0W
-----------------------

sotscrlpclo

Preus de

numlro lol� 15 cinll.

Un mes, 25 tenlt,
Anuncis (Prcu
lllh:r..:.d lats

i

m�'i15"ali ta ts)

per

plana, 4 �le!,

4:'"

:

B,t, 2 plea.

rcmitis.

a

prcus

:

12,',1 pia.

convinguts

PerlMlc qulnzenal, portaueu de la Jouentut Nacionalista Republlcana 50cialista (en constitucl6)
Els trebaUs

se

publiqucn

responsabilitat
retarnen

dels

ba!x 13 sola i
No's
a utnrs.

u

nica

ori�inals

Concordia Ciutadana amb
562 i del Partit

ADMINISTRACIO

REOACCIO
I:.
CLAV"',

3

PRIM, 60

I

rista i es ell mateix que rectifi
comunicat a EI Con

Tots cis trcbatls son de
dicant

tnnt

reproducci6 lliure,
procedencia

in-

sols I.

tual del setmanari La

Razon)

dical amb 295 vets,

gost dient que es el candidat

federals i unionistes que
mantenien un pacte des de

republica. Rep aqui nornes 25

les anteriors eleccions.

Aquesta vegada

PARTICIPACIO

dels 247 vots del districte,
perc les cifres no son fiables

Republica

EN LES

ca en un

ELECCIONS LEGISLATIVES

donat que, com tantes vega
des, sembla que hi ha una

EI1901

gran

listes

republicans i regiona

junts enfront
partits rnonarquics. Com
van

vist els federals estan

proces

de

de mes

fraqmentacio

empenta

a

candidat del cornite

republi

demanen l'esco per al

Republicana presenta
republica Juan

candidat regionalista Bona
ventura

Llado i Valles de tendencia

EI 1907 neix Solidaritat Cata

i els

lerrouxista. Hi ha divisions i

vots sense

de Pere

cans

Fusio

primer mo
Pujol

un

parla

ministerial Trave, els

el candidat

tots els

ment

rep 230 dels

760 vots totals, tarnbe insufi
cients. Davant la tupinada del

s'ha

son els le

rrouxistes. En
es

tupinada.

pels

dels

en un

Molas, fill de Granollers,

23

Ra

I

com

rome-

Rep

a

no

versos

la ciutat 125 de Is 435

entorn

aconseguir esco.

EI 1905 novament es presen
(col-Iaborador habi-

tat Llado
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lana amb

el voten.

republicans

Plaja.

participacio

partits
a

la

no

de di

centralistes

Lliga. Tarnbe parti

Unio Republicana, pero
els integrants lerrouxistes

cipa
no

que trenquen el pacte. AI

nos-

-

,------'----

6RHNOLLEREN5E5
a

"La Uni6n
10

en

sus

Manifestacion civic a

�

Velada l]olftica y teatral
a

los cuales han

prometido asistir los

infatigables propagandistas republicanos
cultos

y

periodistas

ftn9�1 �amblanear

y

y el elocuente y batallsdor

diputndo

a

Cortes por Tortosa

MARCELINO DOMINGO
La manifestaci6n civic a, cuya presideneia
ha sido cedida al excelentisimo ayuntamiento,
saldra a las tres de la tarde del local social,
para ir hasta el eementerio antiquo, donde
deseansan las vietimas de aquella luctuosa
j ornada, a las cuales se hara ofrenda de la
de nuestro pueblo.
La velada politic a y teatral se eelebrara a
las nueve de Ia noche, en e1 salon platea de 1a
Asoeiaci6n, y terminada la parte politica de Ia

gratitud imperecedera

se

pondra

tistic e1 drama

en

por el Esbart Ar

en escena

republicans

presenten altre cop Llad6 com
a candidat solidari, perc en no
ser acceptat pels regionalistes
divideixen i rep 460 vots

dels 747. Sembla que fins i tot
els rnonarquics voten el can
didat de la
sortfs el
EI 1910

Lliga per tal que no
republica.
es el Partit Republi

-un altre cop
de
Lerroux-, que
I'empenta
presenta Juan Dessy Martos

com

candidat

a

republica.

Novament tarnbe

els

munten la

campanya

contra els

seva

liberals

republicans.

EI 1914 hi ha intents de for
coalicions

republicanes
pen) totes fracassen. Qui rnes
possibilitats sembla tenir es
Renovaci6 Republicana que
mar

acusa

de dretitzaci6 els radi

cals tot mofant-se dels termes
del pacte de Sant Gervasi 16.

j

tres actos,

£1 Baster de Santa Pan
A estos aetos
de Granollers.

HMG)

ca Radical,

.lul� <!ompanys

misma,

informatiu /

tre districte els

es

y una

actos

(Full

cump1imiento
estatutos generales,

ha acordado conmemorar e1 XLII aniver
sario de Ia entrada de los carlistas en esta
villa, eJ. 17 de enero de 1875, habiendo dis
puesto para el pr6ximo domingo, 28 del co
rriente,la celebraci6n de una

11

protesta

en

de I'assalt dels carlins de 1875.

dando

Liberal",

pr-eceptuado

Convocatoria anual

se

invita

Granollers, 27 de

a

enero

todos los liberales

de 1917.

LA JUNTA DE GOBIERNO

16

EI Pacte de SL Gervasi

nalista Republicana. EI programa es
manifestava contra la guerra del Ma
rroc, contra la

ga i

a

monarquia,

contra la Lli-

favor d'una certa autonomia

talana.
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va ser una

electoral entre el Partit Repu
blica Radical i la Uni6 Federal Nacio

alianca

ca-

24

Finalment

presenta Le

voten elliberal Rius que obte

I'activitat inusitada de

que rep 11 vots al dis
tricte i aquf ni un. Qui ho hau

690 vots enfront de 17 de

cades dames per reclutar,
vora de les urnes, vets a fa

ria dit

Entre 1919 i 1923 la

es

rroux

anys abans!
EI 1916, malgrat la coalicio

1

uns

que a Barcelona fan els repu
blicans entorn a Layret, no hi
ha candidat

republica

al dis

tricte.
EI 1918 La
amb el

l.liqa

presenta

es

republicans

dat

majoria

vota al candi

liberal. Si rnes

no

el PRR

de Badalona s'hi adhereix

expressament.
git e11920.

Despres

Torras es ele

vor

d'una candidatura

-es

suposa que conservadora.
Assenyalen tam be que totes
van ser

matineres

a

I'hora de

votar. En contrast amb la in
que sovint es va
fer del signe del vot femenf,

terpretacio

del buit electoral de

la Dictadura

es crea una

gran

es

republicans indepen
EI Bloc Republica Au

expectativa

davant les elec

va

cions de novembre de 1933,

es

els resultats de les

sequent: Esquerra 1.601 vots,
Lliqa 1.549, Coalicio 693 i

tonomista

queda

redult

a un

grup testimonial. EI 1917
s'havia constlturt el Partit Re

publica

Catala amb

un

pro

grama federalista i aliadofil,
encapcalat per Marcel-l! Do

mingo, qui, segons
Nou commina
els

de

l.lique.

del Partit Radi

suport

cal i de
dents.

Besteiro i 589 de

signifi

en

favorables

a

quais

son

la dreta. A Bar

celona guanya l'Esquerra, al
Valles Orientalla
lana i

a

Radicals 297 17.
En les eleccions del 16 de fe

votacions. Eis cronistes des

taquen

manera

brer de 1936 s'imposa el Front

carta

que votin el candidat socialis
ta Besteiro, tot afegint que la

de la

Granollers la coalicio

d'esquerres. La novetat fou la
presencia de les dones en les

una

reparteixen

Cata

l.liqa

EI Valles

republicans de Granollers

considera que a Granollers
afavorir I'esquerra. Eis vots

I'entusiasme amb

que

Popular,

que

a

Granollers rep

3788 vots, el 66,3% (a la pro
vincia de Barcelona s'arriba al

57,4%),

mentre que I'altra

les monges Carmelites i de

candidatura, el Front Catala

Sant

d'Ordre 18, rep 1921 vots.

Josep

anaren a

votar i

l.liqa era el principal enemic.
Segons Renovaci6, el Centre

1

Republica Autonomista

es re

uneix amb els liberals i

acor

den votar Besteiro,

25

cos a

que

aquells comuniquen al Partit
Republica Catala al qual es
tan adherits. Sembla, perc,
que excepte aquest grupet,

17
18
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La Gralla 625, 26.11.1933, p. 3.
Formen part d'aquesta coalicio la

rnonarquic

Lliga Catalana, la CEDA,
3).

alfonsi (La Gralla 730,2.2.1936, p.

i els

partits radical, earn

i

3. EL MARC

TEORIC,

LES IDEOLOGIES I REALITZACIONS
al context

i

CONTRA LABSOLUTISME,

lIigades

LA MONARQUIA I EL

al taranna dels diferents If

CACIQUISME

ders.

Amb molts

matisos, els

co

Es

a

partir

qeoqrafic

de

l'aparicio

de la premsa autoctona el
1882 que podem prendre el

I'especificitat i conore
ideologia republica

rrents republicans d'arreu par
ticipen de les Ifnies fonamen
tals del pensament del partit

cio de la

mateix i les diferencies estan

Accepten

pols
na a

a

la nostra

tats, el proqres, la justfcia

principis

ba-

so

cial, el govern representatiu i
la dernocracia.
el

rebuig

de la

Comparteixen
monarquia i de

tot govern autoritari. Trobem

articles molt crftics amb la

monarquia,

poblacio.

com a

sics la defensa de les lIiber

sovint anecdotics

i d'altres mes de fons contra
la institucio mateixa. Si la

monarquia

era

rebutjable,

el

carlisme constituia l'exaltacio
del mal. Les

experiencies do
patit la ciu

loroses que havia
tat estaven

presents i la

com

rnernoracio anual del 17 de
gener ho reforcava. A mes a
rnes els carlins de cas a defen
saven

les postures mes obs

curantistes i molts d'ells

eren

considerats cacics. Hem de
dir que el problema rnes relle
vant dels republicans grano
Ilerins

partir de 1880 va ser
caciquisme, la lacra social
del moment i el paradigma de

�-O
��
14

d'A.brU

de

1931

a

el
Bona punteria!l

l'opressio
Quan

a

ciutadana.

la premsa

es

parla

de

caciquisme s'esta referint pri
mordialment
("Inquietud»

nurn. 15, 14.4.1932, p. 3/
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HMG)

a una

forma de

domini desmesurat de la po-

26

LA

SEPARACION

DE LA IGLESIA Y DEL ESTADO

iiiMagnffico!!!
Cualquiera dirfa
Manitas

a

que la
la obra.

Han salido desde la
muere

En

cosa va en

gloriosa (*)

serio

en

con

tan retumbante y

Espana,

un

qrafico epfgrafe.

sin fin de hombres

pensadores

que al

contemplarlos

uno se

de risa.

Granollers;

lecho de iniquidades que hace tiempo vienen algunos convlrtiendole en tal, hay
pensamiento, amantes de la separacion de la Iglesia y del Estado.
el acta de una coallcion republicana lanzada al publico el domingo proximo pasado.

en ese

tarnbien

dellibre

partidarios

Bien claro 10 dice
Helo

aquf:
«Suprimir en
objeto

el presupuesto municipal todas las partidas que a
coadyuvar paulatinamente, y por medio del ejemplo,

de

Iglesia del

los actos
al

logro

religiosos vayan destinadas,
separacion completa de

de la

al
la

Estado.»

Sobre esto, como casi en esta villa todos somos catolicos y pagamos, preferimos actos religiosos a bacanales.
Creemos estan estos senores, completamente destemplados abusando, en 10 que nadie les ha autorizado.
Dicen:

«Prohlbiclon absoluta de concurrir, corporativamente, a ningun acto 0 manlfestaclon religiosa; asi como
completa, individual mente, de profesar religion determinada, por entender la aqrupacion, para el
individuo, perfecta mente compatibles las ideas democratlcas con cualquiera idea religiosa, y por tanto
unlco responsable este de todos sus actos particulares » ( )

libertad

...

...

l,Como podeis prohibir mecios! si sois liberales, actos de verdadera libertad? Y 10 que es mas. Si el Gobierno es
catolico, como 10 es el de Espana, [porque un municipio que representa un pueblo catolico y 10 autoriza un
gobierno tambien catolico, ha de ser anticatolico?
Y sigamos apuntando.
«Conservar con las autoridades ecteslasticas aquellas relaciones imprescindibles de correspondencia
oficial, siempre que estas no atenten al sagrado de la conciencia que debe ser enteramente inviolable. En
este caso, declinar toda responsabilidad publicamente, en el sene de la aqrupacion.»
De modo que la autoridad eclesiatica de un pueblo, puede serviros de zapato para andar, pero sin concederle
ninguna otra miston. Bien, muy bien. Y l,donde se queda? (porque aun hay quien tiene creencias ) el curnpli
miento de su sagrado ministerio, l,donde queda?
Y vamos siguiendo:
«Destinar todas la mas cantidades posibles a la verdadera y libre instrucclon, base del bienestar de
todos los pueblos.»
iHombres de Dios! No veis que la instruccion tal como la entiende Gabarro y sus corifeos, induce a un nino de
corta edad al suicidio. l, Y eso del bien estar de los pueblos conde 10 habeis aprendido; porque cuando mas libres
estamos a la manera que vosotros 10 entendeis mas las personas de bien se ven vejadas, oprimidas y burladas.
...

Y

sigamos:

«Atender

con

�

preferencia,

haciendo abstracclon

completa

de toda idea

polftica

y

religiosa,

a

la benefi

cencia local».
Bien esta esto, muy bien; pero sin separar la Iglesia, que
verdadera caridad. Y sin el fin que ELLA 10 practica no seria
torpe, si no fuera en much os casos dinero en bolsa.( )
...

Nota de I'autor:

republicans,

27

i es

Aquest
una

article

polemitza

es

la

una

primera

y

principal

un

bombo,

una

practica

la

exhiblcion

...

amb el

periodic «La Coalicio», que era l'orqan
argumentatives de l'epoca

mostra del to i de les carencies

(*) Denorninacio popular de la revolucio espanyola
(vl.a Defensa» nurn, 11, 14.06.1891, p. 2 / HMG)
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que entiende y

virtud, seria mas bien

del setembre de 1868.

de tots els

partits

La

gent

de

l'epoca

era

ben conscient

de la feblesa de la

(vlnquietud» nurn, 15, 14.4.1932,

Republica.
HMG)

p. 4/

els dernocrates, tenien clar
que la

seva

Iluita havia de

cornencar per aquest enemic,
el rnes immediat, el que te
nien a cas a i que impedia
I'exercici dels drets rnes ele
mentals de la

La

poblaci6.

major part de I'activitat dels
republicans s'orientava justa
combatre

l'opressi6 i
promoci6 d'aquests drets.

ment

ala

a

Totes les Iluites electorals, les
Iluites sindicals i les controver
sies dintre d'associacions ciu
tadanes tenien
el

del

rebuig

com

a

referent

caciquisme. Tota

activitat social cornencava per
promoure I'alliberament del

blaci6 per propietaris

agraris

i industrials, gent que sobre
surt en el terreny economic i

que

la

a

vegada encapcala

mateixos que simpatitzaven
amb el govern central de torn,
del qual rebien favors, com la

jou

immunitat

tendencies

les institucions socials del

com

moment, Ajuntament,

llats». En

ciacions
tives i

benefiques,

parroquials;

asso

recrea

contertu

lians del rector, comandant
militar, notari 0 registrador de
la

la

designaci6

candidats,
un

«encase

moment 0 altre

passaven per I'alcaldia 0 al
gun lIoc de l'administraci6.
Habitualment
eren

duals. Quan la diversitat de

republicanes

tuaven de cornu

acord,

un

ac

dels

elements

aglutinadors era el
de
veneer el caciquisme.
desig

aquests cacics

defensors del

conserva

LANTICLERICALISME

personat
quais calia

dorisme rnes radical, I'obscu
rantisme, sovint del carlisme

Si be I'objectiu de la lIuita

treure's el barret i estar dis

i, quasi sempre, de posicions

el canvi

clericals.

principals era l'esqlesia i
clergat. No combatien tant

propietat.

Eren

a

0

dels cacics, per tal de po
der realitzar els drets indivi

ges davant de Is

ponible

per satisfer els

desigs rnes arbitraris,

seus

eren

els

Eis

republicans,

i

en
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general

politic,

un

era

de Is fronts
el
el

28

Les columnes de I'antic regim:
clergat, monarquia i capitalisme.
(vlnquietuc» nurn. 15, 14.4.1930,

contingut religi6s

de la

doctrina i ministeri

com

seva

el pa

Ataquen el clergat,
carlins i els qui anomenen

els

maci6 i el

I'ordre

deformadors del

poder

Crist i de disfressar els

repressiu

suport

seu

i

xaruc

a

del

que hi
ha actituds molt variades res

pecte

a

liur

manera

concepci6

sobre

sota el

missatge

de

seu nom.

So

vintegen els articles de prem
sa demanant la limitaci6 del
poder

de

t'esqlesia, la sepa
esqlesia i Estat,

raci6 entre

dem que en la proclamaci6 de
la 1 a Republica s'accepta el

denuncies contra el bisbe,
sacerdots i frares de la pobla

manteniment

provisional de la
monarquia- en la questio re
ligiosa cad a grup, i fins i tot

ci6 per defensar els interes
sos de Is poderosos en con

cada militant, defensa multi

de crftica les escoles

matisos.

Es

bastant una

tra de Is obrers. S6n

ses

amb

un

qualificat

diterencies mes

I'adoctrinament sobre l'edu

entorn al

significatives

grau d'accep

taci6 de la fe cristiana. La

i

objecte
religio
professorat no
predomini de

nime I'actitud anticlerical i les

giren

SANTlsSIMA TRINITAT

seus

I'estructura de l'Estat -recor

ples

LA

«clericalla», acusant-los de

malfets,

De la mateixa

HMG)

social i les Ilibertats in

dividuals.

per de remora, d'impediment,
de resistencia a tota transfer

corrupte.

caci6. Les ires

es

manifesten

que als diaris republicans i
esquerrans sobresurten els

tarnbe contra el Centre Cat6-

continguts espirituals i

lic de la vila que consideren
cau de carlins i abanderat

que tenen les mateixes cele
bracions religioses 0 que se

I'exer

dels elements obscurantistes.

cici de la Ilibertat, fins als

el fet repe
tidament constatat en les cro

gons ells haurien de tenir. Es
destacable en aquest context

gamma
sen

va

des dels

que tota fe

ment

a

qui pen
es un impedi

l'us de la ra6 i

a

creients fervorosos, tot pas
sant per ateus, agnostics,
deistes, etc. Molts escrits de

la premsa republicana exalten
la figura de Crist com «el rnes

29

justfcia

p. 2/

gran revolucionarl- 0 be com
el promotor prominent de la

Resulta

paradoqic

niques d'esdeveniments reli
giosos, que els periodics cle
ricals, els de la Lliga 0 promo
guts per militants catolics des
taquen els aspectes formals,
tolklorics i estetics, mentre
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la sacralitzaci6 que

morals

es

fa del

missatge republica:

es

de fe

proqres,

en

la ciencia i el

parla

d'apostols de la ciencia, re
ferint-se a investigadors cone
guts i especialment al polifa
cetic

granolierf

Dionfs

Puig.

Dionfs

i Soler

Fill

de Granoliers. Home de ciencia i

Puig
Adoptiu

Fou

president

(Dibuix

(Puiqcerda,

1853

-

de l'Ateneu Democrats

Ricard Albareda

(Xena) /

Granollers, 1921).
polltacetic republica.
i del Casino de Granollers.

Republica

«EI Narro» nurn. 3,20.2.1909, p. 1/

els

HMG)

Iliurepensadors. Son

co

guen les

els rituals laics

els

ques fins

muns

en

esdeveniments vitals, com la
irnposicio del nom als infants,

es citat als diaris

nou

el pe
obrir-se el

en tot

en

cementiri del Ramassar

funebres

portessin,

que els cotxes
fossin beneits i

no
0

no,

a

voluntat de

les families els sfmbols reli

giosos.

EI matrimoni civil fins

i

en

ocasions

diu que els regionalistes
han malinterpretat el seu pen

es

sament. Amb

aquestes bases

consideren la
com

intel-Iiqencia

motor del desenvolu

a

de la societat i de tot a la

una

equival

al

desenvolupament
rea

litat. Pensen els teorics pro
gressistes que el desenvolu

pament de la ment, I'amplia
cio de Is coneixements apor
un major grau d'allibe

doncs, que rnes que desacra

tara

litzacio promovien

proces

rament de

l'opressio social,

de transacralitzacio, per tal
d'exaltar valors i ideals nous.

ideoloqica

0

un

diu que la moral
autentica es la basad a en els

religiosa,

pies posicions

cio constituia

a partir de la Segona
Republica i especialment du
rant la Guerra Civil. Es pot dir,

tificava la moral amb la moral

republicans
retorcar les pro

pament de I'esperit, el que

tuals

qui s'iden

autoctons per

als anys trenta no era corrent
perque els canvis de legisla
font de pro
blemes. Es tornen rnes habi

en

Hegel

krausisme.

30 documentats

s'aconseguf

context

del

trave s

arrels teori

Rousseau i

Lexemple rnes proper a Ca
talunya es el pensament de
Pi i Margall, que en ocasions

rfode). E11894,

un

a

especialment els ente
rraments civils (n'hi ha mes de

i molt

En

a

seves

mitjan

segle

moral. Des de
XIX els

republi

la premsa
I'intrument rnes eficac i a

es

cans van veure en

principis republicans. Igual

LA CULTURA COM

I'abast de les economies rnes

ment s'anomena rnartirs als

A ALLIBERAMENT

humils de propagar la cultura
i I'ideari propi. A Granollers, a

Es conegut que els intellec
tuals de reterencia del repu

excepcio del primer diari, Eco
de Grano/lers (1882), els re-

blicanisme

publicans

van

morir

en

defensa de

que
la Republica.

Sovintegen

festes

amb

laiques

una

les

icono

grafia propia, compartida amb

espanyol
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allar-

van ser

els

capda-

30

Capcalera
publicat

del setmanari «L'Estaca»

entre els anys 1908 i 1909.

(HMG)

GranoUerua- de

AAOJ·

N6m.J,.

luUo.de..lgoS.

SEMANARIO REPUBLICA NO RADICAL
Redac,i6n Y. Administraci6n: Calle del Marques de Montroig

vanters i
sors

permanents impul

partit.

de la comunicaci6 escri

cions

tao No nornes

cions de
mes

van

fer

publica

partit sin6 que les fir

dels col-laboradors

es

-

-

Les

nostra s6n: EI

Latigo

dernocrata i

es

Raz6n

de M. Rufz Zo

republicana; La Coalici6n
(1891-1892), organ de tots els
partits republicans; EI Con
gost (1886-1904), entre els

tat dels elements

tots els

consi

la premsa Iibertaria i en les
publicacions d'associacions

seguidor

19

bre les diterencies de cada
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Granollers

a

reixer

diierents

a

(1882·1982),
periodics.

es

organ

partits republicans;
(1903-1908); en

dical;

Renovaci6

1918), portantveu

Consultant la lIista de col-laboradors de cad a diari que
premsa

apareix
partit centra
de
La
un

principi es diu republica i a
partir del nurnero 118, organ
d'Uni6 Republicana; La Esta
ca (1908-1909), republica ra

rrilla i defensor de la coalici6

comuns so-

organ

del

lista i del 573 al 580

del Va

dera

Punto de venta: Prim,lb.

com a

lles (1884) que s'autodefineix
com a

-

nurneros 322 i 572

principals publica
republicanes a casa

repeteixen en les revistes pro
pies, en les de Is liberals, en

progressistes 19. Amb alguna
excepci6 les publicacions re
presenten tots els partits re
publicans de la vila i de la co
marca, el que revela la priori

31

-

pot

comprovar

presenta

com un

(1916-

de la joven-

Joan Subira

mateix

nom

a

La

pot apa

tut nacionalista

ta molt clarament

la

prac

claveriana, fundada el 1877,

socialista, rnes tard, republi

tica entre les bases mes hu

ca catala i finalment

mils,

que va cornencar amb 32 so
cis i que el1930 en tenia 320.
Gaudia de I'estima dels con

republicana

la

en

participaci6

republi
Inquietud
(1930-1932), publicaci6 d'es

turals,

querra, al numero 11 s'identi
fica amb Esquerra Republica

ocupaci6 per la instrucci6 dels
fills. Van promoure teo rica

da

na; Potitice

(1931), catalanis
republica; Terra Vallesana
(1933), republica autonomis
tao Alguns d'aquests periodics

ment i

practica

pie

ta

de la

poblaci6,

s6n de molt curta durada i

ca autonomista;

d'altres

es

mantenen exercint

gran influencia en l'opini6
publica. Existeixen altres dia

en

multiples

en

manifestacions cul

en

I'esperanc;:a

i pre

l'alfabetitzaci6

ciutadans i

era

molt aprecia

per les seves actua
cions acurades 20. Altre exem
arreu

seria la creaci6 del grup

fundar

excursionista Germanor

associacions, centres cultu
rals i recreatius, Ateneus, on

refundat Ateneu Obrer 21.

es

poguessin desenvolupar
tipus d'activitats culturals:
escoles, aprenentatge d'arts,

font

tot

tristesa obscurantista 22. Si hi

van

La cultura

considerada

era

d'alegria

pel

en

oposici6

a

la

literaris, represen

ha rnes cultura, deien, hi hau
ra menys esclavitud del Vati

ris amb clara tendencia repu
blicana sense que mai es po

tacions teatrals, corals, grups

ca, de la «frailocracia» reg

sin al servei de cap partit,
La Gralla (1921-1937).

sionistes, balls tradicionals i
moderns, celebracions de

tura

carnaval i

dona ria empenta a la defen
sa dels propis drets. Es con

una

En

conjunt

de

publicacions

com es

rnitja

veia

de

rnes de

es

un

en

com

bon ventall

que mostren
la premsa un

divulgaci6

cultural

a

propaganda polftica.

concursos

esperantistes, grups

concursos

excur

de dis

fresses, cinema, etc. Un

exemple d'aquest interes per
potenciar la cultura popular es
la fundaci6 d'un grup que en
es viu al nostre poble, la

nant al

pars

i

a

la vila. La cul

al descobert les

posaria
maquinacions dels

vertiria

en

cacics i

taula de salvaci6 i

garantia d'alliberament. Uni6
Republicana organitza el

l.interes per la cultura no es
redueix al nivell de Is principis

cara

1908

Societat Coral Amics de la

«virtut, merit i treball». Dife

teorics, sin6 que

Uni6. Es tracta d'una coral

rents entitats i

es

manifes-

un concurs

reixen

ca
20

21

22

Histone de la Societat Coral Amics de la Uni6. Programa de les festes de Nadal de
1971. Granollers.
Diari de Granollers 16, 18.3.1926, p. 6.
La Raz6n 52, 26.11.1904, p. 1.
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una

l'epiqraf

particulars ofe
alguna activi
La Estaca publi

premis

tat rellevant.

sota

a

notfcia referent

a

I'oferta d'Uni6

Republicana
per pagar un premi de 50
ptes. als pares que hagues-

32

sin educat millor els

seus

fills,

lIiures de tota

religiosa

preocupacio
Anteposaven la

23.

a

Una
era

dona, no passaven de consi-

recurrent

derar-Ia companya, esposa i
mare i un esser sensible i de-

vida social, en les Iluites laborals ales Iabriques, en I'orga-

licat, susceptible d'embellir la

nitzacio d'infinitat d'actes

O'una banda existia

un

movi-

aquest sentit que
havia tingut en Bakunin un
en

i d'altra el fet
Granollers amb

impulsors

de comptar
un nombre

a

de do-

important

seva

Les escoles lai-

imatge.

sino

era en

protectores,

ocasions

especials

de socis

i

rons.

blics,

com

a

mestres i

pu-

en

la

ques de noies son una excepcio temporal, perc malgrat

direccio d'escoles, com va ser
el cas de Rita Pinart, mare de

aixo, remarcable. AI marge

Josep

dels

car

plantejaments educatius,
participacio de la dona en
vida social estava despro-

nes

que treballaven ales fabriques, especialment al sec-

la

tor textil. Es deia que la dona

verda de rellevancia social.

la

M. Ruera.

Es

de desta-

el paper que les dones van
tenir, per exemple en la formacio d'un cornlte femenf per
donar suport a l'Estatut de

apareixer cap dona en
candidatura ni en cap jun-

Nuria, d'una Seccio femenina

d'una educacio precarla i desviada. Eis intents

ta directiva d'associacions

de Dones Lliures que van organitzar la canatitzacio de la

d'aculturacio

impor-

les societats

I'edu-

sort. Trobem

era

rnes explotada pels pa-

trons i presa facil de Is

frares,

a causa

tants

van

ser

.especialrnent
pero

cacio escolar,

estar

en

els resul-

l'alcada

tats

no van

de Is

projectes, potser perque

a

Mai
una

va

mixtes. La

dories

seva

participacio en

era a

titol de

con-

durant la

Republica

correspondencia,

entre els socis de la

cio de roba per a la Columna
del Valles durant la Guerra

alguns
en

especial

al

grup de teatre l'Esbart Artistic
l'Orfeo.

te

Civil. Mentre

postura ambivalent, ja que

atribuia la

promovia associacions parroquials femenines, perc al Cen-

nes

l.esqlesia

aquesta reivindicacio i molt

pietis-

23
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La Estaca

1,12.7.1908, p. 1-2.

una

es

dedicaven

a

aquestes feines, la societat els

i

dar el

menys per les teories

la recollida

d'aliments i tabac i la confec-

Unio Liberal,
a

i del grup

de

noms

ni tan sols teoricarnent tenien

principi d'igualtat que
defensaven. Tampoc estava
dar per als anarquistes que
van ser capdavanters en

33

podien

tot laboral.

preocupacio

dels

entrar les socies

vaacompanyades
les
dones
tot,
Malgrat
van participar activament en la

l'educacio de la dona.

ment

tre Catolic ni tan sols

altra rei-

qualsevol

vindicacio, fins i

Fenelo, citades sovint

per la premsa

republicana
com avanguardistes. Quan intentaven aprofundir en els
continguts de l'educacio de la

ditusio de la cultura entre la

poblacio

tes de

front

gloria

de

ser

Madri-

dels valents soldats del

republica.

L:EDUCACIO

ques, els

ESCOLAR

gran

republicans

estorc

en

d'escoles neutres,

la premsa republicana sobre teories de

veura

a

I'ensenyament

a

un

la fundacio

Entre els diversos articles

apareguts

fan

com

es

Pauli-

els de Pere

na

Sanabra i Llufs Castella,

Veque,

laiques. En
optimistes res-

general
pecte

la mal-leabilitat de

a

l'esser hurna i sobre I'immediat efecte alliberador de

l'educacio. Parteixen d'una
base naturalista roussoniana

Llufs Castella. Arriba

com

un

sa es

a

gran prestigi i la prem-

fa resso de les

activitats tant

a

ales festes

seves

les classes
vet-

ESCOLA DE L:ATENEU

com

DEMOCRATA REPUBLICA

IIades literaries i musicals i

mestres d'escoles

son

costat dels mes-

tres, alguns tan destacats
tenir

continuacio.

hem de desta-

car

directiva, al

La institucio que alberga
aquesta escola va ser fundada el 1883 i

presidida pel ja
esmentat Dionfs Puig. Dels
seus estatuts es despren la
prioritzacio de Is objectius

laiques,

especialment els exarnens finals publics als quais sovint
assisteixen representants de
les institucions ciutadanes i

personalitats

foranes. EI1892

el centre es membre protector de l'associacio de l'Ense-

rebutgen I'escola religiosa
perque adoctrina sense educar i deforma els continguts

educatius per sobre d'altres
politics 0 laborals. Destacava

nyament Popular Lliure i esta
en contacte permanent amb

l'educacio de la joventut i la

les catedres universitaries i

cientffics per defensar les
doctrines doqrnatiques. Du-

instruccio dels

amb els

i

rant tot el

perfode

hi ha

queixes per la carencia de
places a I'escola publica i per
la manca de professionals a
I'escola
ment la

del

privada, especialreligiosa. A principis

segle

XX

de I'escola
cen a

alguns mestres
publica es despla-

Madrid per

queixar-se

tots els

qui

seus

socis i de

ho sol-licitessin.

parla de «propade la instruccio illimi-

professors,
quais, tals com LluPujals, Salas Anton,
seus

molts dels
i

t'artlcle 2n

nas

qacio

Odon de Buen i altres, son
presents als exarnens finals

tad a de la classe obrera»,
coincidint amb les propostes
pedaqoqiques de la 1 a Internacional

en

r eunio

la

de

de l'Ateneu.
EI 1895 I'escola de l'Ateneu
celebra els exarnens

publics

articles de Is Estatuts

la Unio Liberal, que disposa de locals mes amplis, i es

els

una

Brussel-les de 1868. Diferents

regulen
continguts, procediments,
etc. que han

a

mostra de la gran assis-

tencia de

public

i de les bo-

de la

actituds, horaris,

les

de

nes

yaments

societats. Una nota de premsa de 1894 fa suposar que

cornpetencia deslleial de
escoles religioses amb

professorat

no

qualificat.

A

rnes de reivindicacions teori-

regir I'escola. Eis socis
qualificats impartirien ensena

peticio

de la Junta
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relacions entre ambdues

34

DEMOCRATA

ESTATUTOS DEL ATENEO
Titulo

REPUBLICANO DE GRANOLLERS

primero.

Objeto y denominaci6n

del Ateneo

Articulo 10. Esta Sociedad

se

denorninara Ateneo dem6crata

pal objeto la propaganda legal de las
la instrucci6n ilimitada
Art. 20. Como

a

doctrinas dem6cratas

republicano y tendra por princi
republicanas y la propagaci6n de

la clase obrera.

secundario servira ellocal del Ateneo para

objeto
punto de esparcimiento de
los Socios, a cuyo efecto se celebraran con la frecuencia posible, conferencias polfticas,
cientfficas, literarias y artisticas en armonia con el fin primordial de la Asociaci6n.
Art. 30. Para que los socios puedan proporcionarse lecturas utiles y agradables, el Ateneo
establecera una biblioteca y un gabinete de lectura con los peri6dicos, revistas y publicacio
que considere utiles y que los fondos del mismo permitan reunir
mismo los senores Socios, Corporaciones y particulares.
nes

Art. 40• Para la ensefianza

catedras
Titulo

se

dignen ceder al

abrlran

gratuitas desempefiadas

noveno.

0 se

en tiempo oportuno y que la Junta Directiva acordara,
por ahora por los mismos Socios.

De las Catedras.

Art.45. La Junta Directiva acordara la Catedras que
to los Socios que deban desempefiarlas,

hayan

de establecerse invitando al efec

Art. 46. La Junta Directiva fijara de acuerdo con los Socios profesores los dlas y horas de la
lecciones, no pudiendo alterarlas sin haber oldo a aquellos.
Art. 47. Todas los Catedras seran

nas-que

no

guarden

gratuitas, prodra prohibirse

la entrada

en

el silencio y decoro debidos.

Granollers 17 de Enero de 1883
La Junta interina:
EI Presidente, Dionisio

Puig

Antonio Montana, Jose Mora, Miquel Net
Juan Bautista Clara, Secretario

35

(Fragment del

manuscrit

original /
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Arxiu Historic

Municipal Granollers)

elias a las perso

ALAMUJER

(

...

)

La sociedad debe

proteger y realzar ala mujer salvandola de las garras del ultramonta

naturales encantos, por las hermosas vias de la mas solida y racio
esta
de tanto interes para el progreso de las sociedades modernas,
educacion, pues
la
sin
es
civilizacion.
ella,
que
imposible
nismo y encauzando,
nal

sus

es

Eduquese
de la mas

a

la

sana

mujer,

loqica

pues solo instruyendola en los principios de la moral mas severa y los
sabra realizar el progreso social, fin nobilfsimo que Ie esta encomenda

do.
La educacion moral

0

intelectual de la

mujer,

es

el gran factor de

su

existencia, pues para que

la sociedad y a la familia cumpliendo dignamente sus altos deberes, necesita una
instruccion mas lata, mas extensa, mas despojada de formas ridfculas y absurdos convencio
nalismos, que la que hasta el presente ha recibido.

sea

util

a

Para que en la familia se opere una gran metamorfosis, para que pueda ser altamente civili
zada y arrnonica, Ilegando al apogeo, a la plenitud de su grandeza, tal como el progreso
indefinido nos 10 muestra, santificada por el amor, ese gran magnetizador de las almas nece
a la mujer que avalore sus bellezas por medio de la instruccion, a la
el
estudio, engrandecida por la educacion, en una palabra, a la mujer
mujer dignificada por
esencialmente racionalista, que sin enervantes fanatismos, ni supersticiones retroqradas, re

sita

a

la

moras

mujer

de la

ilustrada

civivlizacion, grabe

con

el buril de

su ternura en

el tierno corazon de

nobles sentimientos del amor, de la fraternidad y del respeto, y
que solo las madres ilustradas y virtuosas saben inculcar. ( )

esos

sus

hijos,

los

evanqelicos preceptos,

...

Creo y

estoy bien convencida, que la educaclon de la mujer,

palanca del progreso, la fuerza motriz que lanza y conduce
cauces de la civilizacion.

el eje, en que se apoya la gran
la sociedad por los anchurosos

es
a

razon, no cesare de repetir, que la mujer se levante, que se instruya por medio de
lecturas; que no tema ni el cielo, ni el infierno; que mande a sus hijos a las escuelas
libres, don de pueden educarse dentro de la mas pura verdad; pues alli, no hay misterios ni
Por esta

sanas

ridiculeces que puedan
Paulina Sanabra.

("La Hazen»

entorpecerles

la

nurn. 114, 24.02.1906,

inteligencia.

p.2 / HMG)
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des

no.

es

tants de I' Associaci6 escolar

que s'inaugura

de la Uni6 Liberal, tot i la crisi
en la qual estava immersa.

de l'extensi6 Universitaria de

Liberal.

EI Congost es fa resso el

ca Joan Llad6

d'aquest any i fins el1903
fan les classes als locals

maig

Hi assisteixen represen-

Barcelona,

el

fins

a

conferencia i s6n nomenats

ESCOLA LAICA DE

professors coneguts

LA

personatges de la vila, col-laboradors habituals de la premsa
republicana i acrata. S'incor-

UNIO

LIBERAL

Hem vist

com en

poren materials

pedagogics

augura gran exit 24.
EI 1904 tenim notfcia de la

avantguardistes

i tarnbe

biblioteca selecta. Ja el 1899

tacats de

celebraci6 d'exarnens finals

s'havia

pot

a

inaugurat

una

amb entu-

I'escola laica de noies, regen-

siasme la biblioteca de la Uni6

tada per Paulina Sanabra.
Sembla que es tractaria d'una

Liberal,

secci6

0 en

tot

amb lli-

cas

gams estrets amb I'escola de
l'Ateneu. A rnes Paulina Sanabra tenia
Raz6n

on

Iligams

publica

amb La

articles

so-

bre l'educaci6 de la dona.

concedida per la Di-

recci6 General d'lnstrucci6
Publica 25. No es segur que
dita escola coexistfs amb la
de l'Ateneu i

probablement
fos continuaci6 d'aquesta.
Fins i tot pod ria ser la mateixa
que es considera com a filial
a Granollers de l'Escola Moderna de Ferrer i Guardia tal

ESCOLA RACIONAL
I

apareix

com

CIENTfFICA

questa escola el 1904. Consta l'existencia

A I'abril de 1903 hi ha

un

gran
informatiu en-

desplegament
inauguraci6

torn de la

als locals de

can

fins

a

d'aquesta

filial

1908 i d'una escola lai-

d'a-

questa escola, que tenia la
seu

al butlletf d'a-

Maria-

24

EI

25

EI
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Congost 469, 5.5.1895, p.
Congost 692, 12.11.1899,

3.

p. 3.

la fundaci6

associaci6 granoIlerina van participar-hi els

d'aquesta

rnes de tall i confecci6. Li

a

en

diputat republipronuncia una

Escola Taller per a noies. No
fa esment de l'afiliaci6 de

I'escola, pero sf de Is objecIlegir, escriure i comptar,

1913

la de la Uni6

de 1895 del naixement d'una

tius:

37

ca nocturna

grups republicans rnes des-

l'epoca, perc

no es

dir que fos una entitat republicana. En efecte, hi partl-

cipaven

tarnbe els liberals,

membres

d'agrupacions

fessionals, especialment

prodel

cornerc, Ifders obrers i en general ciutadans dernocrates,
Era

una

de les anomenades

associacions totals, que

en

tenir

un

alguns

moments

va

pressupost proper al de

l'Ajuntament

i que oferia als

socis la major part dels serveis socials del moment, des
de mutues de malaltia fins

a

variades formes d'esbarjo. No

EI teatre i els orfeons

eren

destacades

manifestacions de la cultura

(Foto:

popular.

Joan Guardia /

HMG)

I'entitat

granollerina

la Unio

Liberal.
l.escola te

una cura

exquisi

da amb els elements mate

rials, hiqienics, tecnics, didac
tics iamb mestres de gran
valua.

Sirnultaniarnent disposa d'una
seccio de teatre, l'Esbart Ar
es crea I'escola

tistic. EI1915
de rnusica i

I'any sequent

l'Orteo Granollerf. EI 1916
fan

projectes

una

i s'acorda

es

crear

escola de teo ria i rneca

nica de teixits. ·Funden

una

academia de cinema el 1922
que, rnes enlla de la seva cur
trajectoria, va tenir amb els

ta

tres films d'en Ramon
un

1928

sempre, ni tots els republi
cans

hi

van

tenir

una

vida fa

cil, especialment quan I'entitat
va

estar controlada

cics, perc

tots

van

pels

ca

actuar sota

I'aixopluc d'aquesta societat.
En el projecte per la construe
cio del local social el 1889
constava una

ptes. per

a

partida de

1000

la construccio

d'una escola lIiure i als Esta
tuts de 1897

s'incorpora

el

de creacio i mante

projecte
niment d'aquesta escola. Mal
grat l'interes patent en aquest
projecte, manifestat tarnbe en

mitings,
no es

conferencies i escrits,

fa realitat fins el setem

bre de 1913. Les
retard

poden

ser

raons

moltes,

del

com

la greu crisi de I'entitat 0
l'existencia d'altres escoles

laiques promogudes pels
mateixos republicans socis de
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Daqa

continuador entusiasta. EI
a

I'escola de vespres

crea un

grup especffic per
a

a

altre grup
I'escola diu rna. EI

noies i el 1930

femeni

es

un

mateix any es funda una es
cola esperantista amb esta
tuts
a un

propis que

donava aires

ideal universal de la

co

rnunicacio i la cultura.
Una

magnifica
plernentaria a

activitat

com

I'escola

eren

colonies

d'estiu

les

s'inicien el 1926

a

les

que

quais

38

Antoni

Espi

i Grau

1845

(Figueres,

-

Granoliers, 1909).

Director de I'escola de segon ensenyament.
(Dibuix Ricard Albareda (Xena) / «EI Narro» nurn, 7, 3.4.1909, p. 1 /

tenien

DEFENSA DE LA

amb

IDENTITAT CATALANA

preterencia els nens
problemes de salut. Mal

HMG)

grat les dificultats economi
ques es mantenen mentres
dura I'escola i es anecdotic el
fet que
ca

el

el moment de

en

l'alcarnent
juliol

contra la

Republi

de 1936, els

de la colonia estaven

a

eix

dintre del republicanisme.
Tots estan d'acord

Pine

ta reivindicaci6 fonamental. EI

EI laicisme de I'escola

era

amb el respecte a
creences dels

les idees i

alumnes fins al punt de facili
a la parroquia

tar l'assistencia

qui volia preparar-se per
primera comuni6.

la

a

en

aques

que varia es l'analisi de cada
situaci6 i les estrateqies con

sequents,

publicans

Tots els grups re
defensen tot allo

que comporta el catalanisme
identitat cultural i les

com a

diferencies

situen

es

en

la for

de vertebrar aquests ele

nalista dintre de l'Estat espan

impo

el que es el mateix si
s'ha de defensar la propia

Era aixo el que es volia
dir quan s'afirmava a Grano
lIers a finals del segle XIX, que
tots els partits republicans

sats durant la Dictadura de

identitat al si de l'Estat espan

eren

Primo de Rivera

yol,

EI catala
cular

a

la

l.escola

a

en

ma

vehi

lIengua
excepci6 d'alguns
era

bres de text

castella

lIi

(1923-1930).

diterencia d'altres

d'escoles lliures de Catalun
ya,

no va

rant

tenir problemes du

aquesta epoca

i continua

ments

tica,

estructura

en una

poll

0

en

confederaci6

una

d'estats iberics

Catala propi
Certament

i

0 en un

Estat

independent.

en

el moment de

la

yol.

1907, els republicans
tien amb els

seu

decreta la unificaci6 de les

havia intents i sobretot expec
tatives, per molts d'establir un

escoles i tots els mestres

estat catala. De

s'integren
Unificada.

en

l'Escola Nova

joria els qui

fet,

eren ma

advocaven

pel

reconeixement del fet nacio-
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En

la rup
aquesta epoca,
tura de Solidaritat Catalana el

mer

Loctubre de 1936, durant la
Guerra Civil, la Generalitat

governamentals.
i fins

proclamaci6 de la Primera
Republica s'accepten uns
plantejaments minims, pero hi

les classes amb normalitat.

39

un

nens

da de Mar.

compatible

La identitat nacional es

que aillarg de la historia aglu
tina la multiplicitat de corrents

a

com par

regionalistes pri
Lliga rnes tard

iamb la

les postures nacionalistes.

Quan la Lliga

va

acceptar al

si els membres del deca

dent partit conservador i es va
ali near amb els propietaris

agraris

i altres cacics de la

comarca,

allunyant-se

de Is

La dona cornenca a ser present
en el man de la cultura
a

obrers industrials i
els

republicans

camperols,

es van

distan

Mancomunitat, els republi
cans

denuncien les

seves ac

can

rals

fensa de les classes rnes

vis i donada la relaci6 de for

mides ales

lanistes,
tes

aspiracions

sense

oblidar aques

aspiracions. Quan

de 1914 la

opri

cata

Lliga

a

partir

controla la

ciquils.
ces

a

aquest

A

partir d'aquests

la nostra ciutat
moment i

van

en

especial

ment el fenomen del

torrisme,

col-laborar rnes amb els
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sense

fent

tituds excloents i rnetodes

(HMG)

socialistes i els liberals,

ca

ciar cada cop rnes d'aquests
grups ivan anteposar la de

traves del teatre.

les

certes

no

discrepancies

i

estorc perque els libe
acceptessin algunes de

un

seves

propostes.

Durant la Dictadura de Primo
de Rivera i sobretot
la

seva

vegada

a

partir de

pren cada
rnes la consciencia

caiguda

es

40

LA

.JUSTfCIA

que el conjunt dels problemes
socials es resold ria rnes tacil
ment des d'un estat

indepen

dent del govern central, que
es veia Ilastrat amb uns ha
bits

despotics

i

una

cia ofegad ora.

burocra

t'experiencia

de la Dictadura posava de
manifest que en situacions de

conflicte ni la
trets de la

rien

lIengua ni altres
propia identitat se

balances

les haurem d'afinar.

respectats.

que a Granollers
s'havia tolerat la perman en
cia de I'escola laica, l'us res

Malgrat

del catala i

tringit

Aquestes

-

una

Tenen tendencia
a caure

cap

a

(<< lnquietud»

la dreta.

nurn. 15, 14.4.1932, p. 2/

HMG)

certa

aparenca d'autonomia muni

cipal,

la

primera

calitzar rnes les

caiguda

cions nacionalistes. La

posi
procla

de Primo de Rivera fou pro
vocar el canvi de Francesc

maci6 de Macia de la

Repu

Torras

integrat

va

fer

despres

cosa

de la

president

que

es

de la Uni6

Liberal, que havia estat el va
ledor d'aquests privilegis. En
una

rnultitudinaria assemblea

general de
societat
de

socis

en

rica el 1931
buda

no tan

com

a

cans

al

uns

-en

que participaven

600 voluntaris de Grano

lIers i

comarca-

i

en

general

la Federaci6 Ibe

del front republica, palesen

estar ben

aquesta actitud. Llegint les
paqines de La Gralla, es pot
comprovar fins a quin punt la

va

sols

re

pels republi

la moci6

Guerra Civil les mobilitzacio

suport sin6 que

i els serveis prestats des
de la seu de la Uni6 Liberal

posici6 del govern republica,
unic garant de l'Estat Catala.

aprovada
en

ns

va

dimitir 26.
Tota la

favor de la columna del

Valles

cans sin6, tarnbe, per la ma
joria de la poblaci6. Durant la

per 425 vots a favor i 247
contra i Francese Torras

41

estat

en

d'aquesta

granollerina,

censura va ser

blica Catalana

seves

poblaci6 i els republi
capdavant van radi-

26
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La

Gralla 447, 23.3.1930, p.4.

poblaci6

no

nornes donava
estava

a

dis

4. A TALL DE
EI

SfNTESI

republicanisme ames d'una
polftica constituf un

alternativa

convenciment,
de vida que

una

va

fe,

un

ideal

donar ale

a

de la socie-

es va

convertir

en

el

seu ene-

nalista, el conservadorisme i

mobilitzar tota

la

a causa

alineacio social al

tat dels

a

ment de Is humils. Eis

els

de les di-

dirigents
opcions. Sovint es donava un divorci entre dirigents
i bases populars. A Granollers
tenim exemples destacats de

sorgien
ferents

conflictes amb antics Ifders

publicans
de

aficionats

saltapartits,

a

re-

I'esport

com era

el

cas

Josep Barange i Antoni Estrany.
EI republicanisme tenia eixos

de Francesc Torras,

sense

ge que els

politic,

capes oprimides
tat. Era tarnbe una

opcio per
individus i grups benestants
i intel-lectuals d'entre els quais

acadernica,

del que en
deien doble lIenguatge nacio-

mic

seva

poderosos

cans van ser

gerants

en

detri-

republi-

defensors bel-li-

de la

lIengua

tura catalanes

nunciable del

poble.

i

cos-

com a

i la cul-

part irredel

patrimoni

Des de la tundacio de

la Unio Liberal i rnes tard
successives coalicions,

en

rnes

bagat-

ideals i la

seus

seva

resolucio, fossin capacos de
oferir-li

uns

poblacio

una

i

serveis ludics,

educatius i culturals que aparentment sobrepassaven les
seves

Tot

capacitats.

era

el

resultat del treball desinteressat d'uns homes i

unes

do-

que, finalitzada la jornada laboral de deu 0 rnes hones

encara

res,

tenien temps i

energies per participar

en ac-

col-labcrar estretament amb

tivitats associatives,

repre-

els liberals, perc sempre van
marcar les diterencies i en

sentacions teatrals, musicals,

tenir enfronta-

van

en

en

conterencies, mftings,

ments forts. Establiren tarnbe

classes d'altabetitzacio, i fer
que tot aixo estiques a I'abast

i unificadors i tambe

contactes amb els socialistes.

de la

diferents i de

plantejaments
vegades oposats, especial-

AI contrari del que va succeir
en altres poblacions van tenir

a

de

bones relacions amb elements

comuns

ment

en

lIur

I'estat. Les

concepcio

seves

amb altres forces
van ser

A

variables.

casa nostra en un

ha

una

simpaties
polftiques
principi

hi

coincidencia amb els

despres

aerates i
els

quais

verses

grups regionalistes i catalan istes fins

ocasions

de la funda-

cia de la Lliga, que finalment

en

van

lIiurepensadors
van

col-laborar

amb

en

di-

activitats, especialment

publicacions

locals.

la

S'ha

poblacio.

precarietat

de

d'afegir
mitjans, les

press ions, xantatges i persecucions de que eren objecte

pels poderosos.
Les dades
sense

bases

ens

permeten dir,

por d'exagerar, que les

republicanes

van

ser

EI que rnes commou de l'actitud dels republicans es veure

durant tot aquest perfode els
principals dinamitzadors de la

com persones sense rellevancia especial ni econornica ni

vida cultural de Granollers.
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Certament

no

van

ser

els

42

AI m6n laboral la
era

presencia

molt destacada.

de la dona

(HMG)

unics, ja que el clergat a tra
ves de diverses institucions,
especialment del Centre Ca

tivitats que la

tolic,

tre

de persones i ac
resta de grups

blesa del republicanisme. La

men

feblesa perque quan rnes ne
cessitaven la unitat enfrant el

de manifestar les diterencies.

grups maldaven
per mantenir I'estatus quo
amb la mirada vers el passat,

fer rnes vulnerables. La gran
desa en la mesura que tots

Amb menys

els

van

fer

de destacar i

un
a

treball que s'ha
la vegada s'han

disponibilitat

horaria, mitjans

economics

molt rnes minsos i el control
dels

43

major oferta

poderosos,

cans van

els

republi

oferir rnes entitats, i

de la ciutat. A mes ames

aquells

republicans posaven el
proqres i el futur com a objec
tiu permanent.
La Guerra Civil

es
a

lIenc;:aren

com un

van

sol home

la defensa de les lIibertats

que havien conquerit amb
va

posar de

manifest la grandesa i la fe-
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feixisme lIurs divisions els

grans

esforc;:os

temps.

durant tant de

Proposta dldactica
Activitats de
•

•

•

•

•

•

comprensi6:

significativa la presencia de republicans a Granollers?
Amb quins partits polftics van fer aliances els republicans en alguna ocasi6
Amb quins partits mai van fer aliances?
Era

Era uniforme I'ideari

•

Eren centralistes

practicaven

0

ocasions

especials?
republica? En quins punts es centraven
independistes?

rituals laics

Es

•

•

en

les diterencies?

Diterencia que existeix entre ser creient i ser clerical
Hi havia gent que fes compatible la fe i I'anticiericalisme?

Activitats

d'ampliaci6

1

•

Buscar informaci6 sobre els carlins.

•

Buscar informaci6 sobre

Esquerra Republicana de Catalunya.

•

Fer

situar la

•

Buscar informaci6 sobre el mestre Ruera.

•

Que es la Marsellesa? On

•

Consultar el diagrama cronoloqic que

un

lIers

•

•

perfode?

Quines activitats culturals promogueren els republicans?
Nombre d'escoles laiques que va haver a Granollers promogudes per republicans?
Era habitual la celebraci6 c'exarnens publics? Quines escoles acostumaven a celebrar-Ios?

•

•

durant aquest

eix

cronoloqic per

(1882-1982)

va

presencia

0

republicans.

neixer? Quin simbolisme te? Per que s'interpreta aquf?
es troba al final deillibre de Joan Subira La Premsa

i constatar el nombre

de cada any.
Esbrinar les raons

Granollers dels diferents grups

a

global

de

publicacions

i el nombre de

a

Grano

publicacions diferents

les finalitats de les col6nies d'estiu a l'epoca i comparar-Ia amb les actuals.
que era i com funcionava la Mancomunitat.

Cercar informaci6 sobre

Propostes d'investigaci6:
•

Elaborar

una

bateria de

preguntes i demanar

a

la

gent del

teu barri com veurien que

Catalunya

formes part d'una confederaci6 d'estats.
•

Realitzar entrevistes amb

questions plantejades

gent que hagi viscut durant

durant la lectura

d'aquest

libre.
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la

Republica. Demanar,

entre altres coses,

44

•

En
-

-

societat ideal:

una

Quina estructura polftica tindria (normes, Ileis, representants)?
Qui elaboraria les lIeis i qui les faria complir?
Que

-

es

De les
tes

faria amb els infractors? Hi hauria

respostes

a

les

premis i castiqs?
questions anteriors, quines s'assemblen

0

coincideixen amb les propos

republicanes?

Coneixement del teu poble:
•

•

•

Quantes associacions esportives, culturals, benefiques

0 de qualsevol
tipus coneixes al teu poble?
Investiga i fes una clasificacio. Podries distingir si son organitzades per institucions governamen
tals, municipals 0 si son de caracter privat? Tarnbe les podries classificar segons lIurs objectius.
Alguna d'aquestes associacions compleix els ideals que cercaven els republicans?

Situa't entorn de I'any 1900:
•

•

Tenien els mateixos drets els homes i les dones?

Sabies que els qui
tiris? Que

•

no eren

penses?
Penses que alguns de Is
avantpassats?

creients

en

la reliqio catolica

eren

enterrats

en un

lIoc

apartat als

cemen

en

drets que se'ns reconeixen avui dia han estat fruit de la Iluita dels nostres

Coneixement de la teva escola:
•

•

•

•

45

t'escola

estudies es

publica, privada 0 privada concertada?
propi?
Es respecten les diterencies etniques, culturals, sexuals, religioses etc. dels alumnes?
Creus que algun dels ideals de I'escola republicana es realitza a la teva escola?
Saps

1 Per

on

si te

un

ideari

ampliar coneixements sobre

Bibliografia

temes del Valles Oriental i especialment sobre Granollers, consultar el treball de Lluis Tint6:
temetice sobre el Valles Oriental. Granollers, maig 1996, i apendixs posteriors.
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