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La Segona
República
1931-1936

El segle xx s’inicià amb el convenciment per part d’Europa que era el 

continent guia del planeta sencer. En efecte, Europa dominava el 60% 

del territori mundial i el 65% de la seva població. Els darrers anys, el 

tenor de vida dels europeus havia augmentat notablement. De 1800 a 

1900, Europa havia vist augmentar la població de 180 a 463 milions d’habitants,  

gràcies a la davallada de la taxa de mortalitat derivada de les millores higièniques, 

la descoberta de les vacunes i la lluita contra els microbis. El continent era un 

esplèndid espai creatiu i les capitals morals eren dues, París i Viena. No debades, 

París acollí l’Exposició Internacional de 1900, i la capital francesa s’exhibí com 

a centre indiscutible d’elegància i del progrés civilitzat. El francès era la llengua 

diplomàtica, de l’aristocràcia internacional i dels intel·lectuals. París esdevingué 

la capital de les arts plàstiques semblantment com ho havia estat Florència al 

Renaixement o Roma al barroc. Pintors, escultors i cartellistes de tot el continent 

es congregaven a Montmartre, que atreia com un imant les ments més brillants 

i creatives de tot el món. El que París representava per a les belles arts, Viena, 

malgrat trobar-se al crepuscle de la seva glòria, ho era equivalent en música i 

dansa. Compositors, cantants, instrumentistes ballarins i coreògrafs de tot Europa 

feien cap a la capital austríaca, tant era de forta la fascinació que creava. Aquesta 

fase brillant de la història europea fou coneguda més tard com a Belle Époque. I, 

certament, fou una època dolça per als poderosos, els ric, els aristòcrates, per als 

grans propietaris de terres i els industrials. 

Al·legoria de les dues repúbliques. La primera, un miratge, el somni d’uns pocs que 

la defensaven. La segona, un llarg camí per recórrer i vista amb il·lusió i esperança, 

encara un any després de la seva proclamació. 

 L'Esquella de la Torratxa
Núm. 2754, 14 d'abril de 1932, pàg. 248
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L’eclosió a l’Estat espanyol de la premsa política satírica 
coincideix amb el major grau de llibertat del Sexenni 
Democràtic (1868-1874). Fou quan sortiren a la llum 

diversos setmanaris humorístics incisius, on es repassava l’ac-
tualitat política nacional i internacional. Epíleg d’aquesta etapa 
d’insòlita permissivitat dins l’Espanya decimonònica fou la I 
República. Als setmanaris com La Flaca i La Campana de Grà-
cia, els polítics d’aquell període van ser degudament repassats 
per un grup de grans ninotaires.

La Flaca desaparegué amb el retorn dels borbons; en canvi, 
La Campana de Gràcia arribà a documentar l’adveniment de la 
II República. L’Esquella de la Torratxa era com la germana pe-
tita de La Campana de Gràcia. Després de dècades d’atzarosa 
existència, aquest setmanari arribà fins a la Guerra Civil. L’altra 
gran publicació humorística d’aquell període fou El Be Negre. 

El llibre que teniu a les mans passa revista a aquestes 
dues etapes històriques, a partir dels acudits que es publi-
caren a la premsa satírica esmentada, als quals hem afegit 
una selecció d’acudits publicats per Bagaría a La Vanguar-
dia durant la Guerra Civil. És possible accedir amb rigor al 
passat sense perdre el sentit de l’humor; esperem que ens 
n’hàgim sortit.
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Les fonts
històriques

La renovació historiogràfica derivada de l’impacte de l’École des Annales, 

fundada el 1929 per Lucien Febvre i Marc Bloch, amplià els horitzons d’es-

tudi de la història. Partint de la idea que la història s’havia d’escriure des 

del plantejament de problemes o amb l’esperit de trobar respostes a imatge 

i semblança del mètode empíric a les ciències socials, els fundadors de la revista An-

nales d’Histoire économique et sociale plantejaren un nou mode d’estudiar i descriure 

el passat. Així fou com obriren les portes del que en endavant serien la història 

geogràfica, econòmica, social, cultural, psicològica, etnogràfica, demogràfica i po-

lítica, però aquesta darrera en un mode completament diferent dels plantejaments 

que s’havien dut a terme fins aleshores. Febvre i Bloch impulsaren la idea d’una 

història global feta a partir de raonaments concrets que a voltes podien semblar 

anecdòtics, però a través dels quals es pretenia obtenir interpretacions escalables. 

D’aleshores ençà, amb un camp d’estudi obert de bat a bat al passat, la nova 

historiografia pretén abastar-ho tot. Els homes, les dones, els nens, els vells, de tots 

els temps... el que feien, el que estudiaven, les seves feines i oficis, el que pensaven, 

el que sentien, el que somiaven i menjaven... Ara ja no només interessen els reis i 

els grans generals. Ara interessa la tremolor de cames que sentien els soldats rasos 

davant les càrregues napoleòniques i els sentiments dels patges dels monarques. 

El pensament dels filòsofs i els doctes de Salamanca, però, nogensmenys, el dels 

analfabets. L’espiritualitat dels místics i també la devoció de les feligreses. És clar, 

doncs, que com més s'obre el focus d’estudi més difícil –si no impossible– resulta 

acostar-se, ni que sigui de lluny, a les infinites facetes que la humanitat ha desen-

volupat des de la negror dels temps sobre el mateix sòl que nosaltres trepitgem avui.

Paradoxalment, com més possibilitats d’estudi tenim més constatem que, lluny 

de saber-ne cada cop més, cada cop tenim més interrogants sobre el passat. Així, 

Introducció

 L'Esquella de la Torratxa 
Núm. 2733, 20 de novembre de 1931

La jove República al safareig de la bugada intentant fer net dels draps bruts heretats del 

període monàrquic. Els monopolis derivats de la vella administració monàrquica i dic-

tatorial; el pistolerisme que assotava ciutats com Barcelona i els escàndols del banquer 

Juan March o d’Emiliano Iglesias, nebot de Lerroux, eren taques difícils de treure.
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Cap al cop.
L’inici de la guerra

La Guerra Civil

Des del mateix instant de la 
victòria del Front Popular, 
l’obscurantisme intransigent de 
l’Espanya dels poderosos decidí 

trencar la baralla democràtica. Una part de 
la cúpula militar, coordinada a través de 
l’antidemocràtica Unión Militar Española, anà 
ordint la teranyina colpista, mentre des d’un 
carrer cada cop més polaritzat l’antagonisme 
violent s’accentuava. Entre els que no volien 
perdre cap privilegi actuaven la ultradretana 
CEDA de Gil Robles, els monàrquics de 
Calvo Sotelo i els falangistes de José Antonio 
i la seva dialèctica de los puños y las pistolas. 
A aquest sector immobilista i refractari 
s’oposava el dels que sempre havien estat 
reprimits i menyspreats, integrat, bàsicament, 
per la facció rupturista de la UGT i 
l’anarcosindicalisme cenetista, practicant de la 
gimnàstica revolucionària. Així, doncs, durant 
els mesos que precediren el cop d’estat, una 
espiral d’acció-reacció anà cobrant-se multitud 
de víctimes, sepultades per l’odi d’uns i altres.

Reformista si governaven les esquerres 
i immobilista si ho feien les dretes, la 
Segona República no trobà mai la manera 
d’evitar que l’arrosseguessin els moviments 
centrífugs generats per la dinàmica social. 
I és que el drama essencial d’aquell règim 
polític fou romandre a mig camí d’un 
conflicte eminentment social. És cert que 
en algunes famílies hi hagué militants 
d’una causa o de l’altra, però això no ens ha 
d’ocultar el bosc de la lluita de classes que hi 
hagué rere l’arbre de la Guerra Civil.

 L’obscurantisme intransigent de 
l’Espanya dels poderosos decidí 
trencar la baralla democràtica des 
del mateix moment de la victòria 
del Front Popular.”

 L’Esquella de la Torratxa
Núm. 2973, 3 de juliol de 1936, pàg. 415

 L’Esquella de la Torratxa
Núm. 2966, 8 de maig de 1936


